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Update juni 2022 per pijler 

 
 

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat 

 

• Het aantal deelnemers op het Platform ‘Leefbaarheid in de dorpen’ groeit gestaag. 

Organisaties kunnen hier hun eigen pagina maken. Dat deed het Klimaatplein Heusden. 

Dit platform verbindt de mensen uit de verschillende kernen van deze gemeente die 

streven naar een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving. Het klimaatplein 

ontvangt middelen uit de Regio Deal voor onafhankelijke procesbegeleiding. 

 

• Op donderdag 14 juli a.s. presenteert masterstudent Tosca Valkenburg in het 

gemeentehuis de resultaten van haar onderzoek naar recente burgerparticipatietrajecten 

in Cuijk en Sint Anthonis. Zij heeft de rollen van de ambtenaren en bestuurders in kaart 

gebracht. Ook beschrijft zij welke factoren stimulerend dan wel belemmerend werken in 

burgerparticipatie. Dit onderzoek is onderdeel van het Regio Deal project ‘Leefbaarheid in 

de dorpen’.  

 

• Op de Regiodag van 7 juli a.s. is een gecombineerd POHO Economie en Ruimte-

mobiliteit-wonen. Hier wordt de voortgang van twee Regio Deal projecten besproken. Er is 

een dialoog over de hoofdlijnen van de herijkte regionale detailhandelsvisie. Het opstellen 

van deze visie is onderdeel van het Regio Deal project ‘Transformatie centra middelgrote 

steden’. Het gecombineerde POHO bespreekt verder de uitwerking van het 

handelingskader voor internationale werknemers. Het gaat om het realiseren van extra 

bedden, richtlijnen voor toezicht en handhaving op de huisvesting en vormgeving van de 

integratie en participatie.  

 

• Na Kindcentrum Aventurijn in gemeente Maashorst ging het Regio Deal project 

‘Voedseleducatie’ ook van start bij basisschool de Vijfmaster in de gemeente Meierijstad 

Omroep Meierij maakte een mooie rapportage van deze les voor groep 8 leerlingen.  

 

• Door digitalisering is het beroepenveld in beweging. Er komen nieuwe banen. In deze 

veranderingen zijn er mensen nodig met de juiste technische en digitale skills. Ook 

duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Daarom zet het Regio Deal project ‘SPARK 

Makers zone’ in op het ontwikkelen van vaardigheden die bijdragen aan een duurzame 

wereld. Vanaf donderdag 6 oktober start een nieuwe editie van dit traject waar 10 

personen de kans krijgen om een breed scala aan technieken te ontdekken. Kandidaten 

kunnen zich hier aanmelden. 

 

• Op 28 juni jl. werd het SPARK Fieldlab Smart & Circular Construction officieel gelanceerd. 

De tien aangesloten landelijke en lokale partners  werken enerzijds aan het ontwikkelen 

van de (digitale) vaardigheden die hard nodig zijn voor duurzaam en industrieel bouwen. 

Anderzijds werken zij gezamenlijk aan innovatie voorbeeldprojecten waarin de 

mogelijkheden van nieuwe technologieën en bouwmaterialen in de praktijk worden 

gedemonstreerd. 

https://leefbaarheidindedorpen.nl/
https://leefbaarheidindedorpen.nl/berichten/klimaatplein-heusden-eigenaarschap-bij-bewoners
https://www.youtube.com/watch?v=saejAmM5YCU
https://sparkmakerszone.nl/trainingen/traject-technische-orientatie/
https://sparkmakerszone.nl/launch-spark-fieldlab-smart-circular-construction/
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Pijler Fijn Wonen: slim inrichten van de leefomgeving 

 

• Op 20 juni gingen zo’n 150 belangstellenden met elkaar in gesprek over de toekomstige 

inrichting van twee proefgebieden: ’t Laar en Ollandseweg e.o.. Deze aanpak is onderdeel 

van het Regio Deal project ‘Stallenaanpak-  Vitalisering buitengebied: versterken 

omgevingskwaliteit en weerbaarheid’.  

 

• Het Regio Deal project ‘AgroProeftuin de Peel’ is één van de vijf landelijke 

Experimenteergebieden Kringlooplandbouw. Op woensdag 15 juni jl. kwamen boeren, 

onderzoekers, projectleiders en beleidsmakers uit het hele land in Drenthe bij elkaar om 

te leren over de pilots samenwerking tussen Akkerbouw en Veehouderij.  

 

• Op vrijdag 3 juni bezocht de bestuurlijke kopgroep transitie landbouw van RNOB een 

innovatieve melkveehouder in Oijen. Doel van het bezoek was de transitie landbouw in de 

praktijk bekijken. Deze melkveehouder onderzoekt de mogelijkheden van 

zomerstalvoeren. Vers gras voeren op stal draagt bij aan de verduurzaming van de 

landbouw. Voor de pilot ontvangt deze agrarisch ondernemer een bijdrage uit de 

regionale subsidieregeling Kringlooplandbouw. Hij ontvangt daarnaast ook ‘zaaigeld’ om 

lokaal sloot- en bermmaaisel te verwerken tot bokashi en toe te passen voor 

bodemverbetering. Beide regelingen zijn onderdeel van het Regio Deal project 

‘Agroproeftuin de Peel’. Het bedrijf is ook bezig met de voorbereidingen voor een nieuw 

stalsysteem en gebruikt hiervoor de ervaringen die in het Regio Deal project ‘Direct 

energie uit mest’ worden opgedaan. 

 

 

Pijler Anders Werken: ontwikkelen van een economisch perspectief 

 

• In de voedselketens van de toekomst is een belangrijke rol weggelegd voor slimme 

technologieën en data. In het project Slimme Varkensketen zetten bedrijven en 

kennisinstellingen data in om een innovatie varkensketen te ontwikkelen met gezonde 

dieren en kwalitatief goede eindproducten.  Op verschillende plekken in de keten worden 

data verzameld, waaronder de stallen. Klimaatsensoren hangen nu bij zo’n 100 boeren in 

de stallen. De Slimme Varkensketen maakt deel uit van het Regio Deal project ‘AgriFood 

Innovation.’ 

 

• Op 10 juni won Stichting Samen Tegen Voedselverspilling de eerste WUR Impact Award. 

Deze prijs is voor het team onderzoekers binnen Wageningen University & Research 

(WUR) dat de grootste impact maakt, door kennis en onderzoeksresultaten in de praktijk 

te brengen. Een mooie erkenning van de gezamenlijke inspanningen om Nederland, 

Europa en de wereld meer verspillingsvrij te maken, in nauwe samenwerking met alle 

stakeholders en andere partners. Samen Tegen de Voedselverspilling is onderdeel van 

het Regio Deal project ‘Circular Food center’. 

 

https://www.laar-ollandseweg.meierijstad.nl/
https://www.agroproeftuindepeel.nl/actualiteit/pioniers-kringlooplandbouw-presenteren-hun-resultaten
https://www.agroproeftuindepeel.nl/projecten-nieuw/data-tech/verduurzaming-zomerstalvoeren
https://www.agroproeftuindepeel.nl/projecten/zaaigeld-initiatieven-ondernemers
https://www.agroproeftuindepeel.nl/projecten-nieuw/bodemverbetering/plaats-specifiek-bokashi-gebruik
https://agrifoodinnovation.nl/stappen-gemaakt-in-slimme-varkensketen-project-sturen-op-diergezondheid/
https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Samen-tegen-Voedselverspilling-winnaar-WUR-Impact-Award-2022.htm
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• Het bruiste tijdens het Samen Tegen Voedselverspilling Stakeholder Event op 23 juni jl. 

Veel uitdagingen en oplossingen rondom een verspillingsvrij voedselsysteem kwamen 

aan bod. Iedereen vond het fijn om elkaar weer in het echt te ontmoeten. 

 

• Na de zomervakantie starten verschillende activiteiten van Samen Tegen 

Voedselverspilling. Hiervoor doen ze twee oproepen: 

1)   Bedrijven en organisaties word partner van de verspillingsvrije week 12 t/m 18 

      september 

2) Bedrijven meld je aan als je HBO studenten wilt uitdagen (challenge) om een 

oplossing te vinden voor voedselverspilling of een reststroom binnen jouw bedrijf. De 

kick-off vindt plaats op 13 september op de HAS. 

 

• Op 8 juni jl. vond het jaarlijkse event ‘Dag van de duurzame verpakkingen’ plaats in Oss. 

Het was een geslaagde dag met als centraal thema ‘Samen (ver)pakken we de toekomst’. 

De organisatie was in handen van vier HAS studenten. Deze dag is onderdeel van het 

innovatieprogramma Circulaire verpakkingen Oss en wordt mede mogelijk gemaakt door 

de Regio Deal. Een ander onderdeel van dit programma is dat HAS studenten voor het 

bedrijfsleven drie projecten uitvoeren. Op 23 juni jl. presenteerden tien studenten de 

resultaten van ‘het wekelijkse boodschappenmandje’, ‘ontwikkel een verpakking voor de 

retail voor Mr Long’ en ‘overbodige verpakkingen reduceren’. 

 

• Tijdens de Campina open dag van 6 juni jl. werd het melkveebedrijf van familie Hanegraaf 

in Maren Kessel heel goed bezocht. Er zijn ruim 1.600 bezoekers geteld. Op het standje 

van het Regio Deal project  ‘Direct energie uit mest’ hebben veel kinderen letterlijk 

gesnuffeld aan koeienmestkorrels. Aan de volwassen bezoekers is uitleg gegeven wat je 

kan doen met mest. Denk aan het opwekken van energie en het bewerken van dierlijke 

mest om het gebruik van kunstmest te reduceren. En om de dikke fractie weer terug op 

het land te brengen voor een goede bodemstructuur met veel bodemleven.  

 

• Op 28 juni jl. lanceerde de provincie Noord-Brabant tijdens de Data Week NL de 'Maak 

werk van je data campagne'. Ieder innovatiegebied in Brabant heeft een eigen team 

datacoaches. De vijf datacoaches voor de regio Noordoost-Brabant werken vanuit het 

Platform Driven by Data. Na een gesprek met de coach ontvangt een mkb-bedrijf een 

kosteloos advies over welke stap nodig is om meer uit data te halen. De datacoaches zijn 

onderdeel van het Regio Deal project ‘Datagedreven Agrifood regio’. 

https://samentegenvoedselverspilling.nl/terugblik-stakeholder-event-2022/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/verspillingsvrij/verspillingsvrijeweek/partners-en-supporters-van-de-week/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/landelijke-zero-food-waste-challenge-voor-hbo-studenten/
https://www.agrifoodcapital.nl/nl/nieuws/geslaagde-dag-van-de-duurzame-verpakking/
https://platformdrivenbydata.nl/datacoaches/

