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VOORWOORD

In 2016 heeft het concept natuurinclusieve landbouw vleugels gekregen. Dat werd mij 

duidelijk tijdens inspiratiesessies en ontmoetingen met staatssecretaris Van Dam, ge- 

deputeerden van provincies en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Iedereen zoekt 

naar oplossingen voor een veerkrachtig voedselsysteem met een gezonde bodem en leef-

omgeving in een aantrekkelijk landschap. Natuurinclusieve landbouw staat voor een vol-

houdbare vorm van landbouw, en ik ben er trots op dat we vanuit het Louis Bolk Instituut 

aan de wieg hebben gestaan van de invulling van dit concept. Ook positieve gezondheid 

is inmiddels een bekend begrip geworden. Daarbij gaat het om veerkracht, aanpassingsver-

mogen en eigen regie van de burger over zijn gezondheid en welbevinden. Deze twee the-

ma’s zijn uitgebreid aan bod gekomen tijdens ons jubileumsymposium in oktober 2016, 

met Cees Veerman als keynote speaker. Een feestelijke en inspirerende bijeenkomst waar 

duidelijk werd hoe belangrijk de visie en aanpak van ons instituut is voor grote, complexe 

maatschappelijke problemen. 

Onze praktijkgerichte aanpak, die  zich in de loop der jaren heeft bewezen, leidt tot toe-

pasbare, effectieve en vaak kostenbesparende oplossingen variërend van het herstel van 

bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit, tot het omkeren van diabetes en het bevorderen 

van groente- en fruitconsumptie bij jonge kinderen. Een paar sprekende voorbeelden van 

ons onderzoek vindt u in dit jaarverslag. 

Waardering krijgen we veelvuldig voor ons werk, dat blijkt ook uit een marktanalyse die is uit-

gevoerd. Toch hebben we het afgelopen jaar rode cijfers gedraaid. Dat komt doordat ons onderzoek 

vooral door overheden wordt gefinancierd, die steeds meer te kampen hebben met bezuinigingen. Hoog tijd 

voor een nieuwe benadering van de markt.

We hebben dan ook intern een transitie in gang gezet om marktgerichter te gaan werken. Het is daarbij de kunst om relaties en netwerken te betrek-

ken die ons werk niet alleen waarderen,  maar ook bereid zijn te investeren. Daarbij hebben we goed gekeken naar onze positionering: vanaf nu zijn 

wij het kennisinstituut voor natuurinclusieve landbouw en positieve gezondheid. Onze focus blijft: werken aan duurzame gezondheid van mens, dier, 

plant, bodem en leefomgeving.

Jan Willem Erisman, 

directeur

                         j.erisman@louisbolk.nl

   “We gaan voor natuurinclusieve landbouw 
    en positieve gezondheid”



PROJECTEN IN 2016

 
                          EIWITRIJKE GEWASSEN   

                        BIEDEN UITKOMST VOOR BOER, 
                        CONSUMENT EN MILIEU

                           Lupines, veldbonen, erwten en soja bevatten niet alleen een hoog  
                         eiwitgehalte maar zijn ook bloeiende planten en goede stikstofbinders. Deze 

gewassen bieden dus grote kansen als bodemverbeteraar, voedselbron voor nuttige insecten, 
veevoer en vleesvervanger. Om de teeltmogelijkheden voor gematigde klimaten, zoals Neder-

land, te verbeteren werkt het Louis Bolk Instituut mee aan een grootschalig Europees onderzoek. Van-
wege onze expertise op het gebied van innovatie van de gehele productieketen, zijn we in dit EU- pro-

ject betrokken bij zowel veredeling en teeltoptimalisatie als marktontwikkeling en consumentenonderzoek. 
→

Protein2Food; 2015-2019; Udo Prins en Edwin Nuijten.   u.prins@louisbolk.nl  e.nuijten@louisbolk.nl
Zie op https://www.youtube.com/watch?v=E9GjFKSB8gA een filmpje over Eiwitrijke gewassen

MET BOMEN
MEER HONINGBIJEN

Door de industrialisatie van de 
landbouw is het platteland nauwelijks meer 
geschikt voor bijen. Op tien biodynamische bedrijven 
zijn sinds enkele jaren weer bijenvolken gehuisvest. Op 
deze bedrijven heeft het Louis Bolk Instituut onderzocht op 
welke beplanting de honingbijen foerageren. 
Uit de analyses blijkt dat in april en mei maar liefst 80% van 
het opgeslagen stuifmeel afkomstig is van bomen en struiken. 
Het was al bekend dat bomen verschillende ecosysteemdiensten 
leveren, zoals luwte, ontwatering en habitat voor nuttige insecten. 
Met dit onderzoek is aangetoond dat bijen niet zonder bomen kunnen. 
→
Bij, Boer & Burger; 2014-2016; Boki Luske.
b.luske@louisbolk.nl

Natuur creëren met de teelt van veevoer

Europa heeft de meest fosfaatrijke gronden van 

de wereld en Nederland spant de kroon: meer dan 

60% van onze landbouwgrond op zand is fosfaat-

verzadigd. Teveel fosfaat in natuurgronden leidt 

tot verlies aan soortenrijkdom door overheersing 

van één of enkele plantensoorten. Bovendien lekt 

fosfaat naar oppervlakte- en grondwater, met 

ongewenste algengroei en verlies van biodiversi-

teit tot gevolg. Hoewel de hoeveelheden fosfaat 

in Nederland zeer hoog zijn, neemt wereldwijd 

de voorraad af. Fosfaat is namelijk een eindige  

grondstof. Onder de noemer ‘uitmijnen van fos-

faat’ heeft het Louis Bolk Instituut een methode 

ontwikkeld om fosfaat te recyclen. Door graskla-

ver te telen en die regelmatig te maaien en af 

te voeren als veevoer, daalt het fosfaatgehalte in 

de bodem. Deze techniek is getest en onderzocht 

in onder meer De Loonse en Drunense Duinen 

in Noord-Brabant. Uitmijnen blijkt voor boer en 

natuurbeheerder een betaalbaar alternatief voor 

het afgraven van de bovengrond, waarbij boven-

dien het bodemleven en de bodemhistorie niet  

verstoord worden. Onze conclusie: uitmijnen is ef-

fectief en haalbaar, en heeft als pluspunt dat het 

uitgemijnde fosfaat wordt gerecycled in de vorm 

van veevoer.

Phytoextraction of Soil Phosphorus by Potas-

sium-Fertilized Grass-Clover Swards; publica-

tie in Journal of Environmental Quality; 2016; 

Bart Timmermans en Nick van Eekeren

b..timmermans@louisbolk.nl
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VRAAGBAAK VOOR 
LANDBOUW, VOEDING EN 
GEZONDHEID

In de Tweede Kamer worden regelmatig Kamervragen gesteld 
over urgente kwesties in de landbouw- en voedingssector, zoals 
gentechnologie, bodemvruchtbaarheid, dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat.
Naar aanleiding daarvan laten ambtenaren zich informeren door experts, 
en steeds vaker kloppen zij hiervoor aan bij het Louis Bolk Instituut. In 2016 
brachten onze onderzoekers hun kennis en visie in bij rondetafelgesprekken 
over onder meer bodemvruchtbaarheid en organisch stof, voedselbeleid, 
veredeling, en weidegang. Op die manier dragen we ons steentje bij aan de 
ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving ter bevordering van duurzame 
landbouw, voeding en gezondheid.

Adviezen en visie op www.louisbolk.nl/actueel  

Melkveehouders werken aan bodemkwaliteit

Door intensief landgebruik kampen boeren met af-

name van bodemkwaliteit. Het Louis Bolk Instituut 

heeft in verschillende onderzoekstrajecten onder-

zocht hoe melkveehouders hun bodemkwaliteit 

weer kunnen opbouwen. Uit deze resultaten blijkt 

dat het organische stofgehalte optimaal opbouwt 

bij een verdeling van 60% blijvend grasland, 20%  

grasklaver in rotatie met 20% snijmais. Onder blij-

vend grasland in dekzandgrond loopt het organi-

sche stofgehalte op naar 6 tot 7% terwijl het bij 

continue bouwland rond de 2% schommelt. Met 

een vruchtwisseling van drie jaar grasklaver en drie 

jaar maïs kan het organische stofgehalte oplopen 

naar 3,5 tot 4%. Niet alleen de bodemkwaliteit 

maar ook het rendement verbetert aanzienlijk. 

Dankzij minder gebruik van kunstmest, meer eiwit 

van eigen land en een lagere import van soja le-

vert deze manier van landgebruik een financiële 

plus op van 6.000 tot ruim 7.400 euro per jaar  

voor een gemiddeld melkveebedrijf uit de Achter-

hoek en Liemers. Deze economische berekening 

hebben wij samen met Wageningen Livestock Re-

search opgesteld op basis van de kengetallen uit 

het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en 

Liemers. Onze conclusie: betere bodemkwaliteit en 

duurzaam landgebruik betekenen pure winst voor 

boer en milieu.

→ 

Optimaal landgebruik voor bodemkwaliteit; 

publicatie in vakblad V-focus; 2016; Nick van 

Eekeren.

n.vaneekeren@louisbolk.nl

                                                                                                                              
KALF BIJ KOE

        In de natuur groeit het kalf op bij de  
            moederkoe, en dat is hoe een groeiende groep  

             burgers het graag op melkveebedrijven in Nederland  
zou willen zien. In 2016 heeft het ministerie van Economische 

Zaken daarom aan het Louis Bolk Instituut de opdracht gegeven om 
samen met Wageningen UR een verkennend onderzoek Kalf bij de Koe uit 

te voeren. Het doel is om veehouders die overwegen het kalf na de geboorte 
bij de koe te houden, praktische handvatten te bieden. In dit traject zijn experts 

en ervaringsdeskundigen bevraagd en is een overzicht van wetenschappelijke litera-
tuur opgesteld. →Het rapport verschijnt in 2017.

Verkenning Kalf Bij Koe; Cynthia Verwer en Lidwien Daniels
c.verwer@louisbolk.nl  l.daniels@louisbolk.nl



BETERE 
GEZONDHEID 
DOOR MEER EIGEN REGIE

Amsterdam-Zuidoost heeft een achterstand op het gebied van gezondheid. 
Initiatieven om die situatie te verbeteren, hebben tot nog toe beperkt effect. 
Gebaseerd op het concept positieve gezondheid gaat het Louis Bolk Instituut nu 
onderzoeken of de gezondheid en leefomgeving concreet verbeterd kunnen worden
door de veerkracht, eigen regie en zelfredzaamheid van burgers aantoonbaar te ver-
sterken. Het plan van aanpak is opgesteld in samenspraak met alle partijen, dus 
burgers, zorg- en welzijnsorganisaties, beleidsmakers en gemeente. → 

Positieve gezondheid in Amsterdam-Zuidoost; 2016-2019; 
Herman van Wietmarschen
h.vanwietmarschen@louisbolk.nl →

Jong geleerd, oud gedaan
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    LANG EN GEZOND LEVEN IN OSS
 
       Op sommige plekken in de wereld – de zogenaamde Blue Zones –  

worden mensen zeer oud in goede gezondheid. De levensstijl in deze Blue 
Zones wordt gekenmerkt door een positieve kijk op het leven, gezond eten, 

dagelijks bewegen en sterke sociale banden. In Oss hebben verschillende orga-
nisaties en burgers de eerste Blue Zone in Nederland gelanceerd. Het Louis Bolk  

Instituut heeft voor hen geïnventariseerd welke randvoorwaarden nodig zijn voor 
een succesvolle vervolgstap. Het advies luidt: werk aan bewustzijn en inspiratie in 

verbinding met elkaar en zorg voor een actieve samenwerking tussen instellingen, bur-
gers en overheden.→ 

Blue Zone Oss; 2016; Sjef Staps
s.staps@louisbolk.nl

Het merendeel van de kinderen in Nederland eet 

onvoldoende groente en fruit. Omdat een groot 

aantal baby’s en peuters één of meerdere dagen 

op een kinderdagverblijf doorbrengt, heeft het 

Louis Bolk Instituut onderzocht of juist hier de 

consumptie van groente en fruit gestimuleerd kan 

worden. Het onderzoek duurde drie maanden en 

vond plaats op zeven kinderdagverblijven in de re-

gio Rotterdam en Amsterdam. Bij aanvang is een 

nulmeting uitgevoerd en gedurende het onderzoek  

zijn de aankoop en consumptie geregistreerd. Voor 

de uitvoering van dit project hebben wij nauw sa-

mengewerkt met zowel leidsters als ouders. Leid-

sters hebben op sommige locaties gekozen voor 

speciale groente- of fruitthema’s, en op meerdere 

locaties is er gewerkt met een kok. Onze conclusie: 

het kinderdagverblijf is een geschikte locatie om 

jonge kinderen enthousiast te maken voor het eten 

van groente en fruit. Door deze producten frequen-

ter en gevarieerder aan te bieden, gaan ze er daad 

werkelijk meer porties en meer soorten van eten. 

Er is echter meer onderzoek nodig om te bepalen 

welke strategie het meest effectief is. 

Verhogen van groente- en fruitconsumptie; 

(biologische) groente- en fruitinterventie bij 

kinderen in kinderdagverblijven; 2016; LBI 

Rapport; Lucy van de Vijver, Marieke Battjes-

Fries, Marja van Vliet, Miek Jong. 

m.battjes@louisbolk.nl  
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Voeding en leefstijl als medicijn

Diabetes type 2 is een groeiend probleem. Bijna 1 

miljoen Nederlanders heeft deze ziekte en elk jaar 

komen er 55.000 nieuwe patiënten bij. Momen-

teel krijgen zij medicatie en standaard voedings-

adviezen maar die bieden geen genezing. Het 

Louis Bolk Instituut heeft samen met de stichting 

Voeding Leeft onderzocht hoe diabetes-2 ‘omge-

keerd’ kan worden met een andere voedings- en 

leefstijl. Een groep van 72 mensen met diabetes-2 

kreeg uitleg en begeleiding om meer verse, onbe-

werkte producten en langzaam opneembare kool-

hydraten (zoals noten, zaden, groenten en fruit) te 

eten. Ook werden de patiënten gestimuleerd zelf  

hun leefstijl aan te passen door anders te eten en 

meer te bewegen en te slapen. De referentiegroep 

waren patiën-ten uit de reguliere Ketenzorg. Bij 

beide groepen zijn medische controles uitgevoerd. 

Deelnemers die hun voeding en leefstijl hadden 

veranderd, ervoeren een betere gezondheid en 

lieten significante verbeteringen zien in klinische 

parameters, zoals nuchter glucose en HbA1c. Deze 

vermindering van ziektelast leidde tot een forse 

afbouw van de diabetes-medicatie tot wel 75% 

binnen 30 dagen. Onze conclusie: mensen met dia- 

betes type 2 krijgen met een actieve en bewuste 

leefstijl meer grip op hun eigen gezondheid en  

kunnen daarmee flink besparen op medische kos-

ten. Een mooi voorbeeld van de toepassing van het 

concept Positieve gezondheid.

Project Diabetes type 2 omkeren; in 2016 

gelauwerd met de Zinnige Zorg Award van 

VGZ; rapport verschijnt in 2017; Peter Voshol 

en Marieke Battjes-Fries.

p.voshol@louisbolk.nl

                                                                                                                       

MINDER STRESS 
MET MINDFULNESS

Door de bezuinigingen in de zorgsector moeten 
huisartsen in korte tijd veel patiënten zien. Dat levert 
werkdruk en dus stress op, wat de zorgkwaliteit onder druk zet. 
Op initiatief van een huisarts heeft het Louis Bolk Instituut onderzocht of dok-
ters hun stress kunnen verminderen met mindfulness. Gedurende acht weken  
hebben 54 artsen wekelijks mindfulness training gevolgd. Met name doordat  

zij zich meer bewust werden van hun eigen stresspatronen, konden zij hun 
gevoel van stress significant reduceren en hun zelfcompassie en zelfreflectie 
vergroten, zelfs zes maanden na afloop van de training. → 

Mindfulness bij huisartsen; 2016; Miek Jong

             m.jong@louisbolk.nl



º

Het Louis Bolk Instituut heeft het boekjaar 2016 helaas met een verlies moeten 

afsluiten: het resultaat voor belastingen was € -113.421,-. Ook de omzet lag in 

2016 iets lager dan in 2015, maar bedroeg nog steeds bijna 4 miljoen euro. In 

een krimpende markt voor onderzoeksprojecten heeft het Louis Bolk Instituut het 

wat lastig om zich goed staande te houden. De belangrijkste bron van financiering 

blijft de bijdrage vanuit ministeries en regelingen (43%). Wel is de organisatie er 

in 2016 in geslaagd meer opdrachten vanuit het bedrijfsleven te verwerven (15% 

versus 7% in 2015). De jaarcijfers hebben betrekking op de jaarrekening van 

de Stichting Louis Bolk Instituut en zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 

Op deze cijfers is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven door 

accountant Stolwijk en Kelderman.

Staat van baten en lasten over 2016  (x 1000 in euro’s, afgerond)

                    Werkelijk 2016  Werkelijk 2015

Project- en subsidiebaten  3.849  3.941

Ingekochte projectkosten  -1.210   -1.252

Netto project- en subsidiebaten   2.640   2.689

Baten uit fondsenwerving   8   19

Giften en overige baten   14   47

Som der baten   2.661   2.755

Lonen en salarissen  2.117   2.039

Sociale lasten  305   296

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  11   14

Overige bedrijfslasten  340   328

Som der lasten   2.772   2.677

  -111   78

Financiële baten en lasten   -2   -2

Netto resultaat   -113   76

Belastingen   -15  9
Netto resultaat na belastingen   -98   67

Herkomst van projectfinanciering 2016

Ministeries en regelingen
Provincies / Gemeenten
EU-subsidies
Bedrijven
Instellingen en stichtingen
Buitenlandse e/o lokale financiers
Overigen

43%

15%

7%

15%

10%

8%
2%

Jaarrekening
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Over het Louis Bolk Instituut
 
Al ruim 40 jaar ontwikkelen wij kennis voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid, drie schakels die in onze visie samen-
hangen. Onze focus ligt daarbij op natuurinclusieve landbouw en positieve gezondheid.

We werken aan het versterken van natuurlijke systemen en processen, of het nu een agrarisch gebied betreft, of een bodem, een 
bedrijf, een patiënt, of een stadswijk. Dat doen we samen met betrokkenen, dus participatief, en gericht op praktische en toepasbare 
resultaten. Zo dragen wij concreet bij aan gezondheid en vitaliteit, veerkrachtige voedselsystemen, en een klimaatbestendige, duur-
zame leefomgeving.

Wat is volgens ons de essentie van natuurinclusieve landbouw?
Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die gebruik maakt van functionele  biodiversiteit en natuurlijke 
processen. Het resultaat is een veerkrachtig voedselsysteem en een gezond verdienmodel, met behoud van natuur en landschap.

Hoe zien wij Positieve Gezondheid?
Positieve Gezondheid staat voor een brede kijk op gezondheid en welbe-
vinden.  Daarbij draait het om het vermogen van mensen om zich aan te 
passen aan de uitdagingen van het leven, en zelf regie te voeren over hun 
eigen gezondheid en welbevinden.

In plaats van risicomanagement werken wij aan concepten (zoals Positieve 
Gezondheid), praktijkkennis en maatregelen die de weerbaarheid van het 
systeem vergroten. Met de natuur. 

I N S T I T U U T

Risicomanagement                           Weerbaarheid

(Naar Ten Napel et al., 2006)


