Jaarverslag 2021

Integrale gebiedsaanpak
in de praktijk

Met interviews over onze onderzoeksprojecten

Colofon

Inhoud

Uitgave

Voorwoord 						03

Louis Bolk Instituut
Kosterijland 3-5
3981 AJ Bunnik
Tekst en redactie
Baart Koster
Koen Moons
Fabienne Heidemann
Financiele cijfers en tekst
Peter van Arnhem

Verbinding tussen landbouw en natuur
zorgt voor een mooiere wereld				04
De focus op gezondheidsbeleving
brengt oplossingen dichterbij 				08
Berg aan uitdagingen vraagt om
integrale gebiedsaanpak 				12
Eigenwijs onderzoek dat harder nodig is dan ooit 		
Een goed ingerichte vrije uitloop komt kip,
pluimveehouder en burger ten goede 			

Eindredactie
Baart Koster

20

Agroforestry: op zoek naar het systeem
dat bij de boer past 					24

Fotografie

Regionale teelt van eiwitgewassen: een boost

Edwin Muller Photography (cover)

voor biodiversiteit en bestuivers 				28

Louis Bolk Instituut

Kritische Prestatie Indicatoren helpen

Ontwerp

boeren effectief te verduurzamen 			

Context - creative studio | www.cie.studio

Cruciale rol voor ‘het Bolk’ in

Bestelnummer
2022-031 C
Beeld cover: Agrariër rooit aardappels op een akker in het
natuurinclusieve landbouwgebied ‘het Buijtenland van Rhoon’
Dit jaarverslag is geheel klimaatneutraal gedrukt en vervoerd.
2

16

32

gebiedsgerichte aanpak 					36
De bedoeling is belangrijker dan het systeem 		

38

2021 in cijfers 						41
Jaarrekening 						42

Voorwoord

Oplossingen die écht duurzaam zijn

E

Ilse Geijzendorffer
Directeur-Bestuurder
i.geijzendorffer@louisbolk.nl

n toen was ik weer thuis bij het Louis

percelen heen, zo geldt dit ook voor

Bolk Instituut, 20 jaar nadat ik er als

waterkwaliteit en –kwantiteit. Vanuit

student stage had gelopen. Op 1 januari

het LBI werken we ook al jaren aan het

2021 had ik de eer om als algemeen

besef dat gezondheid van de individuele

directeur-bestuurder aan te treden, en

mens afhankelijk is van leefstijl (inclusief

ik constateer gelukkig dat het Louis Bolk

voeding) en leefomgeving. Vanuit

Instituut aan eigenwijsheid nog niks

een systeemvisie is het logisch deze

heeft ingeboet. En dat is maar goed ook;

verbanden te onderzoeken en daar

ons eigenwijze onderzoek is harder nodig

te versterken waar dat bijdraagt aan

dan ooit.

een duurzame landbouw en gezonde

Al meer dan 45 jaar werken we

maatschappij. Dat is beduidend

volgens het besef dat mens, dier, plant

veelomvattender dan stikstofmaatregelen

en bodem met elkaar samenhangen

en een verdienmodel voor de boer.

en alleen integrale oplossingen écht

Vanuit onderzoeksprogramma voeding &

duurzaam zijn. Ook de maatschappelijke

gezondheid, legt ons praktijkonderzoek

crises op het gebied van stikstof, klimaat,

naar Positieve Gezondheid

biodiversiteit en water, zijn niet apart,

en Leefomgeving, Integrative

maar alléén in verbinding met elkaar op

Medicine, leefstijlgeneeskunde

te lossen. Anders boek je voortgang op

en voedingseducatie, belangrijke

één gebied, maar doe je een stapje terug

bouwstenen voor een gezonde en

op een ander terrein. Ook in de politiek

robuuste maatschappij.

begint dit geluid door te klinken, naast

In dit jaarverslag delen we een greep

de steeds luidere roep hierom die we

uit onze succesvolle en veelbelovende

vanuit de maatschappij horen. In 2021

projecten die van waarde zijn voor een

was dit ook duidelijk merkbaar voor ons:

integrale gebiedsaanpak. Ruim anderhalf

nooit eerder voerden wij dit volume aan

jaar na mijn aantreden ben ik nog steeds

onderzoeken uit.

blij terug te zijn bij het LBI en met

Een integrale aanpak betekent ook

collega’s de kennis te ontwikkelen die

ruimtelijke en sociale verbinding. Waar

bijdraagt aan de beweging richting een

natuur op perceel niveau afhankelijk

volhoudbare samenleving. Voor nu wens

is van de boer en het landschap om de

ik u veel leesplezier en inspiratie toe! •
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Interview met Udo Prins, Onderzoeker Innovatieve teelten & Agrobiodiversiteit en
Dennis Heupink, Onderzoeker Bodem en teelten

Verbinding tussen landbouw en
natuur zorgt voor een mooiere wereld
In het Buijtenland van Rhoon komen modern agrarisch
ondernemerschap en natuurbeheer optimaal bijeen.
Het Louis Bolk Instituut is nauw bij deze unieke
gebiedsontwikkeling betrokken. Op 600 hectare, ingesloten
door het oprukkende Rotterdam, ontstaat momenteel
ruimte om te werken, recreëren en van de natuur te
genieten. De grote potentie aan mogelijkheden die dit qua
omvang beperkte gebied bezit, komt vooral tot bloei door de
uitgekiende inrichting van het landschap, leggen Udo Prins
en Dennis Heupink uit. Zij waren betrokken bij de begeleiding
van de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon. Zowel
biodiversiteit als mens is bij kleinschaligheid gebaat, is een
van hun boodschappen.

gebieden werden uit het landbouwareaal gehaald
zodat er nog iets van de biodiversiteit en natuur
overbleef in Nederland. En dat terwijl genoeg veehouders en akkerbouwers willen meewerken aan het
integreren van landbouw en natuur’, aldus Prins.

Een bijzonder relict
Het was met andere woorden zaak om boeren die
natuurinclusieve landbouw wilden bedrijven, goed
te betrekken bij gebiedsontwikkelingen die de twee
werelden wilden koppelen. Een mooi en actueel
voorbeeld van zo’n project is het Buijtenland van
Rhoon. Dit ongeveer 900 voetbalvelden grote gebied
noemt Prins een bijzonder relict dat bewaard is

S

gebleven tussen de uitbreidende stad die inmiddels
inds de Tweede Wereldoorlog leken natuur

samenklonterde met omliggende gemeenten als

en agrarisch ondernemerschap elkaar steeds

Barendrecht en Rhoon. ‘Het is een klein stukje oud

verder uit te sluiten. De kentering kwam

akkerland, zoals het oud cultuurhistorisch land-

in de jaren zeventig toen de kennisbehoefte in de

schap er oorspronkelijk uitzag, met daartussen nog

biologische sector groeide. De visie brak baan dat

enkele weilanden. Je ziet de hele structuur van oude

maximalisatie van voedselproductie ook onbedoel-

aanwaspoldertjes nog terug met daartussen alle

de bijeffecten kon hebben. Door het verrichten van

oorspronkelijke slaperdijken.’ Deze dijkjes hebben

praktisch onderzoek, het delen van kennis en het

niet allemaal meer een waterkerende functie, aange-

geven van gerichte adviezen, speelde het Louis Bolk

zien ze door de terugtrekkende Maas landinwaarts

Instituut een prominente rol bij het weer meer met

kwamen te liggen. Als recreatieve hoofdstructuur

elkaar verbinden van landbouw en natuur. ‘Heel veel

hebben ze daarentegen een uiterst nuttige functie,
5

licht Prins toe. Je kunt er namelijk prachtig over

gebiedscoöperatie werkt. ‘In het Streefbeeld hebben

fietsen en zo vanaf hoogte genieten van de uitzich-

we bewust autonome ruimte gelaten voor de boer.

ten over het gebied. Daarnaast vormen juist dit

Als je namelijk landbouw en natuur optimaal wilt

soort landschappelijke elementen, samen met de

verweven, moet niet het protocol maar vakman-

watergangen die er ook in veelvoud liggen, een hele

schap vooropstaan. We hebben daarom geprobeerd

mooie basis om een groen-blauwe dooradering van

de doelen kwantitatief te formuleren en slechts

het gebied te realiseren als basis voor het gewenste

schetsmatig aangegeven hoe je daar kunt komen. Zo

biodiversiteitsherstel in het landbouwgebied.

houd je ruimte en flexibiliteit in de uitvoering van de

Door uitbreiding van de Tweede Maasvlakte
werden de 600 hectaren in Rhoon aangewezen voor

plannen.’
Er zijn daarvoor ook compromissen gesloten. Zo

natuurontwikkeling en recreatie. Hiervoor werden

is voor de meeste gewassen afgesproken dat geen

in eerste instantie vrij traditioneel plannen gemaakt

enkele chemische gewasbescherming mag worden

om de zittende akkerbouwers uit te kopen en de

gebruikt, terwijl dit voor andere gewassen wel, maar

polders om te dopen in een natuurreservaat. De

minimaal, toegestaan is. ‘Boeren hoeven dus niet

zittende akkerbouwers wilden de uitdaging ech-

bioboeren te worden. Het gaat erom dat bijvoorbeeld

ter wel aan om landbouw en natuur nu eens echt

door het plaatsen van natuurelementen het totale
areaal bijdraagt aan de bevordering van biodiversi-

Een gebied komt vooral tot bloei door de integrale aanpak
en uitgekiende inrichting van het landschap

teit. Bovendien kunnen deze natuurelementen ook
een bijdrage leveren aan de natuurlijke plaagbestrijding; een positieve wisselwerking tussen boer en

samen met elkaar op te laten gaan in een innovatief

biodiversiteit.’

gebiedsproces.

Anders dan anders

6

Kennispartners
Samen met een kennisconsortium bestaande uit de

Een ander uniek element in het plan was om nu

WUR, SOVON, Natuurbalans en Delphy, doet het

eens niet nat moerasnatuurgebied aan te leggen,

Louis Bolk Instituut in het Buijtenland van Rhoon

maar om natuur en landbouw te verweven tot een

aan lerend beheer. Heupink, die in dit project

soort donkergroene versie van landbouw, zoals Prins

aanvankelijk startte als stagiair van Prins, houdt

het noemt. Om vanuit een maximaal draagvlak

zich bezig met het monitoren van de biodiversiteits-

te werken, werd een gebiedscoöperatie opgericht

waarden in het gebied. Heupink: ‘We monitoren een

bestaande uit boeren, natuurorganisaties, recrea-

aantal aspecten in de bedrijfsvoering van de boer

tieondernemers en geïnteresseerde particulieren.

waarvan we weten dat deze een grote invloed hebben

Het Louis Bolk Instituut raakte al in een vroege

op de biodiversiteit. Denk hierbij aan de milieudruk

fase betrokken als verbinder tussen boeren, na-

van gewasbeschermingsmiddelen, het mestgebruik

tuurpartijen en de lokale politiek. Daardoor schreef

en de mate van bodembedekking door het jaar heen.

het, samen met de Vereniging van Nederlands

Onze bevindingen koppelen we terug naar boe-

Cultuurlandschap in 2017, mee aan het Streefbeeld

ren en we adviseren hen hoe ze hun bouwplan zo

waarin de doelen staan geformuleerd waaraan de

kunnen inrichten dat dit de biodiversiteit bevordert.

Daarnaast kunnen we deze gegevens koppelen aan

willen we de pacht- en beheervergoedingen vanuit

de monitoring van de bodemkwaliteit, insecten en

de gebiedscoöperatie de financiële basis laten zijn

vogels in het veld, om zo beter zicht te geven op

die ervoor zorgt dat de boer niet voor niks werkt.

de knoppen waar een boer aan kan draaien. Bij de

Pas als de markt substantieel gaat bijdragen aan de

aanleg van natuurelementen denken we met de

boterham van de boer willen we de bijdrage uit de

boeren mee over wat het beste in hun bedrijfsvoering

pacht- en beheervergoedingen daarop aanpassen.’

past. Een bedrijf met koeien kan best wat kruidenrijk

Met het Buijtenland van Rhoon werkt het Louis

hooiland gebruiken, terwijl bij een akkerbouwer met

Bolk Instituut mee aan een uniek project dat op

contacten met lokale brouwers een flora akker met

doordachte en natuurlijke wijze landbouw en natuur

oude brouwgerstrassen goed ingepast kan worden.

met elkaar verweeft. Zodanig dat niet goed meer

Boeren zijn inmiddels bezig met de extensivering

zichtbaar is waar natuur ophoudt en landbouw

van hun bouwplan en proberen dus andere gewassen

begint, zeggen Prins en Heupink. En daarmee is een

uit. Het is letterlijk lerend beheren wat we met elkaar

andere ambitie aangeboord. ‘Het idee van het duale

doen in het Buijtenland van Rhoon.’

landschap, harde grenzen tussen natuurgebied en
landbouwareaal, heeft zijn tijd gehad. Wat we van

Ingebouwde fail safe

het Buijtenland van Rhoon leren, zouden we daarom

Door de goede contacten van Prins en Heupink met
de boeren in het gebied en door de gebiedscoöperatie die is opgezet, werd een belangrijke valkuil
vermeden. Prins: ‘Door de kloof tussen landbouw

Met het Buijtenland van Rhoon als succesvolle pilot
hebben we belangrijke praktijkervaring opgedaan
die ook in andere regio’s bruikbaar is

en natuur werden er voorheen dingen van boeren
gevraagd die zij niet in hun bedrijfsvoering konden

graag ook uitrollen in andere delen van Nederland.

inpassen. Eerdere onderzoeksprojecten leerden ons

Bodemsoorten en andere natuurlijke omstan-

dat je, om natuurinclusief ondernemerschap van de

digheden mogen dan verschillen, de integrale

grond te tillen, betrokken ondernemers ook serieus

gezamenlijke aanpak die we in dit project ontwikkel-

moet nemen. Je moet daarom niet alleen vanuit

den is een schoolvoorbeeld van hoe je twee voorheen

natuur en natuurmaatregelen afspraken maken,

gescheiden werelden met elkaar verweeft. Met het

maar ook met elkaar bekijken hoe je daar realistische

Buijtenland van Rhoon als succesvolle pilot hebben

financiële afspraken aan koppelt.’

we belangrijke praktijkervaring opgedaan die ook in

Vaak wordt gedacht dat wanneer boeren het al-

andere regio’s bruikbaar is.’ •

lemaal iets slimmer aanpakken en een markt weten
aan te boren, er aan natuurinclusieve landbouw
wel te verdienen valt. Maar in Prins’ ervaring laat
de consument het vaak afweten. ‘Daarom hebben
we in ons Streefbeeld een fail safe ingebouwd. We
willen weliswaar zoveel mogelijk inkomsten uit de
markt laten komen, maar weten tegelijkertijd dat dit
een tijdsintensief en ingewikkeld proces is. Daarom

→ Meer weten?
Udo Prins
u.prins@louisbolk.nl
Dennis Heupink
d.heupink@louisbolk.nl
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Interview met Sjef Staps, Projectleider Duurzame ontwikkeling

De focus op
gezondheidsbeleving brengt
oplossingen dichterbij
Door te focussen op de persoonlijke beleving van hinder en
gezondheid, in plaats van op harde data, haalt het Louis
Bolk Instituut andere informatie naar boven. Dat blijkt
de sleutel te zijn voor een open dialoog. Dit belangrijke
inzicht kwam uit een onderzoek naar Positieve Gezondheid
en Leefomgeving onder leiding van Sjef Staps. De
ontwikkelde integrale en participatieve werkmethode en
app zijn bruikbaar voor verschillende situaties waarin van
uiteenlopende soorten hinder sprake kan zijn.

en beleving door omwonenden niet goed op elkaar
aansloten en hebben daarom met de GGD Hart
voor Brabant een project gedraaid met casussen die
speelden in buurtschap De Elzen in Boekel en in het
buurtschap Noordkant-Zandkant in Sint Anthonis.
Daar was sprake van geurhinder. Wij zijn de boer
op gegaan en zijn het gesprek met veehouders en
omwonenden aangegaan.’

1 app

H

Die gesprekken waren informatief, maar een be-

ningen, daar de nodige hinder wordt ervaren, en je

nenden gedurende een periode van enkele weken

hebt een interessant gebied te pakken voor onder-

onder andere konden bijhouden welke hinder ze

zoek naar Positieve Gezondheid en Leefomgeving.

ervoeren en in welke mate. ‘Er kwamen daarmee

Staps: ‘We constateerden dat vergunningverlening

tevens andere bronnen van overlast naar voren,

et oosten van Noord-Brabant huisvest bij

langrijke aanvullende databron bleek de app te zijn

uitstek veel intensieve veehouderij. Tel

die het Louis Bolk Instituut en de GGD door een

daarbij op dat, ondanks verleende vergun-

ICT-partner lieten ontwikkelen en waarmee omwo-

9

bijvoorbeeld geluid, verkeer en een verhoogde

konden we grafieken maken en deze plaatjes blijken

hoeveelheid vliegen’, zegt Staps. Bovendien konden

erg behulpzaam bij de gesprekken met veehouders

bewoners aangeven hoe zij hun gezondheid be-

en omwonenden.’ Zo lieten de app-resultaten zien

leefden. Op basis van de gebruikerservaringen van

dat mensen bij ernstig ervaren hinder hun ervaren

bewoners in De Elzen en in Noordkant-Zandkant

gezondheid veel lager scoren. ‘Dit is een belangrijk

werd de app tussentijds steeds verder verbeterd.

resultaat, omdat geurhinder in discussies nogal eens

Het onderzoek, dat inmiddels is afgerond, on-

terzijde wordt geschoven (‘oh, dat is maar geurhin-

derscheidde zich doordat het zich richtte op de

der’). Geurhinder op zichzelf werd zodoende niet zo

beléving van hinder en gezondheid. ‘Voorheen

gauw als een groot probleem gezien.’

werd vaak volstaan met het in kaart brengen van de

4 parameters op 6 domeinen
Wij hebben gezien dat als je puur op basis van
feitelijke data praat, partijen de hakken in het zand
kunnen zetten en het gesprek moeizamer verloopt

Bij het onderzoek werd gewerkt met vier parameters
op zes domeinen, legt Staps uit. ‘De vier parameters hadden betrekking op de hinder, namelijk op
de aard, mate, frequentie en duur daarvan. De zes

milieusituatie op basis van gemeten waarden voor

domeinen van Positieve Gezondheid zijn eerder

bijvoorbeeld geureenheden en fijnstof. Daar hebben

bij het Louis Bolk Instituut door Machteld Huber

wij op voortgebouwd, alleen wilden we middels de

ontwikkeld. Het betreft lichaamsfuncties, mentaal

vragenlijst in de app precies van bewoners weten

welbevinden, sociaal maatschappelijk participeren,

waar ze welke overlast ervoeren. Zo konden we de

kwaliteit van leven, dagelijks functioneren en zinge-

gemeten waarden naast de beleving van hinder en

ving. In de app konden omwonenden aan elk van die

gezondheid leggen. Op basis van de data uit de app

gezondheidsdomeinen regelmatig voor zichzelf een
cijfer toekennen. Zo ontstond een accuraat beeld
van hoe hinder en gezondheid door de tijd heen
werden ervaren.’

3 stappen naar effectieve interventie
De integrale en participatieve aanpak die bij het
onderzoek in oostelijk Noord-Brabant centraal
stond, kenmerkt ook algemeen de werkwijze van
het Louis Bolk Instituut. Dat geldt tevens voor de
intensieve communicatie die daarbij hoort. Bij de
door het Louis Bolk Instituut uitgevoerde interviews, en met de GGD georganiseerde workshops en
gespreksbijeenkomsten met omwonenden en veehouders, waren ook de gemeenten betrokken. Dat je
alle stakeholders erbij betrekt, is onderdeel van de
De app en werkmethode maken ervaren hinder en gezondheid inzichtelijk
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integrale aanpak en geeft de beste basis voor succes,

Hinderscore

Positieve Gezondheid - Geurhinder
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Figuur 1. Ervaren hinder - voorbeeld van data verkregen uit door

Figuur 2. Relatie tussen ervaren hinder en ervaren Positieve Gezondheid:

deelnemende burgers ingevoerde gegevens in de app.

bij het ervaren van ernstige hinder neemt de ervaren gezondheid af.

aldus Staps. ‘De werkwijze bestaat uit drie fasen. Ten

Het belang van het onderzoek lijkt de Brabantse

eerste keken we wat omwonenden als knelpunten

casussen ruimschoots te overstijgen, want de geko-

ervoeren. Ten tweede keken we naar de kwaliteiten

zen werkwijze en invalshoek zijn ook bruikbaar in

van het gebied én van de deelnemers die benut kon-

andere gevallen van overlastbeleving. Sterker nog;

den worden om de overlast effectief aan te pakken.

wethouders die bij het project betrokken waren, op-

Tot slot keken we gezamenlijk naar concrete oplos-

perden dat zelf al, zegt Staps. ‘Dit kan uiteraard ook

singsrichtingen. Daarbij namen we alle betrokkenen

werken als het gaat om geluidshinder, industrieel

mee door het hele proces.’

uitgestoten fijnstof of het plaatsen van 5G-masten of
windmolens. Het toepassingsgebied is met andere

Universeel toepasbaar

woorden veel breder dan alleen ervaren overlast van

Het gesprek tussen omwonenden en veehouders

veehouderijen.’ •

kwam door de gekozen benadering opvallend goed
op gang. ‘Wij hebben gezien dat als je puur op
basis van feitelijke data praat, partijen de hakken

→ Meer weten?

in het zand kunnen zetten en het gesprek moeizamer verloopt. Praat je daarentegen over hinder- en
gezondheidsbeléving, dan kan zich echt een dialoog

Sjef Staps
s.staps@louisbolk.nl

openen, en daarmee is de basis voor oplossingen
eigenlijk al gelegd.’
11

12

Interview met Merel Hondebrink, Onderzoeker Duurzaam bodembeheer en
Joachim Deru, Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit

Berg aan uitdagingen vraagt
om integrale gebiedsaanpak

13

Het is een besef dat bij steeds meer partijen doordringt:
problemen proberen op te lossen op perceelsniveau is
lang niet altijd effectief. Veel uitdagingen in het landelijk
gebied kunnen beter integraal worden aangegaan in een
gebiedsproces. Het Louis Bolk Instituut is daarbij de ideale
spin in het web, die thema’s en mensen verbindt.

van insecten, de volwassen vogels komen wormen
halen in de bemeste landbouwgronden’, aldus Deru.
‘Mijn onderzoek laat zien dat het heel erg uitmaakt
op welk niveau je naar biodiversiteit kijkt, maar
meer nog: dat een groep als de weidevogels juist
zeer gebaat is bij een combinatie van landgebruik
in een gebied. Allemaal redenen om een gebied in

V

zijn geheel te onderzoeken en maatregelen ook in
eel problemen op het platteland worden

gezamenlijkheid te nemen.’

aangepakt met maatregelen door een
enkele boer en op een enkel perceel. Maar

Rol voor Louis Bolk Instituut

bij veel thema’s - of het nou gaat om stikstof, bio-

Er zijn veel meer thema’s die een integrale gebieds-

diversiteit of waterkwaliteit - blijkt steeds meer dat

aanpak vragen. ‘Water is ook een typisch thema

het grotere plaatje ertoe doet en dat inzicht in de

dat je op een hoger schaalniveau moet regelen’,

samenhang in een gebied van belang is.

zegt Merel Hondebrink, die vanuit het Louis Bolk

Dat ontdekte ook Louis Bolk Instituut-

Instituut collega’s en projecten met gebiedsaanpak

onderzoeker Joachim Deru in zijn

coördineert. ‘Je kunt als boer bijvoorbeeld wel een

promotieonderzoek naar biodiversiteit van land-

bufferstrook aanleggen om te zorgen dat mest niet

bouwbodems in het westelijke veenweidegebied. Hij

in de sloot terechtkomt, maar als daarnaast een

onderzocht de bodembiodiversiteit op verschillende

kippenhouder er zijn uitloop heeft, is het effect

agrarische graslanden, maar ook op graslanden

kleiner. Als je dat samen aanpakt kom je veel verder.’
Ook moeten verschillende thema’s tegelijk wor-

Water is ook een typisch thema dat je
op een hoger schaalniveau moet regelen

den meegenomen, meent Hondebrink. ‘Tot nu toe
probeerde iedereen zijn eigen probleem op te lossen.
Stikstof los van waterkwaliteit, biodiversiteit of het
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van natuurbeheerders. Op perceelsniveau bleken

verdienmodel van boeren. Dat samenbrengen van

agrarische gronden meer diversiteit aan bodemle-

al die thema’s en het samenbrengen van partijen,

ven te bevatten dan natuurgraslanden. Wanneer

dat is nou net een expertise die wij vanuit het Louis

alle onderzochte percelen op gebiedsniveau werden

Bolk Instituut kunnen meenemen in zo’n proces.’ Ze

samengenomen, kwamen natuurgraslanden beter

ziet vier manieren waarop het Louis Bolk Instituut

uit de bus. Ook keek Deru specifiek naar de aanwe-

gebiedsprocessen kan ondersteunen. ‘Dat kan liggen

zigheid van regenwormen, belangrijk voedsel voor

op het vlak van ontwerp van het landschap, het

weidevogels. De agrarische gronden bleken daarin

samenbrengen van verschillende beleidsthema’s,

weer meer te bieden te hebben. ‘Boeren uit het

monitoring in het veld en de uitvoering van maatre-

onderzoeksgebied gaven aan dat veel weidevogels

gelen. Bij dat laatste hoort ook boeren enthousiast

broeden in natuurgebieden, maar voedsel zoeken op

krijgen om iets in de bedrijfsvoering te veranderen.

de landbouwgronden. De natuurgraslanden bieden

De nadruk ligt bij ons op monitoring, we blijven

de jongen veel beschutting en voedsel in de vorm

immers een onderzoeksinstituut.’

Taal van de boeren
Maar ook het meekrijgen van de boeren en andere
spelers in het gebied is een rol die het instituut vaak
op zich neemt. ‘We spreken en verstaan de taal van
de boeren en de beleidsmakers’, zegt Hondebrink.
‘Bij een gebiedsproces denken boeren bijvoorbeeld
vaak aan een ruilverkaveling en vrezen dat het hele
gebied op de schop gaat. Dat is absoluut niet het
doel. Het lukt ons goed om boeren uit te leggen dat
dat niet het geval is.’
Collega Deru vult aan: ‘Het is ook belangrijk om
boeren serieus mee te nemen in alle stappen in een
proces. In het veenweidegebied zijn we bijvoorbeeld
ook aan het experimenteren met aanbrengen van
een kleine hoeveelheid klei op het veen om uitstoot
van broeikasgassen te verminderen. Dat is enerzijds
een heel technisch onderzoek naar de rol van enzymen en bacteriën. Maar we kijken ook direct naar

Die gebiedsaanpak blijkt aan te slaan bij boer en

wat het voor een boer betekent, wat het doet met de

burger. ‘Je merkt dat mensen zich aangesproken

draagkracht van zijn grond en met zijn opbrengst en

voelen omdat het over hun regio gaat. Als het een

de voederwaarde van het gewas. Daardoor voelen

nationaal programma is, is het een ver-van-mijn-

boeren zich meteen meegenomen en zijn ze be-

Het maakt veel uit op welk
niveau je naar biodiversiteit kijkt

reid mee te denken over het nemen van dat soort
maatregelen.’

Voedselvisie

bed-show. Mensen voelen ineens verbondenheid en

Ook op andere vlakken heeft het Louis Bolk Instituut

hebben het gevoel dat ze gezamenlijk de schouders

afgelopen jaren ervaring opgedaan met gebieds-

eronder zetten voor hun eigen landschap en hun

processen. Zo wordt er samengewerkt met bureau

eigen bedrijven. Alleen dat pleit al voor een integrale

Witteveen en Bos in de uitvoering van voedselvisie

gebiedsaanpak.’ •

Noord-Holland. De provincie heeft als doel dat in
2030 25% van het voedsel lokaal is geproduceerd
en dat meer ingezet wordt op kringlopen en rege-

→ Meer weten?

neratieve landbouw. ‘Daarbij kiest de provincie een

Merel Hondebrink

gebiedsgerichte aanpak. Er zijn in verschillende

m.hondebrink@louisbolk.nl

regio’s voedselvisie-cafés georganiseerd’, vertelt
Hondebrink. ‘Daaruit komen vragen waar wij onderzoek naar doen of advies over geven.’

Joachim Deru
j.deru@louisbolk.nl
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Interview met Directeur-Bestuurder Ilse Geijzendorffer

45 jaar Louis Bolk Instituut
Eigenwijs onderzoek dat harder
nodig is dan ooit
Het Louis Bolk Instituut bestaat 45 jaar. Huidig directeur
Ilse Geijzendorffer maakte al tijdens haar studie in
Wageningen kennis met het Louis Bolk en keerde na een
carrière in het buitenland in 2021 bij het instituut terug.
Hoe kijkt zij als nieuwe directeur naar het 45-jarige Louis
Bolk Instituut en naar de toekomst?
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Je kent het Louis Bolk Instituut al langer, welke

je de daadwerkelijke impact van je producten naar

veranderingen zie je?

de consument?’. Daarnaast zie ik ook een verande-

‘In de vroege jaren werkten we voornamelijk met de

ring aan de voeding- en gezondheidskant, waar we

duurzame koplopers, nu is er een veel grotere groep

merken dat leefstijlgeneeskunde meer erkenning

die geïnteresseerd is in het verduurzamen van hun

krijgt en er meer draagvlak is voor preventief inves-

teelt, hun product of hun klantenbasis. Ook vanuit

teren in gezondheid.’

overheden is veel interesse in duurzaamheid. Het
mooie is dat we als LBI nog steeds werken met die

Het LBI begon als antroposofisch instituut, wat is

koplopers die ver vooruit denken, maar daarnaast

daarvan over?

ook met partijen die stap voor stap vooruit willen.

‘Het is nog steeds een inspiratiebron, maar wordt

Dit zijn boeren - maar ook andere partijen in de ke-

niet meer gepraktiseerd. Het werd in het verle-

ten, zoals catering- en retailpartijen - die nu merken

den ook wel tégen ons gebruikt, om ons werk als

dat duurzaamheid ook een verkoopargument is. Dat

niet-wetenschappelijk of ongeloofwaardig te kunnen

levert weer nieuwe kennisvragen op als ‘Hoe vertaal

bagatelliseren. Het LBI heeft de laatste tien jaar fors
17

geïnvesteerd in zijn wetenschappelijke geloofwaar-

dat heeft alles met elkaar te maken. Waar momen-

digheid en wordt bijvoorbeeld door het ministerie

teel erg veel aandacht voor is, is bijvoorbeeld de

van LNV en provincies erkend als serieuze kennis-

vraag hoe een gezonde grond doorwerkt naar een

partij voor verduurzaming van landbouw, voeding

gezond gewas, naar een gezond product en uitein-

en gezondheid.’

delijk naar een gezonde consument. Als je dat wilt
onderzoeken vergt dat kennis van hoe een bodem

Het LBI profileert zich met ‘eigenwijs onderzoek’,

werkt, hoe een boerenbedrijf in elkaar zit, hoe je een

wat houdt dat voor jou in?

gewas bewerkt tot een product, maar ook hoe je kin-

‘We durven kritisch te bevragen. Bijvoorbeeld ook

deren in aanraking brengt met groenten waardoor

of iets écht wel duurzaam is. Wat ons ook eigenwijs

ze uiteindelijk gezonder gaan eten. Onze onderzoe-

maakt is dat we dingen onderzoeken waarbij de

kers uit de verschillende vakgebieden zien elkaar

wetenschappelijke methoden nog in ontwikkeling

regelmatig, geven elkaar presentaties, gaan op zoek

zijn. Daar krijgen we natuurlijk ook wel kritiek op,

naar waar nog kennis nodig is. In mijn ogen hebben

maar als je iets wilt aantonen moet je soms buiten

we als maatschappij die integrale aanpak ook hard

de gebaande paden treden. Om een voorbeeld te ge-

nodig.’

ven: een heleboel gezondheidsonderzoek gaat over
ziektesymptomen, de medische sector is tenslotte

Waarom is die integrale aanpak nodig?
‘Alles heeft met elkaar te maken. Een boer is on-

Als je een probleem wilt oplossen, moet je in
een gebiedsproces alles en iedereen meenemen
die onderdeel is van dat systeem

derdeel van een keten van voedselproductie en een
boerenbedrijf onderdeel van een landschap waar
alles invloed op elkaar heeft. Dus als je een probleem
wilt oplossen, moet je bijvoorbeeld in een gebieds-

18

vooral gericht op ziektebestrijding. Wij benaderen

proces alles en iedereen meenemen die onderdeel is

dat anders en vragen ons af; ‘hoe blijf je gezond en

van dat systeem. Als je er één poot uit haalt, of het

wat is de rol van voeding en een leefstijl hierbij?’. Dat

nou economie, natuur of de mens is, dan mis je een

betekent soms ook dat er maar heel weinig metho-

heel belangrijk aspect. Een gezamenlijke aanpak

diek bestaat die algemeen geaccepteerd wordt. Wij

van problemen is nodig. Die bewustwording is er

gaan daar toch mee aan de slag, en met succes. Een

inmiddels, vandaar dat er vanuit de overheid ook

goed voorbeeld daarvan is ‘Keer Diabetes2 Om’, waar

nu zo’n nadruk is op gebiedsprocessen waarin je

LBI als kennisinstituut aan heeft bijgedragen. Vorig

alle onderdelen van een landschap en alle spelers

jaar is de behandelmethode op Europees niveau

in een gebied meeneemt. Anders boek je misschien

geaccepteerd, wat betekent dat verzekeraars haar nu

voortgang op één aspect en doe je op een ander een

kunnen vergoeden.’

stapje terug.’

Het onderzoek gaat van gezonde grond tot aan

Geldt dat niet ook voor duurzaamheid en

gezonde mensen, dat is nogal breed.

voedselzekerheid, lever je niet op het laatste in

‘Dat kenmerkt ons ook. We werken bij Louis Bolk

als je het eerste voorrang geeft?

aan duurzame landbouw, voeding en gezondheid en

‘Dat is een veelgehoorde misvatting die voortkomt

uit een eenzijdige kijk op voedselzekerheid. Ja, de

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de

voedselproductie kan afnemen bij een duurzame

toekomst van het LBI?

bedrijfsvoering, maar je lost ook problemen op die

‘Naast integratie van thema’s en het samenbren-

niet-duurzame productie met zich meebrengt en die

gen van partijen in gebiedsprocessen, denk ik dat

de lange termijn voedselzekerheid in gevaar brengt.

wij een belangrijke rol hebben in het onderzoeken

De onzichtbare maatschappelijke kosten, zogezegd.

van nieuwe kennisvragen. Denk bijvoorbeeld aan

Je kunt je afvragen of je over voedselzekerheid kunt

gewasbeschermingsmiddelen die aan banden wor-

spreken als je alleen naar morgen kijkt en niet naar

den gelegd. De eerste vraag die vaak gesteld wordt

de wat langere termijn, zeg vijf tot tien jaar. Want

is door welk ander middel een verboden middel

wat hebben we aan een voedselproductie die niet

het beste te vervangen is. Een kennisvraag die wij

vol te houden is? Zekerheid houdt in dat je op de

stellen en onderzoeken is: hoe kunnen agrariërs met

lange termijn voedsel kunt produceren voor onze

veel minder gewasbeschermingsmiddelen toch een

kinderen en de vele generaties erna. Ook voor onze

succesvol bedrijf runnen? Maar ook, hoe kunnen ze

gezondheid is het heel belangrijk dat we anders gaan

tegelijkertijd bijdragen aan voedselzekerheid? Er zijn

produceren én anders gaan eten. Minder dierlijke

al in de praktijk getoetste oplossingen die passen in

en meer plantaardige eiwitten bijvoorbeeld. En als

een duurzame vorm van landbouw, zoals bredere

je naar een ander dieet gaat, is er ook ineens ruimte

gewasrotatie en strokenteelt. Maar we hebben vanuit

voor een ander soort landbouw.’

de wetenschap niet voor alles voldoende kennis
beschikbaar die werkt in de praktijk. Het is daarom

Hoe zouden we tot dat duurzame dieet kunnen

belangrijk dat we enerzijds bestaande kennis breder

komen?

en beter weten te benutten, en anderzijds adequaat

‘Belangrijk is dat we oog hebben voor beschikbaar-

inspelen op nieuwe kennisvragen. Kennis die niet op

heid van gezonde voeding voor iedereen. Wat je vaak

zichzelf staat, maar aansluit bij een stevige en lange

ziet is dat duurzame landbouw wordt gepresenteerd

termijn beleidsvisie vanuit de overheid. Dat geldt

als iets waar de consument voor moet willen betalen,

ook voor gerelateerde thema’s als stikstof, biodiver-

maar daarmee wordt het een beetje een elite-ding.

siteit, klimaatadaptatie en gezondheid. Daarin heeft

Alsof alleen mensen die het zich kunnen veroorlo-

het Louis Bolk Instituut vanuit zijn integrale aanpak

ven recht hebben op duurzame en gezonde voeding.

en samenwerking met de praktijk een sleutelrol. En

Gezondheidsproblemen als diabetes, hartfalen en

ons eigenwijze onderzoek is daarbij belangrijker dan

overgewicht zitten juist voor een heel stuk in delen

ooit.’ •

van de samenleving waar mensen een minder hoog
inkomen hebben en eigenlijk geen keus hebben als
het om voedsel gaat. En aangezien de overheid graag
de zorgkosten vermindert en dus serieus werk moet
maken van de gezondheid van de hele bevolking,
ontkom je er niet aan om dat hele systeem integraal
te benaderen en te zorgen dat duurzame en gezonde

→ Wil je weten wat we voor
jou kunnen betekenen?
Ilse Geijzendorffer
i.geijzendorffer@louisbolk.nl

voeding voor iedereen toegankelijk wordt.’
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Interview met Monique Bestman, Onderzoeker Duurzame veehouderij

Een goed ingerichte vrije uitloop
komt kip, pluimveehouder
en burger ten goede
Namens het Louis Bolk Instituut doet Monique Bestman
onderzoek naar onder meer het effect van vrije uitloop
op het welzijn van kippen. Tevens schreef ze daar haar
proefschrift over. Dat een goed ingerichte vrije uitloop
veel voordelen heeft is slechts een van de vele conclusies
die volgden uit haar wetenschappelijke werkzaamheden.
Wat staat het vooralsnog opgehokte pluimvee idealiter te
wachten wanneer de staldeuren weer opengaan?

niet ten goede komt, is duidelijk. Maar in haar
proefschrift ‘Welfare and health aspects of free
ranges for laying hens’, laat Bestman zien dat er
ook aan het leven na de ophokplicht nog veel te
verbeteren valt. Dat begint met de beschikbaarheid
van een vrije uitloop, aldus Bestman. ‘Aan
verschillende gedragingen zie je of kippen zich
prettig voelen of niet. Uit mijn onderzoeken
naar heel veel groepen leghennen bleek dat het

O

verenpikgedrag sterk afnam naarmate hennen vaker

nderzoek begint met een fascinatie voor

buiten kwamen. En minder verenpikken is een

het onderzoeksthema, zo ook bij Bestman.

belangrijke indicator voor kippenwelzijn.’

‘Als ik op een bedrijf aan het werk ben,

dan komen ze vaak op me af om te kijken wat ik

5 deelonderzoeken

doe. Dieren die nieuwsgierig zijn, dat is een heel

Bestmans benadering was overigens breder en

goed teken.’ Helaas is sinds oktober vorig jaar de

beperkte zich niet tot het louter onderzoeken van

vrijheid van haar boeiende onderzoeksobjecten

de vraag of een vrije uitloop al dan niet tot het heil

danig ingeperkt. Dat dit het dierenwelzijn überhaupt

van kippen strekt. Ze voerde daarnaast meerdere
21

deelonderzoeken uit, vaak gebaseerd op vragen

Verenpikken brengt veel leed met zich mee en

die ze van pluimveehouders en overheden kreeg.

er is ook al veel onderzoek naar gedaan, vervolgt

Zo bestudeerde ze het hardnekkige fenomeen

Bestman. ‘De daders vertonen het gedrag door

verenpikken, veroorzaakt door stress en angst die

stress en angst, maar de slachtoffers lijden onder het

vervolgens tot nog meer stress en schade leiden bij

pijnlijke uittrekken van veren, waardoor ze sneller

kippen. ‘Eigenlijk is het compulsieve, dwangmatige

wondjes krijgen en het koud hebben door de kale
plekken die ontstaan. Er kunnen meerdere oorzaken

Minder verenpikken is een belangrijke
indicator voor kippenwelzijn

aan verenpikken ten grondslag liggen. Hoe meer
ruimte kippen hebben en hoe meer er te beleven
valt, hoe lager de stress is. Dus ook dat pleit voor een

stoornis. Als een kip er eenmaal mee begint, kan ze

vrije uitloop.’

er niet meer mee stoppen. Mensen met een dergelijk
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probleem zou je met psychofarmaca helpen. Dat

Bosvogels én prooidieren

geeft wel aan hoe ernstig het is. Bij kippen die

Dat de dieren lichamelijk en geestelijk gezonder

goed naar buiten gaan, zie je aanzienlijk minder

zijn wanneer ze regelmatig naar buiten

verenpikken.’

gaan, geeft pluimveehouders een duidelijk

handelingsperspectief. Toch ligt het niet altijd zo

maatschappij van profiteren. Zo leggen bomen en

simpel, legt Bestman uit. Want al weet men dat dit

struiken onder andere CO2 vast, vangen fijnstof

verband er is, toch trekken pluimveehouders met

uit stallen af, verhogen de biodiversiteit en de

kippen die liever in de stal blijven dan de uitloop in

landschappelijke waarde. Bij de adviezen die

te gaan, nogal eens de verkeerde conclusie. ‘Vaak

Bestman geeft aan pluimveehouders en overheden

wordt gedacht dat ze simpelweg niet willen en dat

is altijd goed nagedacht over de praktische

klopt niet. Ze wíllen wel, maar durven niet. Dat heeft

toepasbaarheid daarvan. Ze realiseert zich dan

te maken met de wijze waarop de uitloop is ingericht.

ook dat in een land met zeer hoge grondprijzen het

Vaak wordt de dieren grasland zonder beschutting

gebruik van grond voor enkel kippenuitloop erg

aangeboden. Voor een pluimveehouder ziet dat er

duur is. ‘Om het verdienmodel te verbeteren, kun

logisch en strak uit, dat is op zich begrijpelijk. Maar

je een uitloop daarom combineren met fruit- of

kippen zijn bosvogels en prooidieren. Die voelen

notenteelt of met houtproductie. Zo creëer je een

zich pas veilig als er bomen en struiken in de uitloop

win-winsituatie voor boer, dier en maatschappij.’

zijn.’

Vogelgriep
Het vogelgriepvirus wordt overgebracht door onder

Om het verdienmodel te verbeteren,
kun je een uitloop combineren met fruit- of
notenteelt of met houtproductie

andere wilde watervogels. Vrije uitloopkippen lopen
dus een grotere kans ermee besmet te raken dan

Om het financieel haalbaar te maken stipt Bestman

scharrelkippen, die nooit buiten komen. ‘Uit mijn

tot slot nog een alternatieve financieringsbron aan:

onderzoek blijkt dat als minimaal 8 procent van het

de burger. ‘Als mensen een verre vliegreis maken

oppervlak van de uitloop bedekt is met bomen en

compenseren ze de CO2-uitstoot door boompjes te

struiken, er minder watervogels in komen en dat is

kopen. Die worden vaak aan de andere kant van

belangrijke winst.’

de wereld aangeplant. We zouden natuurlijk ook

Voor roofvogels geldt dat ze het virus ook kunnen
krijgen, maar dat minder vaak overbrengen dan

pluimveehouders en burgers op zo’n manier met
elkaar kunnen verbinden.’ •

watervogels. Roofvogels vormen daarentegen een
ander gevaar. ‘Interessant is dat een uitloop met
bomen en struiken niets uitmaakt voor de kans dat
kippen door buizerds en haviken gepakt worden.
In de beschutting zijn kippen dus niet veiliger voor
predatoren, maar voelen ze zich wel veiliger. Ze
hebben door beschutting in de uitloop dus sowieso

→ Meer weten?

minder stress.’

‘Boost’ van betrokken burgerschap

Monique Bestman
m.bestman@louisbolk.nl

Een goed ingerichte uitloop biedt ook een
aantal duurzaamheidsvoordelen waar mens en
23

Interview met Evert Prins - Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
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Agroforestry: op zoek naar het
systeem dat bij de boer past
25

Agroforestry kan een belangrijke oplossing zijn voor
afnemende biodiversiteit en klimaatverandering. Tegelijk
is het een flinke uitdaging om het landbouwsysteem goed
over het voetlicht te brengen bij alle maatschappelijke
stakeholders, want agroforestry is een diffuus fenomeen.
Evert Prins, zowel binnen als buiten het Louis Bolk Instituut
een agroforestry-ambassadeur, weet als geen ander hoe
belangrijk en uitdagend de aanleg van bomen en struiken op
landbouwareaal is. ‘Wij helpen boeren om echt functioneel
bomen te integreren in hun landbouwsysteem.’

Optimale integratie
’Elke boer heeft net weer een andere beweegreden
om met bomen op het bedrijf aan de slag te gaan’,
legt Prins uit. ‘Neem nu voederbomen in de melkveehouderij. Die bomen en struiken hebben niet
zozeer een productieve functie, maar meer een
versterkende functie voor het systeem, gericht op
dierengezondheid. Bomen creëren schaduw, houden dieren wat uit de wind en creëren zo een milder
klimaat. Zo is dierenwelzijn, iets wat veel veehouders
ontzettend belangrijk vinden, ineens een goede
reden om bomen aan te planten. Daarmee wordt dan

H

ook gewerkt aan bijvoorbeeld koolstofvastlegging en

flinke rugwind gegeven, waardoor veel aandacht is

wilg bijvoorbeeld het ontstekingsremmende stof-

ontstaan voor het werk van de afgelopen jaren. Een

je salicine, dat wij als mens decennia geleden ook

van de zaken die het complex maken om agrofores-

gebruikten. De industrie is met dat stofje aan de slag

try uit te rollen, is dat het vele verschijningsvormen

gegaan en heeft er uiteindelijk aspirine uit ontwik-

kent. Dat alléén maakt het al een uitdaging, zegt

keld. Koeien weten die medicijnkast ook heel goed te

Prins. ‘In de akkerbouw stellen we ons systemen

vinden, bleek al uit waarnemingen van veeboeren.

et Louis Bolk Instituut werkt al ongeveer

biodiversiteit.’ Wat veel veehouders ook aanspreekt

10 jaar aan agroforestry. De klimaatopga-

is de medicinale werking van bepaalde bomen en

ve heeft agroforestry de laatste jaren een

struiken. Zo zit in de twijgen en bladeren van de

voor met bomen en struiken op rijen waartussen

De akkerbouw is wat terughoudender in het expe-

gewassen worden geteeld, en in de pluimvee- en

rimenteren met agroforestry. Logisch ook, zegt Prins,

varkenshouderij gaat het om het functioneel en

want in de akkerbouw wordt er met hele andere

productief beplanten van uitlopen. In de melk-

saldo’s gewerkt en kunnen de risico’s veel groter zijn.

veehouderij onderscheiden we systemen met

In het buitenland zijn systemen waarbij agroforestry
in de akkerbouw op grote schaal wordt toegepast. Je

Dierenwelzijn is een goede reden
om bomen aan te planten

praat dan over bomenrijen met daartussen een breed
gangpad waar gewassen geteeld worden en landbouwmachines tussendoor kunnen rijden. Onder

productieve bomen op grasland, waaronder het gras

meer door teruglopende bodemkwaliteit zie je ook

gewoon gemaaid of beweid wordt, en voederbomen

bij Nederlandse akkerbouwers interesse ontstaan

die hoofdzakelijk aangeplant worden ter verbetering

voor dit soort systemen.

van dierenwelzijn. Ook bepaalde vormen van voed-
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selbossen kunnen als agroforestrysysteem worden

Cijfers spreken

aangemerkt. Ieder systeem heeft weer andere sterke

Prins is niet alleen een warm pleitbezorger

en zwakke punten en staat voor andere uitdagingen.’

voor agroforestry maar ook bezig met eigen

onderzoek. Samen met onder andere de WUR

tijd een succesvol netwerk waar tientallen organi-

startte het Louis Bolk Instituut een Publiek-Privaat

saties samen de schouders onder hebben gezet. Het

Samenwerkingsproject, waarbij een groot aantal

Louis Bolk Instituut staat nu binnen dit netwerk aan

provincies als co-financiers optreden, wat op zich

de lat voor het coördineren van onderzoek en het

al bijzonder is, zegt Prins. ‘Met het oog op mogelijke

opstellen van een onderzoeksagenda.

verdienmodellen voor boeren die met agroforestry

Prins ziet ook kansen om agroforestry in te

willen gaan werken, gaan wij twintig bedrijfsplan-

zetten in de zogenaamde gebiedsaanpak. Hierbij

nen en saldoberekeningen maken. Die modellen

wordt samen met belangrijke spelers in een gebied

werken we vervolgens uit zodat een andere partner,

bekeken wat de uitdagingen zijn en hoe het gebied

MVO Nederland, daarmee kan kijken of ketenpar-

duurzamer gemaakt kan worden. In zo’n integra-

tijen ook kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld het
financieren van agroforestrysystemen. Dat kan gaan
om de beloning van ecosysteemdiensten als kool-

Door bomen te kiezen die ook een functie hebben voor
het landbouwbedrijf, sla je twee vliegen in één klap

stofvastlegging, biodiversiteit en verbetering van
waterkwaliteit, maar ook om een garantie op afname

le gebiedsaanpak kan onderzocht worden waar

van agroforestryproducten.’

bomen en struiken het best tot hun recht komen.

Ook werkt Prins met collega’s aan het inschatten

Bijvoorbeeld door bomen te planten langs watergan-

van koolstofvastlegging van agroforestrysystemen.

gen die kwetsbaar zijn voor landbouwactiviteiten,

Bijvoorbeeld door een model te ontwikkelen dat op

in gebieden waar water langer vastgehouden moet

basis van beelden van Europese satellieten snel en

worden, of waar een ecologische corridor wenselijk

nauwkeurig inschattingen kan maken van boven-

is. Door dan bomen te kiezen die ook een functie

grondse koolstofvastlegging in bomen. ‘Overigens

hebben voor het landbouwbedrijf, sla je twee vliegen

kijken we ook altijd hoe we agroforestry kunnen kop-

in één klap. •

pelen aan onze lopende onderzoekstrajecten, door
bijvoorbeeld bodemmetingen, die we tóch al doen,
in agroforestrysystemen te verrichten.’

Sturende rol
Het zijn voorbeelden die illustreren hoezeer het
Louis Bolk Instituut richtinggevend bij alle ontwikkelingen op het gebied van agroforestry betrokken
is. Behalve wetenschappelijk inhoudelijke adviezen
met een heel praktisch karakter, geeft het Louis

→ Meer weten?

Bolk Instituut ook advies aan RVO en het Ministerie
van LNV. Bijvoorbeeld over het opstellen van een
nationaal netwerk agroforestry, dat eind 2021 is ge-

Evert Prins
e.prins@louisbolk.nl

lanceerd. Het Agroforestry Netwerk Nederland werd
met de inzet van het Louis Bolk Instituut in korte
27
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Interview met Willemijn Cuijpers, Onderzoeker Innovatieve teelten & Agrobiodiversiteit

Regionale teelt van
eiwitgewassen: een boost voor
biodiversiteit en bestuivers
Eiwitgewassen dragen bij aan biodiversiteit in het landschap.
Ze leveren namelijk een bloeiend gewas gedurende een vrij
lange periode, en zijn daarmee een nectar- en stuifmeelbron
voor veel insecten. Dat is een leuke bijkomstigheid in de
transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Willemijn
Cuijpers deed onder andere onderzoek naar het effect van
natuurlijke bestuivers, zoals hommels en wilde bijen, op de
opbrengst van veldbonen. ‘Onze manier van participatief
onderzoek bewijst zijn meerwaarde, we zien keer op keer dat
het ook boeren inspireert.’

ook het jaar dat het ons voor het eerst opviel hoe
oorverdovend het geluid van hommels was toen we
tussen de bloeiende veldbonen stonden. Dat jaar behaalden we een opbrengst van 7 ton per hectare, wat
voor veldbonen op zandgrond heel hoog is. Ergens
leek dat niet te kloppen met die hoge schimmeldruk.
Zo ontstond vanzelf de vraag welke rol die hommels
hierbij gespeeld hadden.’

Zonder en met hommels
Met haar collega’s startte Cuijpers een onderzoek

H

bij een biologische veldbonenteler door kooien met

opbrengst in de reguliere teelt, zegt Cuijpers. ‘We

ze buiten de kooien naar de natuurlijke bestuiving

hadden dus geen hoge verwachtingen, maar het was

door insecten die normaliter in een bonenveld

et was in 2017, een jaar waarin de veld-

insectengaas over het gewas te plaatsen. In sommige

boon veel last had van schimmelziektes.

kooien konden geen bestuivers komen en in andere

Het dreigde funest te worden voor de

zette ze een kleine hommelkolonie uit. Verder keek
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rondvliegen. ‘Waar we helemaal geen bestuivers

– telen. In zo’n omgeving profiteren dus ook vroeg

toelieten, verloren we tweederde van de oogst. De

bloeiende eiwitgewassen van bestuiving. In andere

eye opener van ons onderzoek was niet dat veldbo-

gebieden die qua klimaat en grondsoort ideaal lijken

nen van bestuiving afhankelijk zijn, dat wisten we al

voor het verbouwen van winterveldbonen, zoals

langer, maar dat was wel de enorme omvang van het

Noordoost Groningen, lopen we tegen een voor be-

effect van bestuiving op de oogst.’

stuivers ongunstige landschappelijke structuur aan.’

Om die bestuiving als boer op orde te hebben,

Cuijpers’ aanbeveling om dit te veranderen is

moet ook de landschappelijke inrichting faciliterend

dat er op landschappelijk niveau veel meer moet

zijn voor bestuivers. ‘Grootschalige landbouw zoals

worden samengewerkt. ‘Het mes snijdt aan twee

in de Flevopolder is qua voedingsmogelijkheden

kanten als dit niet alleen op het bordje van boeren

voor hommels of wilde bijen een groene woestijn.

belandt, maar als ook waterschappen en gemeen-

Ze moeten daar vanuit grote velden vijfhonderd

ten hun berm- en slootkantbeheer zodanig gaan

meter tot wel een kilometer vliegen om bij een berm

verzorgen dat bestuivers in een gebied hun werk

met bloeiende kruiden te komen. Hommels hebben

kunnen doen.’ Gerichter beheer zorgt voor jaarrond

van maart tot oktober bloeiende planten nodig als

voedselaanbod, en is een stimulans voor niet alleen
wilde bijen, maar ook insecten die voor natuurlijke

Onze manier van participatief onderzoek
bewijst zijn meerwaarde, we zien keer op keer
dat het ook boeren inspireert

plaagbestrijding zorgen. Cuijpers: ‘Zweefvliegen,
lieveheersbeestjes en soldaatjes zijn natuurlijke
vijanden van luizen. Zij kunnen luizenpopulaties op
landbouwgrond onder controle houden, wat weer

voedselbron, en daarnaast de mogelijkheid om in

helpt om de terugdringing van insecticidengebruik,

de grond hun nest te bouwen. In die bloeiende berm

waar veel boeren al mee bezig zijn, een duw in de rug

kunnen ze gedijen, maar dat is veel te ver van de

te geven.’

velden waarin we die bestuiving nodig hebben.’

Met teeltervaring in een gewas bouwen boeren
vertrouwen op om meer natuurinclusief te onder-
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Landschappelijke inrichting

nemen en natuurlijke processen zoveel mogelijk te

Ze wijst vanuit die bevinding dan ook op het belang

ondersteunen. Cuijpers onderstreept juist daarom

van een goede landschappelijke inrichting, maar

het belang van kennisuitwisseling en -ontwikkeling

tevens van een goed beheer. Een mooi voorbeeld

met boeren samen. ‘Wij ontwikkelen op verschil-

van een kleinschalig landschap is de Brabantse Peel.

lende fronten kennis op gebied van natuurinclusief

‘Winterveldbonen die in het najaar worden gezaaid

telen. Maar dat gebeurt niet alleen door onder-

en al vroeg in het voorjaar bloeien, krijgen in groot-

zoekers, maar in een uitwisseling met de boer op

schalige landbouwgebieden vrijwel geen bestuivers

zijn of haar eigen bedrijf. Uiteindelijk krijgt het

op bezoek. In de Brabantse Peel, een gebied met veel

praktisch vorm in bijvoorbeeld een hand-out over

houtwallen en struweel waar hommelkoninginnen

schadedrempels van luizen. Wat zijn hun natuurlijke

kunnen overwinteren, vlogen in het vroege voorjaar

vijanden en hoeveel zijn er nodig om een plaag op

al heel veel bestuivers rond in de winterlupine die

natuurlijke wijze te onderdrukken, zonder gebruik

we daar dit jaar voor het eerst – nog experimenteel

van insecticiden? En mocht ingrijpen toch nodig

Proefveldbijeenkomst

zijn, welke middelen zijn dan het minst schadelijk?’

met onze kennis en expertise over natuurinclusief
telen en plaagbeheersing, maar boeren bezitten

Ervaringskennis boeren onmisbaar
Op verschillende plekken in het land liggen momenteel praktijkproeven met eiwitgewassen. Voor

De eye opener was het enorme effect
van een goede bestuiving op de oogst

Cuijpers is dat de beste plek om kennis op te bouwen, en een uitwisseling van ervaring tussen boeren

ervaringskennis. Die is van onschatbare waarde

en onderzoekers vorm te geven. ‘Het voordeel van

en die waardeer en benut je veel meer als je op een

onderzoek op een praktijkbedrijf, is dat je alleen

participatieve manier onderzoek doet.’ •

zaken neerlegt die de boer zinnig vindt en dat er
geteeld wordt op een manier die relevant is voor de
praktijk. De kennis die je daarmee opdoet, is dus

→ Meer weten?

direct herkenbaar en inpasbaar. ’
Bij die nauwe en gerichte samenwerking die
kenmerkend is voor het Louis Bolk Instituut, is

Willemijn Cuijpers
w.cuijpers@louisbolk.nl

de boer een belangrijke pijler onder het succes,
besluit Cuijpers. ‘Wij hebben toegevoegde waarde
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Interview met Chris Koopmans, Programmacoördinator Bodem en klimaat en
Jan-Paul Wagenaar, Programmacoördinator Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit

Kritische Prestatie
Indicatoren helpen boeren
effectief te verduurzamen
32

De biodiversiteit loopt fors terug. Dat waarneembare
feit vraagt om gerichte tegensturing. Chris Koopmans,
Programmacoördinator Bodem en Klimaat, en Jan-Paul
Wagenaar, Programmacoördinator Duurzame Veehouderij
& Agrobiodiversiteit, zijn namens het Louis Bolk Instituut
betrokken bij de ontwikkeling van Kritische Prestatie
Indicatoren (KPI’s) ter bevordering van biodiversiteit en
de kringlooplandbouw. KPI’s geven boeren en andere
stakeholders cruciale informatie over concrete doelen
en maken daarmee biodiversiteit of kringlooplandbouw
meetbaar en stuurbaar. De weg ernaartoe laat juist veel
vrijheid aan de invulling door de boer, concrete maatregelen
worden immers niet voorgeschreven. Samen met partijen
uit het bedrijfsleven, maatschappelijke veld en wetenschap
wordt volop gewerkt aan het ontwikkelen en verfijnen van
KPI’s. ‘Belangrijk aspect is dat er beloningssystemen aan
gekoppeld worden, zodat boeren een krachtige prikkel
krijgen om gericht te verduurzamen op basis van een gezond
verdienmodel.’

zodat de biodiversiteit beter wordt maar dit niet ten
koste gaat van andere doelen waar we voor staan? En
hoe sluit je optimaal aan bij de agrarische ondernemers die ook daadwerkelijk met die systematiek
willen gaan werken?

Stakeholders van formaat
Bij KPI’s draait het in belangrijke mate om het
vaststellen van de doelen waarbij de boer vrij wordt
gelaten om zelf de maatregelen te kiezen om die
doelen te bereiken. Dan gaat het om doelen rond
bijvoorbeeld bodemkwaliteit, biodiversiteit, waterkwaliteit en efficiënt gebruik van nutriënten.
Hoe belangrijk dergelijke vraagstukken zijn, blijkt
mede uit het lijstje van partijen die inmiddels bij
de ontwikkeling van de KPI-systematiek betrokken
zijn. WNF, Friesland Campina en Rabobank leverden
daarin al vanaf het eerste uur hun aandeel, vertelt
Wagenaar. ‘De onderzoeksfase van 2013 tot 2017 is
vooral gaan zitten in het neerzetten van een basis

H

voor een goede systematiek. Vervolgens ging de

oewel we standaard spreken van de

vraag spelen: hoe krijg je de ontwikkelde set KPI’s

bevordering van biodiversiteit komt

ook goed werkbaar, zodat ze praktisch bruikbaar

de uitdaging op het bordje van boer en

worden? Met die vraag houden we ons de laatste

maatschappij feitelijk neer op het herstellen wat al
verloren ging aan diversiteit van planten en dieren.

jaren vooral bezig.’
Werkbaarheid is gebaat bij een eenduidige inter-

De systematiek die de doelen voor dat herstel op

pretatie van KPI’s, maar daar ontstaat soms nog wel

eenduidige wijze vormgeeft, bestaat al voor de melk-

debat over. Friesland Campina past al een set KPI’s

veehouderij. Want het door het Louis Bolk Instituut

toe in zijn duurzaamheidsprogramma ‘On the way

ontwikkelde Conceptueel Kader Biodiversiteit, dat

to planet proof’ waarmee melkveehouders werken.

in 2013 verscheen, vormde de inhoudelijke basis

De KPI op kruidenrijk grasland, onderdeel van die

voor de ontwikkeling van de Biodiversiteitsmonitor

set, is een voorbeeld van interpretatieve dynamiek.

Melkveehouderij. Het besef dat een goed doordachte

Wagenaar: ‘Daar speelt de vraag of je bij kruidenrijk

systematiek kan helpen om de biodiversiteit effec-

praat over zes of over meer dan vijftien soorten.

tief te bevorderen, bestaat dus al een tijdje maar het

Uiteindelijk komt men op dergelijke vraagstukken

proces kost veel tijd en de onderbouwing veel onder-

wel tot een werkbare conclusie, maar het leert ook

zoek. Bij dat proces spelen verschillende vragen een

dat je in de praktijk soms wat leniger moet zijn dan

rol. Hoe vind je een balans tussen de indicatoren,

in de wetenschap. Uiteindelijk worden KPI’s immers
33

gebruikt in verschillende landbouwgebieden en op

land’ heeft dus best wat voeten in de aarde.’ Hoe je

verschillende grondsoorten. Omstandigheden die

precies met KPI’s moet werken, is dan ook een voort-

soms vragen om een nét iets andere invulling.’

gaande bron van debat. Dat leverde het inzicht op
dat per sector en per regio soms net een wat ander

Eiwit van eigen land

accent moet worden toegepast bij de invulling van

Een andere KPI die tot discussie aanleiding gaf, is

KPI’s.

het zogenoemde ‘eiwit van eigen land’. Die indicator

Al die individuele KPI’s zijn belangrijk beaamt

is erop gericht dat je eiwit import uit verre landen

Koopmans, maar het gaat uiteindelijk om integrali-

vermindert en dat, doordat je mest- en grasproductie

teit. ‘Daarom ontwikkelden we ook sets met KPI’s. Je

als melkveehouder goed op orde krijgt, het meren-

gaat als akkerbouwer pas een deuk in een pakje boter

deel van het benodigde voereiwit van je eigen land

slaan wanneer je werkt aan het invullen van met
elkaar samenhangende KPI’s. Want het focussen op

Het focussen op een individuele KPI zet
geen zoden aan de dijk voor biodiversiteit

een individuele KPI zet geen zoden aan de dijk voor
biodiversiteit. In ecosystemen hangt alles immers
met alles samen.’

komt. Wagenaar: ‘Veel boeren dachten bij introducallemaal doen?’. Dat is begrijpelijk wanneer je beseft

Verduurzamen mét een belegde
boterham

dat dit van sommige boeren vergt dat ze fundamen-

Naast het praktisch werkbaar krijgen van een kern-

teel andere keuzes gaan maken in hun bouwplan.

set KPI’s is er nog een factor die boeren de cruciale

Boeren die een redelijk aandeel maïs verbouwen,

push kan geven naar het werken daarmee, namelijk

komen bijvoorbeeld moeilijk aan de drempelwaarde

de financiële beloning of het verdienmodel. Voor

van 65 procent die deze KPI vereist. ‘Eiwit van eigen

Koopmans en Wagenaar, die conform de filosofie

tie van deze parameter ‘maar wat gaan we hier nu
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van het Louis Bolk Instituut boeren willen helpen te

voldoende ruimte aan agrarische ondernemers laten

verduurzamen én een goede boterham te verdienen,

om hun beslissingen hierin te nemen. Ook die ruim-

is dat een belangrijk punt van aandacht. Hoewel

te is cruciaal.’

concrete oplossingen hier nog niet altijd direct

Wagenaar hoopt dat meer agrarische onderne-

voorhanden zijn, wordt er al wel met verschillen-

mers de stap zullen zetten naar het gebruik van

de modellen geëxperimenteerd, vertelt Wagenaar.

KPI’s. ‘Als je begint met een kleine set van KPI’s, die

‘Friesland Campina probeerde die financiële prikkel

integraal dezelfde kant opwerken en waar ieder-

erin te leggen door met boeren af te spreken dat als

een het over eens is dat daar wat mee moet, dan

ze een bepaalde KPI-score haalden, ze een paar cent

merk je snel genoeg dat je daarmee een functioneel

meer zouden krijgen voor een liter melk. Dat vond

instrument voor verduurzaming in handen hebt.

bij boeren uiteraard weerklank, want als je veel liters

Ze helpen je immers om meetbaar te maken waar

verkoopt gaat dat behoorlijk hard. Maar die financiële bonus per liter is uiteindelijk wel gekoppeld aan
een navenante afname, waardoor niet alle melk-

Door KPI’s slim te gebruiken, kun je
behaalde resultaten ook hardmaken

veehouders die kwalificeren ook mee kunnen doen.
Consumenten moeten immers wel bereid zijn de

je vertrekt. En daarnaast hoe gedurende de periode

meerprijs voor deze melk te betalen.’

dat je dergelijke KPI’s in je bedrijfsvoering inbedt,

Het onderstreept het belang van samenwerking.

die gaan bewegen richting positievere scores. Dat

Zonder dat gaat verduurzaming, ondanks dooront-

werkt niet alleen inspirerend maar biedt onderne-

wikkelde en werkbare sets KPI’s, geen hoge vlucht

mers ook houvast.’ Laatst sprak Wagenaar voor een

nemen. Dat is althans de overtuiging van Wagenaar

groep weidevogelboeren in Friesland. ‘Ik vertelde ze

en Koopmans. ‘Alle ketenpartijen moeten hun

dat als ze duurzame resultaten niet hardmaken en

bijdrage leveren om verduurzaming tot een succes

niet aansluiten bij het denken in KPI’s, ze de boot

te maken, óók de consument. Momenteel zijn het

missen. Want juist door KPI’s slim te gebruiken, kun

vooral (semi-)overheden die middels subsidies actief

je behaalde resultaten ook hardmaken. Zo wordt sti-

zijn op het gebied van beloningen.’ Maar ook als een

mulering van biodiversiteit concreet en kun je heel

goede beloningssystematiek voorlopig op zich laat

gericht op biodiversiteitsdoelen sturen. Uiteindelijk

wachten, valt aan verduurzaming niet te ontkomen,

is dat ook de route naar afrekenbaarheid en de

want de noodzaak is simpelweg te groot. Daarbij

beloning die daarbij hoort. Daarmee is die zakelijke

speelt consistent beleid als prikkel ook een rol, waar-

kringloop van investeren en verdienen mooi rond.’ •

bij volgens Koopmans twee dingen belangrijk zijn.
‘Ten eerste moeten beleid en beloning de komende
tien tot twintig jaar wel consequent een bepaalde

→ Meer weten?

kant opwerken, zodat aan boeren zowel een goe-

Chris Koopmans

de prikkel als een duidelijk handelingsperspectief

c.koopmans@louisbolk.nl

wordt geboden. Zo’n integraal beleid waarin duurzaamheidsdoelen en de praktische haalbaarheid
daarvan op elkaar zijn afgestemd, moet bovendien

Jan-Paul Wagenaar
j.wagenaar@louisbolk.nl
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Interview met ervaren toezichthouders Willem Lageweg en Anne Jan Zwart

Cruciale rol voor ‘het Bolk’ in
gebiedsgerichte aanpak
Anne Jan Zwart en Willem Lageweg traden in 2016 toe
tot de RvT van het Louis Bolk Instituut. Beiden vervulden
twee termijnen van drie jaar. Hoe ontwikkelde het Louis
Bolk Instituut zich gedurende die periode en wat konden
zij daaraan bijdragen? ‘Met het goud dat dit instituut in
handen heeft, moet er een mooie toekomst liggen.’

Instituut. ‘Zeker in de zoektocht naar wetenschappelijke onderbouwing van de werking van biologische
producten in de landbouw kon je in de jaren zeventig
eigenlijk alleen bij het Bolk terecht.’ Toen Lageweg
en Zwart toetraden tot de RvT was het Louis Bolk
Instituut in hun waarneming nog een echte bubble in
de agrarische wereld. ‘Men werkte er vanuit een zeer

Z

holistische blik. Naast die sterke inhoudelijkheid

ook als motivatie om destijds toe te treden tot de

meer open voor de buitenwereld en verbreedde de

RvT. Voorzitter Willem Lageweg en RvT-lid Anne Jan

communicatie’, aldus Lageweg.

e roemen de breedte en diepte van de kennis

richtte men zich als organisatie echter veel minder

binnen het Louis Bolk Instituut, in de wandel-

op het naar buiten treden. Maar vervolgens maakte

gangen bekend als ‘het Bolk’. En noemen het

het Bolk twee ontwikkelingen door; het stelde zich

Zwart verlaten respectievelijk volgend jaar en eind

Bij die ontwikkelingen speelden de forse maat-

dit jaar de RvT van het Louis Bolk Instituut. Lageweg

schappelijke netwerken van Lageweg en Zwart een

gebruikt daarvoor de kernachtige afkorting TIP:

faciliterende rol, maar een andere belangrijke factor

toekomstgericht, integraal en praktisch. Juist dat in-

in dat proces was toenmalig directeur Jan Willem

tegrale aspect trok de van oorsprong boerenzoon erg

Erisman. ‘In de media staat hij bekend als de stik-

aan. Als directeur van de Transitiecoalitie Voedsel

stofprofessor. Hij droeg sterk bij aan de bekendheid

(TcV) staat hij dagelijks met zijn voeten in de vier

van het Bolk. Daardoor was het niet langer de wat

werelden van landbouw, voedsel, natuur en gezond-

naar binnen gekeerde expert club van aan het begin

heid. ‘Ik heb het Bolk leren kennen als een instituut

van onze toezichtsperiode’, zegt Lageweg.

dat zich niet voor kortebaanwerk laat inschakelen

Zwart stelt vast dat de integrale aanpak van het

en dat steeds naar het hele plaatje kijkt. Integraal is

Louis Bolk Instituut steeds breder wordt gezien

inmiddels een modewoord, maar die brede blik zit al

en herkend als de weg naar oplossingen voor de

meer dan 45 jaar in het DNA van het Bolk.’

gigantische uitdagingen waar we als maatschappij
tegenaanlopen. Als ervaren ondernemer kijkt hij
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Uit de bubble

daarnaast door een andere lens. ‘Ondanks de speci-

Zwart werkt al heel lang samen met het Louis Bolk

fieke kennis en de toepassingsgerichte aanpak van

Anne Jan Zwart

het Bolk merkte ik dat men het nog lastig vond om

Louis Bolk Instituut. ‘Door personeelsmutaties was

de vertaalslag te vinden naar een stevig businessmo-

dat thema iets achterop geraakt en zodoende zat

del. Impliciet zat dat er al wel in, maar het kwam er

daar wat inconsistentie in. In de RvA hebben we hier

nog niet uit.’

een speciale bijeenkomst aan gewijd, onder andere

Willem Lageweg

met Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid

Eigen bijdrage

aan de VU in Amsterdam. Dat werd onze inzet voor

Volgens Zwart kan een gezond businessmodel nooit

een versterking van die sectie, maar tevens voor de

de resultante zijn van een toevallig proces, maar

ontwikkeling van een agenda. Inmiddels is daar de

volgt het op een uitgekiende strategie. ‘Mijn focus

nieuwe programmacoördinator benoemd.’

ligt er daarom op om een goed deel van de energie
gericht te krijgen op de ontwikkeling van zo’n strate-

Regionale oplossingen?

gie. Tegenwoordig is het bij alle dynamiek waarmee

Voor Lageweg als directeur bij de TcV is een integra-

organisaties te maken hebben bijna onmogelijk om

le benadering van duurzame landbouw op hogere

zelfs maar drie jaar vooruit te kijken. Juist daarom is

schaal een nadrukkelijk speerpunt. ‘Het Louis Bolk

het essentieel om een strategie op te stellen waarop

Instituut is lid van TcV en dat brengt input vanuit

je kunt terugvallen, dus dat je een soort strategisch

het Bolk binnen bij wat wij als TcV doen. Afgelopen

kader als referentiepunt hebt.’

jaar brachten we over dit thema een manifest uit

Lageweg memoreert dat de Raad van Advies

onder de titel ‘Regie op ruimte’, dat in essentie be-

(RvA) ook een rol speelde in het prominenter op de

toogt dat je heel goed moet kijken naar bodem, water

kaart krijgen van voeding en gezondheid binnen het

en natuur om vervolgens te bepalen wat je daar
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specifiek aan landbouw kunt toepassen en welke

het Bolk al veel doet maar nog veel meer zou kúnnen

bestemming je aan een bepaalde bodem kunt geven.

doen. Betere regionale zichtbaarheid, misschien in

Daaruit volgden ook aanbevelingen over gebieds-

de vorm van een klein filiaal, zou daarbij helpen.

gerichte aanpak. Het Bolk, als expert op bodem- en

Die fysieke aanwezigheid in netwerken waar veel

watersystemen, heeft daarin een cruciale rol te

gebeurt, zou ik aanbevelen.’
Ze leggen inmiddels de laatste etappe van hun

vervullen.

reis bij het Louis Bolk Instituut af. Dat ze straks met

Integraal is inmiddels een modewoord, maar die brede
blik zit al veertig jaar in het DNA van het Bolk

hartzeer afscheid nemen, durven ze wel te voorspellen. Maar het is tijd voor nieuw bloed in de personen
van Prescilla Jeurink, Rien Komen en Sander Mager.

Zwart ziet bovendien regionale kansen voor het

Weggaan doen ze straks in elk geval met een gerust

instituut, maar dan moet het streven naar meer

hart. ‘Met Ilse Geijzendorffer heeft het Bolk een goede

aanwezigheid in regionale netwerken. ‘Er zijn met

nieuwe directeur gevonden. Met haar brede, ook

name in Noord Nederland een aantal regio’s waar

buitenlandse ervaring, kan het Bolk de toekomst in.’ •

Interview met de nieuwe leden van de Raad van Toezicht

De bedoeling is belangrijker
dan het systeem
Met Prescilla Jeurink, Rien Komen en Sander Mager
verzekert het Louis Bolk Instituut zich ook de komende
jaren van kritisch en meedenkend toezicht. Wat brengen
deze nieuwe leden van de Raad van Toezicht (RvT) mee en
wat willen ze bijdragen aan de toekomstige koers van het
instituut? ‘Het gaat niet om je werk maar om je werking.’

een rode draad in zijn loopbaan vormde. Drie jaar
geleden besloot Mager van agrofood naar de wereld
van water over te stappen. Nu zetelt hij onder meer
in het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel,
Gooi en Vecht en is hij vicevoorzitter van de Unie
van Waterschappen. Vanuit zijn ecosysteem-perspectief staat samenwerking centraal op Magers

M

radar en hij zal daar als RvT-lid de komende jaren
ager, van oorsprong ecoloog, heeft uitge-

dan ook zeker energie in steken. ‘Het gaat niet alleen

breide ervaring met de agrarische sector,

om gelijk hebben, maar ook om wat nodig is om

waarbij de zoektocht naar het duurza-

gelijk te krijgen. Behalve inhoud speelt besef van

mere perspectief gekoppeld aan voedselzekerheid,
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wat mensen tegenhoudt om te verduurzamen en

het creëren van de juiste samenwerkingen om die

bij het Bolk vanuit mijn bestuurlijke ervaring en

belemmeringen weg te nemen, daarbij een wezenlij-

groene expertise van toegevoegde waarde kan zijn.

ke rol. Ook het Louis Bolk Instituut staat er zo in, dus

Dus voor mij is er sprake van een hele vruchtbare

daar voel ik al een belangrijke klik.’

kruisbestuiving.’
Jeurink staat onder andere als docent bèta - en

Vruchtbare kruisbestuiving

farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit

Komen, een boerenzoon uit de kop van Noord-

van Utrecht met beide voeten in het wetenschappe-

Holland, studeerde onder meer aan de WUR maar

lijke veld. Ook zij heeft een achtergrond bij de WUR,

koos tijdens zijn werkende carrière voor een rol in

waar ze een promotietraject volgde waarin ze met

het management. Als vicevoorzitter van het College

de totaal verschillende disciplines immunologie,

van Bestuur van Aeres, een groene kennisinstelling
die onderwijs en praktijkgericht onderzoek met
elkaar verbindt, blijft Komen nauw betrokken bij het
wetenschappelijke veld. ‘Mijn liefde voor toegepast

Zorg dat je er als RvT óók bent om
het goede gesprek te voeren over de rol die het
Louis Bolk Instituut te vervullen heeft

onderzoek, dat uiteindelijk het opleiden van Groene
Veranderaars mogelijk maakt, kan ik niet alleen in

celbiologie, sociologie en economie te maken kreeg.

mijn huidige functie botvieren, maar ook als RvT-lid

Dat interdisciplinaire is een van de rode draden in

bij het Louis Bolk Instituut. Overigens is ‘het Bolk’

haar loopbaan. Een andere is haar voorliefde voor

daar meer op systemische wijze mee bezig en zoekt

organisatiestructuren en marketing, waarmee ze

het steeds naar integrale samenhang. Maar dat geeft

bijvoorbeeld rijkelijk te maken kreeg tijdens een

mij in mijn nieuwe rol de mogelijkheid mij meer te

postdoctoraal traject dat ze liep bij Danone Nutricia

verbreden en de ervaringen die ik hier opdoe weer

Research. ‘Ik ontdekte daarna bij Friesland Campina

mee te nemen naar Aeres. Terwijl ik andersom

dat goede samenwerking vooral samenhangt

Rien Komen

Prescilla Jeurink

Sander Mager
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met mensen die dat zelf ook willen en niet per

samenhangende vraagstukken een verschil maken.

se gestoeld zou zijn op een organisatiestructuur.’

Maar, vinden ze alle drie, daarvoor is meedenkend

Daarnaast werkt Jeurink als ambassadeur bij Future

partnerschap van de RvT een vereiste. Jeurink: ‘We

Food Utrecht en ze brengt daarvoor iedereen die

willen daaraan graag bijdragen door kritische vragen

in Utrecht aan het domein voeding werkt bij elkaar

te stellen over de strategische ontwikkelingen waar

voor potentiële publiek-private samenwerkingen.

dit instituut voor staat.’

‘Ik noem mezelf daarom vaak wetenschappelijk

Inzoomend op het eigen expertiseveld wordt

makelaar. Ook bij het Louis Bolk Instituut hoop ik

Mager nog wat concreter als hem gevraagd wordt

vanuit die geest samen te kunnen werken, waarbij ik

wat hij wil bijdragen. ‘Het Louis Bolk Instituut gaat

mijn focus richt op mijn expertisegebied Voeding en

zich meer in domeinen begeven waarin ik zelf actief

Gezondheid.’

ben en het gaat onder andere bezig met een vraagstuk als het Nationaal Programma Landelijk gebied.

Waardegedreven toezicht

Dat moet ook, want de grootste verbouwing van

Wat vinden de nieuwe RvT-leden belangrijke

Nederland komt eraan. Hoe doe je dat op een manier

elementen van goed toezicht? Voor Mager is waar-

die voor agrarische ondernemers nieuw perspectief

degedreven toezicht cruciaal. ‘Zorg dat je er als

biedt en niet op hen afkomt als één grote bedreiging?

RvT niet alleen bent om te controleren of alles

Over dergelijke vragen denk ik graag mee.’

operationeel en financieel goed gaat en om aan je

Jeurink voegt daar de ambitie aan toe mee te
willen denken over de beweging binnen gezond-

Today is the start of
a better tomorrow

heid van behandelen naar preventie. ‘Gezien het
programma van Positieve Gezondheid past juist
preventie heel goed bij wat we ook maatschappelijk

40

rapportageverplichtingen te voldoen, maar zorg

steeds meer gaan erkennen. Ik heb inmiddels een

óók dat je het goede gesprek voert over de rol die

aardig netwerk van mensen om mij heen verzameld

het Louis Bolk Instituut te vervullen heeft. Dat

die daar goede ideeën over hebben en dat thema

gesprek moet gebaseerd zijn op ontwikkelingen die

onderling via verschillende invalshoeken aanvlie-

we binnen en buiten deze organisatie zien. Juist bij

gen. Daarmee heb ik in deze bestaansfase van het

deze organisatie, die actief vernieuwing entameert,

Louis Bolk Instituut op dit thema wel iets extra’s te

is het belangrijk om als ondersteuner en sparring-

bieden.’ Ter afsluiting van deze kennismaking met

partner van het bestuur daar een bijdrage aan te

de drie gedreven nieuwe leden die met duidelijke

leveren.’ Ook Komen noemt de klankbordfunctie

ideeën aan boord van de RvT zijn gestapt, komt nog

zeer relevant. ‘Waar een driehoofdig bestuur onder-

een slotvraag op tafel die om een bondig antwoord

ling kan sparren, daar is het voor het eenhoofdige

vraagt. Wat is hun zakelijke motto? Mager: ‘Het gaat

bestuur essentieel dat wij dit ook als sparringpartner

niet om je werk maar om je werking.’ Komen: ‘De

terzijde staan.’ Gezien de verschillende fundamen-

bedoeling is belangrijker dan het systeem.’ Jeurink:

tele transities waarmee we op de domeinen van

‘Today is the start of a better tomorrow.’ Voor zover

landbouw, water en voedsel te maken hebben, kan

dat van Mager, Komen en Jeurink afhangt, lijken we

het Louis Bolk Instituut met zijn systemische kijk op

daar zeker op te mogen vertrouwen. •

2021 in cijfers

46.000

personen bezochten onze website*,

bekeken ruim

en downloadden

117.800

6.300

Onze social media posts zijn

en

webpagina’s,

Bolk publicaties.

67.000

160.000

*Websitebezoeken door medewerkers van het Louis Bolk Instituut zijn niet meegenomen in de cijfers.

op Twitter,

keer op LinkedIn gezien.
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Jaarrekening
Staat van baten en lasten over 2021 (x 1000 in euro’s)
Werkelijk 2021
Project- en subsidiebaten

6.504

6.611

Ingekochte projectkosten

1.628

2.296

Netto project- en subsidiebaten
Baten uit fondsenwerving
Giften en overige baten
Som der baten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfslasten
Som der lasten

Financiële baten en lasten
Netto resultaat
Belastingen
Netto resultaat na belastingen
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Werkelijk 2020

4.876

4.315

-

1

107

6

4.983

4.322

3.155

2.826

489

450

30

23

440

460
4.114

3.759

869

563

-7

-6

862

557

-190

-121

672

436

Hetboekjaar
boekjaar2021
2020was
is door
met een positief
resultaat
van
Het
voorhet
hetLouis
LouisBolk
Bolkafgesloten
Instituut financieel
gezien een
uitzonderlijk
€
557.266,voor
belastingen.
De
som
der
baten
steeg
ten
opzichte
van
2019
met
positief jaar. Het Louis Bolk Instituut sloot af met een positief resultaat van € 862.146,€ 65.854,(1,5%)T.o.v.
tot €de
4.321.963,-.
Deinkomsten
verwachting
is datkwamen
de som het
der Louis
batenBolk
in 2021
voor
belastingen.
totale netto
in 2022
in
geleidelijk
zal
stijgen
en
dat
de
financiële
positie
verder
zal
worden
verstevigd.
Het
2021 € 661.191,- (15,3%) hoger uit, namelijk op € 4.983.254,-. De verwachting is dat
positieve
resultaat
2020
worden
aangewend
omzal
het
weerstandvermogen
het
Louis Bolk
ook invan
2022
eenzal
goed
financieel
resultaat
realiseren,
maar niet zo
te
versterken
en
specifieke
innovatieve
projecten
mogelijk
te
maken.
Qua afkomst
uitzonderlijk als 2021. Dat komt onder andere doordat de kosten
gerelateerd
aan

van financiering
valt op dat
het aandeel
ministeries
regelingen
(42%) en
verdere
professionalisering
toenemen.
Hetvanuit
positieve
resultaatenvan
2021 zal worden
provincies
en
gemeenten
(36%)
het
grootst
is.
De
jaarcijfers
hebben
betrekking
op
aangewend om op bedrijfsniveau het weerstandsvermogen van het LBI te versterken

deeen
jaarrekening
van Stichting
Louis Bolk
Instituut
en zijn
de Raad
en
aantal specifieke
innovatieve
projecten
mogelijk
tegoedgekeurd
maken. Qua door
afkomst
van
Toezicht.
Op
deze
cijfers
is
een
goedkeurende
accountantsverklaring
afgegeven
van financiering valt op dat het aandeel vanuit ministeries en regelingen (34%) en

door accountantsbureau
van Herwijnen
Kreston.
provincies
en gemeenten (50%)
het grootst
is. De jaarcijfers hebben betrekking op de
jaarrekening van Stichting Louis Bolk Instituut en zijn goedgekeurd door de Raad van
Toezicht. Op deze cijfers is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven door
accountantsbureau van Kreston Van Herwijnen.

Herkomst van projectfinanciering 2020

Herkomst van projectfinanciering 2021

4%
2%

2%

8%

34%

Provincies en gemeenten
Ministeries en regelingen
Bedrijven

50%

EU subsidies
Buitenlandse e/o lokale financiers
Instellingen en stichtingen
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de natuurlijke kennisbron

www.louisbolk.nl

