
AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital, RNOB, 
Provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research 

 en wordt mede gefinancierd door de Regiodeal Noordoost Brabant 
en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.

Contact
Heb jij een idee voor kringlooplandbouw en zoek je mogelijkheden om te experimenteren? 

Neem dan contact op met programma-ontwikkelaar Michiel Ytsma:  
m.ytsma@agrifoodcapital.nl | 06 52 37 83 23 of innovatiemanager 

Ronald Luijkx: r.luijkx@agrifoodcapital.nl | 06 10 14 27 00.

Een duurzame én een efficiënte agrarische 
productie? AgroProeftuin de Peel brengt 

kringlooplandbouw in de praktijk. 

‘AgroProeftuin de Peel geeft ons net het steuntje in de rug om continu 
te blijven innoveren. Het netwerk én het contact met deelnemende 
ondernemers is erg waardevol.’

Sjef van Dongen - Eigenaar Agroforestrysupplies, voedselbos en kwekerij/praktijkcentrum in Zeeland

Eiwit van eigen bodem 
Melkveehouder Willem Verkuijlen 

is een van de boeren die 

experimenteert met winterlupine. 

Lupine boontjes zijn zowel voor 

humane als dierlijke consumptie 

in te zetten.

Bodemverbetering 
Melkveehouderij Wientjes en 

akkerbouwer/varkenshouder 

Peters samen aan optimale 

mestbenutting en gewasrotatie, 

met focus op een goede 

bodem voor een goed 

gewas en beheersing van 

de nitraatuitspoeling en 

ammoniakemissie.

Data & Tech
Onderzoek door Verbruggen 

Substraat en Crommert 

Innovations naar materialen 

voor een duurzaam circulair 

oesterzwammen substraat. 

Ze experimenteren met de 

toepassing van reststromen 

zoals natuurgras, riet, lisdodde, 

miscanthus en koffiedrab.

Voorbeelden projecten



Boeren Innovatie Netwerk 
Duurzaam en tegelijk efficiënt produceren, kan dat 

samengaan? Vijf veehouders en akkerbouwers/

groentetelers denken dat de Peel bij uitstek het 

gebied is waar met samenwerking veel mogelijk is. 

Samen vormen zij het Boeren Innovatie Netwerk. 

Ze combineren een volwaardige en efficiënte 

land- en tuinbouw met optimale bodemkwaliteit 

en minimale nitraatuitspoeling. Betrokken onder-

zoeksinstellingen ontwikkelen praktische tools 

waarmee zoveel mogelijk agrarische ondernemers 

zelf aan de slag kunnen. 

Samenwerking veehouderij  
& akkerbouw 
Hoe kunnen veehouderijbedrijven en 

akkerbouwbedrijven zo samenwerken dat 

juist kringlooplandbouw hen voordelen biedt? 

Een aantal agrarisch ondernemers in de Peel 

experimenteert hiermee. Zij leren van elkaar en van 

ondernemers in andere gebieden. AgroProeftuin 

de Peel is namelijk een van experimenteergebieden 

voor kringlooplandbouw in Nederland. 

Begeleiding nieuwe rotatieteelten 
Een gezonde, vruchtbare bodem is essentieel 

voor goede opbrengsten, nu en in de toekomst. 

Ben jij nieuwsgierig hoe je die gezonde bodem 

kunt realiseren? Doe dan mee met de Verbonden 

Peelproeftuinen voor slimme Rotatieteelten. Als 

deelnemer krijg je begeleiding en een teeltvergoe-

ding wanneer je experimenteert met bestaande of 

nieuwe rotatieteelten. 

Netwerk en kennis 
Zoek je praktische kennis over nieuwe duurzame 

teelten? Of wil je je netwerk bij afnemers, kennis- 

instellingen of overheden uitbreiden? De boeren, 

tuinders en andere vernieuwers die bij AgroProeftuin 

de Peel betrokken zijn en ook de mensen van 

AgroProeftuin de Peel zelf, delen graag hun kennis 

en netwerk met anderen. Bijvoorbeeld tijdens 

de jaarlijkse open dag op de proeflocatie, bij 

thematische kennisbijeenkomsten of in artikelen in 

de vakpers of website. 

Onze financiële instrumentenKringlooplandbouw in uitvoering

AgroProeftuin de Peel geeft agrarische 
ondernemers en andere vernieuwers de 
mogelijkheid samen te werken aan:  
• kringlooplandbouw en verduurzaming 

• toekomstbestendige teelten 

• verbetering van lucht-, water- en bodemkwaliteit 

• duurzame verdienmodellen

Wij maken ons sterk voor kringlooplandbouw in 

combinatie met een goed verdienmodel voor de 

ondernemer. Bij alles wat we doen, zijn dat de 

belangrijkste voorwaarden. Zo zorgen we voor 

begeleiding en financiële ondersteuning van 

projecten. We stellen percelen beschikbaar om te 

experimenteren. Alle opgedane kennis en ervaring 

delen we met de ondernemers in de Peel. 

Inmiddels hebben zo’n vijftig boeren en tuinders 

in de Peel ervaring met onze ondersteuning.

Wat AgroProeftuin de Peel  
voor je kan doen: 
1. Grond om zelf met teelten te experimenteren 

2. Subsidie voor jouw innovatieve project

3.  Tools voor gezonde bodem en minder 

nitraatuitspoeling

4.  Kennis over optimale samenwerking 

veehouderij & akkerbouw

5.  Gewasgroepen rond rotatieteelten

6. Netwerk en kennis over kringlooplandbouw

Zelf experimenteren 
Wil je zelf experimenteren met een nieuw gewas 

en zoek je daarvoor een geschikt perceel? Op de 

proeflocatie aan de Middenpeelweg bij Zeeland 

(NB) hebben wij percelen beschikbaar. HAS 

Hogeschool biedt begeleiding bij de experimenten. 

Subsidies voor projecten 
Heb je een goed idee voor kringlooplandbouw en 

zoek je financiële middelen voor de uitvoering? 

Wij hebben drie financiële instrumenten waarmee 

jouw project van de grond komt:  

• Projectsubsidie kringlooplandbouw 

• Bijdrageregeling kringlooplandbouw 

• Teeltbijdrage rotatieteelten (Verbonden  

 Peelproeftuinen)

Zie hiernaast welke regeling waarvoor is bedoeld.

Subsidieregeling 
kringlooplandbouw

Bijdrageregeling 
kringlooplandbouw

Vergoeding 
rotatieteelten

Voor wie?

Samenwerkende agrarische 

ondernemers en andere 

vernieuwers in Noordoost-

Brabant die de omslag naar 

kringlooplandbouw willen 

maken.

Individuele agrarische 

ondernemers en andere 

vernieuwers in Noordoost-

Brabant die de omslag naar 

kringlooplandbouw willen 

maken.

Individuele en groepen 

agrarische ondernemers 

en vernieuwers in 

Noordoost-Brabant die 

via nieuwe rotatieteelten 

de bodemvruchtbaarheid 

willen vergroten.

Voor wat?

Onderzoek naar 

vernieuwingen in teelten of 

technische innovaties voor 

bijvoorbeeld stalsystemen 

of mestverwerking, de 

ontwikkeling van nieuwe 

gebieds- of marktconcepten 

en organisatievorming die 

bijdragen aan kringloop-

landbouw.

Experimenten met 

nieuwe gewassen, 

alternatieve teeltmethoden, 

bodemverbetering, 

waterkwaliteit en 

-beschikbaarheid, 

natuurinclusieve / biodiverse 

landbouw of emissiearme 

veehouderij.

Experimenten met 

nieuwe rotatieteelten die 

leiden tot verbetering van 

bodemvruchtbaarheid.

Hoeveel?

Subsidie van maximaal 50% 

van projectkosten. 

Maximaal € 50.000 

Subsidieplafond € 500.000

Bijdrage van maximaal 80% 

van projectkosten. 

Maximaal € 5.000 

Subsidieplafond € 340.000

Teeltvergoeding voor  

2 hectare: € 1.500 euro.

Budget voor activeiten 

gewasgroep rotatieteelt. 


