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Samenvatting 
 
Agro As de Peel is een gebiedssamenwerking in de gemeenten Boekel, Mill & St. Hubert, Sint Anthonis, Landerd 
en Uden. Het is een toonaangevend agro-gebied dat de regio wil ontwikkelen tot een proeftuin voor de 
transitie van de primaire sector. Op dit moment legt de primaire sector nog een groot beslag op de fysieke en 
milieugebruiksruimte. Omdat het steeds moeilijker wordt de kosten van toenemende eisen op het gebied van 
duurzaamheid te compenseren door specialisatie en schaalvergroting is een perspectiefwijziging nodig. Voor 
rendabele en duurzame businessmodellen is meer focus nodig op een circulaire economie, het zo veel mogelijk 
sluiten van kringlopen en het tot waarde brengen van reststromen. Om de hiervoor benodigde innovaties te 
stimuleren en versnellen willen de samenwerkende gemeenten, het waterschap Aa en Maas en AgriFood 
Capital aan ondernemers in het gebied de ruimte bieden een innovatiecentrum voor de primaire productie van 
de toekomst te realiseren – proeflocatie Agro As de Peel. In het gebied ligt een kansrijke locatie van ca 35 ha 
die verkend wordt om hiervoor te bestemmen. Hier moet de sector haar mobiliserende vermogen tot 
vernieuwing terug kunnen vinden, waarbij geëxperimenteerd kan worden met innovatieve vormen van 
productie, zoals bijvoorbeeld insectenteelt, nieuwe gewassen, tot waarde brengen van mest en nieuwe 
stalconcepten. Drie innovatiesporen zijn daarvoor geselecteerd: (1) intensieve veehouderij zonder emissies, 
met een brongerichte aanpak, (2) alternatieve eiwitbronnen, en (3) biobased productie en verwerking.  
 
Lokale ondernemers is gevraagd wat de proeflocatie voor hen zou kunnen betekenen, en welke 
‘bewegingsruimte om te ondernemen’ dit vraagt. In twee rondetafelgesprekken gaven deze Agro As de Peel 
ondernemers aan belangstelling te hebben voor alternatieve eiwitbronnen. Onder meer soja en sorghum 
worden als mogelijke alternatieven gezien. Ook leeft bij de deelnemers de vraag of insecten interessant zijn als 
alternatieve eiwitbron. Het uitgangspunt van de circulaire economie en het sluiten van kringlopen wordt 
onderschreven. Het gaat hen er om de juiste processen aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld het gebruik van 
warmte uit mest voor de verwarming van kassen. Wel geeft men aan dat op het gebied van samenwerking nog 
stappen moeten en kunnen worden gezet. Daarbij is het belangrijk om vanuit de praktijk zaken uit te gaan 
proberen. “De tijd van luchtfietserij is voorbij.”  
Uit een parallelle inventarisatie bij twintig potentiële participanten in het innovatiecentrum kwam naar voren 
dat er op alle drie de innovatiesporen plannen leven. Het zijn veelal plannen die door de ondernemers als 
toepasbaar worden gezien. De inventarisatie maakt ook duidelijk dat de ondernemers de overheden een 
belangrijke rol toekennen in het aanjagen van innovaties. Daarbij moet wel geaccepteerd worden dat pilots ook 
kunnen mislukken. Vragen die men opgelost wil zien in de proeflocatie zijn: optimalisatie van het stalklimaat in 
relatie tot aanpak van emissies bij de bron, toepassingsmogelijkheden voor het sluiten van kringlopen 
(circulaire economie), toepassing van hergebruik van gewasresten, grondverbetering en teeltoptimalisatie en 
het verbinden van schakels in de voedselketen (voorbeeld insecten telen op mest). Daarnaast worden de 
mogelijkheden van het gebruik van hi-tech genoemd, alsook het redeneren vanuit integrale concepten.  
Voor een aantal plannen is ondersteuning bij vergunningverlening nodig. Het toekennen van een 
proef(stal)status en het bieden van experimenteerruimte kan daarbij een uitkomst bieden. Dat kan 
bijvoorbeeld ook betrekking hebben op experimenteerruimte (voor bv. bemesting en bestrijding) t.b.v. 
optimalisatie van nieuwe gewassen. Voor insecten geldt het voorbehoud dat er institutionele belemmeringen 
zijn om het in bepaalde markten af te zetten en direct als veevoer te benutten.  
 
Aan de hand van een ontwikkelde checklist kunnen de nu en in de toekomst voorgedragen ideeën worden 
getoetst op hun geschiktheid voor opname in de proeflocatie. Hierin komen, naast de kwaliteit en 
kosteneffectiviteit van de plannen, de volgende aspecten aan de orde: (1) inzet op duurzaamheidsthema’s, en 
(2) mate van vernieuwend zijn. Onderscheidende thema’s zijn: het sluiten van kringlopen, gezondheid voor 
mens en dier, afzetgerichtheid, duurzame en rendabele business case, verbinding met omwonenden en de 
regio, klimaatadaptatie, emissies, alternatieve eiwitbronnen, biobased non-food productie en 
omgevingskwaliteit. Bij de mate van vernieuwing gaat het er om of het baanbrekende, nog niet dan wel 
sporadisch toegepaste innovaties betreft. 
 
Voor het vervolg bevelen we daarom aan om: (1) een regionaal en provinciaal bestuurlijk besluit te nemen over 
experimenteerruime naar aanleiding van deze haalbaarheidsstudie (2) ondernemers een leidende rol te geven 
in het proces van totstandkoming en daarbij verbindend te begeleiden, (3) te werken op basis van een 
gefaseerde aanpak en uitvraag, opdat tussentijds tijdig kan worden bijgestuurd, (4) te werken op basis van 
inclusiviteit in plaats van exclusiviteit, zodat anderen tussentijds kunnen aanhaken en het proces transparant is, 
en daarna een (5) projectplan voor uitvoering te ontwikkelen. 
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1. Inleiding 
 
Agro As de Peel is een sterke integrale gebiedssamenwerking binnen Noordoost Brabant. Het doel is om dit 
gebied te ontwikkelen tot proeftuin voor de primaire sector van de toekomst en het te richten op 
economische, ecologische en maatschappelijke innovaties. We willen een duurzaam gebied dat als voorbeeld 
kan dienen voor de rest van Nederland, met toekomstperspectief voor de ondernemers en leefbaarheid voor 
de inwoners.  
 
In 2016 zijn vier projecten in gang gezet: Proeflocatie/innovatiecentrum, Bodemverbetering doormiddel van 
organische reststromen, Veerkrachtig landschap en Gebiedsactivering. Parallel hieraan liepen de al eerder 
opgestarte projecten: het ‘Kringlooplandbouwbodemproject Sint Anthonis en Boxmeer’ en ‘Ondernemende 
EVZ’s’. Vanuit AgriFood Capital wordt in het project ‘Landscaping the food’ gewerkt aan een nieuw perspectief 
voor dit gebied vanuit de kringloopgedachte.  
 
Deze haalbaarheidsstudie gaat over het eerstgenoemde project: proeflocatie/innovatiecentrum. Op de grens 
van de gemeenten Landerd, Uden en Mill is een locatie van 35 hectare in eigendom van de gemeente Landerd 
en de provincie die wordt verkend voor een proeflocatie/innovatiecentrum (hierna verkort omschreven als 
‘proeflocatie’). In dit document gebruiken we de term ‘proeftuin’ in relatie tot het gehele Agro As de 
Peelgebied en ‘proeflocatie’ waar het gaat om deze specifieke locatie binnen het grondgebied van de 
gemeente Landerd. 
 
Brainstormsessies hebben plaatsgevonden met experts

1 
en ondernemers

2
 over de invulling van deze 

proeflocatie. Ook is er afzonderlijk gesproken met Geert van der Peet (Wageningen UR), ambtenaren en 
bestuurders van de Agro As gemeenten, het waterschap Aa en Maas

3
 en de provincie Brabant. Daarnaast zijn 

de meeste ondernemers in hoofdstukken 5 en 6 persoonlijk bevraagd naar hun ideeën voor deze locatie en 
interesse in het project.  
 

 
Mogelijke locatie proefbedrijf/innovatiecentrum  

                                                                 
 
 
1 Het betreffende expertteam is bijeengekomen op dinsdag 21 juni 2016 en bestond uit PJ Beers (HAS Hogeschool), Hendrik Hoeksema 
(ZLTO), Monique de Knegt (HAS Hogeschool), Han Swinkels (HSW Consult), Charon Zondervan (Wageningen UR), Remco Kranendonk 
(Wageningen UR), Peter Smeets (Wageningen UR) en Bram Willemse (Studio Vermeulen).  
2 Een groep is 13 juli bijeengekomen en bestond uit de volgende bedrijven: Kamplan, Agrifirm Exlan, Vivara, Grassa en Fruitzforlife, In 
samenwerking met deze groep ondernemers en op basis van de input van de experts is er een TKI-subsidieaanvraag ingediend bij de 
landelijke topsector agri & food. Tijdens een bijeenkomst in het kader van de Dutch Agrifood Week heeft op 21 oktober 2016 een brede 
groep van 50 ondernemers, bestuurders, ambtenaren en overige geïnteresseerden meegedacht over de Agro As de Peel projecten. In 
december en januari hebben er drie rondetafelgesprekken met Agro As de Peel ondernemers en regionale ‘koplopers’ plaatsgevonden.         
3 Tijdens de Agrifood-regiodag op 19 oktober 2016 hebben bestuurders van gemeenten en het waterschap Aa en Maas in een workshop 
over Agro As de Peel van gedachten gewisseld over de toegevoegde waarde van een proeflocatie/innovatiecentrum.     
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2. Visie, doelstelling en algemene randvoorwaarden 
 
Visie: grootschalige productie zonder maatschappelijk overlast en klimaatproblemen 
 
De Agro As de Peel is het meest prominente voedselproductiegebied van Noordoost-Brabant. In de gehele 
Peel, die doorloopt in Zuidoost-Brabant en Limburg, wordt bijgedragen aan de voedselzekerheid voor een 
groeiende wereldbevolking. Hoewel er een beweging is naar kleinschalig, lokaal voor lokaal en biologisch, is het 
uitgangspunt dat in de Agro As grootschalige productie van voedsel en met name eiwitten zal blijven bestaan. 
De veehouderij en tuinbouw zorgen in dit gebied door ongewenste neveneffecten van intensivering voor 
maatschappelijke overlast en weerstand. Emissies van geur, ammoniak, en fijnstof, gezondheidsrisico’s, 
landschapsvervuiling en dierwelzijn zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Daarnaast zorgt deze intensivering 
voor druk op het klimaat. Verdroging, verschraling van de bodem, vermindering van biodiversiteit en CO2-
uitstoot zijn veelgenoemde problemen.  
 
Onze visie is dat intensieve landbouw en veehouderij juist ook onderdeel van de oplossing kunnen zijn. De Agro 
As de Peel proeflocatie wil daarom een alternatief bieden en als inspiratiebron (etalage) dienen voor een 
duurzame primaire sector en eiwitproductie van de toekomst. Daarbij bieden we ook ruimte voor alternatieve 
businessmodellen voor het gebied en zijn ondernemers. Zo is er een groeiend aanbod van, en vraag naar, 
nieuwe biobased producten, waarvoor boeren de grondstoffen en/of de eindproducten kunnen produceren en 
in samenwerking verwerken. Vertrekpunt daarbij is het verder ontwikkelen van de proeftuin Agro As de Peel 
als een integraal onderdeel van de circulaire economie. 
 
Het idee voor een proeflocatie/innovatiecentrum is ontstaan om de Agro As de Peel als ‘proeftuin’ concreet 
handen en voeten te geven. Ondernemers uit de sector kunnen in samenwerking met kennisinstellingen en 
overheden op een aangewezen fysieke locatie met innovatieve ontwikkelingen aan de slag. Om vernieuwing uit 
te testen en als een centrale etalage om aan geïnteresseerde ondernemers, afzetpartijen en burgers te laten 
zien dat het anders kan. En op deze manier als vliegwiel te fungeren voor het ontwikkelen van een duurzaam 
systeem van de toekomst. 
De insteek is dat dit project ook een model voor Agro As de Peel ondernemersondersteuning vanuit de 
samenwerkende overheden oplevert. De regio en de provincie willen namelijk in het hele gebied 
uiteenlopende positieve ontwikkelingen ondersteunen vanuit het bieden van experimenteerruimte, ook op 
bestaande bedrijfslocaties. 
 
 
Doelstelling proeflocatie 
 
Met een proeflocatie creëren we een innovatieomgeving waar ondernemers, burgers, kennisinstellingen en 
overheden integraal samenwerken aan de transitie van de primaire sector. Ondernemers die op deze locatie 
aan de slag gaan, moeten bereid zijn om met hun collega’s samen te werken om deze doelstelling dichterbij te 
brengen. Overheden bieden de ondernemers op hun beurt de noodzakelijke bewegings- en 
experimenteerruimte om te ondernemen. Een zoveel mogelijk open innovatiemodel is het uitgangspunt, 
waarbij bezoekende ondernemers en burgers welkom zijn.   
 
De belangrijkste doelstelling is dat met deze locatie wordt bijgedragen aan een toekomst waarin ondernemers 
uit de primaire sector zelf zorgdragen voor het oplossen van maatschappelijke problemen en er tegelijk een 
lange termijn ontwikkelperspectief ontstaat voor ondernemers. Het biedt een wenkend perspectief en plek 
voor informatie voor ondernemers binnen en buiten het gebied op drie innovatiesporen: 
 

1. Transitie van de gangbare pluimvee-, varkens- en (deels) rundvee-sector naar ‘zero emissie en 
optimaal (her)gebruiken, met behulp van de nieuwste technologie en op basis van het kringloop 
denken’;   

2. Transitie naar alternatieve eiwitproductie en biomassateelt (zoals insecten, schimmels, algen, vissen, 
peulvruchten, granen en reststromen uit de regionale voedingsmiddelenindustrie);  

3. Transitie naar de biobased economie. Verwerking van biobased grondstoffen voor niet-
voedselproducten of bewerking en aanwending voor verbeteren van bodemkwaliteit. 
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Regionaal standpunt  
 
Bij beoordeling van ondernemersplannen is het regionaal standpunt leidend, dat bestaat uit de volgende 
elementen: 
 

a. Duurzame mestverwerking, verwaarding en aanwending (beperking transport van water, 
bodemkwaliteit en gewasopbrengst) 

b. Nagenoeg emissievrije en klimaatneutrale voedselproductie (NH3, geur, fijnstof, CO2-equivalenten) 
c. Gezondheid voor mens & dier (aanpak emissies bij de bron) 
d. Fysieke omgeving. Landschappelijke inpassing en ecologische kwaliteitsverbetering, voldoende en 

schoon productiewater, gezonde bodem, beperking CO2-uitstoot en andere klimaataspecten.  
 
Beoogde innovatieve plannen van ondernemers in samenwerking met overheden en kennisinstellingen voor 
deze locatie moeten maximaal scoren op deze vier criteria. Naast zero uitstoot gaat het bij element b ook om 
energieneutraal produceren of zelfs energieopwekking. Overkoepelend aan deze randvoorwaarden is er het 
algemeen gedeelde beeld dat de primaire sector moet werken aan het sluiten van kringlopen op kleinere 
schaal. Daarnaast heeft het toegevoegde waarde wanneer ondernemers in het gebied informatie krijgen over 
voor de meeste ondernemers zeer vernieuwende zaken als alternatieve eiwitproductie en biomassateelt, maar 
ook voldoende verbinding zien met hun eigen onderneming. Specifieke randvoorwaarden en een checklist voor 
beoordeling van potentiele plannen zijn opgenomen in bijlage 1 van dit document.  
 
 
Voordelen voor ondernemers 
 

 Nieuwe ontwikkeling mogelijk maken voor transitie (bewegingsruimte voor duurzaam ondernemen) 

 Locatie bouwrijp maken en beschikbaarheid gronden 

 Proces- en planondersteuning consortium. Samenwerking ondernemers en burgers 

 Bestemmingsplan en vergunning door betrokkenheid provincie en gemeenten. Bestuurlijke helderheid 
over realisatie innovatieve plannen en experimenteerruimte 

 Validatie, onderzoek en onderwijs door kennisinstellingen 

 Financiering van innovatiesystemen om bewijsvoering te kunnen opbouwen 
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3. Bestuurlijke context 
 
Beleid Provincie  
 
De proeflocatie sluit aan bij centrale Agrofood ambitie van de provincie zoals verwoord in de 
Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood (UBA): “Brabant wil in 2020 tot de meest duurzame en slimme 
agrofoodregio's van Europa behoren. Met een vitale, maatschappelijk gewaardeerde en bedrijfseconomisch 
gezonde sector die opereert in evenwicht met de omgeving, met maximale aandacht voor gezondheid, 
dierenwelzijn en milieu. Duurzaamheid staat centraal in alle activiteiten: produceren, bewerken, vermarkten en 
distribueren. Alle spelers in de Brabantse agrofood bereiken dit door te innoveren, betere verdienmodellen te 
creëren die aansluiten op de klantvraag, kringlopen te sluiten en knelpunten op te lossen in overlastgebieden.”  
Met dit project willen we een flinke stap in gang zetten op de ‘transitietrap’ richting Brabant Quality. De 
activiteiten binnen dit project zijn voornamelijk gericht op drie van de door de provincie benoemde pijlers voor 
transitie: ‘innovatie’, ‘circulaire economie’ en ‘verbinden en aanjagen’. Bij realisatie levert dit project een 
positieve bijdrage aan de pijlers ‘gezondheid’ en ‘overlast aanpakken’, onderwerpen die ook terugkomen in de 
hiervoor omschreven visie en doelstelling. De laatste pijler ‘Heldere kaders’ is onderdeel van de 
randvoorwaarden voor dit project. In de stimulering van koploperprojecten en toekomstbedrijven is op dat vlak 
maatwerk en bestuurlijke helderheid noodzakelijk. Ten slotte is het hier van belang te benadrukken dat de 
provincie Brabant toplocaties of zogenaamde hotspots wil realiseren. Het project 
proeflocatie/innovatiecentrum, of de gehele proeftuin Agro As de Peel, kan daarbij de hotspot ‘primaire 
productie’ of ‘voedsel & biobased productie’ zijn.

4
 

 
 
Regiobeleid Noordoost Brabant 
 
De regio deelt met de provincie de doelstelling om dergelijke innovatieve hotspots in te richten en zet in op 
experimenteerruimte voor ondernemers en ondersteuning van innovatie. De Agro As de Peel is in het jaarplan 
2017 benoemd als proeftuin voor de duurzame primaire sector: ‘Een sterk Agrofood-cluster vraagt om een 
goed functionerende primaire sector. In de veehouderij is hiervoor een stap nodig in duurzaamheid en 
innovatie. De proeftuin Agro As de Peel richt zich op vernieuwende bedrijfssystemen die dienen als living lab en 
tevens als inspiratiebron (etalage) voor een duurzame veehouderij van de toekomst. Daarbij ligt de focus op 
het circulaire systeem (…) en aanpak van emissies bij de bron. Een sterke relatie is er eveneens met de 
innovatieprogramma’s circulaire economie en smart foodsystems.’ Waar de provincie het heeft over verbinden 
en aanjagen, sluit de regio hierop aan met de doelstelling om te komen tot businessclusters en –initiatieven die 
bijdragen aan een duurzame eiwitproductie en de transitie van de primaire sector.

5
  

 
Meerdere Agrifood Capital-projecten richten zich op het circulaire perspectief. Zo is er het Metabolics project 
dat stromen in de hele regio Noodoost-Brabant in kaart heeft gebracht met kansen voor het sluiten van 
kringlopen. Het project Landscaping the Food heeft vanuit hetzelfde uitgangspunt een perspectief voor de Agro 
As de Peel ontwikkeld, waarop we in hoofdstuk 8 van dit document kort zullen ingaan. Daarnaast is AFC in een 
apart project bezig met het inventariseren van zero emissie innovaties en wil het als vervolg daarop 
experimenten met dergelijke nieuwe technieken in gang zetten. 
 
 
Grondpositie 
 
Van de 35 hectare op deze proeflocatie is 30 hectare in eigendom van de provincie Brabant en 5 hectare van de 
gemeente Landerd. De gehele proeflocatie ligt binnen de gemeentegrenzen van Landerd. Deze laatstgenoemde 
5 hectare komen in 2017 beschikbaar voor het uittesten van alternatieve gewassen en de biobased verwerking 
ervan. Tot en met 2017 zijn de trekkingsrechten voor pacht van de provinciegronden uitgegeven aan Ark 

                                                                 
 
 
4 De gehele Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood op: https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-
brabant.aspx  
5 Het jaarplan van de regio Noordoost Brabant wordt binnenkort tegelijk met de lancering van een nieuwe Agrifood Capital-website 
(www.agrifoodcapital.nl) gepubliceerd.   

https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant.aspx
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant.aspx
http://www.agrifoodcapital.nl/
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Natuurbeheer. De provincie heeft nog niet besloten hoe ze haar grondpositie hier na 2018 wil inzetten, waarbij 
de gemeente Landerd in eerste aanleg gaat over het bestemmingsplan.  
 
 
Regelgeving 
 
Deze locatie heeft een landbouwbestemming zonder bouwblok. Dat maakt het mogelijk om in 2017 aan de slag 
te gaan met het testen van alternatieve teelten. Wanneer de 4O’s hier in de toekomst willen bouwen, is er een 
bestemmingsplanwijziging nodig. Daarbij bestaat de mogelijkheid om het te bestemmen tot een regelluwe 
proeflocatie. We willen daarmee concepten mogelijk maken die nu niet passen in de huidige wet- en 
regelgeving, zoals een stal zonder luchtwasser, het voeren van insecten aan vee of het extraheren van olie uit 
industriële hennep. Het verkennen van een Green Deal is daarbij ook mogelijk kansrijk, om resultaten op te 
schalen.  
Omdat de provincie op dit moment nieuwvestiging uitsluit, moeten de plannen voldoende innovatief zijn op 
bijvoorbeeld het vlak van ketensamenwerking om hierop een uitzondering te maken. Daarnaast is de grens van 
1,5 hectare bouwblok een beperkende factor voor ontwikkeling.  
 
 
Versnellingsafspraken regio Noordoost Brabant en Provincie Brabant 
 
De in de Agro As samenwerkende gemeenten, Agrifood Capital en de provincie willen de komende jaren 
gezamenlijk aan de slag met het ondersteunen van en bieden van experimenteerruimte aan 
‘toekomstbedrijven of koploperprojecten’ die bijdragen aan de transitie van de primaire sector. Realisatie kan 
daarbij plaatsvinden op de proeflocatie en/of op bestaande bedrijfslocaties. In het kader van de 
versnellingsafspraken worden er door een bestuurlijk en ambtelijk koppel vanuit de regio Noordoost-Brabant 
en de provincie afspraken gemaakt over hoe we hier de komende jaren in optrekken.  
 
 
Proeflocatie 
 
Uit de gesprekken met potentiele deelnemende ondernemers is duidelijk geworden dat een plan voor deze 
locatie vooral meerwaarde heeft op het moment dat de hiervoor genoemde drie innovatiesporen daar samen 
komen. De kanttekening wordt geplaatst dat ontwikkeling van bijvoorbeeld een ‘Stal van de toekomst’ binnen 
het eerste spoor ‘Transitie van de gangbare veesector’ wellicht makkelijker te realiseren is in relatie tot een 
bestaand bedrijf met ontwikkelplannen. Een mogelijkheid is dat in dat geval de proeflocatie/innovatiecentrum 
daarbij als centrale plek fungeert binnen een proeftuingebied met innovatieve projecten op verschillende 
locaties in de vijf samenwerkende gemeenten.  
 
 
Toekomstbedrijven 
 
In de versnellingsafspraken wordt voorgesteld om een duo of klein expertteam vanuit de regio en de provincie 
te vormen die aan de slag gaan met de facilitering van toekomstbedrijven/systeembedrijven. Zij doen in 
afstemming met betrokken partijen de eerste screening van ondernemersideeën en brengen advies uit over de 
innovatieve plannen. Het duo of team vanuit de regio en de provincie zorgt ervoor dat relevante afdelingen van 
betrokken gemeente en provincie noodzakelijke input leveren. De ondernemers en plannen die het predicaat 
‘toekomstbedrijf of koploperproject’ krijgen, worden vervolgens ondersteund en begeleid naar daadwerkelijke 
realisatie van hun plannen. Daarbij speelt het regio/provincie duo of expertteam een actieve rol in het helder 
krijgen wat er nog aan een plan ontbreekt. Voor de ondernemers moet het dan ook duidelijk zijn dat wanneer 
zij daar actief mee aan de slag gaan en voldoen aan de gestelde randvoorwaarden, de ontwikkeling van hun 
initiatief daarna ambtelijk en bestuurlijk door betrokken gemeente en provincie wordt ondersteund.      
   
Het voorstel is om plannen van ondernemers voor de proeflocatie op dezelfde wijze door het expertteam en 
het versnellingsteam of –duo te behandelen, in relatie tot de randvoorwaarden en ondernemersideeën in dit 
document. 
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Proces 
 

 
 
 
 
 
Besluitvorming 2017 
 
Bedrijven met plannen hebben komend jaar duidelijkheid nodig vanuit de samenwerkende overheden op de 
volgende onderdelen: 
 

- Zijn ook de gronden van de provincie beschikbaar op basis van de uitgangspunten in dit 
visiedocument? 

- Hoe bieden we bedrijven experimenteerruimte in de samenwerking tussen regio en provincie? Op 
eigen bedrijfslocaties en/of op de proeflocatie? 

- Welke zekerheid is te bieden dat ontwikkeling mogelijk is wanneer hun plannen voldoen aan de 
uiteengezette randvoorwaarden?  

- Hebben we de ambitie om hier ongeacht de bedrijfsontwikkeling een fysiek innovatie- en 
bezoekerscentrum te realiseren als plek waar innovaties in de proeftuin Agro As gebundeld worden?    

 
 
  

• uit bestaande 
contacten, regio 
en FoodUp! 

• Translab 

• via uitvraag 

• LIB-projecten 

 

koplopersgroep 
samenstellen 
door regio en 

provincie 
duo/team 

• beleidsruimte 

• locatie 

• financiering 

• procesmanageme
nt 

• partners 

• etc 

type support 
bepalen 

• expertgroep 
bepaalt ja of nee 

• samengesteld uit 
regio, provincie, 
WUR, etc 

wie steunen we 

• Innovatieadvies: 
wat ontbreekt? 

• Bestuurlijke 
uitspraak 

• locatie 

• beleidsruimte 

• procesadvies 

• partners koppelen 

• subsidie aanreiken 

bij ja: bepalen 
type steun 
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4. Uitvraag, aanbesteding en communicatie  
 
Cruciaal zal zijn of en hoe een consortium van ondernemers dit project serieus naar zich toe trekt. Naast de 
informele gesprekken met de binnen de regio en provincie bekende groep ‘toekomstbedrijven’, willen we met 
een uitvraag ondernemers uitnodigen zich met innovatieve plannen te melden. Specifieke randvoorwaarden en 
een checklist voor potentiele plannen die de basis kunnen vormen voor een uitvraag, zijn opgenomen in bijlage 
1 van dit document. 
 
Zowel ondernemers van ‘toekomstbedrijven’ als een brede groep Agro As de Peel bedrijven zijn benaderd en 
betrokken bij de gedachtenvorming over een uitvraag voor dit initiatief. Ondernemers zijn bevraagd over hun 
zienswijze op het geschetste initiatief met de drie innovatiesporen. Ondernemers hebben hierop hoofdzakelijk 
enthousiast en positief kritisch geageerd. Zij hebben waardevolle input geleverd, die in de hoofdstukken hierna 
aan de orde komt.  
 
De benaderde ondernemers geven aan te streven naar vormen van samenwerking. Streven is dan ook een 
succesvol consortium te vormen en begeleiden met ondernemers die concreet aan de slag gaan met de 
realisatie van de proeflocatie. Dit betreft ondernemers uit de agrarische sector, maar ook daarbuiten.  
 
 

5. Potentiele regionale koploperprojecten/toekomstbedrijven nader toegelicht 
 
Het afgelopen jaar is er gesproken met uiteenlopende regionale ondernemers over dit initiatief en hun 
innovatieve plannen. Daarbij hebben zich plannen aangediend binnen de drie innovatiesporen. Op basis van 
onderstaande inventarisatie in combinatie met een eventuele uitvraag richten we ons vanuit de Agro As de 
Peel samenwerking op de vorming en begeleiding van een consortium.  
Leden van het consortium kunnen dan op onderdelen projecten opstarten met uiteenlopende partners, om 
bijvoorbeeld in een apart traject met stalontwikkeling of biomassaverwaarding aan de slag te gaan. 
Ondernemers in de regio zijn afzonderlijk en vaak op eigen locaties bezig met innovatieve plannen die zich 
veelal richten op één of een aantal onderdelen van de innovatieopgaven. De ideeën binnen de innovatiesporen 
behandelen we hierna per spoor, maar ze dienen op de proeflocatie met elkaar samen te hangen.  
   
Innovatiespoor 1: Transitie veehouderij 
    
Innovatieopgave: ontwikkeling ‘maatschappelijk geaccepteerde, diervriendelijke, landschappelijk ingepaste, 
zero emissie en circulaire’ proefboerderij van de toekomst 
 
Smits Groep heeft plannen voor een varkenshouderij met een omvang van 10 hectare en heeft daarvoor ook 
een locatie op het oog. Daarnaast is er interesse in de mogelijkheid om op de proeflocatie aan de slag te gaan. 
Zij zetten in op een stal die geaccepteerd wordt door de omgeving en die financieel rendabel is. Daarbij staan 
de volgende onderwerpen centraal:  
 

 Geur, stof- en ammoniakreductie. 

 Aanpak bij de bron, dus de luchtwasser overbodig maken. Mens en dier in de stal kunnen daarbij ook 
profiteren van het effect van reductie van emissies. 

 Energie- en waterneutraal 

 Optische verbetering van het landschap 

 Gebruik van de gewassen die in de ‘proeftuin’ zijn geteeld. 

 Toegankelijk – transparant 

 Welzijn voor boer en dier 
 
De reductie van ammoniak, fijnstof en geur wil Smits Groep in de bestaande plannen voor hun eigen locatie 
met de best beschikbare techniek in de vorm van een luchtwasser realiseren. Het is voor het bedrijf 
interessanter om de reductie van deze stoffen al bij de bron aan te pakken. Daarvoor is het nodig dat een 
dergelijk systeem ook erkend wordt door de overheid, dan kan de sector deze methodes toepassen en er een 
win-win situatie voor de ondernemer en de omgeving ontstaan.  
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Sfeerimpressie landschappelijke inpassing plannen Smits Groep 

 

 
Plannen Smits groep voor locatie Boompjeweg 

 
Big developments is in Boekel actief op het vlak van scheiding aan de bron via een varkenstoilet en ontwikkelt 
diervriendelijke stallen door de varkens in families te laten samenwonen. Voorlopig heeft dit initiatief de 
handen vol aan de ontwikkeling in Boekel. Ze zijn een potentieel toekomstbedrijf dat in potentie in aanmerking 
komt voor ondersteuning vanuit de proeftuin Agro As de Peel. Daarnaast gaan we in een later stadium met ze 
in gesprek over hun mogelijke bijdrage aan de ontwikkeling van een boerderij van de toekomst aan de 
Middenpeelweg.  De Hoeve B.V. is op vergelijkbare wijze bezig met scheiding aan de bron, maar dan in 
combinatie met monovergisting, om tot een klimaatneutrale stal te komen. 
Kamplan ziet kansen in realisatie van zijn Total circulair farm concept. Tot nu toe zijn onderdelen van dit 
systeem bij verschillende bedrijven gerealiseerd. Op een proeflocatie zou dit systeem in zijn geheel uitgetest en 
verfijnd kunnen worden. Kamplan heeft een oplossing voor mestverwerking, energieopwekking en het op de 
locatie houden van water. Daarvoor is samenwerking met een varkenshouder noodzakelijk, omdat Kamplan 
zich focust op de techniek en waarschijnlijk zelf niet investeert in de toekomstige bedrijfsvoering. De bedrijven 
Cornelissen, Genee en Smits Groep zijn ondernemers die potentieel geïnteresseerd om te investeren in 
realisatie van dit gehele concept. 
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Total Circulair Farm     Big Developments/De familiestal 

 
De bedrijven Fruitzforlife en Boer Frank hebben ideeën over natuurlijke landschappelijke inpassing van deze 
locatie en de relatie tussen natuurontwikkeling en feed voor de dieren. Elementen uit het concept ‘Go Nuts’ 
(plaatje rechtsonder) zijn hierbij mogelijk ook interessant om in te passen. Daarnaast werkt de Brabantse 
Milieufederatie vanuit het lopende project Veerkrachtig Landschap de bijdrage die landschapselementen 
spelen in het tegengaan van de verspreiding van zoönose verder uit. Varkenshouder Wilbert Egelmeers is hier 
ook bij betroken. Deze organisaties hebben weinig mogelijkheden om zelf te investeren in een dergelijk project, 
waarbij dit onderdeel in deze fase nog vooral een extra kostenpost is. Op de langere termijn zijn voedsel- en 
biomassabossen mogelijk wel rendabel te krijgen, eventueel in combinatie met teelten en vrijlopend vee.    
 

                       
 

         
Landschappelijke inpassing en verbinding natuurontwikkeling met feed 
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Innovatiespoor 2: alternatieve eiwitproductie en biomassateelt 
 
Innovatieopgave: ontwikkeling nieuwe verdienmodellen voor en uittesten van alternatieve eiwitproductie en 
biomassateelt. Integratie met bedrijven in de circulaire keten. 
 
De bedrijven Vivara en Protix zijn actief in de insectenteelt. In een integraal proefbedrijf zouden zij een rol 
kunnen spelen in de verwerking van mest en de productie van eiwitten voor veevoeders. Daarvoor is wel 
aanpassing van of uitzondering op bestaande regelgeving nodig, aangezien het op dit moment niet zomaar 
mogelijk is om dode insecten aan vee te voeren. Verwerking van de inhoudsstoffen is een andere mogelijkheid, 
zoals het bedrijf Coppens al toepast met het toevoegen van insectenolie aan veevoer. Naast veevoer is de 
productie van eiwitten voor menselijke consumptie een optie. Op dit moment worden insecten eiwitten al 
toegepast als ingrediënt in bestaande producten.  
 
Met melkveehouder Geert Hol, gevestigd op een steenworpafstand van deze proeflocatie, veevoederbedrijf 
Agrifirm, Wageningen UR en de Provincie Brabant/ het LIB wordt gesproken over de productie van en het 
testen met Nedersoya op deze zandgronden. Het bedrijf NewFoss wil aan de slag met het testen van de teelt 
en de vierkantsverwaarding van het gewas Sorghum.  
 
OmniExtract ziet kansen in de ontwikkeling van een industriële hennepketen in Noordoost-Brabant. Agrarisch 
ondernemer Timmers in Uden heeft ervaring met de teelt van dit gewas. Ecodorp Boekel heeft eenmalig 
hennepvezel nodig voor de huizenbouw in hun nieuwe dorp. Met ondersteuning van de gemeente Uden is er 
een REAP-zaaigeldaanvraag in voorbereiding om de businesscase voor een hennepketen met een te 
ontwikkelen consortium verder uit te werken. OmniExtract is voornamelijk geïnteresseerd in de olie voor 
farmaceutische toepassing. Daarvoor is ook aanpassing van of uitzondering op bestaande wetgeving nodig.  
 
Het natuurbeheerbedrijf Ploegmakers heeft interesse in de teelt van Olifantsgras. Omdat dit gewas na inzaaien 
jarenlang en snel blijft groeien, is het goed te benutten als biomassa grondstof. Er is wat discussie over de 
duurzaamheid van dit gewas, waardoor het kansrijk is om dit met kennisinstellingen te onderzoeken op de 
proeflocatie. Luchthaven Schiphol plant olifantsgras aan omdat vogels hierin niet kunnen landen, dus mogelijk 
is er verbinding mogelijk met nabij de proeflocatie gelegen militair vliegveld Volkel. 
 
Smits Groep/ Kwaliflex gaan ook graag op korte termijn aan de slag met het telen van gewassen voor eiwit en 
biomassa. Zij zien mogelijkheden in eiwit leverende gewassen als soja, lupine en erwten voor de productie van 
veevoer. Producten die mogelijk toekomst hebben in Nederland, maar waarvoor tijd en ervaring nodig is om 
het toepasbaar te maken. Ook gewassen zoals olifantengras voor biomassa, voor voeding van hun biovergister, 
heeft hun interesse. Door anderen is ook biergist genoemd als circulair veevoergrondstof. 
 
Voor de industriële hennep- en sorghumproeven is in 2017 ongeveer 5 hectare nodig, om andere hiervoor 
genoemde alternatieve teelten in gang te zetten is dus meer grondoppervlakte nodig.  
 
 
Innovatiespoor 3: biomassaverwerking 
 
Innovatieopgave: vierkantsverwaarding biomassateelt en organische gebiedsstromen. Integratie met bedrijven 
in de circulaire keten. 
 
Met de bedrijven NewFoss en Grassa hebben gesprekken plaatsgevonden over biomassaverwerking in relatie 
tot circulaire primaire sector en nieuwe alternatieve verdienmodellen voor biomassateelt. Beide bedrijven 
hebben technieken om uit grondstoffen verschillende onderdelen zoals vezels en eiwitten van elkaar te 
scheiden. NewFoss doet dit bijvoorbeeld door het ‘kraken van cellen’. 
 
Het bedrijf Van Berkel Groep wil daarbij een rol spelen in compostering van bepaalde stromen in relatie tot 
bodemverbetering in het gebied. Van Berkels betrokkenheid zou zich vooral richten op het organische 
stofgehalte op deze proeflocatiegronden en mogelijk in het hele gebied. Ze hebben veel praktische kennis op 
gebied van composteren en verwaarden van regionale (groen)stromen tot producten met organische stof. Dat 
koppelen ze graag aan onderzoek/validatie door de Wageningen UR en de HAS Hogeschool. Vanuit het lopende 
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project bodemverbetering wil de Agro As de Peel samenwerking op een aantal bestaande agrarische locaties 
testen uitvoeren met organische reststromen en kleinschalige compostering.  
Het is een mogelijkheid om groenonderhoud en reststromen uit tuinbouwproductie in het gebied en hiervoor 
genoemde biomassateelt op de locatie door deze bedrijven te laten verwerken. Grassa ziet mogelijkheden 
binnen het project om groene grondstoffen in de omgeving van het proefbedrijf te raffineren. Voor de hand 
liggend zijn grassen en granen van het terrein zelf of anders uit de omgeving. Het sap kan vervolgens worden 
ingezet in brijvoer voor de zeugen. Onderzocht moet worden of en hoe de technologie inpasbaar is op een 
proefbedrijf. En in welke samenstelling het sap toegevoegd kan worden aan veevoer.  
 
Van de vezels uit gras maakt NewFoss nu al eierdozen en karton, de sapstromen kunnen bijdragen aan een 
circulair systeem. Het bedrijf heeft interesse getoond om met een aantal bedrijven actief in de andere 
innovatiesporen een consortium te vormen en te investeren in een gezamenlijk integraal proefbedrijf. NewFoss 
stelt voor om vanuit dit consortium een directie aan de stellen en voor verschillende aanpalende projecten 
afzonderlijk samenwerking met uiteenlopende partijen aan te gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proces Grassa 

 
 
  

 
 
 
 
 
Verwaarding natuuronderhoud 

 
 
 
 
Fihdhdhd 
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6. Inventarisatie potentiele consortiumleden en projectpartners 
 
Er heeft een gestructureerde inventarisatie met interviews plaatsgevonden van potentiele consortiumleden op 
de proeflocatie. Deze hebben zich ofwel zelf gemeld in een eerder stadium, dan wel zijn zij door derden 
aangedragen. Er zijn 24 mogelijke consortiumleden geselecteerd. Er is met 20 ondernemers gesproken. Hiervan 
waren 30% uit het gebied zelf, en 70% hiervan waren primaire ondernemers. In bijlage 2 staan de 
interviewvragen en de door de ondernemers gegeven antwoorden te lezen. 
 
Het betrof een zeer divers palet aan ondernemers, onder de benaderde ondernemers bevonden zich 
ondernemers met (1) traditionele en niet traditionele productiesystemen, (2) grondgebonden en niet 
grondgebonden bedrijven, (3) grond en geen grond als onderdeel van hun bedrijf, (4) bedrijven die binnen of 
buiten het gebied zijn gelegen. Buiten het gebied zijn alleen die ondernemers benaderd, die in onze ogen 
grensverleggende innovatieve ideeën hebben die mogelijk passen binnen het initiatief.  
 
In elk van de drie onderscheidde innovatiesporen leven er verschillende plannen bij de ondernemers. De 
meerderheid van de ondernemers reageerde positief op het initiatief, meer dan de helft kwam tijdens de 
gesprekken met diverse plannen. Een aantal ondernemers had al concrete plannen. Voor anderen was het 
initiatief nieuw, tijdens de gesprekken droegen ook zij plannen aan. Zij gaven daarbij aan hier nog verder over 
na te willen denken, waaronder in overleg met andere ondernemers. Daarbij is duidelijkheid over de kaders 
van het initiatief met de mogelijkheden en onmogelijkheden (wet- en regelgeving, beschikbare oppervlakte, 
experimenteerruimte, etc.) van belang voor ondernemers om de plannen te concretiseren. 
 
Opmerkingen die de ondernemers daar onder andere bij gemaakt hebben zijn: 

- De ondernemers zijn bereid te investeren in technologie, hiervoor hebben zij behoefte aan 
experimenteerruimte. 

- De ondernemers hebben bewegingsruimte nodig om te ondernemen (wet- en regelgeving). 

- De ondernemers onderschrijven het herstel van kringlopen vanuit de circulaire economie, werken hier 
reeds aan en zoeken hierin samenwerking met andere ondernemers. 

- De ondernemers zoeken naar samenwerking in het initiatief, er bestaat echter een verschil in gradatie 
in hun opvatting over hun gewenste eigen rol daarin. Overigens hebben de ondernemers nog geen 
scherpomlijnde beelden over hoe deze samenwerking eruit zou moeten zien. 

- Voorop staat economische rendabiliteit. Het initiatief dient uiteindelijk economisch rendabel te zijn. Er 
dient daarbij afzetruimte te zijn voor de producten die worden geproduceerd. 

- De ondernemers willen geen onverantwoorde risico’s nemen indien zij investeren. Voor de meesten 
speelt eigendom van grond hier een belangrijke rol: Het is in hun ogen niet wenselijk dat dit in 
eigendom is van overheden. Overheden worden hierin gezien als een partij die niet altijd vasthoudt 
aan de gemaakte afspraken. 

- De ondernemers vinden een duurzaam rendabel verdienmodel belangrijk. Daarom ligt bij de meeste 
ondernemers de focus niet op subsidies. Het moet zichzelf terugverdienen. Het om niet grond kunnen 
benutten behoort bij diverse ondernemers wel tot de wensen voor een goede start met een duurzaam 
verdienmodel als resultaat. 

- Het meedenken van overheden is noodzakelijk. Waarbij er aandacht voor moet zijn dat het initiatief 
uiteindelijk breed uitgerold moet kunnen worden, dus binnen bestaande (eventueel aangepaste) wet- 
en regelgeving. 

- Diverse ondernemers zijn bereid een leidende rol op zich te nemen. Een aantal daarvan loopt echter 
tegen een tijdsprobleem aan waardoor zij hier niet altijd toe in staat zijn. 

 
Bijna de helft van de ondernemers zegt onomwonden “ja” op de vraag “is de proeflocatie voor u interessant?”. 
Slechts één respondent gaf onomwonden te kennen van niet, hij was niet van zins nog in de provincie Noord-
Brabant te investeren. De overige waren over het algemeen zeker belangstellend, maar of het voor hen 
interessant is hangt van een aantal factoren af. Ze noemden de beschikbaarheid van grond, de wijze waarop de 
vergunning geregeld kan worden, de business case en de terugverdientijd met de daarbij behorende 
economische rendabiliteit. 
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Genoemde plannen en onderwerpen 
 
Voor de veehouderij gaat het vooral over het reduceren van emissies, met een belangrijke rol voor de aanpak 
daarvan bij de bron. Daarnaast is er aandacht voor humane en diergezondheid en het sluiten van kringlopen 
binnen de gedachte van een circulaire economie. Mogelijkheden voor circulaire toepassingen liggen ook op het 
gebied van energie en mest. Voor wat betreft het grondgebruik worden verschillende alternatieve gewassen, 
waaronder nieuwe en minder bekende, als mogelijke alternatieve eiwitbron genoemd. Daarnaast wijzen ze op 
de kansen voor het kweken van insecten.  
Vaak betreft het plannen waar de ondernemers al samen met anderen mee bezig zijn of mee aan de slag 
willen. Als ze nog niet samen met anderen aan de slag zijn, komt dit vaak omdat de plannen nog nieuw voor 
hen zijn ten tijde van het interview. Over het algemeen zijn het plannen die door de ondernemers als 
toepasbaar worden gezien. Met name voor insecten geldt het voorbehoud dat er institutionele belemmeringen 
zijn en in een enkel geval is de financiering genoemd. 
 
Alle innovatiesporen komen terug in de ideeën en plannen die leven bij de ondernemers. Een op de drie noemt 
meerdere sporen. 45% van de ondernemers noemt spoor 1, waarvan een derde plannen heeft met betrekking 
tot aanpak bij de bron. Vijfenveertig procent noemt expliciet spoor 2, 30% spoor 3. Opgemerkt moet worden 
dat in de twee ronde tafel bijeenkomsten met ondernemers/grondeigenaren in het gebied minder perspectief 
werd gezien in spoor 3. Dit vanwege de relatief hoge landbouwgrondprijs in de regio. 6 ondernemers noemen 
meerdere sporen. 
 
Wat betreft alternatieve gewassen worden door de ondernemers een of enkele alternatieve eiwitbronnen 
overwogen. Welke alternatieve gewassen het beste passen is nog niet concreet, dit geldt tevens voor 
grondstoffen voor textiel en de medische sector. Door 25% van de ondernemers is al verder nagedacht over 
het gebruik van insecten als alternatieve eiwitbron. 
 
De volgende vragen wil men opgelost zien op de proeflocatie: optimalisatie stalklimaat in relatie tot aanpak van 
emissies bij de bron, toepassingsmogelijkheden voor het sluiten van kringlopen (circulaire economie), 
toepassing van hergebruik van gewasresten, grondverbetering en teeltoptimalisatie en het verbinden van 
schakels in de voedselketen (voorbeeld insecten telen op mest). Opschaling wordt genoemd door ondernemers 
die al verder zijn met hun plannen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor het gebruik van hightech 
genoemd, alsook het redeneren vanuit integrale concepten. 
 
Voor een aantal situaties is ondersteuning bij vergunningverlening nodig, daar waar het gaat over niet 
grondgebonden toepassingen wordt dit veelal genoemd. Hetzelfde geldt voor het toekennen van 
experimenteerruimte en proef(stal)status, dat kan ook betrekking hebben op toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en bemesting bij nieuwe gewassen. Er wordt tevens aandacht gevraagd voor 
eigendom van grond. Ondernemers zijn terughoudend in het investeren op grond die zij niet in eigendom 
hebben. Het zorgvuldig afwegen van de voorwaarden voor het beschikbaar stellen van grond zijn van belang. 
 
De overheid heeft een verbindende rol tussen maatschappij, onderwijs en ondernemers, zij moeten hier een 
platform bieden. Op het aspect subsidies wordt verschillend gereageerd. De ene ziet hier een ondersteunende 
rol, andere vinden dat het een gezond businessmodel moet zijn dat zichzelf bedruipt. Een enkele ondernemer 
geeft aan dat de overheid een rol heeft om in het begin te ondersteunen de businesscase op gang te brengen 
(subsidies), uiteindelijk moet het een zichzelf bedruipende businesscase worden. 
Over samenwerking worden nog weinig uitgewerkte opmerkingen gemaakt. De meeste ondernemers kiezen 
duidelijk voor een samenwerkingsvorm, vaak is de exacte vorm nog niet te noemen. Daarvoor moeten de 
plannen nog verder ontwikkeld worden. 
 
Bij de vraag of men een leidende rol op de proeflocatie ambieert, bevestigt 45% dit. Hierbij geeft het 
merendeel van deze 45% aan dit samen met anderen op te willen pakken. Bij samenwerking werd ook 
opgemerkt dat de synergievoordelen aanmerkelijk kunnen zijn. Ruim de helft wil geen leidende rol, maar wel 
aanhaken. Vaak wordt daarbij tijdsgebrek als factor genoemd. 
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7. Inzet 5 hectare gemeente Landerd in 2017 
 
In 2017 start de uitvoeringsfase van dit project met 5 hectare alternatieve teelt op de grond van de gemeente 
Landerd, die totaal uit 5,4 hectare bestaat. 

 

 
Gronden gemeente Landerd 

 
Met de bedrijven NewFoss, OmniExtract en melkveehouder Geert Hol worden plannen gemaakt om hier in 
2017 aan de slag te gaan met proefvelden voor de teelt en vierkantsverwaarding van sorghum en industriële 
hennep. Het bedrijf van melkveehouder Hol bevindt zich dichtbij deze proeflocatie en in samenwerking met 
Agrifirm wil hij ontdekken of hij een deel van zijn bijvoeders lokaal kan produceren. NewFoss onderzoekt wat 
deze gewassen aan vezels en eiwitten opleveren en hoe deze zijn aan te wenden voor verschillende 
toepassingen. Smits groep kan mogelijk al in 2017 aangehaakt worden voor benutting van bestanddelen van 
deze gewassen. OmniExtract onderzoekt de extractie van oliën uit deze gewassen.  
 
 
Samenhang met ontwikkeling Albers BV  
 
Voor kwaliteitsverbetering met landschappelijke inpassing in het kader van de nieuwe naastgelegen 
mestverwerker verkoopt de gemeente een strook grond van 0,5 hectare aan Albers BV. In het verkoopcontract 
legt de gemeente Landerd vast dat de landschappelijke inpassing moet aansluiten op de doelstellingen van de 
proeflocatie. Het eerste half jaar van 2017 gaan we met gebiedspartners in gesprek over innovatieve benutting 
en aansluiting van deze ‘natuur’ op de proeflocatie. Een biomassa- of voedselnatuurstrook wordt daarbij 
verkend als mogelijkheden. Om deze strook wat meer te laten slingeren en daarmee een echt natuurlijke 
uitstraling te geven, is het wellicht nodig om de groenontwikkeling wat te verbreden. Voor Albers biedt dit als 
projectpartner een kans op positieve beeldvorming in relatie tot zijn mestverwerkingsactiviteiten. Voor het 
project biedt dit een kans omdat Albers vanwege zijn uitbreiding verplicht is te investeren in 
kwaliteitsverbetering. 
 



 

18 

 

 
Landschappelijke inpassing Albers 

 
Symbolische grondstoffen/voedsel rotonde voor gesprekken over de toekomst van de sector 
 
De provincie Brabant wil gesprekken voeren over de toekomst van de sector vanuit de gedachte van een 
rotonde met de afslagen: stoppen, verbreden, bulkproducten produceren voor een anonieme wereldmarkt of 
intensieve kwaliteitsproducten voor een veeleisende Europese markt. Deze locatie ligt naast een belangrijke 
rotonde, en de Volkelseweg is daarop zowel een letterlijke als een figuurlijke afslag. Verbinding van dit project 
aan deze gesprekken is een optie door bijvoorbeeld onderaan de hierboven afgebeelde groenstrook een 
ingerichte tweedehands container en/of bouwkeet te plaatsen. Bezoekers lopen dan over het recht van 
overpad, zien links de alternatieve teeltproeven en rechts de voedsel/biomassanatuurstrook. 
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8. Landscaping the Food 
 
Naast deze concrete ideeën van bedrijven is er in het project Landscaping the Food een wenkend 
toekomstperspectief ontwikkeld voor een circulaire landbouw, toegespitst op Agro As de Peel. Daarbij is 
eveneens handelingsperspectief geschetst met scenario’s voor de inrichting van een proeflocatie. Daarvoor zijn 
onder andere ontbrekende schakels in de keten benoemd die bijdragen aan een gesloten kringloop.  
 
Onderscheidend is dat een nieuw agrarisch landschap ontstaat, dat zowel ecologisch, economisch als 
maatschappelijk houdbaarder is. Grotendeels overlappen de ontbrekende schakels in Landscaping the Food 
doelbewust met de hiervoor genoemde omschreven componenten. Elementen uit het perspectief die nog niet 
concreet/ aan de orde zijn op de locatie zijn algenkweek, eendenkroos en tilapia (aquaponics). De bedrijven 
Heyvar, Cornelissen en het waterschap Aa en Maas zijn in beeld om deze ontbrekende componenten mee te 
verkennen, deze gesprekken hebben nog niet plaatsgevonden.  
Op basis van het circulaire uitgangspunt/ vernieuwende perspectief, data over de stromen in het gebied, de 
benoemde innovatiesporen en de ideeën van de ondernemers heeft het projectteam Landscaping the Food 
inspirerende scenario’s voor de invulling van de proeflocatie opgeleverd.  
 
Daarbij benadrukken we dat de business cases en politieke besluitvorming hierbij buiten beschouwing is 
gelaten. In dit document beperken we ons tot een aantal scenario’s voor de proeflocatie en de uitgangspunten 
die daarbij gehanteerd zijn. Gedetailleerde uitleg en uitwerking is na te lezen in het Landscaping the Food 
rapport dat is te vinden via de site van Agrifood Capital www.agrifoodcapital.nl/nl/downloads

6
. Het perspectief 

is gemaakt door Studio Marco Vermeulen en Inge Vleemingh. 
 
Scenario Mestverwerking en alternatieve eiwitten 
In dit scenario is berekend dat op deze locatie de mest via insecten en eendenkroos verwerkt kan worden van 
17.500 vleesvarkens uit het gebied of op de locatie zelf. Veevoer voor dit aantal varkens wordt daarbij 
grotendeels op andere locaties geproduceerd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbeelding 17.500 varkens met mestverwerking op de locatie doormiddel van algen, insecten en eendenkroos  

                                                                 
 
 
6
http://www.agrifoodcapital.nl/applications/agrifoodcapital/files/Downloads/landscaping_the_food/20170210_1503_Landscaping_the_fo

od_boek_leesversie_LageResolutie.pdf  

 Nieuw Gemengd bedrijf met 17.500 varkens

 Voedselbos /  buitenruimte

5      
7 Insectenfarms van 500m

2  elk

1        Eendenkroosvelden met tilapia, 16 ha

2        Verschillende algenvelden, verdeeld in 4 kavels van 4 hectare
 2

http://www.agrifoodcapital.nl/nl/downloads
http://www.agrifoodcapital.nl/applications/agrifoodcapital/files/Downloads/landscaping_the_food/20170210_1503_Landscaping_the_food_boek_leesversie_LageResolutie.pdf
http://www.agrifoodcapital.nl/applications/agrifoodcapital/files/Downloads/landscaping_the_food/20170210_1503_Landscaping_the_food_boek_leesversie_LageResolutie.pdf
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Verbeelding zonder ‘boerderij van de toekomst’ 
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Scenario Sluiten van kringlopen voor zowel de productie van veevoer, eiwitten en mestverwerking 
In dit scenario is ervan uit gegaan dat we naast de mestverwerking ook voer en voedsel op deze locatie 
produceren. Deze rekensom levert op dat er in dat geval ongeveer 2000 varkens, 200 stuks melkvee en 20.000 
kippen op de locatie circulair gehouden kunnen worden.   
 

 
Verbeelding circulaire proeflocatie met intekening individuele bedrijfsplannen  

 

 
Gebiedsverbeelding circulaire proeflocatie   
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Natte teelten  
 
 

 
Vernieuwende stallen 
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Conclusie en aanbevelingen 
 
Uit deze haalbaarheidsstudie is gebleken dat ondernemers veel ideeën en plannen hebben die passen binnen 
de drie benoemde innovatiesporen en kunnen bijdragen aan de transitie van de primaire sector. Het zijn 
innovaties waarvoor veelal experimenteerruimte nodig is. Daarnaast zijn veel ondernemers enthousiast over 
een proeflocatie/innovatiecentrum in de Agro As de Peel. Voordat ze aan de slag gaan met gezamenlijke 
plannen en ideeën voor invulling is er bestuurlijke duidelijkheid nodig over de daarvoor benodigde 
experimenteerruimte. Er is regie nodig om de uiteenlopende ondernemers tot gezamenlijke circulaire plannen 
te laten komen. Voor individuele innovaties per spoor kan experimenteerruimte op bestaande locaties ook 
uitkomst bieden. 
 
Voor het vervolg bevelen we daarom aan om: 1) een bestuurlijk besluit te nemen naar aanleiding van deze 
haalbaarheidsstudie over experimenteerruimte en deze locatie (2) ondernemers een leidende rol te geven in 
het proces van totstandkoming en daarbij verbindend te begeleiden, (3) te werken op basis van een gefaseerde 
aanpak en uitvraag, opdat tussentijds tijdig kan worden bijgestuurd, (4) te werken op basis van inclusiviteit in 
plaats van exclusiviteit, anderen moeten tussentijds kunnen aanhaken en het proces moet transparant zijn, en 
daarna  een (5) projectplan voor regie en uitvoering te ontwikkelen. 
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Bijlage 1. Specifieke randvoorwaarden en checklist voor beoordeling plannen en uitvraag  
 
De proeflocatie streeft naar evenwicht tussen economie, ecologie en harmonie met omwonenden. Het gaat 
daarbij om ambitieuze, doch haalbare eisen voor vooruitstrevende ondernemers op de verschillende 
innovatiesporen van de proeflocatie.  
 
 
Omgevingskwaliteit 
 
De agro-sector staat voor de uitdaging om bij te dragen aan een duurzame voedselproductie. Daarbij is 
terugdringen van overlast voor omwonenden voorwaarde voor behoud van de licence to produce, met name 
voor de veehouderij. Uitgangspunt is dan ook dat, wat betreft omgevingskwaliteit, de proeflocatie model staat 
voor verwaarloosbare niveaus van emissies van ammoniak, geur, stof en ziektekiemen. Om dit te realiseren 
wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken op basis van een combinatie van aanpak van emissies bij 
de bron en emissie reducerende technieken. Daarnaast worden op de locatie nieuwe gewassen geteeld en 
wordt de omgeving betrokken bij de proeftuin. Dit kan op meerdere manieren, bijvoorbeeld door een 
educatiecentrum en ‘kijkje’ op de proeflocatie met behulp van ICT.  
 
 
Economisch 
 
Om daadwerkelijk als rolmodel voor het peloton van de agrosector te kunnen fungeren moet de agro-
proeflocatie worden gebaseerd op het streven naar duurzame systemen, ook in economisch opzicht. De regio 
heeft innovatieve en vooruitstrevende ondernemers. Deze ondernemers worden in staat gesteld kenbaar te 
maken of ze op de proeflocatie willen deelnemen of voor welke innovatie ze experimenteerruimte nodig 
hebben. Verondersteld wordt dat op deze uiteindelijk een consortium van een beperkt aantal ondernemers 
aan de slag gaat.  
Deze groep ondernemers maakt in hun streven naar een duurzaam businessmodel optimaal gebruik van de 
binnen en buiten de proeflocatie beschikbare mogelijkheden tot synergie, waarbij de output van het ene 
productieproces input is voor het andere productieproces. Hierbij denken we onder meer aan het afstemmen 
van productierondes en het koppelen van warmteproductie van de ene productie op de warmtebehoefte van 
de andere productie. Reststromen uit de ene sector kunnen gebruikt worden voor de andere sector. Zo kan 
een start worden gemaakt aan het telen van eiwitrijke gewassen op het terrein, dat wordt gebruikt als 
biobrandstof, veevoer of afleidingsmateriaal voor de dierlijke sectoren. En wordt warmte vanuit een stal 
gebruikt voor de verwarming van een kas. 
 
Tevens wordt gebruik gemaakt van moderne ICT (sensortechnologie, Internet of Things, LoRa, beacons), opdat 
door gegevensuitwisseling met toeleveranciers, verwerkers en afzetpartijen, de productie binnen de keten 
wordt geoptimaliseerd, en faalkosten zoveel mogelijk worden vermeden.  
 
Voor een rendabele bedrijfsvoering moet rekening worden gehouden met afschrijvingstermijnen. Bij gebouwen 
kan de ruwbouw dan ook niet elke paar jaren worden vervangen. Onderdelen van de inrichting kunnen dat 
echter eerder. Een mogelijkheid is om uit te gaan van het toonzaalprincipe: de locatie bestaat uit meerdere 
afdelingen dan wel compartimenten. Elke paar jaren wordt de inrichting op een deel van de locatie vernieuwd. 
Overigens gaat het niet alleen om het (stal- of kas)systeem, maar meer en meer om het gebruik van ICT 
technologie. Hiervan zijn de economische afschrijvingstermijnen veel korter. 
 
Ondernemers laten productevaluaties door de eindgebruiker integraal onderdeel zijn van hun businessmodel. 
Hiervoor zoekt men samenwerking met lokale supermarktondernemers die hun klanten de mogelijkheid 
bieden de kwaliteit van de aangeboden producten via smartphone te evalueren, en dit eventueel te koppelen 
aan hun daadwerkelijke koopgedrag. Economische waarde wordt daarbij (gedeeltelijk) gezocht in een 
verkooppunt op de locatie waarbij de kwaliteit van de producten verwaard kan worden (vers en lokaal) en 
kosten in de keten worden geminimaliseerd door het verminderen van het aantal ketenschakels.  
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Ecologisch 
 
Basisprincipe voor de proeflocatie is dat de output van het ene primaire productieproces input is voor het 
andere productieproces. Mest bijvoorbeeld is geen afvalproduct dat tegen zo laag mogelijke kosten wordt 
afgezet, maar een waardevolle grondstof voor een optimale gewasopbrengst en bodemvruchtbaarheid. Voor 
de bouw van stallen en gebouwen wordt optimaal ingezet op hergebruik en duurzame materialen. In de 
proeftuin worden kringlopen zoveel mogelijk gesloten, maar hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van de 
omgeving. Bijvoorbeeld opgewaardeerde mest uit de nabij gelegen mestverwerkingsfabrieken wordt gebruikt 
in de akker- en tuinbouw in de proeftuin. 
 
Daarnaast gebruiken ondernemers systemen waarbij duurzaam wordt omgegaan met water, zodat zuiver 
drinkwater niet wordt gebruikt als spoelwater. Of systemen waarbij urine van mens of dier door nieuwe 
technieken zo wordt gescheiden en gezuiverd dat een van de uitgangstromen weer zuiver drinkwater is. 
Gewassen geteeld in de proeftuin worden ingezet als biomassa of als voer of afleidingsmateriaal voor de 
dieren. 
De proeflocatie streeft naar een klimaatneutraal systeem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van duurzame 
energiebronnen en daarnaast zoveel mogelijk duurzame technieken en systemen, zoals warmteterugwinning. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de verschillende systemen die aanwezig zijn, deze worden zoveel 
mogelijk verbonden tot één systeem. Bijvoorbeeld het eerdergenoemde uitwisselen van warmte naar behoefte 
tussen sectoren. 
 
 
Maatschappelijk  
 
Transparantie is belangrijk. Dit kan echter op vele manieren en hoeft niet alleen via het verlenen van fysieke 
toegang door bijvoorbeeld zichtpunten en/of een bezoekerscentrum. ICT en sociale media zijn hier goede 
instrumenten voor.  
Het afzetten van de producten in de omgeving draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak. Middels de 
producten kan achtergrondinformatie worden verspreid, direct in een korte boodschap op en bij de verpakking 
en achtergrond via ICT tools zoals een QR code op de verpakking. Wanneer door de samenwerking wordt 
gekozen voor een afzetpunt op het terrein wordt de binding met de omgeving vergroot, door fysieke 
aanwezigheid. 
Qua esthetiek is een absolute voorwaarde dat de proeflocatie een lust voor het oog is, voor de bebouwing qua 
architectuur, materiaalkeuze én kleurstelling. Hierbij zijn twee benaderingen mogelijk: (1) optimale inpassing in 
de natuurlijke omgeving, dan wel (2) een benadering waarbij op een esthetische wijze wordt ingegrepen in de 
natuur (denk bijvoorbeeld aan art deco design en kleuren, kindertekeningen op wanden, etc.). De gewassen 
kunnen daarbij zorgen voor een ingebed geheel, met gewassen geteeld rondom de bebouwing. 
 
Naast de randvoorwaarden voor de ondernemers zullen, op hun beurt, betrokken overheden binnen hun 
bevoegdheden er naar streven innovatieve systemen zo snel mogelijk wetgeving technisch inpasbaar te maken. 
Indien nodig voor behoud van tempo wordt experimenteerruimte geboden. Deelnemende ondernemers 
worden ontzorgd bij het proces van vergunningverlening. Daarnaast zullen de betrokken overheden het 
economische rendabel maken van de proeftuin waar mogelijk ondersteunen, bijvoorbeeld door het onder 
gunstige voorwaarden beschikbaar stellen van de grond voor de ondernemers. Om telkens de nieuwste 
technieken en systemen rendabel in de praktijk te kunnen brengen is een laagdrempelige toegang tot de 
kennisinfrastructuur nodig. Er is ruimte voor Hbo-instellingen en universiteiten om innovatieve toepassingen te 
kunnen testen en indien nodig aan te passen. Zij geven ook de mogelijkheden voor bedrijven om hier gebruik 
van te maken.  
  



 

26 

 

Checklist 
 
Aan de hand van een checklist zullen de voorgedragen ideeën worden getoetst aan de uitvraag. 
In deze checklist komen de volgende vragen aan de orde: 
 

Opgepakte thema’s  

Inzet op sluiten van kringlopen (CO2)  

Benutten energie uit mest  

Verwaarden reststromen uit voedingsindustrie  

Emissies (inclusief aanpak bij de bron)  

Inzet op verbinding met omwonenden en de regio  

Afzetgerichtheid (betrokkenheid afzetpartijen)  

Duurzame en rendabele business case (RoI)  

Klimaatadaptatie (bodem, water, biodiversiteit)  

Efficiënt gebruik grondstoffen  

Gezondheid mens en dier (endotoxinen, stof)  

Insecten als alternatieve eiwitbron  

Nieuwe gewassen als alternatieve eiwitbron  

Biobased non-food productie  

Omgevingskwaliteit (inzet architect)  

 

 

Mate van vernieuwend zijn 

Baanbrekend, niet toegepast  

Innovatie, nog niet toegepast  

Innovatie slechts sporadisch toegepast  

Eerste uitrol naar anderen  

 

 

Kosteneffectiviteit voor de sector 
(bijdrage initiatief aan duurzame 
perspectiefwijziging sector) 

zeer goed  

goed  

standaard  

matig  

 

 

Kwaliteit plan 

Consortiumpartners aanvullend op elkaar  

Financiering voorhanden  

Bijdrage innovatie aan nieuwe sectorperspectieven  

Laagdrempelige toegang voor anderen, uitrol  
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Nadere concretisering eisen (drempelwaarde eisen provinciale stikstofverordening 2028)  
 

Emissies van geur (odour-eenheden), ammoniak (kg NH3) en fijnstof (PM10).  

Hoeveel procent wordt er gereduceerd ten opzichte van de huidige norm (Brabantse Verordening 
Stikstof in 2028, alsook Besluit Huisvesting voor geur en fijn stof)

7
? 

Omgevingskwaliteit 

Is er al of niet een architect betrokken bij de planvorming? 

Zijn er pro-actief NGO’s betrokken bij de ontwikkeling van de plannen? 

Kringlopen en klimaat 

Wat is de reductie in milieudruk uitgedrukt in CO2-equivalenten ten opzichte van traditionele systemen? 

Afzetmarkt en omgeving 

Zijn er lokale/regionale afzetpartijen betrokken bij de plannen? 

 
 
  

                                                                 
 
 
7 Medewerking van de TAC-RAV commissie voor het tijdig toekennen van een emissiefactor is hiervoor benodigd (medewerking overheden 
op het gebied van wet- en regelgeving ten behoeve van een snelle vergunningverlening) 



 

 

Bijlage 2. Specifieke randvoorwaarden en checklist voor beoordeling plannen en uitvraag 

Interviews koplopers Agro As de Peel 
Deel 1 

      

3.     Is de proeflocatie voor u 
interessante? 

Wil wel kennis delen, 
niet om nieuw te 
vestigen, SPF, kan 
prima samenwerken 
met potentiele 
ondernemers van het 
initiatief, maar moet 
er over nadenken, 
maar zie het 
verdienmodel nog 
niet. 

Ja zeker Nee, niet 
vanwege de 
proeflocatie 
zelf, maar 
omdat ik zeker 
niet met 
veehouderij 
activiteiten in 
Brabant wil 
gaan 
investeren. 

Ja Ja Als deze niet 
zweverig is. Vinden 
het leuk als andere 
mensen pionieren en 
out of the box 
denken. Hebben zelf 
werk genoeg 

Ja, zeker als er toepassingen 
voor mezelf in zitten, zeker 
energie en mest. De vezels in 
mest kunnen verwerken. 
Nuttige vezelwinning. 
Toepassingen, papierindustrie. 

als er voor betaald wordt. Er 
moet een zekere afzet voor zijn, 
een afzet waar voor betaald 
gaat worden. Geen onzeker 
afzet. 

4.     Zo ja, welke plannen heeft u 
in gedachten om op deze 
proeflocatie te realiseren? 

Voor het realiseren 
van een Hi-Care 
systeem kan het 
interessant zijn 

Druk doende 
zeugenhouderijtak op te 
zetten om bedrijf verder te 
ontwikkelen. Zoveel mogelijk 
met technieken opzetten om 
in de toekomst met voeding 
en milieu te optimaliseren. 
Gezondheid, SPF en met 
voeding, en  spelen met 
bijproducten: mais en ccm 
uit de buurt Varken is bij 
uitstek circulaire economie, 
maar komt onvoldoende uit 
de verf. Werken samen met 
milieu-adviesbureau. Hij gaat 
tool voor een aantal 
ondernemers te 
ontwikkelen. Helpt ons om 
food print varkenshouderij te 
beïnvloeden. 

 Betreffende een  varkensstal 
denken we aan een plan 
waarbij de stal zo’n 20 jaar 
of langer gebruikt kan 
worden. Zodat de 
investering ruim 
terugverdiend kan worden. 

meervoudig, primaire 
gewassen telen in dat gebied, 
voor vierkantverwaarding van 
de teelten 

Als initiateven die 
potentie hebben op 
rendement dat doen. 
Anders niet. Niks 
concreets 

energie en mest. De vezels in 
mest kunnen verwerken. 
Nuttige vezelwinning. 
Toepassingen, papierindustrie. 

nog geen plannen, nog met 
huidige plannen bezig 

6.     Zijn dit plannen die bij u 
alleen leven, of samen met 
anderen? 

Met een ander bedrijf. We zijn met negen 
ondernemers, en we komen 
iedere 2 maanden bij elkaar. 

 Dit zijn ook allemaal 
aspecten die we in een van 
onze plannen hebben 
verwerkt. 

Wij werken altijd in ketens van 
sourcing tot eindklant 

 zoon heeft op de HAS een 
collega student die ermee 
bezig is geweest. In 
varkensmest zitten vezels. Het 
lukte alleen niet om dit goed 
op te zetten. Toepassing viel 
tegen (acceptatie) daardoor is 
het dood gebloed. 

 

7.     Zijn het toepasbare ideeën die 
praktisch en ook qua wetgeving 
gemakkelijk op te starten zijn? 

In principe wel Is geen probleem.  Toepasbare ideeën zijn 
vooral die van het telen van 
gewassen voor eiwit en 
biomassa. Deze projecten 
zijn praktisch gezien en ook 
gezien wetgeving relatief 
gemakkelijk op te starten. 

Geen belemmeringen  onbekend  

8.     Welk(e) van de drie vermelde 
innovatiesporen richten uw 
plannen zich op? 

Spoor 1 Spoor 1 en 2 (belangrijke rol 
voor gezondheid en 
techniek). Moeten mest al in 
de stal zelf verdergaand 
aanpakken. De techniek 
moet kloppen. Bevriende 
varkenshouder heeft het 
geprobeerd met  rubberen 

 Varkenshouderij: De twee 
belangrijkste aspecten van 
een stal zoals wij hem 
toekomstwaardig achten is: 
1. een stal die geaccepteerd 
wordt door de omgeving, 2. 
Een stal die financieel 
rendabel is. 

Vooral biobased productie    
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'ruitenwissers' maar was nog 
niet robuust genoeg. 

9.     Indien u nadenkt over stallen 
met nagenoeg geen emissies 

      geen nieuwe concepten, 
breed denken, verse mest uit 
de stal 

voorwasser haalt fijn stof eruit, 
voor de luchtwasser (in huidige 
locatie). Nu een 95% 
luchtwasser en halen daarmee 
98%. Hebben nu een MDV stal. 
Heel erg goedkoop gebouwd, 
buitenklimaat nagebootst, 
weinig tussenmuren. Overzicht, 
bouwkosten. Klimaat is super, 
geen ongewenst gedrag, geen 
trek. 

a.     welke diercategorie betreft 
het? 

Varkens Varkens      zeugen 

b.    En welke stoffen? NH3, geur, stof, 
ziektekiemen 

NH3, geur en fijn stof. Maar 
ook richting zoönosen. We 
doen met BMF project om 
via landschapselementen te 
sturen op luchtwerveling. Bij 
dat integrale systeem hoort 
hoe je kunt ondernemen 
zonder overlast naar de 
omgeving. 

     ammoniak, geur, fijn stof 

c.     In welke mate hebben uw 
plannen betrekking op aanpak van 
emissies bij de bron? 

Ja, via gefermenteerd 
voer 

In grote mate       

10.  Indien u nadenkt over 
alternatieve eiwitbronnen, welke 
zijn dit? 

Met fermentatie kan  
dit over meerdere 
producten gaan. Daar 
wil ik best met andere 
geïnteresseerden over 
sparren 

Biergist, gistconcentraten, 
biobrandstoffen (als 
alternatief voor soja). Erwten 
i.c.m. fermentatie. 
Fermenteren is 
perspectiefvol, maar moet 
wel werken. 

 Wij zien mogelijkheden in 
eiwit leverende gewassen 
als soja en lupine en erwten 
voor veevoer. Producten die 
mogelijk toekomst hebben 
in Nederland, maar 
waarvoor tijd en ervaring 
nodig is om het toepasbaar 
te maken in Nederland. Evt. 
ook sorghum 

Deels, aminozuren eventueel 
voor feed of bioplastics 

 we telen zelf niet. Ik vind het 
wel interessant. Ik denk niet 
dat er veel uitgevonden kan 
worden. 

Interessant om een 
minivoerfabriek op de locatie, 
om je eigen voer te mengen. 
Iemand anders die eiwit 
produceert in de vorm van 
eiwitten of graan. Ik neem dat 
dan af en gebruik dat voor 
mengvoer voor mijn varkens. 
Meer zelf doen daarin. 

a.     Aardappeleiwitten    evt.     

b.    Algeneiwitten      algen eventueel, als 
er rendement achter 
zit 

  

c.     Eiwitten uit bijproducten van 
de levensmiddelenindustrie 

   wel naar gekeken, 
tussenstap 

    

d.    Insecteneiwitten         

e.     Lupinen-/erwteneiwitten         

f.     Soja-eiwitten    Ja     

g.    Wei-eiwitten         
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11.   Indien u nadenkt over 
alternatieve gewassen, welke 
betreft dit? 

   Ook gewassen voor 
biomassa, voor voeding van 
de biovergisters zoals 
olifantengras hebben onze 
interesse. 

  geen interesse, te intensief. 
Heeft grond op eigen bedrijf 
nodig voor ruwvoerteelt. 

nee 

a.     Olifantengras    Ja     

b.    Oliehoudende gewassen         

c.     Grondstoffen voor kunststof-, 
textiel- en medische sector 

        

12.  Welke vragen dan wel witte 
vlekken zou u op de proeflocatie 
beantwoord willen krijgen? 

Laten zien wat het 
effect is van optimale 
verzorging van dieren, 
kringloop gedachte 
uitwerken, mest gelijk 
uit de stal 

Hoe mineralenstroom 
stalsysteem integraal 
optimaliseren, en daarmee 
zorgen voor goede afzet 
maken. En daarnaast 
aandacht voor gezondheid 

 Hierbij denken we aan: geur 
, stof en ammoniak reductie. 
Aanpakken bij de bron, dus 
de luchtwasser overbodig 
maken. Waardoor mens en 
dier in de stal ook kunnen 
profiteren van het effect van 
reductie  van uitstoot. Water 
neutraal en energieneutraal, 
optische verbetering van het 
landschap    Gebruik van de 
gewassen die in de 
‘proeftuin’ zijn 
geteeld.  Toegankelijk en 
transparant, optimaal 
welzijn voor  boer en dier 

Grondverbetering en 
teeltoptimalisatie (Drie 
soorten: Sweet Sorgum, 
biomassa Sorghum en 
Sorghum voor het graan) 

 toepassingen van gewasresten Verwaarden mest is een lastig 
vraagstuk, hoe krijg je dat wél 
voor elkaar 

13.  Wat verwacht u van de 
gemeenten om deelname aan de 
proeflocatie voor uw bedrijf een 
interessante investering te doen 
zijn? 

   gaat de provincie hier in 
mee, moet economisch 
rendabel 

vooral faciliteren als er rendement te 
halen dan sector 
financieren / als het 
maatschappelijk is 
(stank et) kunnen 
eventueel overheden 
bijdragen 

gezamenlijk tussen 
gemeenten/overheden en de 
sector ontwikkelen 

 

a.     Faciliteren 
vergunningtrajecten/ wet- en 
regelgeving 

Zeker   Het is voor ons echter ook 
belangrijk dat de aanvraag 
van de vergunningen geen 
dagtaak voor ons gaat 
worden, omdat onze 
lopende bedrijfstakken ook 
onze aandacht nodig 
hebben. 

    

b.    Toekennen proef(stal)status Ja    We hebben geen wettelijke 
experimenteerruimte nodig, 
het gaat bij ons meer over 
selecties en andere 
gewasvarianten 

   

c.     Beschikbaar stellen van grond    Als we grond gratis tot onze 
beschikking krijgen om deze 
gewassen te telen, geeft dit 
voor ons de mogelijkheid 
om proeven te doen met 
deze gewassen. 

ja    
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d.    ………………………  Experimenteerruimte, dat 
het ook een keer mag 
mislukken 

     eens met a, b, c. Vergunning 
mogelijk maken ook die 
doorkijk maken naar de 
toekomst samenwerking met 
bijvoorbeeld omgeving. Hier 
subsidie beschikbaar voor 
stellen. 

14.  Zou u een leidende rol bij de 
totstandkoming van de 
proeflocatie willen vervullen, of 
juist willen aanhaken bij anderen? 

Gezamenlijk leidende 
rol zou kunnen 

Ik zou graag mee voorop 
willen lopen 

 Ja, maar wel alleen als het 
concept duidelijk is. Daarna 
alleen verder met mensen 
die daadkracht en mandaat 
hebben. 

Een leidende rol, afhankelijk 
van eventuele 
synergiemogelijkheden zeker 
ook met andere partijen 

geen actieve rol - 
eventueel klankbord 

vind het interessant als er 
toepassingen zijn die 
dichterbij komen. Wil niet in 
bestuur of stuurgroep. Maar 
zou zodra het interessant 
wordt wel in brainstormgroep 
willen 

in het eerder genoemde 
voorbeeld wil ik wel leiding 
nemen en anders meedenken. 
Ik wil niet voor iemand anders 
beslissen. 

15.  Hoe ziet u de gewenste vorm 
van samenwerking op de 
proeflocatie? 

Open te bespreken Ik kijk met bewondering naar 
gemengd bedrijf in Horst. 
Het kan dus en er zijn zeker 
synergievoordelen te 
behalen 

 Dit project zou dan 
eventueel in samenwerking 
kunnen zijn 
met  toeleveranciers 
(stalbouwers bijvoorbeeld) 
met een innovatief plan wat 
financieel haalbaar lijkt.  De 
groep betrokkenen zou in 
het beste geval ook klein 
gehouden moeten worden, 
zodat het een stuurbaar 
project blijft. 

 bedrijven die baat 
hebben bij de 
innovatie moeten 
kapitaal leveren en 
een sturende rol 
aannemen 

niet over nagedacht  

a.     Tijdelijke huurcontracten         

b.    Samenwerking        samenwerking in de regionale 
afzet 

-bij de inbreng van arbeid en 
kapitaal 

   Het stuk reductie van 
ammoniak, fijnstof en geur 
willen we in ons eigen plan 
met de best beschikbare 
techniek in de vorm van een 
luchtwassen realiseren. 

ja    

-met collectief eigendom    Maar zoals hierboven al 
vernoemd, is het voor ons 
ook erg interessant om de 
reductie van deze stoffen al 
bij de bron aan te pakken. 
Als dat soort systemen dan 
ook erkent worden door de 
overheid, dan kan de sector 
deze methodes toepassen 
waarbij er een win win 
situatie voor de ondernemer 
en de omgeving plaats vindt. 

nee, alleen intern    

-in de productie     ja    

-in de productie, op één locatie  Als gemengd bedrijf Horst       

-gezamenlijke exploitatie     ja    

-in de inkoop en verkoop met een 
beperkt aantal deelnemers 

    ja    

-in de regionale afzet     ja   x 
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17.  Heeft u nog opmerkingen naar 
aanleiding van dit interview? 

    Bang voor versnippering, 
grotere clustering blijft wel 
nodig: let op dat het geen 
mini-initiatieven worden 

als het rendement op 
die 36 ha hoger is 
dan dat er gemiddeld 
gehaald wordt op die 
grond dan moet het 
vooral doorgezet 
worden 

vind het interessant  
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Interviews koplopers Agro As de Peel 
Deel 2 

         

3.     Is de 
proeflocatie voor u 
interessant? 

Economisch 
rendabel. 
Vergunningen 
moeten geregeld 
worden. We willen 
investeren in 
dierenwelzijn en 
ammoniakemissier
eductie, maar het 
moet wel rendabel 
zijn. Meerkosten 
hiervoor terughalen 
uit de prijs voor het 
vlees. Provincie of 
gemeente mee 
moeten investeren 
in die extra’s zodat 
de kostprijs lager 
wordt gehouden. 

Zo moeilijk te 
beantwoorden. 
Glastuinbouw in 
combinatie met 
externe 
warmtebron, 
warmteuitwisseling
. Afvalstromen, 
biovergisting, groen 
afval, bijvoorbeeld 
loof, maar dat is 
maar 1 of 2 per 
jaar. Nu laten blad 
heel het jaar liggen. 

kan voor ons interessant 
zijn. Wil er wel over 
meedenken, of 
participeren hangt van 
de initiatieven af. Allerlei 
gewassen telen en 
proeven hiermee doen. 
Een van de pijlers van 
duurzaam is profit. 

Op het 
moment dat 
het voor de 
sector en voor 
mij als bedrijf 
een 
toegevoegde 
waarde zie, ziet 
wel toekomst 
in bijvoorbeeld 
insecten 

ja, gaat altijd over 
geld, het moet 
economisch 
rendabel zijn 

ligt aan de 
prijs van de 
grond en de 
eventuele 
mogelijkheden 
om daar iets 
met 
samenwerking
en (denk oa 
warmte) iets 
te doen 

als ik ver naar 
de toekomst 
kijk, en we 
zouden ons 
huidige concept 
verder uit 
kunnen 
bouwen zoeken 
we nog een 
zeugenlocatie 
die aan de 
speciale eisen 
kan voldoen, 
dan kan dit 
interessant zijn 
hiervoor. Niet 
in gangbare 
concepten mee 
doen, onder 
eigen concept 
afzetten, uit het 
oogpunt van 
het varken. en 
bij de 
ondernemer 
vragen wat ze 
willen- 
vraaggedreven 
werken i.p.v. 
vraaggestuurd 
werken 

Op dit moment 
niet 
interessant. Ik 
ga nog wat 
extra plaatsen 
bij bouwen 
voor biggen. In 
2017 druk mee, 
dan bedrijf op 
orde. Vlees als 
een concept, 
vaste afnemers 
voor 100 vlv in 
de week. 
Vooral met 
voer aan het 
sturen op 
kwaliteit 
eindproduct.  

jazeker, mijn bedrijf 
bestaat uit twee 
takken. 1) veldlabs 
tak, bouwen en 
testen installatie in 
het veld (dak, 
waterzuivering, 
bodemzuivering). 2)  
planvormingstak 

Ja ja 

4.     Zo ja, welke 
plannen heeft u in 
gedachten om op 
deze proeflocatie te 
realiseren? 

Vleeskuikenbedrijf 
waar de bezetting 
een stuk lager kan, 
omdat de kostprijs 
niet hoger ligt dan. 
Om systeem toe te 
passen zodat 
weinig tot geen 
ammoniak uitstoot 
mogelijk is. Dan 
denk ik aan een 
luchtwasser, 
toepassingen in de 
stal. 
Binnenbrengen van 
volledig 
geconditioneerde 
lucht, zodat veel 
minder 
ventilatiecapaciteit 
nodig is. De 
geconditioneerde 
lucht bij de kipper 
brengen waar 

- (was tot op het 
moment dat ik hem 
belde niet bekend 
met het initiatief) 

Helemaal geen. Zou met 
een paar ondernemers 
aan tafel willen en een 
uurtje sparren.  Zitten 
met name in de 
gewasbescherming en 
akkerbouw. Vreemde 
gewassen, zijn daarin 
lastig omdat daar nog 
geen wet- en regelgeving 
voor is. In het telen van 
moeilijke vreemde 
gewassen willen we wel 
het voortouw nemen. 

Vooral het 
moment dat 
het voor de 
sector en voor 
mij als bedrijf 
een 
toegevoegde 
waarde zie, ziet 
wel toekomst 
in bijvoorbeeld 
insecten. 
Stalsystemen, 
vraag of je dat 
daar moet 
willen, want 
Dairy Campus 
is er al. 
Economisch 
belang staat 
voorop, als een 
bedrijf daar zelf 
moet kunnen 
draaien. Hij 
vindt dat er 

Een 
vleeskuikenhouderij 
naar de toekomst, 
overdekte uitloop 
voor ster, met alle 
toeters en bellen 
voor energie en 
klimaat neutraal 
uitstoot ammoniak 
geur en fijnstof 
nagenoeg 0, in 
combinatie met 
bodem- en zonne-
energie. Insecten 
eiwitteelt als voer. 

we hebben 
geen concrete 
plannen, van 
nature 
grootschalige 
tuinder. Stel 
dat je daar iets 
met tuinbouw 
zou gaan 
doen, dan zou 
bijvoorbeeld 
te warmte van 
Teun Smits 
gebruikt 
kunnen 
worden. De 
beperking zit 
in de hectares 
voor gangbare 
teelt. Mogelijk 
met andere 
gewassen die 
meer 
opleveren, 

de 
bovengenoemd
e 
zeugenlocatie, 
vanuit oogpunt 
varken en 
vraaggedreven 
produceren 

Interesse ligt 
op concepten, 
nog op dit 
moment niet 
mee 
ontwikkelen 
i.v.m. 
bovenstaande 

dak, alternatieve 
gewassen verhaal 
(bijv. wilgenbos bij 
kippenschuur, werkt 
tweeledig: wilgen 
onttrekken veel mest 
aan de bodem en 
houden daarnaast de 
roofvogels weg), niet 
met zwavelzuur 
werken maar met 
licht aangezuurd 
water, water wordt 
weer ingezet op 
algenteelt. 
Uiteindelijk hou je 
een soort Pokon over, 
zo vloeibaar met hoge 
pH waarde, kun je 
heel gestuurd een 
type monoculturen 
algen te kweken. 

Brede 
plannen. Is 
concept op 
het gebied 
van CO2, 
emissies en 
dierwelzijn. 
Dier staat 
centraal in 
de stal. Wij 
werken met 
varkensfamili
es. Eerste 
bedrijf wordt 
dit jaar 
gebouwd. Dit 
moet proof 
of concept 
bieden. 
Daarnaast 
willen we dit 
elders de 
komende 2 
jaar doen. 

wij zitten vooral in 
de 
insectenbusiness. 
Willen iets aan het 
doen om eiwitten 
te gaan 
produceren. 
Insecten kweken, 
uitdaging om de 
verbinding met 
intensieve 
veehouderij. 
Reststroom uit 
veehouderij 
bijvoorbeeld mest 
als voedingsbodem 
voor insecten. 
Insecten vervanging 
soja. En ook de 
maatschappelijke 
acceptatie naar de 
buitenwereld, 
inpasbaarheid in de 
hele omgeving, iets 
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nodig, op 
kuikenhoogte, 
zodat veel minder 
capcatieit nodig is. 
Daar achteraan een 
luchtwasser.  

teveel 
onderzoeken 
langs elkaar af 
lopen. Teveel 
met focus op 
een ding, 
terwijl het 
brede belang 
daarbij uit het 
oog wordt 
verloren. 

nieuwe 
gewassen. Met 
een goede 
afzet. Echt een 
proeftuin. 

Graag 2e 
locatie hier 
realiseren. 

terugdoen voor de 
natuur, ook kijken 
nar het dierenrijk, 
ook plek voor 
roofvogels ed. 

6.     Zijn dit plannen 
die bij u alleen leven, 
of samen met 
anderen? 

voor zover ik weet 
alleen bij mij, geen 
compagnon 

 geen concrete plannen. 
Dus niet met mensen 
over gesproken. Ken wel 
een tuinder die heel 
experimentele dingen wil 
doen, vollegronds. 

Sowieso samen 
met anderen. 

geen idee, 
vooralsnog niet 
samen et anderen. 
Vanuit zijn initiatief. 

op dit moment 
alleen 

binnen onze 
onderneming, 
breed gedragen 
en periferie om 
ons heen, de 
hele periferie 
draagt het 

Doorgaand op 
de plannen op 
het gebied van 
concepten. Nu 
leeft het alleen 
bij hem en 
slager, ook niet 
meer 
afzetcapaciteit. 
Als er gekeken 
wordt naar 
regionale afzet, 
kan dat 
interessant 
worden. 

samen met anderen, 
werkt altijd in 
samenwerkingsverba
nden. Allemaal 
industriëlen zonder 
overheidsgeld in de 
huidige 
samenwerkingen.  

Ondernemer
s in het plan,  
met een 
aantal 
ondernemers 
er om heen 
die er in 
investeren.  

samen met 
anderen, 
nadrukkelijk juist 
samenwerking 
opzoeken. Kijken 
waar je aanvullende  
partners vindt.  

7.     Zijn het 
toepasbare ideeën 
die praktisch en ook 
qua wetgeving 
gemakkelijk op te 
starten zijn? 

Luchtwasser wel. 
Het zit met name in 
de lage 
ventiliatiebehoefte, 
minder lucht 
afgevoerd, 
makkelijker te 
zuiveren 

 Gemakkelijk is niets, zal 
complex worden, niet 
simpel om iets van de 
grond te krijgen. 
Bijvoorbeeld toelatingen 
van 
gewasbeschermingsmidd
elen en afzet van 
producten zijn huidige 
knelpunten bij de opstart 
van nieuwe vreemde 
producten. 

volgens mij wel Ja, op het 
insectenvoer na, is 
vanuit Brussel 
tegengehouden 

- financiering 
lastig bij niet 
standaard 
concepten, 
bank lastig dan. 

- Wet- en regelgeving 
zijn beperkend. Bij 
veldlabs met 
experimenteerruimte 
ben je licht flexibel en 
wendbaar. Naar een 
soort proefstatus. 
Aanhaken bij Food 
Valley is een 
aanrader, hier kunnen 
overheden veel van 
elkaar leren, ook met 
vraagstukken op het 
gebied van TAC-RAV 
kan zeker nog eigen 
richting aangegeven 
worden vanuit 
overheden. 

Ja, daar is 
alles op 
gebaseerd.  

ja, met productie 
van eiwitten, 
inpasbaarheid in de 
omgeving en 
acceptatie. 
Eiwitkweek ook 
wettechnisch al 
goed mogelijk. Nog 
wel een uitdaging in 
opschaling 
momenteel. Staan 
nog relatief in de 
kinderschoenen. 
Ook bijvoorbeeld 
het gebruik van 
bijen ed. 

8.     Welk(e) van de 
drie vermelde 
innovatiesporen 
richten uw plannen 
zich op? 

emissies  2 en 3 2 1, 2, 3 eventueel 
voor 
energieneutraal. Je 
kunt verwarmen 
met stoken op 
olifantengras. Of 
gebruik 
zonnepanelen of 
bodemenergie. 

spoor 2 en 3. 
Eiwitbronnen 
lijkt me wel 
toekomst 
hebben en 
alternatieve 
meer omdat ik 
van nature 
tuinder ben, 
meer gevoel 
bij. 

1, 2, 3 nieuw soort 
WTW dat veel 
gas bespaart 
en minder CO2 
uitstoot op dit 
moment in zijn 
bedrijf 

1,2 en 3 - een vierde 
is de maatschappelijk-
sociale component 
(advies respondent is 
deze als spoor te 
benoemen) 

Het eerste 
innovatiespo
or: 
intensieve 
veehouderij 

Uitdaging is ook het 
maatschappelijk 
plaatje, zie KIPSTER. 
Verbindingen 
durven leggen ook 
buiten je eigen 
sector. 
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9.     Indien u nadenkt 
over stallen met 
nagenoeg geen 
emissies 

 ook vanuit stallen 
vraag naar lage 
emissies, 
energieneutrale 
bedrijfsvoering ook 
voor glastuinbouw 

       Ja uitstoot 
broeikasgassen bij 
insecten maar een 
fractie van bij 
intensieve 
veehouderij 

a.     welke 
diercategorie betreft 
het? 

Vleeskuikens en 
handel in strooisel, 
met name 
turfstrooisel voor 
pluimvee en 
melkveehouderij en 
maken WTW voor 
pluimveehouderij 

   vleeskuiken  zeugen zeugen intensieve 
veehouderij, niet 
specifiek een 
diercategorie, nu 
ingezet op de 
zwaarste 
diercategorie 
(legkippen en 
vleeskuikens) 

Varkens  

b.    En welke stoffen? ammoniak en geur    fijn stof, ammoniak 
en geur 

 ammoniak, fijn 
stof, geur 

ammoniak, 
geur 

fijn stof (90%), 
ammoniak (80%), 
geur 

Meer dan 
95% reductie 
(alleen bij 
geur weten 
we nog niet). 
Bij 
varkenstoilet 
is er namelijk 
geen emissie 
meer.  

 

c.     In welke mate 
hebben uw plannen 
betrekking op aanpak 
van emissies bij de 
bron? 

zie eerdere 
opmerking over 
ventilatie 

   Bodemenergie, 
vloerverwarming 
dan strooisel droog 
houden dan is het bij 
de bron. Ionisering 
dan in de stal stof 
afbreken. Rest is 
toch end-of-pipe 
oplossing nu. Geen 
chemisch 
luchtwasser nodig, 
want ammoniak kan 
door drooghouden 
van het strooisel 
door 
vloerverwarming en 
CO2 vrij stoken er 
grotendeels 
uithalen. Onbekend 
hoeveel er dan nog 
over is.  Met 
biologisch kan wel 
overige geur 
wegwassen. Stroom 
via zonnepaneel. 

 alles, dat is het 
uitgangspunt, 
geen 
luchtwasser 

Milieutechnisc
he 
vraagstukken. 
Lounge ruimte 
voor de 
zeugen, alles 
op luchtwasser, 
zeugen lopen 
buiten. Andere 
dieren komen 
niet buiten. Ik 
zou mijn 
zeugen in 
groepshuisvesti
ng, zou ik in de 
stabiele 
groepen wel 
naar buiten 
willen doen. 
Dat is allemaal 
te 
automatiseren, 
hoe werkt dit 
met emissies 
en milieulast, 
betreffende 
uitloop, per 
dag een groep. 
ziektedruk. 
Luchtwasser. 

Samenwerk met een 
bedrijf met focus op 
aanpak bij de bron, 
veel mest uitrijden, 
24 uur per dag mest 
uitrollen, door 
droogtunnel, 
beperking ammoniak, 
ook bezig met 
voersamenstellingen. 
Allemaal  equipment 
van dat bedrijf. De 
restlucht door 
begroeid dak, 
proberen uiteindelijk 
zo tot een emissieloze 
stal te komen. 

Toilet,  plus 
volledige 
conditionerin
g. Kostprijs is 
gelijk aan 
regulier 
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10.  Indien u nadenkt 
over alternatieve 
eiwitbronnen, welke 
zijn dit? 

 gewassen sluiten 
kringlopen op het 
gebied van mest, 
maar mest, 
geschikt voor 
landbouw en niet 
breder. In eiwitten 
gaat het met name 
over diervoeding. 

soja-eiwitten of 
dergelijke. 
Insecteneiwitten niet 
voldoende in verdiept. 
Pakken waar wormen in 
groeien. 

insecten en 
algen 

Insecten, 
bijproducten van de 
levensmiddelenindu
strie onbekend of 
dat kan, anders kan 
het allemaal. Kansen 
als anderen hier 
mee aan de gang 
willen. Gebruik 
eigen, verwerking en 
telen door anderen. 

algen of 
insecten 

door derden 
voor gebruik 
veevoer 

 wees hier heel 
pragmatisch en 
opportunistisch in , 
wat werkt het beste, 
maatwerk.  twee 
factoren spelen een 
belangrijk rol, wat is 
er voor handen, hoe 
snel kun je ergens 
komen en wat is er 
nodig. Welke positie 
heb je in de keten. 

Ja  

a.    Aardappeleiwitte
n 

           

b.    Algeneiwitten    x  x      

c.     Eiwitten uit 
bijproducten van de 
levensmiddelen-
industrie 

    x x      

d.    Insecteneiwitten    x x  x    x 

e.     Lupinen-
/erwteneiwitten 

      x     

f.     Soja-eiwitten   x       Willen we 
iets aan gaan 
doen 

 

g.    Wei-eiwitten            

11.   Indien u nadenkt 
over alternatieve 
gewassen, welke 
betreft dit? 

 niet mee bezig medische sector en olie 
zie ik wel zitten 

 - bij eiwit meer 
akkerbouwmat
ig, hier 
proberen 
avakado's of 
dergelijke te 
verbouwen, 
meer 
tropische 
vruchten 
(transport, 
voedselveiligh
eid) 

alternatieve 
gewassen voor 
afleidingsmater
iaal 

 hoe grover hoe beter, 
hoe meer je moet 
gaan verfijnen, hoe 
verder je van het 
boerenerf af komt te 
staan. Dicht bij het 
boerenerf blijven. Op 
het lab in Eindhoven 
naar fijn als je die 
stap wilt nemen. 

 binnen onze 
onderzoeksopdrach
ten, zijn we ook op 
zoek naar 
substraten die 
toepasbaar zijn 
voor insecten. 
Bijvoorbeeld 
koolraapschroot als 
voeding voor 
insecten (biobased 
economy) met 
Nijssen Granico ook 
aan het kijken 
welke reststromen 
geschikt zijn. 

a.     Olifantengras            

b.    Oliehoudende 
gewassen 

  x         

c.     Grondstoffen 
voor kunststof-, 
textiel- en medische 
sector 

  x         
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12.  Welke vragen 
dan wel witte vlekken 
zou u op de 
proeflocatie 
beantwoord willen 
krijgen? 

Of het überhaupt 
mogelijk is met 
minder capaciteit 
te ventileren. Weet 
niet 100% zeker, 
maar denkt van 
wel. 

Economisch 
haalbaar. Dat staat 
voorop. Hoe kun je 
die externe 
warmtebronnen 
aanwenden, ook 
betreffende 
afstand, je moet 
kort bij de bron 
zitten voor 
warmteuitwisseling 

Afzet en teelttechnische 
dat het allemaal kan en 
ook binnen de regels 
geregeld krijg en de P 
van profit. Hoeft 
natuurlijk de eerste jaren 
nog niet, maar moet wel 
op termijn. 

Hoe een en 
ander geteeld 
en gehouden 
wordt 
(insecten), hoe 
productie en 
fokkerij dan 
gaat. Hoe kun 
je het omzet 
richting 
benutbare 
voedselproduct
en. 

Hoeveel  ammoniak 
blijft er nog over na 
drogen strooisel, 
hoe zit dat met 
traaggroeiende 
vleeskuikens (RAV is 
hier niet op 
gebaseerd). 

zou daar 
markt voor 
zijn? 
Daarnaast iets 
om uit te 
zoeken wat is 
het verschil 
tussen CO2 
vanuit verre 
landen of hier 
telen. 

 milieutechnisch
e vraagstukken. 
Lounge ruimte 
voor de 
zeugen, alles 
op luchtwasser, 
zeugen lopen 
buiten. Andere 
dieren komen 
niet buiten. Ik 
zou mijn 
zeugen in 
groepshuis-
vesting, zou ik 
in de stabiele 
groepen wel 
naar buiten 
willen doen. 
Dat is allemaal 
te 
automatiseren, 
hoe werkt dit 
met emissies 
en milieulast, 
betreffende 
uitloop, per 
dag een groep. 
ziektedruk. 
Luchtwasser. 

alle vier de vragen, 
hoe gaan we 
emissieloos, hoe gaan 
we eiwit produceren. 
Hoe kunnen we van 
het boerenerf een 
attractiepark maken. 

Proof of 
concept met 
een of twee 
modules. Of 
we gaan na 
twee jaar het 
eerste 
definitieve 
bedrijf 
bouwen. 

grootste 
uitdagingen zijn 
opschaling en de 
automatisering en 
het vinden van de 
juiste substraten. 
Varkensmest 
toepasbaar maken 
als iets wat iets 
oplevert. 
Toepasbaar maken 
van substraten. Hoe 
kunnen insecten de 
verbindende factor 
zijn in dat verhaal, 
hoe kunnen ze van 
toegevoegde 
waarde zijn in de 
intensieve 
veehouderij. 
Voedselproductie 
staat natuurlijk 
bovenaan de keten, 
maar wat je aan 
mensen kunt geven 
en dan aan dieren 
geven is verspilling, 
andere stromen 
zoeken. 
Grondstoffen die je 
hebt zo hoog 
mogelijk in de keten 
verwaarden. 

13.  Wat verwacht u 
van de gemeenten 
om deelname aan de 
proeflocatie voor uw 
bedrijf een 
interressante 
investering te doen 
zijn? 

  Beschikbaar stellen van 
grond en meedenken in 
vergunningtrajecten. Als 
je iets maakt met een 
eiwitbron en je moet 
vermalen of drogen, dan 
moet de gemeente erin 
participeren om het toe 
te staan. Moet wel 
conform de regels, maar 
niet tegenhouden, maar 
meedenken. 

Houdt niet zo 
van subsidies, 
vindt juist dat 
het uit de 
markt moet 
komen. Maar 
bovengenoemd
e moet 
inderdaad 
gedaan 
worden. Moet 
op een vrij 
normale 
manier gaan, 
maar wel 
meedenken. 
Grond hoort er 
niet eens bij, 
bedrijven moet 
dit zelf kunnen 
doen. Want het 
moet ook een 
voorbeeld zijn 
hoe het in de 
praktijk kan als 

      100% steun vanuit 
provincies en 
gemeentes 
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je dit zonder de 
uitzonderingen 
gaat doen 

a.     Faciliteren 
vergunningtrajecten/ 
wet- en regelgeving 

 x x meedenken x  x x x Ja  

b.    Toekennen 
proef(stal)status 

  x  x  x x x Nee, binnen 
de huidige 
grenzen van 
de wet 
oplossingen 
realiseren.  

 

c.     Beschikbaar 
stellen van grond 

  x  x dit is meer aan 
de provincie 

x x    

d.    ……………………… Financiële bijdrage 
voor verplaatsen 
van twee bedrijven 
van gemeenten 
voor algemeen 
belang.  Er zouden 
sowieso meer 
mogelijkheden 
moeten liggen om 
er een meer dan 
volwaardig bedrijf 
van te moeten 
maken. Het gaat 
een heleboel geld 
kosten ook om een 
bedrijf op te 
bouwen. Mogelijk 
wel iets om 
strooisel te telen, 
nog niet echt over 
nagedacht 

Faciliteren in het 
mogelijk maken van 
vergunningen ed. . 
In financieel ziet hij 
minder, overheden 
hebben dan ook 
zeggenschap en 
overheden zijn niet 
altijd even 
betrouwbaar in hun 
afspraken.  Zeker 
bij innovatieve 
dingen moet je 
buiten de huidige 
kaders kunnen 
werken dat moet 
mogelijk worden 
gemaakt door de 
gemeente. Dat is 
een heel 
belangrijke rol voor 
hen. 

  Allemaal. Ik denk dat 
er niemand durft te 
beginnen op de 
grond van iemand 
anders, dus wel 
kopen. Beschikbaar 
zijn en geen 
industriegrond van 
maken. En 
fatsoenlijke prijs. En 
flexibel in 
bouwblokgrootte, is 
1,5 ha reëel? 
Hoeveel dieren moet 
je houden voor dat 
je het rendabel kunt 
maken, die 
rekensom moet je 
kunnen maken 

  meedenken in 
nieuwe ideeen, 
zoals 
bovenstaand 
en naar 
handelen, dan 
ook echt iets 
mee doen 

ze kunnen de 
verbindende rol 
spelen tussen 
onderwijs en 
ondernemingen, 
faciliterende rol op 
subsidies, kansen en 
kennis 

Mee contact 
leggen met 
omwonende
n. Lage 
kosten. 

eiwitrijk Venlo, een 
7-tal gemeenten, 
die faciliteren op 
alle mogelijke 
manieren. Platform 
bouwen, geld 
beschikbaar stellen 
omdat er nu nog 
geen 
verdienmodellen 
zijn en de bedrijven 
krijgen nu nog niets 
terug. Het op gang 
brengen van het 
vliegwiel vraagt 
nogal wat van de 
gemeentes, daar 
vragen ze volledige 
rugdekking in. 
subsidies en alles er 
op en er aan om het 
mogelijk te maken. 
Het wordt letterlijk 
een buesiness case 
generatro, de 
eerste zijn al aan 
het ontstaan. 
Invulling aan VAB's 

14.  Zou u een 
leidende rol bij de 
totstandkoning van 
de proeflocatie wilen 
vervullen, of juist 
willen aanhaken bij 
anderen? 

aanhaken, heeft 
puur met tijd te 
maken 

aanhaken, nog niet 
zo over nagedacht 

Niet het voortouw, wel 
mee sparren en als het 
zover is mogelijk ook iets 
mee willen doen. 

aanhaken, zit 
momenteel 
niet in de 
situatie dat hij 
een leidende 
rol op zich kan 
nemen 

graag vooraan erbij aanhaken, 
totdat zelf een 
goed idee, dan 
meer een 
voortrekkers 
rol 

aanhaken aanhaken, als 
ik nog ooits iets 
zou willen 
ontwikkelen, 
dan zou ik al 
mij dieren zelf 
af willen 
mesten, nu 
laten varen 
omdat ik (50+ 
jaar), 5 jaar in 
procedures 

afhankelijk van welk 
idee er ontwikkeld 
gaat worden. Liever 
niet, maar door 
gebrek aan tijd. 
Voorkeur als het een 
onderdeel van de 
innovatieketen zou 
kunnen zijn. 

Ketenintegra
tie, zie 
aanhaken 
dan ook 
minder 
zitten. 

wij zijn van de 
samenwerking, met 
een klein aantal 
mensen de 
trekkracht 
genereren, er 
samen voor gaan, 
dit willen wij mee 
doen 
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gezeten met 
uitbreiding, nu 
klaar op deze 
locatie. 
Proeftuin zou 
dan mooi zijn. 
Ligt ook aan de 
andere 
locaties, is dat 
te regelen met 
personeel. 

15.  Hoe ziet u de 
gewenste vorm van 
samenwerking op de 
proeflocatie? 

in- en verkoop met 
een aantal 
deelnemers 

Probleem met 
projecten zit hem 
vaak in het 
financiele. Als je 
investeert dan wil 
je er ook iets over 
te zeggen hebben. 
Je eigen aandeel 
moet veilig gesteld 
worden. 
Samenwerkingsvor
m waarbij wordt 
geborgd dat je 
eigen aandeel veilig 
wordt gesteld. 
Investering op basis 
van een partij die 
warmte levert dat 
moet dit 
bijvoorbeeld ook 
geborgd worden. 

Met een paar 
ondernemer samen 
participeren, nog geen 
idee van hoe. Exploitatie 
huur of gezamenlijk 
eigendom, moelijk nu te 
zeggen 

Ligt aan de 
opzet van het 
initiatief en 
voor welk 
product je 
kiest. 
Samenwerking 
exploitatie kan. 
Maar vooral 
vanuit een 
gangbare 
manier 
benaderen 
voor 
doorvertaling 
naar de praktijk 
van de 
toekomst. 

Je gaat hier niet je 
eigen compagnons 
kiezen, dat is wel 
heel lastig. 
Voornamelijk 
beperken tot 
samenwerking 
"eerst even samen 
wonen, voordat we 
gaan trouwen" 

geen 
huurcontracte
n, dan krijg je 
geen 
samenwerking 

     

a.     Tijdelijke 
huurcontracten 

     nee    Liefst met 
huur, geeft 
flexibiliteit 

 

b.    Samenwerking     x  uitwisselen 
gewassen en 
producten 

samenwerking, 
nog verder 
over nadenken, 
staat open 
voor 
samenwerking 

samenwerking in het 
algemeen, 
pragmatisch bekijken 

  

-bij de inbreng van 
arbeid en kapitaal 

           

-met collectief 
eigendom 

           

-in de productie            

-in de productie, op 
één locatie 

           

-gezamenlijke 
exploitatie 

          vastgoed bv. Wij 
zijn de exploitatie 
bv. Regio in de 
komende 5 jaar ook 
de overheden mee 
verantwoordelijk. 
Trekken hier 50-50 
in op. Hier heeft 
Vivare de leidende 
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trekkersrol. 

-in de inkoop en 
verkoop met een 
beperkt aantal 
deelnemers 

x      x dit kan    

-in de regionale afzet            

17.  Heeft u nog 
opmerkingen naar 
aanleiding van dit 
interview? 

  op dit moment niet Vooral 
belangrijk met 
het oog op de 
toekomst dat 
de vertaling 
naar de praktijk 
mogelijk 
gemaakt 
worden. 

nee  nee nee twee eigenaren van 
een bedrijf. Input van 
boer, andere 
ondernemer voor de 
output, bioraffinage. 
Boerenerf geen 
monocultuur, het 
wordt een modern 
gemengd bedrijf. 
Enerzijds het 
boerenbedrijf en 
anderzijds de chemie. 

 Dringend advies: 
kijk over de grens, 
alle grenzen, 
provincie, 
gemeente en 
landsgrenzen 
(Arnhem heeft 
dezelfde ambities, 
samen dingen 
oppakken!!!) Zwolle 

           ambitie: zuid oost 
nl ontwikkelen tot 
kloppend hart van 
de 
insectenproductie 
(ook de kennis en 
kunde uit België en 
Duitsland) 

           Feed Design Lab: 
een van de 
onderzoeksvragen 
is algen en insecten 

  



 

 

Bijlage 3. Ondernemers overvraagd over initiatief 
 
Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de volgende ondernemers die een bijdrage geleverd aan het 
onderzoek. Een enkeling wilde niet genoemd worden. Daarvan is de input wel meegenomen, maar ze zijn hier 
niet genoemd. 
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