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“Om het beleid van LNV vorm te 

geven, hebben we signalen vanuit 

de sector nodig, waaronder het Louis 

Bolk Instituut. Samenstromen is dan 

ook het meest van toepassing op onze 

relatie. Het Louis Bolk Instituut werkt 

vanuit haar natuurlijke kracht en 

zoekt steeds meer naar samenwerking 

met andere instituten. Mede daardoor 

wordt het instituut én de onderzoeken 

die ze doen veel serieuzer genomen, 

ook buiten de biologische sector.”

Margreet Hofstede,

sectormanager 

biologische landbouw bij LNV
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De eerste twee woorden van dit jaarverslag hebben een 

mooie dubbele betekenis. Een dubbele bodem, zo u wilt. Wij 

benutten de natuur als bron voor kennis over het leven. Voor de 

beantwoording van onderzoeksvragen kijken wij naar wat wij 

van het leven kunnen leren. Maar bovenal willen wij een bron 

van kennis zijn voor onze doelgroepen: de opdrachtgevers en 

de ondernemers in het veld. 

De kernspreuk ‘natuurlijke kennisbron’ schuilt ook in onze 

werkwijze. Wij trekken het veld in en luisteren naar ervaren 

praktijkmensen. Daar ontstaan nieuwe beelden die inspireren 

tot grensverleggende kennis.  

Vanuit dit thema blikken wij in dit jaarverslag terug en 

vooruit. Daarbij laten we ook zien dat het Louis Bolk Instituut 

zowel meestroomt, tegenstroomt als samenstroomt. Wij zijn 

van deze tijd en spelen proactief in op de maatschappelijke 

discussie. Onze onderzoeksresultaten zijn daarbij natuurlijk 

wetenschappelijk gefundeerd, zelfs als dat tegen de gevestigde 

orde en de reguliere wetenschap in lijkt te gaan. En we zien dat 

dat gewaardeerd wordt.

In 2005 heeft het Louis Bolk Instituut de interne samenhang 

versterkt. Dit uit zich in steeds toenemende synergie tussen 

onderzoeksdisciplines, vanuit gedeelde kernwaarden. 

Veranderingen in de bedrijfsvoering hebben in 2005 resultaat 

gehad. Er waren minder kosten bij een iets hogere omzet. Dit 

positief resultaat kan worden aangewend voor onder meer 

fundamenteel onderzoek en verhuizing naar onze nieuwbouw.

Zo kunnen wij ook in 2006 nieuwe kennisbronnen aanboren. 

Nieuwe samenhangen zichtbaar maken. Leren van de natuur, 

samen met onze partners in het veld. 

Bas Pedroli, Voorzitter Stichting Louis Bolk Instituut
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Een beter op de buitenwereld gericht Louis Bolk Instituut. Dat in 2005 

moest bezuinigen, maar tegelijk groeide als tegenstromend medespeler in de 

maatschappelijke dialoog over duurzaamheid, gezondheid en biodiversiteit. En 

dat voor zichzelf steeds meer een rol ziet als regisseur in het samenstromen van 

onderzoek en veldwerk. Directeur Koen van der Drift vertelt hoe het instituut 

‘praktisch wijzer’ werd in 2005.

“Intern heeft onze organisatie een enorme effi ciencyslag gemaakt. Daardoor is het 

Louis Bolk Instituut in één jaar tijd fi nancieel gezond geworden. We hebben fors 

bezuinigd op de algemene kosten. Alles wat valt uit te besteden, zijn we gaan 

uitbesteden. Ook hebben we heel zorgvuldig om leren gaan met onze projecttijd. 

Je kunt zeggen dat we veel bedrijfsmatiger zijn gaan werken”, concludeert Van der 

Drifo

Drie kernwaarden   Tegelijkertijd is het Louis Bolk Instituut sterk gegroeid 

als partner in de maatschappelijke discussie. “Met elkaar hebben we onze drie 

kernwaarden handen en voeten gegeven in ons handelen naar buiten toe. Onze 

eerste kernwaarde is het holistisch denken en handelen. We storten ons niet op 

het probleem, maar kijken eerst naar de context. We onderzoeken  complexe 

samenhangen en pogen tegenstellingen tussen perspectieven te overbruggen. De 

tweede kernwaarde is bewustzijnsontwikkeling. School jezelf en leer ook anderen 

bewuster te kijken, achter het meetbare. Ten derde gaat het om respect voor 

de integriteit van het leven. Natuurlijkheid is voor ons een belangrijke morele 

waarde, die zich  bijvoorbeeld uit in het denken in termen van levensprocessen.”

Praktische wijsheid   Deze kernwaarden wil ‘Bolk’ nadrukkelijk delen. 

“We handelen er zelf naar, maar willen ook anderen daarvan iets laten zien”, 

zegt Koen van der Drift. “Allereerst de mensen voor wie wij onderzoek doen. 

Zo kijken we met boeren naar vraagstukken in het veld. We zien de boer 

als ervaringswetenschapper. Laten hem zelf vertellen hoe hij een probleem 

ervaart, wat hij eraan heeft gedaan en hoe dat heeft uitgepakt. Dat is 

de praktische wijsheid die het Louis Bolk Instituut probeert te gebruiken 

én voort te brengen. Aan de ene kant gaan we met de stroom mee, 

omdat ons onderzoek wetenschappelijk gefundeerd moet zijn. Maar 

met deze praktische wijsheid gaan we vaak ook tegen de gangbare 

wetenschappelijke stroom in. Die benadrukt ons ‘anders zijn’. Wij werken 

bijvoorbeeld niet met aangeleverde bodemmonsters. Onze onderzoekers 

 “Het Louis Bolk Instituut heeft een groot 

(internationaal) netwerk binnen de 

onderzoekswereld van de biologische landbouw 

en wordt als belangrijke strategische partner 

beschouwd door de internationale beleidsmakers 

en agendasetters (EU). Wageningen UR heeft 

een sterk netwerk binnen de gangbare – en 

biologische landbouw en behoort wereldwijd 

tot de wetenschappelijke top en is penvoerder 

van tal van grote Europese projecten. Het Louis 

Bolk Instituut en Wageningen UR benaderen 

de vraagstukken die spelen in de biologische 

landbouw verschillend.  Dat kan tot uiting komen 

in de keuze van werkwijzen en methoden, maar ook 

in de manier waarop te onderzoeken vragen worden 

geïdentifi ceerd en geformuleerd. Verschillende 

gemeenschappelijke projecten hebben laten zien 

dat we een meerwaarde kunnen creëren door, 

vanuit ieders eigen kracht, samen te werken. .” 

Aalt Dijkhuizen, 

Voorzitter Raad van Bestuur 

Wageningen UR
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gaan zelf de boer op, zij willen zelf horen en zien. En: 

een boer wil geen wetenschappelijk verslag in een 

tijdschrift, hij wil geïmplementeerde oplossingen. En 

dat is een voorbeeld van praktische wijsheid.”

Kraamkamer   Een andere belangrijke 

ontwikkeling in 2005 is die van biologisch 

naar duurzaam. “De biologische landbouw is 

de kraamkamer voor de verduurzaming van de 

gangbare landbouw geworden”, stelt Van der 

Drift. “Binnen de biologische landbouw boeken wij 

resultaten die waardering oogsten in de gangbare 

landbouw.”

Als voorbeeld noemt de directeur het project 

Veldleeuwerik, ook bekend als het naar de 

opdrachtgever genoemde ‘Heineken-project’. Dat is 

begonnen als een onderzoek naar duurzame gerstteelt, 

maar gaat intussen over duurzame bedrijfsvoering en 

bodembeheer. Het project is ook een goed voorbeeld 

van de waardering die het Louis Bolk Instituut ontvangt 

voor zijn conceptontwikkeling. “Dat is onze core business. 

Wij bedenken nieuwe concepten voor problemen die nog 

niet zijn opgelost. We zijn goed in het bijeenbrengen van 

verschillende wetenschappelijke disciplines en ze samen 

naar het vraagstuk laten kijken. Vanwege onze brede 

manier van werken, noem het holistisch of multidisciplinair, 

worden we ook vaak gevraagd als partner in onderzoeken 

van andere onderzoeksinstellingen. We zijn onderdeel van een 

netwerk van onderzoeksinstituten. In dit samenstromen voeren 

wij graag de regie. Samenwerken met mensen in het veld en 

andere onderzoekers vraagt om strakke projectbeheersing. Maar 

ook om ruimte voor creativiteit.”

Voeding en gezondheid   Binnen de maatschappelijke 

thema’s die in 2005 speelden - de aandacht voor voeding en gezondheid, 

voor duurzaamheid en biodiversiteit - heeft het Louis Bolk Instituut zich goed 

gemanifesteerd in zijn rol als natuurlijke kennisbron. 

“We proberen steeds verbinding te leggen tussen 

dat wat de natuur ons leert en de maatschappelijke 

vraagstukken van het moment”, verklaart Van der 

Drift. “De natuur en het leven zelf leren ons veel 

over duurzaam produceren. Een onderwerp waar we 

al jaren onderzoek naar doen, past soms opeens in 

de discussie daarover. Het melkonderzoek dat we in 

2005 op het EKO-congres hebben gepresenteerd, 

over de vergelijking tussen biologische en gangbare 

melk, is daar een mooi voorbeeld van. Dat past 

precies in de groeiende aandacht voor de relatie 

tussen voeding en gezondheid.”

Thema’s voor 2006   Voor de komende jaren 

ziet Van der Drift in het dierenwelzijn een groeiend 

onderzoeksthema. Bijvoorbeeld zoeken naar 

productiewijzen waarbij het dier ook als dier tot zijn 

recht komt.

Duurzaamheid, gezondheid en dierenwelzijn zijn naar 

verwachting de drie hoofdthema’s voor 2006. Aan 

dat rijtje mag ‘Europa’ nog worden toegevoegd. 

Opdrachtgevers zijn namelijk in toenemende 

mate internationaal. “Dus zal ook het Louis 

Bolk Instituut zich ook meer internationaal 

gaan oriënteren”, concludeert Koen van 

der Drift. “We zijn al deelnemer in 

onderzoeksprojecten van de EU  en 

willen daarin met  onze expertise de 

komende jaren een meer leidende 

rol gaan spelen.”
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gezondheid op een heel andere manier bekijken”, 

licht Erik Baars toe. “De reguliere wetenschap 

maakt een optelsom van goede en schadelijke 

deeltjes die aanwezig zijn. Wij kijken daarnaast 

ook naar de innerlijke kwaliteit, vitaliteit en de 

oorspronkelijkheid van een voedingsproduct. We 

zien kwaliteit als een holistisch begrip, kijken 

naar processen in plaats van naar substanties. We 

beoordelen kwaliteit dus op het geheel.”

Biologisch gezonder   Een ander 

belangrijk project dat in 2005 in gang is gezet, 

is Biologisch gezonder. Baars: “Daarin bekijken 

we of kippen die optimaal biologisch voer krijgen 

zich anders ontwikkelen dan kippen die gangbaar 

voer krijgen. Heeft biologische voeding effecten op 

de immuunfuncties van kippen? Dit is een groot 

onderzoek waarmee we vooroplopen, maar ook 

‘samenstromen’. In dit project werken we namelijk 

samen met collega-onderzoekers, waaronder 

Wageningen UR. De eerste resultaten hopen we in 

2007 te kunnen presenteren.”

Gezondheid door zelfregulatie   
Maatschappelijk gezien heeft het jaar 2005 een 

verder groeiende aandacht van de consument 

voor gezondheid laten zien. Op die ontwikkeling 

heeft het Louis Bolk Instituut goed geanticipeerd 

met de presentatie van een ‘concept’ getiteld 

Gezondheid door zelfregulatie. “Een heldere, 

vernieuwende theorie over wat gezondheid 

eigenlijk is”, vindt Erik Baars. “Gezondheid is 

niet gelijk aan de afwezigheid van ziektes. Het 

immuunsysteem bijvoorbeeld moet zich kunnen 

ontwikkelen als een zelfregulerend mechanisme. 

Dus moet je nadenken over hoe je bijvoorbeeld 

op een gezonde manier kinderziektes kunt 

doormaken. Moet je koorts wel altijd weghalen 

met een pilletje? Ons concept is  een basis 

waarop we ons de komende jaren verder 

kunnen ontwikkelen. Gezondheidsbevordering 

willen we  voorzien van een wetenschappelijk 

fundament, dat kan worden gebruikt naast 

de bestrijding van ziektes binnen de huidige 

gezondheidszorg.”

In 2006 maakt de sectie Mens een aanvang 

met de empirische toetsing van haar 

gezondheidstheorie. Zij gaat aan de slag 

met het ontwikkelen van meetinstrumenten, 

waarmee de mate van gezondheid kan 

worden vastgesteld.

“De natuurlijke kennisbron staat 

voor mij voor het scheppend 

vermogen in een mens waardoor 

tot autonome keuzes gekomen kan 

worden. Deze levenskunst geeft 

vitaliteit en gevoel voor kwaliteit 

van leven. In een onderzoekspartner 

vind ik het belangrijk dat ook zij deze 

wezenlijke bron herkennen. Want dit 

is nodig om de juiste taal te zoeken 

en de benodigde meetinstrumenten 

te kunnen ontwikkelen. In het 

Louis Bolk Instituut heb ik deze 

onderzoekspartner gevonden.”

Hanneke Wetzel (foto), 

psychosociaal hulpverlener bij 

Widar Gezondheidscentrum

Mens  - Beter bekeken met de ervaringswetenschapper

Een natuurlijke kennisbron bij uitstek is de ‘expert 

in het veld’. Een boer of therapeut die na tien jaar, 

bewust of onbewust, exact weet wat hij moet doen. Die 

over een kwekersoog of een klinische blik beschikt. Van 

deze ervaringskennis kun je wetenschap maken. Een 

gedachte die gezond tegen de stroom ingaat, vindt 

sectieleider Erik Baars van de sectie Mens.

“De ervaringskennis van individuen speelt binnen de 

gezondheidszorg een groeiende rol”, stelt Baars vast. 

“Wat dat betreft sluiten wij met onze benadering aan 

bij de stroom. Maar we gaan een stap verder. Van die 

ervaringskennis maken wij ervaringswetenschap. En dat 

gaat tegen de gevestigde orde in. Omdat wetenschap 

meestal abstract en theoretisch is. En iets wat met 

grote experimenten wordt ontwikkeld. Wij vinden dat 

persoonlijke, praktische kennis van een boer of arts een 

rol moet spelen in de wetenschap. Ook individuen zijn 

in staat valide en bruikbare kennis voort te brengen.” 

De ervaringswetenschap is erop gericht het individuele 

beoordelingsvermogen van de arts of boer verder te 

ontwikkelen. “Op die manier laten we de wetenschap en 

de praktijk samenstromen”, zegt Baars.

Kwaliteit en gezondheid   Twee belangrijke 

onderzoeksterreinen van de sectie Mens zijn: de 

kwaliteit van voedingsproducten en het effect daarvan 

op de gezondheid van dier en mens. Met het in 2005 

gepresenteerde rapport Biologische producten en 

gezondheid loopt het Louis Bolk Instituut voorop in het 

maatschappelijke debat over de relatie tussen biologisch 

geteelde voedingsproducten en gezondheid van mens 

en dier. 

In het onderzoek worden de producten van biologische 

telers vergeleken met die van hun gangbare vakbroeders. 

“Met het rapport laten wij vooral zien dat wij kwaliteit en 



Opdrachtgevers en samenwerkingspartners in 2005>

Deze lijst geeft een overzicht 

van publicaties die door het 

Louis Bolk Instituut in 2005 

zijn uitgebracht, artikelen die 

zijn verschenen in Nederlandse 

en buitenlandse vakbladen, 

congrespapers, proceedings en 

dergelijke. Een aantal van deze 

publicaties zijn te bestellen 

en/of te downloaden via 

www.louisbolk.nl/publicaties. 
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“Het Louis Bolk Instituut durft 

tegen de gevestigde orde in te 

gaan. Durft haar kop boven 

het maaiveld uit te steken. 

Met het Louis Bolk Instituut 

als aanjager is bijvoorbeeld 

bepaalde regelgeving rondom 

het houden van kippen 

met snavels aangepast. En 

daar heb ik, als biologisch 

legpluimveehouder, in de 

praktijk veel baat bij.”

Leo Coumans, 

biologisch legpluimveehouder
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weten over de concurrentie die zal ontstaan tussen gras en maïs.”

De Wit bestempelt het als een revolutionair systeem dat aansluit op het 

maatschappelijke vraagstuk rond vermindering van meststoffen. “Een 

goed voorbeeld dat we met onze systemen behoorlijk tegen de stroom 

ingaan. Maar we doen dat met gelijkgestemde mensen uit de praktijk 

en gaan met de discussie mee.”

Zoeken naar kwaliteit biologische melk    De 

sectie Dier drijft ook mee met vragen uit de markt. Het jaar 2005 

zag resultaten van een marktgericht onderzoek naar melkkwaliteit, 

waarin is samengewerkt met kaasverwerker Aurora. Aurora heeft 

nu een biologische kaas in de markt gezet die gegarandeerd meer 

gezonde vetzuren bezit. “Het product loopt goed, maar gezonde 

vetzuren als enig onderscheid tussen biologische en gangbare 

melk is een  wankel verkoopargument voor de lange termijn”, weet 

Jan de Wit. “Dus gaan we op zoek naar andere onderscheidende 

kwaliteitskenmerken van biologische melk. Het vervolgproject 

wordt dus verbreed.”

Zichtbaar samenstromen    De tendens van 

samenstromen mag extra blijken uit het streven van de sectie 

Dier naar publicaties waarmee de praktijk aan het werk kan. 

Zoals Jong geleerd is oud gedaan, over opfok van leghennen 

voor alternatieve systemen. “Daarin ligt een zichtbare link 

tussen theorie en praktijkervaringen”, vindt Jan de Wit. “Het is 

duidelijk geschreven voor de praktijk. En het gaat over pluimvee 

en welzijn. Een onderwerp waarin het Louis Bolk Instituut heel 

sterk is en zich verder zal ontwikkelen.” Voor de komende jaren 

is vooral het dierenwelzijn een groeiend gespreksthema. Ofwel 

zoeken naar productiewijzen waarbij het dier ook als dier tot zijn 

recht komt. “Zo is op de valreep van 2004 een Duits handboek 

uitgekomen met daarin twee hoofdstukken van Monique 

Bestman over het houden van kippen met snavels. Begin 

2006 zal dit deel als Franse vertaling uitkomen. Kortom, ook 

internationaal wordt aan de weg getimmerd”, sluit Jan de Wit af. 

Dier  - Stroomopwaarts zoeken naar natuurlijke systemen 

Door aan te sluiten op maatschappelijke vraagstukken en vragen uit de 

markt, gaat de sectie Dier van het Louis Bolk Instituut met de stroom 

mee. Maar met de keuze voor vernieuwende, revolutionaire projecten 

vaart zij een gedurfde koers tegen de stroom in. In haar aanpak van deze 

projecten stroomt de sectie samen met creatieve zoekers in de praktijk, 

terwijl er op onderdelen ook goed kan worden samengewerkt met collega-

onderzoekers van de WUR.

‘Dier’ wil volgens sectieleider Jan de Wit een natuurlijke kennisbron zijn op 

drie deelgebieden: biologische veehouderij, dierenwelzijn en de ontwikkeling 

van mengteelten met grasklaver. Werken aan weerstand overkoepelt deze drie 

gebieden. Maar anders dan de mainstream, die blijft denken in het buitensluiten 

van ziektekiemen, is het Louis Bolk Instituut op ontdekkingsreis naar natuurlijke 

systemen en hun effecten op weerstand van dieren.

Kalf niet weg bij koe    Een voorbeeld van zo’n natuurlijk systeem 

is te vinden in het project Kalveren bij de koe. Een opfokmethode waarbij 

de natuurlijke band tussen kalf en moederkoe weer een functie krijgt. “Een 

tegendraads idee, omdat de hele praktijk in de melkveehouderij is geënt op het 

weghalen van het kalf na de geboorte”, vertelt Jan de Wit. Maar tegelijkertijd 

gaat het project met de stroom mee. Want dierenwelzijn wordt steeds belangrijker 

binnen de maatschappelijke discussie. Boeren krijgen tegenwoordig direct de 

vraag van kinderen en consumenten waarom dat kalfje weg moet. En moeten die 

vraag zelf beantwoorden.” 

In 2005 heeft het Louis Bolk Instituut vastgesteld dat de belangrijkste bezwaren 

tegen dit alternatieve houderijsysteem oplosbaar zijn. “In 2006 onderzoeken we 

wat de werkelijke kosten en opbrengsten ervan zijn. Dat het in eerste instantie 

melkproductie kost, is zeker. Maar de kalveren groeien beter en mogelijk is ook de 

weerstand beter. Dat moeten we nu inzichtelijk gaan maken.”

Voordelig partnergewas    In het project Partnergewas dat in 2005 

van start is gegaan, wordt gezocht naar alternatieven voor de snijmaïsteelt, die 

een aanzienlijk verlies van meststoffen met zich meebrengt. “We zijn op zoek naar 

een systeem waarin dat verlies veel minder is en dat tegelijkertijd goedkoper 

is”, vertelt De Wit. “De zoekrichting die we zijn ingeslagen, is maïs niet meer op 

geploegd land inzaaien, maar doorzaaien in een bestaand gewas als klaver of 

grasklaver. De voorlopige resultaten zijn hoopgevend. In 2006 hopen we meer te 



Bodem & Plant  - Wetenschappelijk waarnemen door het oog van de teler 

Belangstelling 

voor duurzaam   heid, 

gentech vrije productie en 

bodembiodiversiteit waren drie 

belangrijke maatschappelijke thema’s waar 

de sectie Bodem & Plant in 2005 op mee kon stromen. Toch stond 

dit jaar voor deze sectie grotendeels in het teken van samenstromen. Samenvloeien 

met de praktijk. Veel projecten gaan uit van wat de teler waarneemt en belangrijk 

vindt.

Dat de aandacht voor duurzame landbouw en duurzaam bodemgebruik groeiende is, 

mag blijken uit het gegeven dat een grote marktpartij opdrachtgever is voor een van de 

belangrijkste projecten van het Louis Bolk Instituut. Veldleeuwerik: een zoektocht naar 

duurzame akkerbouw wordt ook wel het Heineken-project genoemd. 

In 2005 is het project afgerond. “Telers zelf hebben kunnen aangeven hoe ze duurzamer 

denken te kunnen produceren”, vertelt sectieleider Chris Koopmans. “Waar ze over 

twintig jaar willen zijn en wat ze daar nu voor moeten doen.” 

Samen met telers werkt de sectie aan maatregelen op het gebied van duurzaamheid, 

vanuit het waarnemen van de bodem. “We gaan met de stroom mee in die zin dat 

er grote interesse in duurzaam telen blijkt te bestaan onder gangbare telers”, zegt 

Koopmans. “In 2006 gaan we dit project dan ook uitbreiden van tien naar zestig telers. 

Daarnaast gaan we de verwerkende industrie erbij betrekken.”

Hoe het anders kan   Samenstromen is eveneens het credo binnen de 

projecten Bodem, bedrijf & biodiversiteit (BBB) en Biokas. Het eerstgenoemde project 

onderzoekt in hoeverre bodembiodiversiteit is te sturen met praktijk maatregelen. Het 

tweede bekijkt hoe de biologische glastuinbouw kan worden ondersteund.

In beide projecten wordt samengewerkt met reguliere onderzoeksinstellingen. In BBB 

met RIVM en Alterra en in Biokas met PPO en DLV. “Met onze aanvullende inbreng 

vanuit biologisch oogpunt laten wij zien dat het ook anders kan en hóe het anders kan”, 

zegt Chris Koopmans. “Onze meerwaarde ligt in onze link met de praktijk. Wij weten 

welke vragen er leven en hoe de biologische sector bijvoorbeeld zou willen bemesten.”

Boeren bepalen agenda   Ook in Participatieve 

Plantenveredeling staat de boer voorop. Binnen dit project wordt 

met telers samengewerkt die rassen te selecteren, bijvoorbeeld 

uienrassen. “Het achterliggende idee is dat boeren de agenda 

van veredeling bepalen”, licht Koopmans toe. “Wij kijken over de 

schouder van de teler mee. Wat we eigenlijk willen uitvinden, is 

of biologische telers met een breder gezondheidsconcept werken. 

Welke verschillen zijn er tussen de praktijk en de professionele 

veredelingsbedrijven? We proberen boven tafel te krijgen wat de 

teler zelf belangrijk vindt.” 

Koopmans verwacht dat Participatieve Plantenveredeling een grote 

rol gaat spelen in 2006. “Dan wordt duidelijk wat het oog van de 

teler toevoegt aan dat van de veredelaar.”

Alternatieve strategieën   Een ander onderzoek waarin 

het Louis Bolk Instituut samenstroomt met een collega-onderzoeker 

en diens reguliere aanpak aanvult, is het Programma Biologische 

Resistentieveredeling. Bodem & Plant werkt samen met PRI 

Wageningen aan tripsresistentie bij kool en het voorkomen van 

fusarium bij tarwe. Koopmans: “PRI zoekt voornamelijk naar de 

specifi eke resistentiegenen. Wij op onze beurt kijken aanvullend 

naar morfologische kenmerken. Hoe ziet het gewas er uit en wat 

kun je daaruit afl eiden? Zijn die kenmerken van invloed op de 

plantgezondheid?” 

Dit zijn volgens Chris Koopmans twee ver uiteenlopende zienswijzen 

op de aanpak van een probleem. “Ons doel is de wetenschap te 

verbreden. Niet alleen inzetten op resistentie, maar ook alternatieve 

strategieën ontwikkelen om rassen aan de huidige tijd aan te passen. 

Onze boodschap is dat we als wetenschappers verplicht zijn om op 

meerdere strategieën in te zetten. Met als doel nieuwe concepten 

ontwikkelen voor de praktijk. Waarbij het oog van de veredelaar en 

het boerenoog samenkomen.”

d e  n a t u u r l i j k e  k e n n i s b r o n



Bodem & Plant  - Wetenschappelijk waarnemen door het oog van de teler 

“Een gezonde bodem voor een 

blijvende productie van voedsel. 

Dat is uiteindelijk waar het 

om draait! Daarom heb ik 

meegewerkt aan het project 

Veldleeuwerik. Een project 

waarin duurzame landbouw 

centraal staat. Een onderwerp 

dat binnen de gangbare teelt 

erg actueel is. Het Louis Bolk 

Instituut speelt daar proactief 

op in.”

Gerrit Klaasse Bos, 

akkerbouwer



Rekening van baten en lasten (x€ 1.000)

begroting 2006 rekening 2005 begroting 2005 rekening 2004

Baten
project inkomsten 3.424 3.431 2.942 3.258
donaties 70 43 100 70
diverse baten 19 19

totaal baten 3.494 3.493 3.042 3.347

Lasten
personele lasten 1.778 1.621 1.503 1.783

huisvesting 135 134 145 134

algemene kosten 272 276 299 257
materiele projectkosten 998 1.077 846 1.086

totaal lasten 3.183 3.108 2.793 3.260

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 311 385 249 87

Bijzonder resultaat
voorziening verwacht verlies projecten -25 -62

Resultaat (incl. bijzonder resultaat) 311 360 249 25

Procentuele verdeling van de baten naar projectfi nancier

Bestuur van de

Stichting Louis Bolk Instituut

Dr G.B.M. (Bas) Pedroli, voorzitter

T.N. (Tom) Peetoom, secretaris

Ir C.J. (Kees) Pronk, penningmeester

Ir A.C. (Kees) van der Linden, lid

Drs H.J. (Hanno) Niemeijer, lid

Dr.sc. J.D. Van Mansvelt, ere-voorzitter

Procentuele verdeling van de baten naar projectfi nancier



“Het Louis Bolk Instituut kiest voor de ontwikkeling van haar 

eigen identiteit. Die identiteit zou ik willen omschrijven als 

eigenwijs en eigenzinnig. Het onderzoek in de biologische 

landbouw staat nog in de kinderschoenen. Het hebben 

van een eigen wijs en het spreken van eigen zinnen zijn 

dan ook essentieel om deze wereld voor je te winnen. Het 

Louis Bolk Instituut is bijvoorbeeld als kennisinstituut niet 

alleen bezig met wat er gisteren is gebeurd, maar richt zich 

vooral ook op morgen en overmorgen. En daar heb ik, als 

voorzitter van Biologica, belang bij.”

Arie van den Brand,

voorzitter Platform Biologica
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