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Het Louis Bolk Instituut heeft na een paar 

financieel mindere jaren in 2018 een nieu-

we koers ingezet. Met de verhuizing naar 

Bunnik, het aantrekken van nieuwe mede-

werkers, het aanstellen van Klaas Berkhof 

als interne manager, de aangepaste huis-

stijl én onze investeringen in marktkansen 

en positionering hebben we tal van nieuwe 

bronnen aangeboord. Uiteraard liep het 

dagelijkse werk gewoon door. 

Misschien was 2018 ook wel een echt 

keerpunt. Het was in ieder geval een jaar 

waarin duidelijk werd hoe de politiek en 

maatschappij inspelen op grote opga-

ven zoals klimaatverandering, stijgende 

zorglasten en biodiversiteitsverlies.  

Belangrijke momenten waren: het uitbren-

gen van het Nationaal Preventieakkoord, 

de Bodemstrategie, de presentatie van 

de kringloopvisie van landbouwminister 

Schouten, de klimaattafels die een Klimaat-

akkoord hebben voorbereid en de presenta-

tie van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. 

Hieruit blijkt wel dat er een grote maat-

schappelijke zoektocht gaande is naar de 

manier waarop we de publieke waarden 

kunnen herstellen, zonder de economische 

ontwikkelingen en andere grote belangen 

te schaden. Vaak wordt het Louis Bolk, de 

natuurlijke kennisbron, gevraagd om mee 

te denken en richting te geven in denk-

tanks, commissies, bij provincies, boeren 

en zorginstellingen. 

De nieuwe visies, kaders en plannen 

leverden ook tegenreacties op. Zo vroegen 

heersende instituten om meer onderbou-

wing, praktische voorbeelden en beter 

betaalbare oplossingsrichtingen. Het pro-

bleem is dat de tegenreacties veelal komen 

vanuit instituten die vast verankerd zijn in 

het huidige systeem. Instituten, zoals het 

Louis Bolk, die de expertise en ervaring 

hebben om op verschillende aspecten in 

te schatten welk effect het roer integraal 

omgooien heeft, zijn schaars. 

In dit jaarverslag geven we verschil-

lende voorbeelden van de manier waarop 

wij, samen met partners, bijdragen aan de 

maatschappelijke kanteling. Het gaat om 

gebiedsontwikkelingen, het mede vormge-

ven van het Consortium Integratieve Zorg 

en Gezondheid, klimaataanpak via bodem-

verbetering en diverse projecten op het 

gebied van duurzame landbouw, voeding 

en gezondheid.

Om een betere balans tussen economie, 

leefbaarheid en gezondheid te krijgen, 

moet nog veel werk worden verzet. Een in-

tegrale aanpak vanuit systeemdenken blijft 

daarbij cruciaal. Daarbij leunen we op een 

sterke basis van kennis en zoeken nauwe 

samenwerking met de praktijk. We putten 

daarbij uit de inzichten die de natuur ons 

voorspiegelt. •

Nieuwe bronnen aangeboord

Jan Willem Erisman
Directeur-bestuurder
j.erisman@louisbolk.nl

Voorwoord
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Kruidenrijk grasland: voor 
functionaliteit en biodiversiteit

Met kruidenrijk grasland kunnen 
meerdere doelen gerealiseerd worden. 
Zowel meer biodiversiteit – onder an-
dere meer weidevogels en meer ruim-
te voor bestuivers – als meer functio-
naliteit – zoals droogtetolerantie van 
het grasland, een betere stikstofbenut-
ting en het positieve effect op dier-
gezondheid. Bij weidevogelbeheer is 
het doel van kruidenrijk grasland een 
open structuur, waardoor weidevo-
gelkuikens er goed doorheen kunnen 
lopen en meer insecten als voedsel te 
vinden zijn. Voor functionaliteit in de 
bedrijfsvoering speelt de diepte van 
beworteling en de inhoudsstoffen een 
belangrijke rol.

Projecten
De belangstelling voor kruiden 

vertaalt zich ook in onderzoekspro-

jecten op het gebied van kruidenrijk 

grasland. Dateren de eerste project-

voorstellen van het Louis Bok Insti-

tuut over kruidenrijk grasland van 

1998, de laatste jaren worden deze 

voorstellen ook gehonoreerd. Onder 

andere in de projecten Koeien en Krui-

den, Winst en Weidevogels, Proeftuin 

Trots op Krimpenerwaard, Soorten-

rijk Grasland Limburg, Krachtige 

Kruiden Overijssel, Bodem en Water 

en Smalle weegbree voor Milieukwa-

liteit, werken we met partners aan 

onderzoeksvragen over samenstelling, 

aanleg, beheer, maar ook het effect op 

functionaliteit en biodiversiteit. 

Naast vragen over functionaliteit 

komen er veel vragen over welke 

mengsels te gebruiken en welk beheer 

nodig is om de kruiden goed te laten 

gedijen en de functionaliteit goed tot 

recht te laten komen.

Droogtetolerantie
Resultaten van 2018 over kruidenrijk 

grasland laten duidelijk resultaten 

zien. Voor extensief kruidenrijk 

grasland is een overgangsbeheer met 

gerichte verschraling van de bodem 

zeer belangrijk om uiteindelijk tot een 

kruidenrijk grasland te komen. Wordt 

in een dergelijk kruidenrijk grasland 

te snel met uitgestelde maaidatum 

gewerkt, dan is de kans dat percelen 

vollopen met witbol of andere domi-

nante graslandsoorten. 

In het functionele gebruik van 

kruidenrijk grasland lieten proeven 

met smalle weegbree op Kennis Trans-

fer Centrum Zegveld zien dat onder 

droogte smalle weegbree 25% meer 

produceert dan Engels raaigras. Door 

de natuurlijk nitrificatieremming van 

smalle weegbree is er een tendens van 

lagere  lachgas-emissie waargenomen. 

•

→ Meer weten? Jan Paul Wagenaar 

(j.wagenaar@louisbolk.nl) & Nick van 

Eekeren (n.vaneekeren@louisbolk.nl)

Weidevogels krijgen de ruimte in voedselrijke omgeving

Kruidenrijk grasland staat volop in de belangstelling. Niet 
alleen vanuit het perspectief van weidevogelbeheer, maar ook 
vanuit de functionaliteit van kruiden voor de bedrijfsvoering op 
een melkveebedrijf.
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Boeren Schiermonnikoog maken omslag

Nationaal Park Schiermonnikoog 
beslaat het grootste gedeelte van 
dit Waddeneiland. Met duinen, 
strand, bossen, wad en polder is 
het een geliefd gebied. Maar om 
de huidige natuur te behouden, 
is aanpak van de stikstofuitstoot 
noodzakelijk. 

De provincie heeft de boeren verplicht 

om 20% ammoniakemissies te reduce-

ren. Uit een haalbaarheidsstudie van het 

Louis Bolk blijkt dat de melkveeboeren op 

het eiland dat kunnen doen door de melk 

zelf gedeeltelijk te gaan verzuivelen. Dat 

betekent wel dat ze hun bedrijfsvoering 

moeten aanpassen: het aantal koeien 

daalt en er komt een zuivelhoeve met 

kaasmakerij. Volgend jaar ligt de eerste 

kaas in de schappen.

Schiermonnikoog is vergelijkbaar met 

veel andere Nederlandse melkveegebie-

den als het gaat om de spanning tussen 

landbouw en natuur. Door de groei van 

de melkproductie is de druk op de natuur 

te groot geworden. De zeven relatief 

intensieve melkveehouders stappen over 

op natuurinclusieve landbouw en gebrui-

ken daarbij het conceptueel kader voor 

biodiversiteit in de melkveehouderij van 

het Louis Bolk.

Minder koeien
Door het terugbrengen van het aantal 

koeien van 650 naar 420 produceren de 

boeren 35 procent minder melk (in totaal 

nog 3 miljoen liter per jaar).  

Daardoor vermindert niet alleen de 

stikstofuitstoot, de boeren laten ook 

zien dat een goede balans tussen natuur 

en landbouw op het eiland mogelijk is. 

Samen met Natuurmonumenten grijpen 

zij de kans om de landbouw steeds verder 

te verduurzamen. Zo is het weidevogel-

beheer bijvoorbeeld verbeterd, wat het 

polderlandschap verrijkt.

De overgang is niet eenvoudig. Er zijn 

veel aanpassingen nodig in regelgeving, 

bedrijfsmanagement en samenwerking. 

Betrokken partijen als Rabobank, Fries-

landCampina, boeren en verschillende 

overheidsinstellingen zijn daar druk mee 

bezig. In 2020 zal blijken of de omslag een 

succes wordt voor de boeren, het eiland, 

de natuur en de biodiversiteit. •

→ Meer weten? Jan Willem Erisman 

(j.erisman@louisbolk.nl)

Melkveehouders houden minder koeien en gaan zelf kaas maken
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Praktijkoplossing: klei ín veen

In Nederland is in grote gebieden met veengrond 
het grondwaterpeil verlaagd, zodat de grond ge-
bruikt kan worden voor landbouw en wonen. Maar 
door een verlaagd grondwaterpeil breekt de orga-
nische stof in de bovengrond langzaam af, daalt de 
bodem en vindt CO2-uitstoot plaats.

Tot nu toe worden oplossingen vooral gezocht met grondwa-
terpeilverhoging, waarmee de traditionele landbouwfunctie op 
termijn moeilijker of onmogelijk is. Met ‘klei in veen’ ontstaat 
mogelijk een nieuw perspectief dat niet rechtstreeks aan grond-
waterbeheer gekoppeld is. Er komen jaarlijks grote hoeveelhe-
den schone klei beschikbaar bij onder andere Rijkswaterstaat, 
waarvoor vaak geen goede bestemming is en die in veengebie-
den kunnen worden ingezet. 

Veel interesse
Vanuit de landbouw, maar ook vanuit de overheid en onderzoek 

is veel interesse in deze maatregel. Het tegengaan van de ge-

volgen van diepere ontwatering zorgt voor steeds hogere maat-

schappelijke kosten. Dit speelt zowel globaal (het tegengaan van 

klimaatverandering) als lokaal, waar we door problemen met ge-

bouwen en infrastructuur steeds grotere gemalen nodig hebben. 

Principe
Klei, ofwel lutum, kan zich binden aan de organische stof in 

veenbodems en het veen daarmee beschermen tegen afbraak. 

Minder afbraak van organische stof betekent minder bodem-

daling en minder CO2-emissie. In verschillende projecten in 

samenwerking met onder andere het Veenweide Innovatiecen-

trum en Universiteit Utrecht onderzoekt het Louis Bolk onder 

welke omstandigheden we klei kunnen inzetten om afbraak van 

veen tegen te gaan. 

Onderzoek
Er liggen fundamentele en praktische vragen die we zowel in 

het laboratorium als in veldproeven in de proeftuin Trots op 

Krimpenerwaard proberen te beantwoorden. Kunnen we daad-

werkelijk verminderde afbraak van veen meten na kleitoevoe-

ging? Welke klei is geschikt? Welke hoeveelheid is nodig? Hoe en 

wanneer moet klei worden vervoerd en aangebracht? Wat zijn de 

gevolgen voor het grasland en de grasproductie? 

We willen relatief kleine hoeveelheden klei aanbrengen. De 

klei zal met regen inspoelen en door bodemleven met veen ver-

mengd worden voor een afbraak-beschermende werking. Klei 

ín veen, dus. Hiermee zou deze maatregel niet alleen effectief 

kunnen zijn, maar ook praktisch toepasbaar. •

→ Meer weten? Joachim Deru (j.deru@louisbolk.nl)

Alternatief voor het verhogen van grondwaterpeil
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Positieve Gezondheid en Leefomgeving

Nieuwe kansen door wonen 
met meer eigen regie

De nieuwe wijk in Den Burg op Texel 

moet een woonomgeving worden voor 

mensen die anders durven te wonen. 

De wijk wordt een plek waar de natuur 

dichtbij is, waar bewoners regie nemen 

en hun leefomgeving samen inrichten. 

Het model voor Positieve Gezondheid 

en Leefomgeving, ontwikkeld door het 

Louis Bolk Instituut, is het uitgangspunt 

om daar voor een specifiek deel van deze 

nieuwbouwwijk invulling aan te geven.

Met behulp van ons model kunnen 

gezamenlijk verbetermogelijkheden 

in kaart worden gebracht op het vlak 

van gezondheid en sociale cohesie. Het 

model gaat niet uit van een scheiding 

tussen mens en omgeving, maar van een 

integraal natuurlijk systeem, waarbij de 

mens juist onderdeel is van natuur en 

leefomgeving.

Betrokkenen
De gehele wijk bestaat uit 140 woningen. 

Daarvan zijn tien woningen gereserveerd 

voor dementerende ouderen en hun 

partners die onder begeleiding wonen van 

zorginstelling het Huis van Tante Jans. 

Nog eens tien woningen zijn bestemd 

voor mensen met een psychiatrische 

achtergrond en/of licht verstandelijke 

beperking. Zij krijgen begeleiding van de 

Novalishoeve, een biologisch dynamische 

zorgboerderij met een ambulante zorgtak.

In de directe nabijheid van de wo-

ningen van deze doelgroepen komen 

tiny houses en huurwoningen in de vrije 

sector. In dit deel van de wijk brengt het 

Louis Bolk aan de hand van ons model de 

wensen en behoeften van alle betrokke-

nen in kaart en vertaalt deze naar de prak-

tijk. Juist in dit deel ligt veel perspectief 

voor win-winsituaties voor de bewoners.

Bij beide doelgroepen is vaak sprake 

van eenzaamheid. Door deze doelgroepen 

met elkaar in contact te brengen kan dit 

probleem voor een groot deel verholpen 

worden. De Novalishoeve zal het Huis 

van Tante Jans tevens gebruiken als een 

leerlijn voor cliënten die zouden kunnen 

doorgroeien naar helpende in de zorg. 

 

Bouw van start
In de tweede helft van 2018 is de aanleg 

van de wijk gestart. Naast de bewoners en 

de zorginstellingen zijn ook de gemeente 

Texel, wooncorporatie Stichting Woon-

tij en Texels Welzijn betrokken bij de 

ontwikkeling. We monitoren de ervaren 

leefkwaliteit en vitaliteit en de kosten 

en baten van deze bijzondere, nieuwe 

woonwijk over drie jaren. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om effecten op kosten voor 

zorg en groenonderhoud. We kijken daar-

bij verder dan euro’s. Bij de baten gaat het 

bijvoorbeeld ook om sociale cohesie. •

→ Meer weten? Sjef Staps 

(S.Staps@Louisbolk.nl )

Buurtskap De Tuunen is een nieuwe, natuurlijke wijk op Texel. Een wijk 
waar de leefomgeving vanuit de wensen van de bewoners tot stand 
is gekomen. Een woonomgeving waarbinnen de bewoners samen 
verantwoordelijkheid nemen, gezonder leven en waar de zorgkosten 
lager zijn. 
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Model Positieve Gezondheid en 
Leefomgeving

Centraal in het model Positieve Gezondheid en Leefom-
geving staan de zes dimensies van Positieve Gezondheid. 
Hier omheen is de leefomgeving in diverse schaalgroottes 
gepositioneerd: straat, buurt en wijk. Daarbij geldt een 
holistisch uitgangspunt: de mens maakt onderdeel uit van 
de natuur en dus van de leefomgeving.

Het model biedt de mogelijkheid om vanuit een werk-
methode behoeften van bewoners te koppelen aan een 
van de zes dimensies en ze tegelijkertijd te positioneren 
op een bepaalde schaalgrootte van de leefomgeving. Dat 
levert structuur en handelingsperspectief op voor het 
inrichten van een optimale leefomgeving ten behoeve van 
betere gezondheid en lagere zorgkosten.

Figuur: Een voorbeeld van een invulling van het Bolk-model 
voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving
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Hoogleraar Speckens over werken aan een integratieve gezondheidszorg

‘In het oog houden 
dat je met kwetsbare 

mensen werkt’
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Anne Speckens zet zich al jaren in voor de 

integratieve zorg, die overgewaaid is uit 

Amerika. Ze is hoogleraar psychiatrie en 

directeur van het Centrum voor Mindful-

ness aan het Radboudumc in Nijmegen. 

Ze ziet het ziekenhuis als een eigen eco-

systeem waarin patiënten, zorgverleners 

en de beschikbare middelen met elkaar in 

evenwicht moeten zijn. ‘Steeds meer zorg 

is mogelijk, maar is dat nog te bekosti-

gen?’, vraagt ze zich hardop af. ‘We staan 

voor grote uitdagingen, zoals te dure 

geneesmiddelen, te hoge werkdruk en de 

wens om het leven te verlengen.’

Roeien tegen de stroom in
Sinds haar komst naar het Radboudumc 

in Nijmegen – vijftien jaar terug – zet 

Speckens mindfulness in bij behande-

lingen. Niet alleen voor patiënten met 

psychische klachten als een terugkerende 

depressie, maar ook voor terminale  

patiënten en voor het eigen personeel. 

‘Om ze veerkrachtig te maken in een stress-

vol beroep’, verduidelijkt de psychiater. 

Speckens is vaak met argusogen be-

keken in de reguliere zorg. ‘Het is roeien 

tegen de stroom in en het kost tijd om 

scepsis te overwinnen, maar de aanhou-

der wint.’ 

Mindfulness draait om het leven het 

leven laten, met alle tegenslag die daarbij 

kan horen. ‘En dáár vervolgens zo goed 

mogelijk mee omgaan’, verheldert  

Speckens. ‘We spreken over de dubbele 

pijl die je kan raken. De eerste pijl is het 

leven en de tegenslag, de tweede pijl is 

hoe je daarmee omgaat. Verzet je je? Of 

vlucht je? Of veroordeel je? Dat kunnen 

we met mindfulness aanpakken.’

Onderzoek blijft nodig
Ondanks alle waardevolle interventies 

blijft onderzoek naar de bijwerkingen 

van mindfulness nodig, vindt Speckens. 

‘Je moet in het oog houden dat je met 

kwetsbare mensen werkt en behandeling 

een keerzijde kan hebben. Denk aan emo-

tioneel vervlakken, angst of derealisatie, 

waarbij je een vertrouwde omgeving als 

onecht ervaart.’

Volgens de hoogleraar is juist in de 

integratieve zorg de wetenschappelijke 

onderbouwing van doorslaggevend be-

lang. Het Consortium voor Integrale Zorg 

en Gezondheid (CIZG) kan daar volgens 

haar een rol in spelen. Het CIZG maakt 

namelijk duidelijk onderscheid tussen 

kwakzalverij en innovatieve behandelin-

gen met een brede kijk op de patiënt en 

zijn of haar omgeving. 

Openlijke strijd 
In de zorg is een omslag gaande, consta-

teert de hoogleraar. Een longarts gaat 

openlijk de strijd aan met de tabaksin-

dustrie, een chirurg verzet zich tegen de 

hausse aan maagverkleiningen. ‘Juist 

in het leggen van relaties tussen zorg, 

voeding en een gezonde leefstijl is een 

mooie taak weggelegd voor het Louis 

Bolk.’ •

Blijf pionieren, zou ik zeggen’

Binnen het consortium werken een GGZ-instelling, universitaire 
en regionale ziekenhuizen samen met het Louis Bolk aan be-
trouwbare informatievoorziening. Volgens hoogleraar Speckens 
heeft het Louis Bolk een vergelijkbare integrale benadering. Via 
de Raad van Advies denkt ze mee over de toekomstige rol. ‘Blijf 
pionieren, zou ik zeggen. En blijf een plek zoeken in deze sterk 
veranderende samenleving.’

Hoogleraar Anne Speckens zet mindfulness in voor de behandeling van 
patiënten en ter ondersteuning van de zorgverleners. Ze is betrokken 
bij het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid. In het leggen 
van relaties tussen zorg, voeding en een gezonde leefstijl ziet ze een 
mooie taak weggelegd voor het Louis Bolk. 
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Drie jaar onderzoek leidt tot succesvolle interventies

Meer groente en fruit in de zorg

Drie jaar lang onderzochten we samen 

met Wageningen Economic Research, 

GreenPort-NHN, zorginstellingen en 

andere partners hoe we de gezondheid 

van cliënten kunnen verbeteren door ze 

meer groente en fruit in natuurlijke, on-

bewerkte vorm te laten eten. Het ging om 

onderzoek in ‘gesloten settings’, dus om 

instellingen met een centraal aanbod van 

voeding voor cliënten, zoals een verzor-

gingshuis of ziekenhuis. 

Nieuwe inzichten 
Doordat we het onderzoek uitvoerden in 

verschillende settings (instellingen voor 

ouderen, verstandelijk beperkte kinde-

ren, niertransplantatiepatiënten en GGZ- 

cliënten) weten we nu beter hoe we suc-

cesvolle interventies kunnen ontwikkelen 

en implementeren. En hoe we daarbij 

kunnen samenwerken met zorginstellin-

gen. Het resultaat: we hebben gezonde 

voeding op de kaart gezet. Daarnaast 

leverde het onderzoek een overzicht van 

succesfactoren op. 

Succesvolle interventies 
We hebben meerdere succesvolle inter-

venties ontwikkeld. Per locatie hielden 

we rekening met het zorgpersoneel en 

de cliënten. We boden groente en fruit 

aan via een methode die op natuurlijke 

wijze aansloot bij de situatie, bijvoorbeeld 

fingerfoods voor ouderen met dementie 

of snackgroenten voor kinderen met een 

verstandelijke beperking. We evalueerden 

de tevredenheid over het nieuwe aanbod, 

de consumptie, de impact op de gezond-

heid van de cliënten en de tevredenheid 

over de implementatie bij het personeel. 

Vervolgonderzoek
Het publiek private samenwerkingspro-

ject ‘Verhogen van groente en fruit in 

gesloten settings' is afgesloten met een 

slotsymposium. In 2019 is een vervolg 

gestart: ‘Implementatie van voedingsin-

terventies in intramurale zorginstellingen 

en horeca’. •

→ Meer weten? Marieke Battjes-Fries 

(m.battjes@louisbolk.nl ) & Olga Patijn 

(o.patijn@louisbolk.nl ) 

“Een diëtist uit een deelnemende zorginstelling was enthousiast en zei dat 
ze genoeg ideeën had om mensen in haar instelling gezonder te laten eten”, 
zegt Marieke Battjes-Fries van het Louis Bolk. “Maar ze had iemand nodig 
die de verandering daadwerkelijk in gang zette en de juiste mensen hiervoor 
rond de tafel kreeg. In haar ogen zijn wij de afgelopen jaren een motor ge-
weest. Ik vind het mooi dat we die rol hebben kunnen spelen.”

Gemiddeld eten Nederlanders de helft van de aanbevolen 250 gram 
groente per dag. De consumptie van groente en fruit is ook laag in veel 
zorginstellingen, terwijl patiënten er juist extra baat bij hebben. Hoe 
bevorderen we het eten van groente en fruit in de zorg?
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Intensieve begeleiding van patiënten met diabetes type 2

Voeding en leefstijl als medicijn

Steeds meer mensen slikken steeds meer medicij-
nen om diabetes type 2 onder controle te houden. 
In Nederland lijden ruim 1,1 miljoen mensen aan 
deze ziekte en dat aantal groeit, net als in de rest 
van de wereld. Omdat duidelijk is dat een ongezon-
de leefstijl en eetgewoontes van invloed zijn op de 
ziekte, evalueerden onderzoekers van het Louis Bolk 
de pilot ‘Keer Diabetes2 Om’.

Gezonde voeding, beweging en beter omgaan met stress worden 

tegenwoordig beschouwd als mogelijke alternatieven voor me-

dicijnen. In de pilot kregen 72 patiënten met diabetes type 2 een 

jaar lang intensieve begeleiding. Er werd veel aandacht besteed 

aan het vergroten van kennis over de ziekte en de invloed van 

voeding, beweging en stress. Dit proefproject is uitgevoerd door 

Voeding Leeft en geëvalueerd door het Louis Bolk.

Ook kregen de patiënten zes maanden lang begeleiding van 

een team bestaande uit een diëtist, een persoonlijke coach en 

een verpleegkundige die nauw samenwerkten met de eigen 

huisarts. Zo konden de patiënten starten met het duurzaam ver-

anderen van hun leefstijl en het aanpassen van hun voedingspa-

troon, zodat ze meer vers en onbewerkt voedsel eten. 

Concrete resultaten
• Na een half jaar gebruikte 49% van de deelnemers min-

der bloedsuikerverlagende medicijnen, waarvan 13% 

zelfs helemaal kon stoppen met medicatie. 

• Ook was er een significante daling te zien in 

HbA1c-waardes (een gemiddelde van de bloedsuiker-

spiegels in voorgaande 2 tot 3 maanden). 

• De deelnemers hadden na zes maanden een lager  

lichaamsgewicht (-4,9 kg), een kleinere tailleomtrek (-9,4 

cm) en een lager BMI (-1,7 kg/m2). 

• De deelnemers voelden zich minder moe, gaven aan dat 

ze zich beter konden concentreren, waren meer gemoti-

veerd tot lichaamsbeweging en hadden minder slaap-

problemen. 

Vervolgonderzoek
De onderzoekers van ons team Voeding & Gezondheid evalu-

eerden de effecten van de pilot. De resultaten zijn in mei 2019 

gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Nutriti-

on, Prevention & Health. Als vervolg op dit onderzoek zijn we 

samen met Voeding Leeft een grootschalig onderzoek gestart 

onder 1.900 patiënten met diabetes type 2. Zo komen we nog 

meer te weten over de effecten van duurzame verandering van 

leefstijl en voeding op deze ziekte. •

→ Meer weten? Gerda Pot (g.pot@louisbolk.nl) & Peter Voshol 

(p.voshol@louisbolk.nl)
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Antroposofische inzichten krijgen wetenschappelijke onderbouwing

Natuurlijke alternatieven voor antibiotica

We doen onderzoek naar de kwaliteit, 

veiligheid en effecten van natuurlijke 

geneesmiddelen. En we identificeren en 

optimaliseren management strategieën 

voor preventie en behande ling van infec-

tieziekten bij mens en dier. Voorbeelden 

zijn de inzet van fytotherapeutische of 

antroposofische geneesmiddelen, biologi-

sche veehouderijmaatregelen en koorts-

management bij kinderen. We vragen 

ons af hoe natuurlijke middelen werken, 

wat de natuurlijke weerstand van dier en 

mens is, hoe we deze weerstand kunnen 

versterken en ondersteunen en wat de rol 

van koorts hierbij is. Dat levert kennis op 

van de natuur die we gebruiken om oplos-

singen te vinden voor artsen, boeren en 

ouders van jonge kinderen. 

Keuzehulp 
We ontwikkelen en testen keuzehulpen 

om de kennis over oplossingen te ver-

spreiden. Een voorbeeld is de FeverApp 

die antwoord geeft op de vraag wat je 

moet doen als je kind (hoge) koorts heeft. 

Daardoor kiezen gebruikers wellicht eer-

der voor een natuurlijke behandeling van 

een infectieziekte. Bijvoorbeeld omdat 

het blijkt te gaan om een virusinfectie 

waartegen antibiotica niet werken. Of 

als een kind een infectie heeft waarvoor 

we een antibioticum liever niet meer 

gebruiken, om zo (verdere) resistentie te 

voorkomen. 

Kennis van de natuur
De antroposofische kennis van de natuur 

helpt bij het verkrijgen van beter inzicht 

in de kwaliteiten van natuurlijke pro-

ducten, en van de natuurlijke proces-

sen in mens en dier. Daardoor sluiten 

managementstrategieën hier nog beter 

bij aan. Het Louis Bolk werkt samen met 

internationale partners om deze kennis 

te verspreiden onder (dieren)artsen, 

apothekers, boeren, patiënten en burgers. 

Dat doen we op wetenschappelijk verant-

woorde wijze. En om dit meer maatschap-

pelijk te verankeren, werken we ook aan 

bouwstenen voor adequate regelgeving 

en aan wetenschappelijke onderzoeks-

programma’s. •

→ Meer weten? Dr. Erik W. Baars 

(e.baars@louisbolk.nl)

Het is een grote wereldwijde uitdaging: de groeiende resistentie tegen 
antimicrobiële middelen als antibiotica. Infectieziekten zijn soms niet 
meer te behandelen, waardoor de kans op overlijden toeneemt en 
kosten stijgen. Het Louis Bolk draagt bij aan oplossingen, samen met 
(inter)nationale partners in de gezondheidszorg en de landbouw. 
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Nieuwe langetermijnproeven opgestart

De route naar 
slim landgebruik 

Het klimaat verandert. Partijen hebben in opdracht van de 
overheid aan klimaattafels vastgesteld wat kan bijdragen aan 
klimaatdoelen van de belangrijkste Nederlandse sectoren. Wat 
zullen de consequenties daarvan zijn? Door slim combineren van 
bestaande praktijkproeven en het opzetten van nieuwe praktijk-
proeven kunnen we in de landbouw direct stappen zetten.
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Vastleggen van koolstof 
In 2018 is het Louis Bolk Instituut gestart met het bundelen van 

opgedane wetenschappelijke kennis uit langetermijnproeven 

en het opstarten van nieuwe proeven. Het doel: in verschillende 

regio’s zichtbaar maken wat de mogelijkheden zijn van het vast-

leggen van koolstof in de bodem. Door de opbouw van organi-

sche stof komt er meer koolstof in de bodem. Zo kan CO2 worden 

vastgelegd. 

Inzetten van langetermijnproeven
Uit bestaande langetermijnproeven blijkt dat er volop mogelijk-

heden zijn om koolstof in de bodem vast te leggen. Bijvoorbeeld 

door grasland langer in stand te houden of door de grondbewer-

king in mais anders te gaan doen. 

Maar we kunnen ook meer compost of organische mest 

gebruiken in plaats van kunstmest. Lukt het ons om meer bo-

dem-opbouwende gewassen te telen – bijvoorbeeld granen in 

plaats van bieten of aardappelen – dan zetten we pas echt grote 

stappen. Boeren moeten daar wel financieel voor gewaardeerd 

worden en dat is nog niet vanzelfsprekend. 

Nieuw opgezette proeven
Naast het voortzetten van bestaande proeven, maken we steeds 

meer zichtbaar wat er mogelijk is in de praktijk. Dat doen we in 

6 regio’s met ongeveer 120 boeren en regionale partners zoals 

Stichting Veldleeuwerik, de ZLTO, Stichting Duinboeren in 

Bra bant, stichting HOE Duurzaam in de Achterhoek, Van Hall 

Larenstein en Living lab Friesland. 

Innovatieve boeren werken hier al jaren aan, dus we kunnen 

veel van ze leren! We hebben de koolstofvoorraad op vele honder-

den percelen in kaart gebracht om te laten zien wat de bijdrage op 

weg naar 2030 daadwerkelijk is. We gaan de netwerken geduren-

de meerdere jaren ondersteunen met kennisontwikkeling, inzet 

van maatregelen, meten en monitoren. Zo verbinden we klimaat-

vriendelijk boeren met duurzaam bodembeheer en versterken we 

de biodiversiteit door – klinkt simpel – slimmer landgebruik. •

→ Meer weten? Chris Koopmans (C.Koopmans@Louisbolk.nl)

0,5 megaton CO₂
Klimaatvriendelijke maatregelen praktisch toepassen 
in de veehouderij en akkerbouw. Dat is het doel van 
zes samenwerkende partijen, gesteund door het mi-
nisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
Het doel is om 0,5 megaton CO₂ jaarlijks extra vast te 
leggen in een door ondernemers gesteunde aanpak. 
Dat kan ondermeer door slim landgebruik.

Dit project is gefinancierd door het ministerie van LNV 

in het kader van het klimaatbeleid
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Gezondheid en het welzijn van kalf en koe volop in de belangstelling 

Jongvee opfokken tot robuuste koeien

Zowel in de agrarische sector, bij de 

overheid, als in de samenleving staat de 

gezondheid en het welzijn van koeien en 

kalveren volop in de belangstelling. Een 

goede opfok van een kalf is essentieel 

voor de latere prestaties als melkkoe, voor 

een rendabele sector én voor de maat-

schappelijke acceptatie van de melkvee- 

en kalverhouderij. Dat vraagt inzicht, 

nieuwe kennis en betrokkenheid van alle 

partijen in het veld. 

Het Louis Bolk Instituut werkt daaraan, 

samen met kennis- en onderzoeksinsti-

tuten, universiteiten, melkveehouders en 

zuivelketens met verschillende economi-

sche en agro-ecologische bedrijfsmodel-

len binnen en buiten Europa. 

Aanpassen aan veranderingen
Met de huidige trend van schaalver-

groting en meer melkproductie per 

koe per melkbeurt, is de behoefte aan 

robuustere koeien gegroeid; dieren die 

zich makkelijk kunnen aanpassen aan 

veranderingen in hun omgeving zonder 

dat dit negatieve gevolgen heeft voor de 

productie, het welzijn en de gezondheid 

van het dier. De ontwikkeling van die 

eigenschappen begint bij de opfok van 

het kalf. 

Groei en leervermogen
In 2018 zijn we gestart met wetenschap-

pelijk onderzoek naar de effecten van het 

contact tussen koe en kalf en kalveren 

onderling op hun ontwikkeling van het 

immuunsysteem, sociale vaardigheden, 

groei en leervermogen. We veronder-

stellen dat kalveren die in contact met 

koeien opgroeien, flexibeler zijn, beter 

leren en makkelijker omgaan met nieuwe 

situaties. 

Tegelijkertijd onderzoeken wij samen 

met melkveehouders hoe zij de nieuw 

opgedane kennis kunnen toepassen in 

hun eigen jongveeopfok. En hoe zij dat 

kunnen gebruiken om een nichemarkt te 

ontwikkelen voor de verkoop van melk 

en vlees van robuuste koeien. •

→ Meer weten? Cynthia Verwer  

(c.verwer@louisbolk.nl)

Kalveren die samen met oudere dieren opgroeien zijn flexibeler en 
nemen eerder ruw- en krachtvoer op. Dat zou de basis kunnen zijn 
voor robuuster melkvee. 
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Beste zaailingen ingezet voor kruisingen

Aardappelziekte uitbannen door veredeling 

In de gangbare teelt wordt het grootste 

deel van de middelen gebruikt om aard-

appelen te beschermen tegen phytopht-

hora. Biologische aardappelteelt zonder 

resistente rassen is sowieso een hache-

lijke zaak, met jaarlijks sterk wisselende 

opbrengsten. Daarom veredelen we sinds 

2009 aardappelrassen en maken we ze 

resistent tegen phytophthora. Het project 

Bioimpuls is onderdeel van het koepel-

programma Groene Veredeling en loopt 

nog tot eind 2019.

Half miljoen zaailingen
Onze cultuuraardappel hebben we 

gekruist met genen voor resistentie 

uit verschillende wilde verwanten van 

de aardappel. De betrokken kwekers 

proberen de mooiste, beste en lekker-

ste zaailingen te kweken en doen dat 

allemaal onder andere omstandigheden. 

Bodem, teeltwijze en microklimaat zijn 

overal verschillend. 

Na vier jaar beoordelen we centraal 

alle selecties van de kwekers op op-

brengst, presentatie, kwaliteit, en natuur-

lijk de resistentie tegen phytophthora. In 

de afgelopen tien jaar zijn al een slordige 

half miljoen zaailingen geëvalueerd.

Gestapelde resistenties
De beste zaailingen gebruiken we op-

nieuw voor kruisingen. Zo ontwikkelen 

we stapsgewijs steeds betere rassen qua 

opbrengst, onkruidonderdrukking en 

opname van voedingsstoffen. Maar de 

aardappels zien er ook steeds mooier uit, 

smaken gekookt nog lekkerder en geven 

mooiere friet en chips na bakken. 

Daarnaast brengen we verschillende 

resistentiefactoren in één ras bijeen: het 

stapelen van resistenties. Omdat phy-

tophthora vrij makkelijk door één enkele 

resistentie heen kan breken, is een nieuw 

ras met gestapelde resistentie duurzamer 

beschermd. In de nieuwste kruisingen 

stapelen we al tot zes resistentiefactoren. 

Wereldwijd is dat een unicum.

Nog even doorgaan
Als we phytophthora duurzaam uit onze 

aardappels weg willen houden, moeten 

we nog even doorgaan. We hebben nog 

zo’n twee à drie rondjes van kruisen en 

selecteren tot 2029 nodig om u in 2040 

rassen met de allernieuwste resistenties 

te kunnen laten eten. •

→ Meer weten? Ir. Peter Keijzer 

(p.keijzer@louisbolk.nl)

Hoe krijgen we de aardappelziekte ‘Phytophthora infestans’ uit onze 
aardappelen? Dat is de insteek van onderzoek waaraan het Louis Bolk 
Instituut samen met Wageningen Universiteit en verschillende kweek-
bedrijven werkt. Resistentie tegen deze ziekte kan het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen fors omlaag brengen.
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Zoektocht naar alternatieve afzetmarkten voor akkerbouwers

Graan geeft iets 
terug aan de bodem

Graan wortelt stevig, heeft weinig be-

werking nodig en laat stoppels achter. 

Daardoor geeft graan iets terug aan de 

bodem en is het een belangrijk gewas in 

de akkerbouw. Ook leggen bijvoorbeeld 

veldleeuweriken graag nestjes in op-

komend tarwe. Bovendien is graan een 

belangrijke bron van eiwit en energie in 

onze voeding. 

Toch staat de graanteelt in Ne-

derland onder druk. Al jaren zijn de 

graanprijzen op de wereldmarkt laag. 

Daardoor is het voor Nederlandse 

akkerbouwers moeilijk om hun graan 

tegen een goede prijs af te zetten. 

Vruchtbare grond in Nederland is 

relatief duur en dat maakt concurreren 

lastig. De akkerbouwers moeten dus op 

zoek naar alternatieve afzetmarkten of 

ze moeten hun teeltwijze verbeteren. 

Onze aanpak op verschillende niveaus:

• Op gewasniveau werken we aan 

het ontwikkelen van biologi-

sche zomertarwepopulaties, die 

boeren zelf op eigen land kunnen 

vermeerderen. Tarwepopulaties 

hebben een brede genetische 

basis en zijn daarom weerbaarder 

tegen ziektes en weersextremen 

dan uniforme rassen.  

• Op veldniveau werken we met 

gangbare akkerbouwers die meer-

jarige akkerranden aanleggen en 

beheren. Tijdens veldtrainingen 

leren we akkerbouwers hoe ze pla-

gen systematisch en op natuur-

lijke wijze kunnen bestrijden. Dit 

leidt tot minder inzet van gewas-

beschermingsmiddelen, minder 

afhankelijkheid van de industrie 

Bij het Louis Bolk Instituut zoeken we in verschillende projecten 
naar natuurinclusieve teeltsystemen. Granen zijn daarbij een 
speerpunt. Akkerbouwers telen vaak graan om de bodem gezond 
te houden.  
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en meer bewustwording over de 

neveneffecten van middelen.  

• Op veld- en ketenniveau werken 

we aan mengteelten van granen 

met peulvruchten. Veldbonen en 

lupines bloeien uitbundig en zijn 

een bron van nectar en stuifmeel 

voor insecten. Ook past deze teelt 

goed in de huidige tijd, waarin 

ons dieet steeds meer uit plant-

aardige eiwitten bestaat dan uit 

eiwitten uit vlees.  

Door peulvruchten te mengen 

met tarwe is de onkruiddruk en de 

bemestingsbehoefte bovendien 

laag en neemt het eiwitgehalte in 

de tarwe toe. Dat is gunstig voor 

de kwaliteit. Door afnemers van 

granen en peulvruchten actief te 

betrekken bij de proeven, bou-

wen we aan een regionale keten 

voor granen met bakkwaliteit en 

peulvruchten van Nederlandse 

bodem.  

• Op gebiedsniveau bekijken we of 

we met alternatieve granen een 

nichemarkt kunnen bedienen. Dit 

doen we met ‘Vergeten graansoor-

ten’ als eenkoorn, emmer en rivet 

tarwe, die we in combinatie met 

bijzondere akkerflora laten groei-

en. Lokale bakkers zijn aanwezig 

tijdens graanwandelingen in het 

veldseizoen en kunnen proefbak-

ken. Op die manier onderzoeken 

we welke baktechnieken geschikt 

zijn voor deze ‘oergranen’. 

Onderzoekers van het Louis Bolk krij-

gen regelmatig de vraag om beleidsad-

vies te geven. Daarbij werken we samen 

met beleidsmakers en NGO’s zoals het 

Wereld Natuur Fonds. •

→ Meer weten? Boki Luske 

(b.luske@louisbolk.nl)
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2018 in cijfers
Het werk van een Raad van Toezicht 

in de structuur van een Stichting 

met een directeur/bestuurder is over 

het algemeen redelijk overzichtelijk 

en volgens sommigen vaak wat saai. 

Persoonlijk vind ik het mooi als ik van 

zo’n proces zelf nog wat opsteek.

De afgelopen jaren is het Louis 

Bolk Instituut op zoek gegaan naar de 

‘ziel’ van de organisatie. De kunst is om vervolgens van daar-

uit een goede plek te vinden in de maatschappelijke omge-

ving én – voor niets gaat de zon op – een goed verdienmodel 

te creëren voor de komende jaren. 

Als planoloog ben ik opgevoed met het idee dat bijna alles 

maakbaar is. Te nat om ergens te bouwen? Dan draineren we 

of hogen we op. Via het Louis Bolk zijn mijn inzichten verder 

verdiept: bij ingrepen in onze omgeving is het noodzakelijk 

om zo veel mogelijk aan te sluiten bij natuurlijke processen. 

Het is robuuster, doelmatiger en efficiënter dan dure, vaak 

onbewezen, hightech oplossingen.

Hierdoor is bij mij het besef gegroeid dat we zeer slordig 

omgaan met onze bodem, terwijl deze een essentiële rol 

vervult in onze landbouw, natuur, en bij water- en koolstof-

berging. Aandacht voor de bodem is zeer belangrijk bij de 

ruimtelijke ontwikkeling van ons land.

Het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem 

kent veel voordelen, heb ik ook als voorzitter van de Klimaat-

tafel Landbouw en Landgebruik van verschillende belangen-

organisaties bevestigd gekregen. En juist deze praktijkkennis 

is de afgelopen tijd voor een belangrijk deel door het Louis 

Bolk gevoed. Kortom: werk als voorzitter van de Raad van 

Toezicht is niet alleen saai en strikt ingekaderd maar ook 

inspirerend voor je verdere leven en werk.

Pieter van Geel,
Voorzitter Raad van Toezicht

brochures, boeken en rapporten 

19 artikelen in vakmedia en 
nieuwsbrieven

artikelen in 
wetenschappelijke journals 

35  nieuwsberichten op de website 
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Staat van baten en lasten over 2018 (x 1000 in euro’s)

Werkelijk 2018 Werkelijk 2017

Project- en subsidiebaten   5.658  3.909 

Ingekochte projectkosten -1.964  -935 

Netto project- en subsidiebaten  3.694  2.974 

Baten uit fondsenwerving 5  5 

Giften en overige baten  8  6 

Som der baten  3.707 2.985 

Lonen en salarissen  2.460  2.342 

Sociale lasten     358  320 

Afschrijvingen op materiële vaste activa          13  7 

Overige bedrijfslasten     390  405 

Som der lasten 3.221  3.074 

486  -89 

Financiële baten en lasten -5  -3 

Netto resultaat 481  -92 

Belastingen -100  -33 

Netto resultaat na belastingen 381  -59 

Het boekjaar 2018 is door het Louis Bolk, na een aantal mindere 
jaren, afgesloten met een positief resultaat van € 481.707,- voor 
belastingen. De voornaamste oorzaak is de sterke stijging van 
de som der baten met € 721.653,- (24,2%). De verwachting is 
dat deze lijn ook komend jaar wordt doorgezet en de financiële 
positie verder zal worden verstevigd. Qua afkomst van finan-
ciering valt op dat het aandeel van provincies en gemeenten 
sterk gestegen is en nu de grootste categorie is (van 18% naar 
34%). Het aandeel van ministeries en regelingen is kleiner dan 
in 2017 (32% in 2018 t.o.v. 36% in 2017). 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 Stolwijk en Kelderman.

Jaarrekening

Herkomst van projectfinanciering 2018

34%

32%

11%

8%

8%

4% 3%

Provincies en gemeenten
Ministeries en regelingen
Bedrijven
EU subsidies

Buitenlandse e/o lokale �nanciers
Overige
Instellingen & stichtingen
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de natuurlijke kennisbron

www.louisbolk.nl
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