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Veelzijdigheid    Jaarverslag 2008



Raad van Toezicht   In 2008 is de Raad van 

Toezicht vijf maal bijeen geweest en heeft zijn formele taken 

uitgevoerd: het goedkeuren van de jaarrekening van 2008 en 

het goedkeuren van het jaarplan en de begroting voor 2009. 

Daarnaast heeft de Raad criteria voor zelfevaluatie en voor de 

samenstelling van de Raad opgesteld. Belangrijke strategische 

keuzen afgelopen jaar waren het besluit om te fuseren met 

Agro Eco en om te investeren in de huidige huisvesting. 

Door de fusie beschikt het instituut over een breder pakket aan 

onderzoek en advies. Door de groei kan het instituut verder 

professionaliseren en kan de overhead relatief verkleinen. We 

verwachten met name synergie uit het samengaan omdat 

de expertise van het Louis Bolk Instituut nu ook kan worden 

ingezet in een groot aantal landen waar Agro Eco actief is. Het 

Louis Bolk Instituut krijgt zo een noemenswaardige positie in 

de internationale markt. De Raad ziet de toekomst van het 

instituut met vertrouwen tegemoet.     

Drs. Bram van de Klundert - Voorzitter Raad van Toezicht

2008 was een spannend jaar. Het Louis 

Bolk Instituut fuseerde met Agro Eco 

en maakte bovendien de keuze om 

fors te investeren in eigen medewerkers en eigen projecten. 

Voor de continuïteit en profilering van ons instituut zijn deze 

stappen nu al van onschatbare waarde. Onze veelzijdigheid is 

gegroeid, onze innovatiekracht is versterkt. 

Het samengaan met Agro Eco was een strategische stap. We 

hebben er hard aan gewerkt om de integratie tot een succes 

te maken, en dat is ons gelukt. De samenwerking loopt 

voorspoedig. Dankzij de dertig nieuwe collega’s is het Louis 

Bolk Instituut nu in staat een veelzijdig pallet aan producten 

en diensten neer te zetten in een internationale markt voor 

onderzoek en advies. Onderzoek, kennisontwikkeling en 

kennisoverdracht zijn bij ons instituut altijd al onlosmakelijk 

verbonden met praktijkonderzoek. Dat leidt in onze optiek 

- en ook in die van onze klanten - tot oplossingen die direct 

toepasbaar zijn. Dankzij de komst van de adviseurs van Agro 

Eco hebben we nóg meer mogelijkheden om onze innovaties 

en kennis over te dragen naar de landbouwsector, en maatwerk 

te leveren in advies. Bovendien hebben we sinds de fusie nu ook 

voet aan de grond in Afrika, het Midden-Oosten, Oost-Europa 

en Centraal-Azië, waardoor we onze onderzoeksactiviteiten met 

lokale partners ook in die regio’s kunnen realiseren. Ons eerste 

gezamenlijke project, de introductie van biologische landbouw 

in Centraal-Azië, is nu een feit! 

Het is voor onze organisatie van cruciaal belang om te blijven 

innoveren. We hebben om die reden de onderzoeksgroep Markt 

& Economie opgezet. Hierin combineren we onze kennis en 

ervaring op het gebied van producten en productkwaliteit met 

de vraag hoe ze het beste op de markt gebracht kunnen worden. 

Zo adviseren we boeren hoe ze landbouw kunnen combineren 

met natuurbeheer of andere groen-blauwe diensten kunnen 

verlenen. Ook een mooi voorbeeld is het project Identiteit, 

Kwaliteit en Markt, dat in 2008 is voorbereid en in het voorjaar 

van 2009 van start is gegaan. Dit project geeft boeren de 

mogelijkheid om buitenshuis hun eigen landbouwproducten 

te verwerken tot een eindproduct, bijvoorbeeld kaas of vlees. 

Boeren kunnen zo dus nog steeds hun eigen producten maken 

- de herkomst en kwaliteit blijven herkenbaar - maar hoeven 

dit niet langer individueel aan huis te doen, waardoor hen 

veel werk en kosten worden bespaard. Ons instituut begeleidt 

de opstart van deze innovatieve productiewijze en adviseert 

boeren over logistiek, kwaliteit en prijs, afzetmogelijkheden en 

consumentgerichte informatie. 

Onze veelzijdigheid blijkt van onschatbare waarde
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Ook de afdeling Gezondheidszorg & Voeding heeft in 

2008 een nieuwe koers ingezet met de komst van een 

nieuw afdelingshoofd, Miek Jong. Samen met haar team 

zetten we onze kennis en ervaring over voeding, leefstijl en 

gezondheidszorg in voor effectonderzoek in de gezondheidszorg 

en voor thema’s zoals overgewicht, diabetes en andere 

(leefstijlgerelateerde) gezondheidsvraagstukken. Dat zijn de 

thema’s die maatschappelijk relevant zijn, en daarom voert het 

Louis Bolk Instituut dergelijke onderzoeksprojecten uit. 

Maar natuurlijk zijn we in 2008 onze expertise blijven inzetten 

in het opzetten, uitvoeren en monitoren van fantastische 

en innovatieve projecten. Zo loopt bijvoorbeeld sinds 2008 

een aardappelveredelingsproject waarin we samen met 

boerenkwekers zoeken naar een constante stroom van geschikte 

biologische aardappelrassen. Persoonlijk ben ik hier heel 

enthousiast over, omdat ons instituut dankzij dergelijk onderzoek 

bijdraagt aan het vinden van kwalitatief goede alternatieven 

voor genetisch gemodificeerde rassen, waartegen veel burgers 

en politici weerstand hebben. Het is een project dat zeer duidelijk 

maakt hoe belangrijk het is om voortdurend naar alternatieven 

te zoeken die werken in de praktijk - omdat pluriformiteit de basis 

is voor innovatie. Maar dat traject vergt wel tijd - zoals zo veel 

Onze veelzijdigheid blijkt van onschatbare waarde
onderzoek. Gelukkig biedt de financiële steun van het ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ons de mogelijkheid 

om met gedegen onderzoek te blijven zoeken naar creatieve 

oplossingen voor het verduurzamen van de landbouw. 

Wij zijn er trots op dat wij deze rol kunnen vervullen. Graag 

nodig ik u uit om in dit jaarverslag 2008 te lezen welke andere 

projecten het Louis Bolk Instituut heeft uitgevoerd. Stuk voor 

stuk geïnitieerd vanuit vragen uit de sector. Met resultaten 

waarmee de opdrachtgevers verder kunnen. Op onze website 

vindt u bovendien onze volledige publicatielijst van 2008.

Al met al is 2008 een jaar geweest waarin we als instituut 

een forse sprong hebben gemaakt. We hebben veel belangrijk 

onderzoek uitgevoerd, innovaties in praktijk gebracht en 

tegelijkertijd ons profiel verbreed. Zo blijven we ook de komende 

jaren van onschatbare waarde voor onze relaties en zullen we 

doen waar we goed in zijn: samen met de praktijk bouwen 

aan nog veel meer duurzame ontwikkelingen in de landbouw, 

voeding en gezondheidszorg. In Nederland en over de grenzen!

Dr. Vincent Blok

Directeur/Bestuurder Louis Bolk Instituut
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Nationale landbouw projecten   Een greep uit onze landelijke projecten in 2008 binnen de biologische sector. 

Opdrachtgever is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Aansturing van het onderzoek gebeurt via Bioconnect, het netwerk 

van de biologische ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen. Ook zetten wij in op landelijke projecten die de duurzame landbouw bevorderen. 

Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de demo-regeling van het ministerie van LNV.

Beleidsondersteuning  
biologische mestnormen
De biologische sector sprak in 2002 al de ambitie uit om toe te willen werken naar 

een verhoging van het biologisch mestgebruik, en dan met name in de plantaardige 

sectoren. De steeds veranderende aanpak hiervoor in de jaren 2002-2007 werkte niet 

bevredigend en stuitte bovendien op ongewenste bijeffecten in de regelgeving. In 

2008 besloot de Landelijke Vakgroep biologische landbouw van LTO een project op te 

zetten dat – met de ervaringen van de afgelopen jaren- zou leiden tot een eenvoudig en 

gedragen voorstel voor alternatieve mestnormering. Vanwege de uitgebreide ervaring 

van het Louis Bolk Instituut op het gebied van bemesting, mestuitwisseling en de 

samenwerking met de biologische sector, zijn wij gevraagd dit project te begeleiden. 

Begin 2008 hebben we een focusgroep van sectorvertegenwoordigers bij elkaar 

geroepen om samen een ambitieuze en uitvoerbare mestnormering te formuleren. 

Dit voorstel is afgestemd met de sector, de controleorganisatie Skal en het ministerie 

van LNV. De voorgestelde aanpassingen hebben we breed onder de aandacht 

gebracht om betrokkenen te informeren en de mogelijkheid te geven om te reageren. 

Na een afsluitende discussiebijeenkomst met vijfentwintig vertegenwoordigers 

uit verschillende geledingen van de biologische sector hebben we een definitief, 

breed gedragen 

voorstel mestnormering 

geformuleerd. Het 

voorstel is inmiddels 

goedgekeurd door het 

Overleg Biologische 

Regelgeving (OBR). De 

nieuwe mestnormering 

zal naar verwachting 

begin 2010 in Nederland 

worden ingevoerd. Als 

projectbegeleider zijn 

wij zeer tevreden over 

dit resultaat.

Minder en anders bemesten
In 2008 is het Louis Bolk Instituut gestart met het driejarige 

project Minder en anders bemesten. Aanleiding is de veranderende 

mestwetgeving waardoor gestreefd moet worden naar evenwichtsbe-

mesting. Dat houdt in dat er niet meer nutriënten worden toegediend 

dan nodig voor het gewas. In het project zoeken we door middel van 

veldexperimenten naar nieuwe strategieën voor biologische bemesting. 

Inmiddels zijn we, na literatuurstudie, op drie biologische bedrijven, 

met diverse bodemsoorten en een variatie van extensieve en intensieve 

teelt, met veldexperimenten gestart. We beoordelen verschillende 

vormen van bemesting (o.m. grasklaver, ingekuilde grasklaver, luzerne, 

vinasse en kippenmest) op gewasopbrengst, productkwaliteit en 

milieuprestaties. Het onderzoek loopt nog tot eind 2010. 

Smaakvolle rassen in kaart
In de beleving van gemotiveerde consumenten smaken biologische 

producten beter, maar is dat ook 

zo? En hoe kan het smaakniveau 

worden verbeterd? In het 

onderzoeksprogramma Robuust 

uitgangsmateriaal heeft het 

Louis Bolk Instituut een aanzet 

gegeven om de meerwaarden 

van biologische groenten te 

koppelen aan rasontwikkeling. 

Door de eigenschappen van 

rassen te verbinden aan de 

smaakbeleving van consumenten 

ontstaan er nieuwe concepten die door ketenpartijen ingevuld 

kunnen worden. Naast onderzoek en smaaktesten verzamelde het 

Louis Bolk Instituut gegevens over smaak, beleving en veredeling 

in de groenteteelt. De inventarisatie hiervan is in 2008 als digitaal 

rapport verschenen.

Onderzoek naar de smaakbeleving 

onder consumenten



Opstart biologische 
aardappelveredeling
Nederland heeft in de gangbare landbouw 

een rijke traditie aan het voortbrengen 

van goede aardappelrassen en pootgoed 

voor binnen- en buitenland. De 

biologische sector heeft echter dringend 

geschikte aardappelrassen nodig. Dankzij 

actieve lobby van o.a. het Louis Bolk Instituut heeft 

de Tweede Kamer in 2008 ingestemd met  financiering 

van onderzoek naar klassieke veredeling binnen de 

aardappelteelt. Met teler Niek Vos als initiator hebben het 

Louis Bolk Instituut en de Wageningen UR gezamenlijk 

een biologisch veredelingsprogramma opgezet, waarin  

nauw wordt samengewerkt met professionele 

kweekbedrijven. De boerenkwekers hebben een  

bijzondere rol in dit project. Aangemoedigd door 

een LBI-cursus hebben ze kennis gemaakt met 

aardappelveredeling en gaan ze door het selecteren van 

klonen op zoek naar ideale aardappelrassen die resistent 

zijn, er goed uitzien en lekker smaken. Het project maakt 

deel uit van het overkoepelende biologische aard-

appelprogramma 

Bio-Impuls met 

als doel de 

veredeling, teelt 

en vermarkting 

te verbeteren. 

Het Louis Bolk 

Instituut is hier-

van projectleider. 

Minder verenpikkerij  
bij gangbaar pluimvee

In het project Van kuiken naar kip demonstreert 

het Louis Bolk Instituut, in nauwe samenwerking 

met Interbroed Leghennen Veghel, maatregelen 

die het verenpikken bij leghennen in de gangbare 

pluimveehouderij moeten voorkomen. Het 

is de eerste keer dat maatregelen vanuit de 

biologische opfok en legpluimveehouderij worden 

toegepast bij de gangbare pluimveehouderij. Het 

Louis Bolk Instituut doet binnen de biologische 

pluimveehouderij al jaren onderzoek en zet deze 

kennis nu in bij de gangbare sector. Aan het project 

nemen twaalf Brabantse pluimveebedrijven deel. 

Het project loopt tot september 2010.

Weerstandsverhoging  
biologisch melkvee 
In het project Weerstand van biologisch melkvee 

werkt het Louis Bolk Instituut vanaf 2007 op een 

systematische en veehoudervriendelijke manier aan 

data- en informatieverzameling onder een grote groep 

biologische melkveehouders. We houden daarbij 

rekening met de verscheidenheid aan rassen, de 

individuele doelstellingen van de melkveehouder en hun 

terughoudendheid in het gebruik van behandelingen. 

De veehouders krijgen zo inzicht in de verschillende 

aspecten van hun bedrijfsvoering en hoe die bijdragen 

aan een gezondere melkveestapel. Het project sluit 

zoveel mogelijk aan bij landelijke initiatieven, met een 

specifieke invulling voor de biologische sector. 

Gezondheidsbeoordeling  

bij koeien onder begeleiding  

van het Louis Bolk Instituut

Het Louis Bolk Instituut 

demonstreert maatregelen  

tegen verenpikkerij in  

de gangbare pluimveesector

Uitleg over de selectie van 

aardappelrassen op N-efficiëntie



Conceptontwikkeling 
Biovak
In januari 2008 vond voor het eerst een 

biologische vakbeurs in Nederland plaats 

onder de naam Biovak. Als partner van 

Biokennis heeft het Louis Bolk Instituut 

samen met beursorganisatie ICEM 

bijgedragen aan de ontwikkeling van dit 

nieuwe beursconcept, waarin ontmoeting 

en de uitwisseling van kennis en ervaring 

centraal staan. We hebben de inhoud van 

het programma gecoördineerd en ook zelf 

een aantal workshops gegeven. Omdat 

de beurs door standhouders en bezoekers 

positief werd beoordeeld, is de beurs in 

2009 opnieuw georganiseerd. 

Bedrijfsnetwerken
Praktijk- en bedrijfsnetwerken vormen een 

belangrijke schakel in het werk van het Louis 

Bolk Instituut. Als partner van het kennisnetwerk 

Bioconnect zijn we actief in zeven van de 

tien bedrijfsnetwerken. Vanuit de rol van 

onderzoeker signaleren we vroegtijdig relevante 

onderzoeksthema’s om de biologische sector 

kwalitatief vooruit te helpen. Verder hebben we 

een duidelijke rol als initiator van activiteiten om 

kennisuitwisseling tussen ondernemers, deskundigen en het bedrijfsleven te stimuleren. 

De bedrijfsnetwerken zijn inmiddels grensoverschrijdend. Zo organiseerden we in 2008 

samen met het Vlaamse proefcentrum Kruishoutem de jaarlijkse Gezonde Bodemdag, 

waarop kennis en praktijkervaringen werden uitgewisseld. Ons instituut vervulde de rol 

van procesbegeleider en verzorgde het inhoudelijk deel van de dag.

Combinatie nut en natuur 
Het Louis Bolk Instituut onderzoekt in het project Nut en natuur 

samen met boeren en natuurbeheerders in Overijssel de kosten en 

baten van het gebruik van gras- en rietmaaisels uit natuurgebieden 

in landbouwbedrijven in de regio. In opdracht van de Provincie 

Overijssel werken we sinds het voorjaar 2008 aan systemen waar zowel 

boeren als natuurbeheerders van profiteren. Zo kan rietmaaisel uit 

natuurgebieden heel goed worden gebruikt als strooisel in de stallen  

en verbetert gedegen beheer van natuurgrasland niet alleen de 

natuurwaarden, maar levert ook goed ruwvoer op. De grote rietlanden 

en kleinschalige cultuurlandschappen in de provincie Overijssel maken 

dit project bijzonder. Het project loopt nog tot 2010 en heeft er al toe 

geleid dat een betrokken boer een nieuwe potstal laat bouwen voor de 

verwerking van maaisel uit vijfenzestig hectare natuur. 

Natuurlijk graan telen
Sinds vele jaren is het Louis Bolk Instituut betrokken bij 

projecten die de samenwerking tussen biologische boeren en 

natuurbeheerorganisaties bevorderen. In 2008 hebben we ook 

graanteelt in natuurgebieden opgepakt. In de projecten Boer 

en Biodiversiteit, Echt Overijssel en Demo Regionale Kringloop 

Landbouw en Natuur 

zoeken we naar de balans 

tussen graanopbrengst 

en het behoud van 

natuurwaarden. Deze 

komt tot stand door 

intensieve samenwerking 

tussen boeren en 

beheerders. Het Louis 

Bolk Instituut vervult 

hierin een belangrijke 

brugfunctie.  

Regionale landbouw projecten   Ook op provinciaal en regionaal niveau voert het Louis 

Bolk Instituut onderzoeksprojecten uit. De provincie is in veel gevallen opdrachtgever. Projecten richten zich bijvoorbeeld 

op de samenwerking tussen de agrarische sector en natuurbeheerders maar ook de stimulering van (agro)  

biodiversiteit op diverse niveaus is  aan de orde. Een overzicht van een paar belangrijke projecten uit 2008.

Beoordeling bodemkwaliteit tijdens 

de Gezonde Bodemdag 2008

Rietmaaisel uit natuurgebieden is 

uitstekend te gebruiken  

in  strooiselmengsels voor 

potligboxstallen

Inspectie van een roggeveld op 

Landgoed Eerde samen met Stichting 

Natuurmonumenten



Fosfaatuitmijning  
in natuurgebieden

Voormalige landbouwgronden die omgezet 

worden in natuur kampen door bemesting 

in het verleden vaak met grote hoeveelheden 

fosfaat in de bodem. Om het fosfaatprobleem 

aan te pakken heeft het Louis Bolk Instituut 

een nieuw concept van uitmijnen ontwikkeld 

waarbij gras/klaver wordt geteeld in 

combinatie met kalibemesting. Uit de proeven 

binnen het project Evenwichtige verschraling 

(2007-2009) blijkt dat in vergelijking met 

gras zonder kalibemesting, de combinatie 

van gras/klaver met kali zorgt voor een 

hogere fosfaatafvoer doordat de opbrengst 

van het afgevoerde maaisel aanmerkelijk 

hoger is. De hogere opbrengst in combinatie 

met een goede voederwaarde maakt deze 

teelt ook interessant voor de veehouder. Een 

win-win situatie voor landbouw en natuur. 
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Minder 
schimmels 
in tarwe
Het Louis Bolk Instituut 

heeft in 2008 binnen 

het Europese project 

Quality Low Input Food onderzoek ge daan naar de kwaliteit 

van tarwe. Fusarium was het hoofdonderwerp. Dit is een 

schimmel die op de korrel van tarwe kan groeien. Gebruikt als 

zaad kan de schimmel de kiemplant aantasten. De schimmel 

kan ook gifstoffen uitscheiden waardoor de kwaliteit voor 

consumptie vermindert. Met veld- en potproeven hebben we 

aangetoond dat er verschillen bestaan tussen de tarwerassen 

en de gevoeligheid ervan voor deze schimmel, waar in de 

veredeling al rekening mee gehouden kan worden. Ook 

hebben we aangetoond dat stikstofbemesting net voordat de 

tarwekorrels gaan groeien weliswaar het eiwitgehalte 

verhoogt, maar ook het risico op Fusarium en gifstoffen 

vergroot. Het Louis Bolk Instituut heeft inmiddels twee 

wetenschappelijke publicaties hierover uitgebracht. 

Workshop 
stikstofbemesting
Voor het vierde achtereenvolgende 

jaar organiseerde het Louis Bolk 

Instituut in 2008 een internationale 

workshop gericht op kennis-

uitwisseling en vaardigheidstraining 

voor ruim 25 Europese studenten en 

jonge onderzoekers. Het thema was 

het effect van stikstofbemesting op 

productkwaliteit. 

Biologische landbouw Vlaanderen
In opdracht van de Vlaamse overheid heeft het Louis Bolk Instituut samen met het Instituut voor landbouw- 

en visserijonderzoek (ILVO) een studie uitgevoerd naar de bedrijfseconomische gevolgen van de 

omschakeling van gangbare naar biologische landbouw. De resultaten worden meegenomen bij het 

bepalen van de hoogte van de subsidie die omschakelende landbouwers in Vlaanderen ontvangen. Uit 

het onderzoek blijkt dat op langere termijn biologische landbouwers veel betere bedrijfsresultaten kunnen 

halen dan hun gangbare collega’s. Het terugverdienen van de omschakelingskosten duurt echter jaren. 

Het vergaren van nieuwe kennis en marktcontacten en de afzet van de producten tijdens de overgangsperiode 

staan een goed bedrijfsresultaat in de weg. Een van onze aanbevelingen is daarom om instrumenten te 

ontwikkelen die de overgangskosten verminderen en de kans op succesvolle vermarkting vergroten.   

Internationale projecten   Het werkgebied van het Louis Bolk Instituut 

strekt zich uit tot over de landsgrenzen. Met diverse Europese onderzoekspartners werkten wij  in 

2008 samen aan onderzoeksprojecten met financiering van de Europese Commissie. Maar ook  

voor de Vlaamse  overheid hebben we in 2008 een project afgerond.



Projecten Voeding & Gezondheid   Het Louis Bolk Instituut doet veelzijdig onderzoek op het gebied van voeding 

en gezondheidsbevordering. De projecten worden hoofdzakelijk gefinancierd door stichtingen, het bedrijfsleven en fondsen.  Een overzicht van de 

belangrijkste projecten in 2008.

Biologische sector:  
minder antibioticaresistente bacteriën 

In oktober 2008 heeft het Louis Bolk Instituut 

in samenwerking met het Rikilt Instituut voor 

Voedselveiligheid en het CIDC de resultaten van een 

studie naar contaminanten en micro-organismen in 

biologische producten gepubliceerd. Uit de studie 

blijkt dat biologische producten minstens zo veilig zijn 

als gangbare producten. Duidelijke verschillen werden 

gevonden in het risico op Salmonellabesmetting: bij 

varkenshouderijen die langer dan zes jaar biologisch 

produceerden werd helemaal geen Salmonella 

aangetroffen in tegenstelling tot gangbare bedrijven 

waar de besmetting nog wel aangetroffen werd.  

Ook was het risico op antibioticaresistente bacteriën 

veel lager bij zowel biologische varkens als kippen 

in vergelijking tot gangbaar. Omdat de toename in 

antibioticaresistentie ook bij de mens een serieus 

probleem vormt, zetten we dit onderzoek voort.

Uit onderzoek van het Louis Bolk 

Instituut blijkt dat het risico op 

antibioticaresistente bacteriën bij 

varkens lager is in vergelijking tot 

gangbaar

Inzicht effectiviteit werken en leven op 
zorgboerderij
Het aantal zorgboerderijen in Nederland is sinds 1998 fors toegenomen: van 75 tot meer dan 900. 

Het Louis Bolk Instituut heeft daarom samen met Wageningen UR kwantitatieve en kwalitatieve 

meetinstrumenten ontwikkeld waarmee de kwaliteiten en effecten van (therapeutisch) werken 

en leven in een agrarische setting wetenschappelijk worden onderbouwd. In 2008 hebben we 

voor het eerst een proef gedaan op zorgboerderij de Hoge Born in Wageningen. De instrumenten 

bleken effectief  want veranderingen in de gezondheidstoestand van patiënten konden goed 

worden vastgesteld. Met enkele aanpassingen worden de meetinstrumenten nu ingezet in 

vervolgonderzoek naar de effecten van zorglandbouw bij een grotere groep cliënten.

Klinisch onderzoek werking 
natuurlijke geneesmiddelen
Het Louis Bolk Instituut doet als een van de weinige instituten 

in Nederland voortdurend onderzoek naar de effectiviteit en 

werkzaamheid van complementaire behandelwijzen zoals 

antroposofie, homeopathie en body&mind-interventies. In 

2008 werden in het internationale tijdschrift Mediators of 

Inflammation de resultaten uit ons onderzoek naar de effecten 

van het geneesmiddel Citrus/Cydonia comp gepubliceerd. 

Uit dit onderzoek bleek dat er aanwijzingen zijn dat dit 

geneesmiddel een positieve en blijvende verandering van 

het immuunsysteem kan bewerkstelligen. Vooral mensen met 

hooikoorts kunnen baat hebben bij het middel. Ook hebben 

we onderzoek gedaan naar de effecten van een antroposofisch 

geneesmiddel (Hepar Magnesium) op fibriomyalgie. Hieruit 

bleek dat er na tien weken behandeling positieve effecten zijn 

ten aanzien van klachten zoals onrust, pijn en vermoeidheid. 

Vanwege de toenemende vraag zetten we het onderzoek 

naar complementaire behandelwijzen voort. 

Het Louis Bolk 

Instituut heeft de 

werkzame principes 

van zorgboerderijen 

onderzocht en 

hierover de brochure 

Verschuivende 

paradigma’s binnen 

landbouw & zorg 

uitgebracht



In het KOALA-project onderzoekt het 

Louis Bolk Instituut onder andere  

het effect van biologische voeding  

op de ontwikkeling van overgewicht 

bij kinderen

Gezondheidseffecten  
biologische voeding
Het Louis Bolk Instituut richt zich in het KOALA-onderzoek (Kind, Ouder 

en Gezondheid: Aandacht voor Leefstijl en Aanleg) al sinds 2000 op de 

relatie tussen leefstijlfactoren en de gezondheid van de mens, waarbij in 

het bijzonder wordt gekeken naar de effecten van biologische voeding op 

de gezondheid. In 2008 hebben we in dit kader onderzoek uitgezet naar het 

effect van biologische voeding op de ontwikkeling van astma en overgewicht 

bij kinderen van zeven jaar. In 2010 worden de eerste resultaten hiervan 

verwacht. Omdat de leefstijlfactor voeding een steeds belangrijkere rol blijkt 

te spelen bij allerlei ‘westerse aandoeningen’, zoals overgewicht, suikerziekte 

en ADHD, wordt het onderzoek naar de effecten van biologische voeding op 

specifieke aandoeningen voortgezet. 

Presentatie nieuwe 
Bolk’s Companion 
op minisymposium 
Op 9 september 2008 werd op een 

minisymposium de eerste Companion 

The healing process - Organ of Repair uit 

de studiereeks Bolk’s Companions for 

the Practice of Medicine gepresenteerd. 

Deze Companion geeft nieuwe inzichten in het ontstaan en het verloop van ontstekingsprocessen. Het door ons georganiseerde 

symposium was verder gewijd aan complementair onderwijs als onderdeel van medisch onderwijs op universiteiten. Voor het eerst 

waren diverse universitair docenten bijeen om inzicht te geven in de vakken complementaire behandelwijzen die aan de zeven medische 

faculteiten worden gegeven. Hiermee heeft het symposium een eerste aanzet gegeven om in de toekomst tot een eenduidige module 

complementaire behandelwijzen te komen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat medisch studenten behoefte hebben aan informatie over 

andere behandelwijzen. 

Het Louis Bolk Instituut onderzoekt 

de werkzaamheid van onder andere 

antroposofische en homeopatische 

geneesmiddelen

Na de reeks Bolk’s Companions for the 

study of medicine, is in 2008 het eerste 

deel van de reeks Bolk’s Companions for 

the practice of medicine uitgebracht



Procentuele verdeling 

van de baten naar 

projectfinancier

Raad van Toezicht  

van de Stichting Louis Bolk Instituut:

Drs. A.F. Bram van de Klundert, voorzitter

A. (Antoine) van den Burg (lid)

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

Drs. H.J. (Hanno) Niemeijer (lid)

T.N. (Tom) Peetoom (lid) 

instellingen en 
stichtingen 17%

bedrijven en 
banken 9%

provincies 7%

EU subsidies 4%
overigen 1%

ministeries overige 
regelingen 27% 

onderzoeksprogramma LNV 
biologische landbouw 35% 
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begroting 

2009

rekening

2008

begroting 

2008

rekening 

2007

begroting 

2007

Baten

Project inkomsten 5.065 3.848 3.334 3.829 3.742

Mutatie onderhanden werk -145 313

Donaties 15 15 15 17 5

Diverse baten 5 5

  Totaal baten 5.080 3.723 3.349 4.164 3.747

Lasten

Ingekochte projectkosten 1.322 1.437 907 1.398

Lonen en salarissen 2.311 1.686 1.644 1.576 1.945

Sociale lasten 532 219 221 219 150

Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa 65 33 25 26

Overige bedrijfslasten 531 520 367 530 263

Totaal lasten 4.761 3.895 3.164 3.749 2.358

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 319 -172 185 415 1.389

Resultaat onderneming 13

Financiële baten en lasten 22 15

Resultaat (incl. bijzonder resultaat) 319 -137 185 430 1.389

In boekjaar 2008 heeft het Louis Bolk Instituut € 205.000 besteed aan financiering van eigen projecten. Daarnaast is € 70.000 bijgedragen aan diverse andere projecten. In de overige 
bedrijfslasten is een reservering opgenomen voor mogelijk toekomstige lasten als gevolg van de acquisitie en invoeging in het Louis bolk Instituut  van Agro Eco Consultancy BV. Dit boekjaar 
is de omzet incidenteel verhoogd als gevolg van samenwerkingscontracten, waarvan de omzet en de inkoop formeel vermeld moet worden in de jaarrekening. In de begroting voor 2009 is 
Agro Eco Consultancy BV ingevoegd.

Rekening van baten en lasten (x € 1.000)
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Accountantsverklaring

Opdracht   Wij hebben gecontroleerd of het in dit verslag opgenomen overzicht van de winst- en verliesrekening 

van Stichting Louis Bolk Instituut te Driebergen over 2008 en 2007 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons 

gecontroleerde jaarrekening 2008 van Stichting Louis Bolk Instituut. Bij die jaarrekening hebben wij op 1 juli 2009 een 

goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van het 

overzicht van de winst- en verliesrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 

2008 van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake dit overzicht te verstrekken.

Werkzaamheden   Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. 

Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid 

wordt verkregen dat het overzicht van de winst- en verliesrekening over 2008 en 2007 op de juiste wijze is ontleend aan 

de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel.

Oordeel   Naar ons oordeel is het overzicht van de winst- en verliesrekening 2008 en 2007 in alle van materieel 

belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening.

Toelichting   Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming 

omtrent de financiële positie en de resultaten van de stichting en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van 

onze controle het overzicht van de winst- en verliesrekening 2008 en 2007 dient te worden gelezen in samenhang 

met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 1 juli 2009 verstrekte 

goedkeurende accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Utrecht, 2 juli 2009

Ernst & Young Nederland LLP

H. W. Mulder RA
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Nederland:

Hoofdstraat 24

3972 LA  Driebergen

T  0343 523 860

F  0343 515 611

info@louisbolk.nl

www.louisbolk.nl

Oost-Afrika:

P.O. Box 71982

Kampala 

Uganda

T + 256 (0) 414 268 461

F + 256 (0) 414 269 742

easternafrica@louisbolk.org

www.louisbolk.org

West-Afrika:

Aviation House

 PMB KA 84 Airport 

Accra, Ghana

T + 233 (0) 21 786 097

F + 233 (0) 21 786 154

westafrica@louisbolk.org

www.louisbolk.org


