
 
 
Uitnodiging Kringloopbijeenkomst Zuid, focus: Miscanthus 
Woensdag 23 juni, van 11:30 tot 15:30 uur 
Adres: Buitendijk 1, Drimmelen 
 
Na een drietal digitale regio kringloopbijeenkomsten in februari en maart voor Noord, Midden en 
Zuid met bij elkaar meer dan 100 deelnemers, gaat het project Koplopers in kringlooplandbouw 
verder met fysieke bijeenkomsten op drie boerderijen in de drie regio’s om ruimte te kunnen bieden 
aan informeel uitwisselen en het leggen van intersectorale contacten voor samenwerkingen. 
Daarnaast wordt op iedere bijeenkomst gefocust op een voor het bedrijf relevant thema.  
 
Samen met de studiegroep Bioboeren Zuid-West organiseert Bionext Woensdag 23 Juni de eerste 
fysieke kringloopbijeenkomst Zuid met de focus: Miscanthus. De bijeenkomst vindt plaats op het 
bedrijf van de familie Smits van Oyen ‘de Koekoek’ in Drimmelen. Het programma ziet er als volgt uit: 

11:30 Inloop met koffie en thee  

11:45 Welkom en voorstellen gastbedrijf ‘de Koekoek’  

12:00 Kringloop en samenwerken: even voorstellen 

12:30 Lunch 

13:30 Rondleiding   

14:30 In het veld: Miscanthus teelt en gebruik als strooisel   

- Filip Baecke, cradle crops 
- Monique Bestman, Louis Bolk Instituut 

15:15 Bespreken vervolg 

15:30 Borrel 

Na een kort welkom door Bionext zal Pipie Smits van Oyen een introductie geven van het bedrijf ‘de 
Koekoek’ waar we te gast zijn. Vervolgens besteden we wat tijd om elkaar te leren kennen. Wie heeft 
er een samenwerking? Wie is op zoek naar contacten? Na een uitgebreide lunch gaan we het 
prachtige bedrijf ‘de Koekoek’ rond en staan we stil bij de manieren waarop dit bedrijf de biologische 
kringloop probeert te sluiten.  

https://bionext.nl/thema-s/klimaat/koplopers-kringlooplandbouw/


 
 
 

Aangekomen bij het perceel van vier hectare Miscanthus dat Pipie in 2020 plantte voor gebruik als 
strooisel, zullen we ons verdiepen in dit alternatieve strooiselgewas. Na een kort verhaal van de teler 
zelf gaan Filip Baecke van Cradlecrops en Monique Bestman van het Louis Bolk Instituut in gesprek 
met de deelnemers over de mogelijkheden van Miscanthus als teelt voor strooisel. Filip Baecke heeft 
vanuit zijn bedrijf cradle crops al 11 jaar ervaring met de teelt en afzet van Miscanthus en heeft in 
het verleden veel nieuwe telers op weg geholpen. Monique Bestman heeft namens het Louis Bolk 
Instituut een pilot geleid over Miscanthus in kippenuitlopen en heeft recent een factsheet over de 
Miscanthusteelt voor strooisel gemaakt na toenemende interesse van veehouders. Er is o.a. 
interesse voor de teelt op grond met een (agrarische) natuurbestemming. Natuurorganisaties zijn 
van harte uitgenodigd om deel te nemen en in discussie te gaan over de natuurwaarde van 
Miscanthus en (on)mogelijkheden te bespreken. Terug op het erf bespreken we het vervolg van de 
bijeenkomst en sluiten we af met een borrel. 

Corona 
Deze bijeenkomst zal uiteraard worden georganiseerd binnen de dan geldende corona beperkingen 
en adviezen vanuit de overheid. Wanneer dit t.z.t. betekent dat de fysieke bijeenkomst geen 
doorgang kan vinden zullen we dat direct na bekendmaking met de deelnemers communiceren. 

We zien u graag 23 Juni! 

Meldt u aan door te klikken op deze link. Deelname is gratis. De deadline voor aanmelden is 16 Juni. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDQVpdUPaFDmNDkyCyO2BhwhTn-xtXUCAOmWs6STICEwjpNw/viewform?usp=sf_link
https://bionext.nl/thema-s/klimaat/koplopers-kringlooplandbouw/

