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Net na de afsluiting van 2019 waren 

wij zeer content over hoe het jaar 

voor het instituut is verlopen. Nog steeds 

kijken wij terug op een zeer positief jaar, 

al is het perspectief door de coronacrisis 

wel enigszins veranderd. Werken aan onze 

missie is juist nu van belang, want wat de 

crisis ons zeker geleerd heeft, is dat ons 

voedselsysteem, de landbouw en onze 

gezondheid kwetsbaar is. Het is nu belang-

rijker dan ooit om te werken aan weerbaar-

heid en adaptieve systemen. Het gaat dan 

niet alleen om de fysieke en psychische, 

maar ook om sociale weerbaarheid. Het 

versterken van adaptief vermogen is een 

belangrijke middel om de weerbaarheid 

te verhogen. Dat is waar het Louis Bolk 

Instituut ook al jaren op inzet, zowel 

binnen het thema voeding en gezondheid 

als bij natuurinclusieve landbouw. Andere 

voorbeelden worden in dit jaarverslag naar 

voren gebracht, zoals het microbioom, de 

micro-organismen die op, in en om ons 

heen leven. Wij deden onderzoek naar 

het microbioom in de melkveehouderij, 

maar ook naar het herstel van het micro-

bioom na het gebruik van antibiotica in de 

ouderenzorg. Daarnaast onderzochten we 

bijvoorbeeld het beheer van organische 

stof in de bodem als belangrijke factor in 

de vochthuishouding, koolstofvastlegging 

en nutriëntenvoorziening. 

Werken aan adaptieve systemen vergt 

een integrale aanpak. Eens te meer is dat 

duidelijk geworden bij de stikstofpro-

blematiek, die in 2019 een belangrijke 

rol heeft gespeeld voor het instituut als 

adviseur van boer en beleid. Een integrale 

aanpak is nodig voor de transitie naar een 

weerbare landbouw op alle aspecten: van 

agrobiodiversiteit tot de economie en de 

verdienmodellen. Ook voor de natuur is 

een integrale aanpak gewenst met gebieds- 

processen waarin samen met alle stake-

holders gewerkt wordt aan oplossingen en 

aan de toekomstige bestendigheid en dus 

weerbaarheid van het gebied.

Onze missie is om een bijdrage te 

leveren aan duurzame landbouw, voeding 

en gezondheid. Het is niet ons doel een 

groot financieel resultaat te behalen, maar 

kostendekkend te werken. Daarom zijn wij 

nu extra blij met de buffer die wij vorig jaar 

hebben opgebouwd. Het geeft ons de mo-

gelijkheid om op een goede en evenwich-

tige manier onze missie voort te zetten. 

In 2019 hebben we ervoor gezorgd dat het 

Louis Bolk instituut zelf weerbaar is, door 

te werken aan het adaptieve vermogen. Wij 

doorstaan de coronacrisis en zijn bereid 

om onze kennis en ervaring in te zetten 

om ook anderen daarbij te helpen en hun 

adaptief vermogen te versterken zodat ook 

zij weerbaarder worden. •

Werken aan weerbaarheid

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

Voorwoord
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Biodiversiteit is de rijkdom en diversiteit van 

al het leven op aarde. Dat betekent dat bio-

diversiteit niet alleen gaat over individuele 

soorten, maar ook over de diversiteit aan ecosyste-

men, soorten en genen, en de samenhang daar- 

tussen. Biodiversiteit staat daarmee voor integra-

liteit, ook in de landbouw. Het Louis Bolk instituut 

kiest ook voor deze integrale benadering en heeft 

daar het Conceptueel Kader Biodiversiteit voor ont-

wikkeld, dat een kader schetst voor de bevordering, 

monitoring en mogelijke beloning voor biodiversiteit 

in de melkveehouderij. Dit kader vormde de basis 

voor de Biodiversiteitsmonitor melkvee en akker-

bouw, een initiatief van het Wereld Natuur Fonds, 

FrieslandCampina en de Rabobank. Deze Biodiver-

siteitsmonitor moet ervoor zorgen dat inspanningen 

van boeren ten behoeve van biodiversiteit meetbaar 

worden. Dat maakt het vervolgens mogelijk om ver-

dienmodellen in de keten te ontwikkelen en daarmee 

minder afhankelijk te zijn van subsidies. 

Kringlooplandbouw
Ook bij de overheid zien we dit integrale denken 

rond biodiversiteit. De door minister Schouten 

geïntroduceerde Kringlooplandbouw moet nieuw 

perspectief bieden om tot een volhoudbare land-

bouw in Nederland te komen. ‘Uitgangspunt in de 

Visie Kringlooplandbouw is: kijk integraal naar de 

problemen en de oplossingen’, zegt Tim Verhoef, 

coördinator van de werkgroep Kringlooplandbouw 

van het Ministerie van LNV. ‘Iets goed doen voor 

klimaat kan bijvoorbeeld ook voordelig zijn voor stik-

stofreductie. Bodemkwaliteit, biodiversiteit, klimaat 

et cetera hangen allemaal samen. De visie wordt nu 

vertaald in een realisatieplan.’

Met KPI’s meetbaar maken
De prestaties van de kringlooplandbouw worden 

getoetst aan de hand van negen toetsingscriteria 

zoals het sluiten van de kringloop en bijdrage aan kli-

maat- en andere leefomgevingsopgaven. Om dit echt 

concreet en meetbaar te maken, deed het Louis Bolk 

Biodiversiteit levert veel 
ecosysteemdiensten

Landbouw is afhankelijk van biodiversiteit, maar draagt ook 
zelf bij aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Daarom 
is een integrale benadering nodig om de biodiversiteit 
te versterken en te gebruiken en zo adaptieve, weerbare 
systemen te creëren. 

Biodiversiteit
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Instituut samen met Boerenverstand in opdracht van 

het ministerie van LNV verkennend onderzoek naar 

het ontwikkelen van een integrale set KPI’s, Kritische 

Prestatie Indicatoren. KPI’s, waarmee in het bedrijfs-

leven al lange tijd wordt gewerkt, zijn variabelen om 

de prestaties van ondernemingen te analyseren en 

de organisatie te sturen richting vooraf gestelde doe-

len. De Biodiversiteitsmonitor is ook gebaseerd op 

KPI’s. Verhoef is blij met het advies over het gebruik 

van KPI’s in de kringlooplandbouw. ‘Het is een goede 

basis om mee verder te werken. Nu is de vraag wat 

verder nodig is om het tot een succes te maken. Het 

advies is om proeven te doen, dus we kijken nu welke 

stappen we kunnen zetten om ervaring op te doen’, 

aldus Verhoef. Ook is het nog de vraag hoe de KPI’s 

ingebed moeten worden. ‘Idealiter worden KPI’s de 

basis voor beloning, dat kan vanuit de keten zoals 

FrieslandCampina al doet, maar het zou ook goed 

in het Europees Landbouwbeleid kunnen passen in 

volgende ronde in 2023.’ 

Agroforestry
Een mooi voorbeeld van een geïntegreerd concept 

is agroforestry, een manier om bomen en struiken 

weer in te passen in landbouwsystemen. Het concept 

mag zich verheugen op veel aandacht en ook vanuit 

de minister van LNV is interesse, maar er is nog veel 

onderzoek nodig om tot succesvolle verdienmo-

dellen te komen. Ook lopen initiatiefnemers tegen 

bestaand beleid en regelgeving aan, waarin dit type 

landgebruik helemaal niet voorkomt.

Het ministerie vroeg het Louis Bolk Instituut een 

masterplan te maken dat beschrijft wat er nodig is 

om over tien jaar 25.000 ha agroforestry gerealiseerd 

te krijgen. ‘Agroforestry is heel anders dan eenjarige 

gewassen’, zegt Boki Luske die bij het masterplan 

betrokken is. ‘Het heeft een heel andere terugver-

dientijd. Het levert op een gegeven moment fruit en 

noten op, en veel later ook hout. Daarbij heb je een 

korte omloop bij bijvoorbeeld wilgen, en een veel 

langere bij meer kwaliteitshout.’ Maar deze tastba-

re producten zijn niet het enige wat agroforestry 

oplevert, er zijn ook veel ecosysteemdiensten die 

in geld zouden moeten worden omgezet. ‘Denk aan 

het vergroten van de landschapskwaliteit, gunstige 

beïnvloeding van het microklimaat en CO2-vastleg-

ging. Je moet dus ook naar andere waarden kijken 

dan landbouwproducten alleen.’ 

Registratie van gemengde systemen
Na het masterplan is Luske nu bezig met een 

vervolgopdracht: de invoering van percelen met 

agroforestry in de gecombineerde opgave, in de 

volksmond de mei-telling genoemd, waarin agrariërs 

hun bedrijfsgegevens doorgeven aan de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland. ‘Dat systeem is voor-

al gericht op monoculturen. De vraag is: hoe richt je 

dit voor gemengde systemen in? In Vlaanderen zijn 

ze hier al verder in, je kunt daar twee lagen invoe-

ren, bijvoorbeeld een boomlaag en eronder gras. Zo 

krijgt agroforestry ook een plek.’ Luske verwacht 

dat agroforestry verder zal groeien, ook vanwege de 

bijdrage aan landschap en biodiversiteit. ‘Het is echt 

een kans, bijvoorbeeld rondom natuurgebieden, als 

zachte overgang richting intensievere landbouw. 

Dan is agroforestry mogelijk een goede buffer tegen 

ongewenste stikstofdepositie.’ •

→ Meer weten? 

Boki Luske
b.luske@louisbolk.nl
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Het microbioom is een verzameling van 

onder andere bacteriën en schimmels. Elk 

mens, dier, plant of bodem heeft een uniek 

microbioom dat bijvoorbeeld zorgt voor bescher-

ming tegen ziekteverwekkers en de vertering van 

voedsel in mens en dier. In de bodem zorgt het voor 

het afbreken van organische materiaal, waarmee 

voedingsstoffen voor planten vrijgemaakt worden. 

Er wordt ook steeds meer ontdekt over de rol van 

micro-organismen op het immuunsysteem. Het 

Louis Bolk Instituut denkt dat als het microbioom 

in balans is, de micro-organismen hun rol kunnen 

vervullen en zorgen dat er niet één gaat overheer-

sen en schadelijk wordt. Wat deze balans is en of 

die voor iedereen en in alle omstandigheden gelijk 

is, blijft daarbij een belangrijke vraag en vraagt om 

onderzoek vanuit verschillende gezichtspunten. 

Voor vervolgonderzoek is juist de onderlinge relatie 

tussen het microbioom van grond, plant, dier en 

mens interessant. 

Interactie met de omgeving
Meer inzicht in de interacties tussen de micro-or-

ganismen, de gastheer (de mens) en de omgeving, 

geeft mogelijkheden om gezondheid en welbevinden 

te kunnen verbeteren. Die interacties kunnen door 

voeding, zoals yoghurt, of medicatie, zoals antibi-

otica, een herstellende, maar ook een verstorende 

werking hebben op het menselijk microbioom. Het 

Louis Bolk Instituut heeft daarom veel aandacht 

voor het menselijke microbioom en de effecten hier-

op van onder andere antibiotica. ‘De samenstelling 

van de natuurlijke microbiële flora kan snel worden 

gewijzigd door blootstelling aan antibiotica, met 

een mogelijk direct effect op de gezondheid van de 

mens. Denk aan huiduitslag of diarree, maar recent 

onderzoek toont aan dat mogelijk ook indirect de 

gezondheid op lange termijn beïnvloed kan worden’, 

zegt onderzoeker Esther van der Werf van het Louis 

Microbioom in balans 
bij mens en landbouw

Er is de afgelopen decennia dankzij de beschikbaarheid 
van DNA-technieken veel ontdekt over de rol van het 
microbioom, de micro-organismen die op en in ons leven. 
Maar er valt ook nog veel te ontdekken over de werking van 
het microbioom zowel bij mensen als in de landbouw, en de 
interacties ertussen.

Microbioom
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Bolk Instituut. ‘Echter, soms is een antibioticum 

de enige mogelijke behandeling. Onderzoek naar 

non-antibiotische behandelingsopties voor lucht-

weg- of urineweginfecties en naar methoden om de 

darmflora na antibioticagebruik weer snel te laten 

te herstellen is daarom belangrijk. Verder kijken we 

ook naar interventies met prebiotica, probiotica en 

voeding om te leren of en hoe zij een positief effect 

op het microbioom kunnen hebben.’

Proeftuin probiotica
In het project Proeftuin Probiotica in de Ouderen-

zorg is gekeken hoe behandeling met probiotica na 

het gebruik van antibiotica in een zorgomgeving ge-

organiseerd kan worden. Annemieke van Oostveen, 

werkzaam bij RIVAS Zorggroep, was als Specialist 

ouderengeneeskunde bij het project betrokken. ‘Het 

was vooral de vraag hoe je iedereen meekrijgt in zo’n 

grote organisatie. Je hebt te maken met de apotheek, 

de artsen, de verpleging et cetera. Hoe zorgen we dat 

de behandeling met probiotica ook echt gebeurt?’, 

zegt Van Oostveen. Herman van Wietmarschen van 

het Louis Bolk Instituut en Martine Busch van het 

Van Praag Instituut maakten een opzet voor efficiën-

te samenwerking. ‘Daar hebben we veel van geleerd. 

De samenwerking tussen arts, diëtist en apotheek 

is heel belangrijk, dat zijn de sleutelfiguren. Dat 

werkte hier heel goed’, aldus Van Oostveen. Alhoe-

wel de focus niet zo zeer lag op het bewijzen van de 

werking van probiotica, werden wel onder andere 

data over her-infecties verzameld en vergeleken met 

het jaar ervoor. Het percentage met diarree daalde 

van 36% naar 20% bij gebruik van probiotica, een 

significant verschil. ‘Daarom blijven we, als de arts 

dat nodig vindt, van de probiotica gebruikmaken’, 

vertelt Van Oostveen. De onderzoeksresultaten zijn 

in 2020 gepubliceerd in het medisch tijdschrift BMC 

Gastroenterology. 

Kringloop melkveebedrijf
Uiteraard zijn ook landbouwhuisdieren afhankelijk 

van een goed functionerend microbioom, maar ook 

de bodem kan niet zonder. ‘Onze hypothese was 

dat het microbioom in meer of mindere mate door 

de kringloop van een melkveebedrijf hetzelfde was, 

dus min of meer een bedrijfsspecifiek microbioom’, 

zegt onderzoeker Nick van Eekeren van het Louis 

Bolk Instituut. Hij bekeek in een door Triodosbank 

gefinancierd onderzoek naar het microbioom in de 

kringloop van een melkveebedrijf. Het microbioom 

van bodem, kuilgras en melkvee bleken behoorlijk 

van elkaar te verschillen. ‘Er is niet één bacteriesoort 

die overal in de kringloop dominant is. Tegelijker-

tijd blijkt dat het microbioom van de darm en de 

melk bij koeien wel veel overeenkomsten vertonen. 

Deze bevindingen helpen ons om het systeem te 

gaan begrijpen’, aldus Van Eekeren. Uit het onder-

zoek, gepubliceerd in 2020 in het wetenschappelijk 

tijdschrift Frontiers of Microbiology, blijkt verder dat 

er geen verschil was tussen gangbare en biologische 

bedrijven in het microbioom van de bodem en de 

graskuil. Het microbioom van gangbare en biologi-

sche feces en melk was wel anders, mogelijk veroor-

zaakt door verschillen in rantsoen, herkomst van 

voedermiddelen en antibioticagebruik. ‘Dit wordt 

in nieuw onderzoek verder uitgediept, gericht op de 

vraag hoe hier op gestuurd kan worden en wanneer 

dat een zinvolle toepassing in de praktijk kan zijn’, 

zegt van Eekeren. •

→ Meer weten? 

Esther van der Werf
e.vanderwerf@louisbolk.nl
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Het besef dat intensieve vleesproductie een 

negatieve impact heeft op mens en milieu, 

dringt bij een steeds breder publiek door. 

De Europese Commissie en de Nederlandse overheid 

hebben de ambitie uitgesproken de eiwitconsumptie 

te verschuiven van dierlijk naar meer plantaardig. 

‘Dit is een ontwikkeling waar de hele keten mee te 

maken krijgt, zowel producenten als de handel, de 

consument en de overheid ‘, zegt Willem Lageweg, 

lid van de Raad van Toezicht van het Louis Bolk 

Instituut en kwartiermaker van de Transitiecoali-

tie Voedsel. Deze coalitie, waar ook het Louis Bolk 

Instituut lid van is, streeft naar een landbouw- en 

voedselsysteem waarin gezondheid, duurzaamheid, 

transparantie en truecost/trueprice centraal staan. 

De eiwittransitie is één van de thema’s waar de coali-

tie aan werkt. ‘Aan de productiekant moet aandacht 

zijn voor het verbouwen van gewassen als lupine 

en soja die nu nog beperkt in Nederland geteeld 

worden. Door groeiende afzet moet meer perspectief 

voor boeren ontstaan. Maar omdat dit ook raakt aan 

gezonde voeding is het ook belangrijk om de retail, 

horeca en industrie te betrekken. Zij hebben veel in-

vloed op het keuzepatroon van de consument. Daar 

zie je ook al wel beweging, zelfs een vleesbedrijf als 

VION ontwikkelt nu vegetarische producten. Maar 

toch is dat nog onvoldoende, het is nog steeds een 

nicheproduct. We consumeren nu nog 60% dierlij-

ke eiwitten, dat moet naar circa 30-35% en de rest 

plantaardig eiwit’, aldus Lageweg. 

Voeding, gezondheid en voedselproductie
Volgens Lageweg kan het Louis Bolk Instituut een 

belangrijke rol spelen in de ondersteuning van de 

transitie. ‘Juist door de ervaring op dit thema en de 

combinatie van kennis over voeding, gezondheid en 

voedselproductie.’ 

Eiwittransitie: minder dierlijke 
en meer plantaardige eiwitten

In Nederland consumeren en produceren we veel dierlijke 
eiwitten. De intensiteit waarmee dat nu vaak gebeurt, is niet 
goed voor onze gezondheid en voor het milieu. Daarom is een 
eiwittransitie nodig: minder dierlijke en meer plantaardige 
eiwitten zoals noten, zaden en peulvruchten. Mits goed 
uitgewerkt, heeft dit een positieve impact op de gezondheid 
van mensen én op de ontwikkeling van een duurzamere 
landbouw. Het Louis Bolk Instituut onderzoekt hoe deze 
eiwittransitie zou kunnen worden vormgegeven.

Eiwittransitie
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Het Louis Bolk Instituut doet dan ook onderzoek 

naar robuuste peulgewassen die klimaatbestendig 

zijn, een goede eiwitopbrengst hebben en ook een 

positieve invloed hebben op de lokale ecologie op 

en om de akker. Het instituut vindt de maatschap-

pelijke behoefte van de eiwittransitie belangrijk en 

vooral de afstemming tussen productie, verwerking 

en consumptie. Door onderzoek bouwt het instituut 

kennis op die het inzet om die verbindingen te reali-

seren en de eiwittransitie verder te brengen. Daar-

naast evalueert het de maatschappelijke behoeftes 

en acceptatie rondom nieuwe plantaardige eiwitpro-

ducten. Ook onderzoekt het Louis Bolk Instituut de 

effectiviteit van maatregelen om die eiwittransitie te 

bewerkstelligen.

Extra eiwitbehoefte bij ouderen
Hoewel de meeste Nederlanders meer dan genoeg 

eiwit binnenkrijgen, zijn er bepaalde groepen die 

juist een verhoogde eiwitbehoefte hebben. Extra 

aandacht is nodig voor mensen ouder dan 70 jaar en 

mensen met bepaalde aandoeningen. Ook dit vraagt 

om een nieuwe aanpak van de eiwitconsumptie. 

In het programma Voeding & Gezondheid kijkt het 

Louis Bolk Instituut daarom naar de effecten van het 

verhogen van plantaardige (eiwit)consumptie in de 

zorg om onder andere kwetsbare ouderen en zieken-

huispatiënten te ondersteunen met hun gezondheid. 

‘Eiwittekort en algemene ondervoeding is een 

groot risico bij ouderen in zorginstellingen. Dit kan 

resulteren in spierverlies, waardoor mensen sneller 

vallen, maar ook tot een minder snelle wondge-

nezing en buikklachten’, vertelt Louis Bolk-on-

derzoeker Olga Patijn, die meewerkt in het project 

”Implementatie van voedingsinterventies in zor-

ginstellingen en horeca” met een deelonderzoek in 

een ouderenzorginstelling. Zo’n project begint met 

een startmeting, waaronder een behoeftemeting bij 

cliënten zelf en het keukenpersoneel. Vaak leert het 

keukenpersoneel zo nieuwe wensen van zijn cliënten 

kennen. Verder wordt er gekeken naar de voedse-

lomgeving: hoe zorgen we dat cliënten meer eiwit, 

groente en fruit eten? Daarbij is het meer eten van 

vers en onbewerkte plantaardige producten belang-

rijk voor de gezondheid. ‘Sommige plantaardige 

eiwitproducten worden sterk bewerkt en bevatten 

veel zout, je behaalt dan minder gezondheidswinst 

dan je zou willen’, geeft Patijn aan. 

Het unieke aan de aanpak is dat de onderzoekers 

eerst kijken naar de setting: wie spelen er een rol in 

de voeding van cliënten? Waar kun je impact heb-

ben? Ervaring leert dat er altijd een grote rol is voor 

het keuken- en zaalpersoneel van de ouderenzorgin-

stelling. Patijn: ‘Zij willen hun cliënten graag tevre-

den stellen en zien voor zichzelf vaak geen rol in de 

zorg. Die ligt immers bij de verpleging. Dat kan soms 

leiden tot een eenzijdig voedselpatroon met veel vla 

en koekjes en weinig groente, fruit en plantaardige 

eiwitten. We werken daarom aan het veranderen van 

de mindset van het keuken- en zaalpersoneel van 

de ouderenzorg. We willen ze enthousiasmeren om 

ook een mooie en belangrijke rol te spelen in de ge-

zondheid van hun cliënten. Het is een vernieuwend 

aspect om het keuken- en zaalpersoneel te betrekken 

bij de gezondheid.’ •

→ Meer weten? 

Peter Keijzer
p.keijzer@louisbolk.nl
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In het Klimaatakkoord van juni 2019 is afgespro-

ken CO2 vast te leggen om klimaatverandering 

tegen te gaan. De Nederlandse landbouw staat 

voor de taak om 0,5 megaton CO2 per jaar vast te 

leggen in landbouwbodems. Dat kan door het orga-

nische stofgehalte (humus) in de bodem te verhogen. 

Gewassen dragen hier in belangrijke mate aan bij. Zij 

nemen immers CO2 op die via gewasresten en wortels 

als organische stof in de bodem komt. 

Om dat voor elkaar te krijgen, zijn uitgekiende 

maatregelen nodig. Een van de mogelijkheden is het 

grasland niet langer te scheuren, of niet om te ploe-

gen, maar langer in stand te houden. Hierdoor wordt 

de organische stof niet afgebroken. Het kan ook 

door bijvoorbeeld extra granen te verbouwen in de 

akkerbouw. Granen vormen veel wortels en daarmee 

organische stof. Ook laat een graangewas de teelt van 

een extra groenbemester toe in het najaar. Maar het 

kan ook door toevoeging van mest- en compost en 

misschien ook wel door grasland te vervangen door 

kruidenrijk grasland.

Het Louis Bolk Instituut onderzoekt deze en 

andere opties binnen het project Slim landgebruik, 

waarin wordt samengewerkt met partners als WUR, 

ZLTO en CLM en acht regionale agrarische netwer-

ken. Het Louis Bolk Instituut is betrokken bij een 

aantal deelprojecten, zoals langetermijnexperimen-

ten voor onderzoek en kennisopbouw en het testen 

van maatregelen samen met akkerbouwers en vee-

houders die zijn aangesloten bij diverse netwerken. 

In totaal gaat het inmiddels om ca. 125 agrariërs.

Samenwerking
Een van die netwerken bestaat uit de telers voortko-

mend uit de onlangs opgeheven Stichting Veldleeu-

werik. ’Er zijn binnen ons netwerk dertig akkerbouw-

bedrijven mee gestart’, vertelt Henk Westerhof van 

voormalige Stichting Veldleeuwerik en tegenwoordig 

directeur van de Stichting proefboerderijen Noorde-

lijke Akkerbouw. ‘De akkerbouwers stelden perce-

len ter beschikking om de 0-situatie in de bodem 

CO2 vastleggen door 
slim landgebruik

Een van de oplossingen van het klimaatprobleem ligt in de 
bodem. Slim landgebruik kan er voor zorgen dat de bodem 
koolstof uit de lucht langdurig vastlegt, maar het biedt 
agrariërs ook veel andere voordelen. 

Bodem en klimaat
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vast te stellen. Daarnaast hebben we met de boeren 

gesprekken gehouden om te zien welke maatregelen 

kansrijk zijn en welke randvoorwaarden daaraan 

vastzitten.’

De samenwerking met het Louis Bolk Instituut 

bevalt Westerhof goed. ‘Zij doen het bodemonder-

zoek en individuele gesprekken met telers. Nu gaat 

het instituut ook kijken naar de effecten van de 

maatregelen en aan andere ondernemers vertellen 

wat goed gaat en wat niet. De meerwaarde van het 

Louis Bolk Instituut is dat ze een kennisbron zijn 

met betrekking tot bodem en theorie en onder-

zoekservaring dichterbij de praktijk brengen. Mijn 

vertrekpunt is juist de praktijk met interesse voor on-

derzoek. We vullen elkaar goed aan. Onderzoek krijgt 

immers pas waarde als het aansluit bij de praktijk en 

door de praktijk wordt omgezet in actie.’

Eerste resultaten
De eerste resultaten laten al zien dat sommige 

maatregelen beter werken dan andere. ‘Rustgewas-

sen inpassen in de rotatie is qua koolstofvastlegging 

effectief, al is dit niet zo makkelijk, want het levert 

minder verdiensten voor de boer’, geeft Dennis 

Heupink als voorbeeld. Heupink is onderzoeker bij 

het Louis Bolk Instituut. ‘En in de veehouderij lijkt 

het vastleggen van koolstof het beste te lukken door 

permanent grasland te behouden.’

Volgens Westerhof zijn veel agrariërs gemoti-

veerd om mee te doen aan het onderzoek. ‘De meeste 

akkerbouwers vinden het leuk om ermee aan de slag 

te gaan. Hun motivatie is nieuwsgierigheid, maar 

ook betrokkenheid bij de klimaatdiscussie. Ze wor-

den zelf ook geraakt door droogte of wateroverlast. 

Niet alleen goed voor CO2

Heupink is enthousiast over de kansen voor het 

vastleggen van CO2 omdat er meer voordelen aan 

kunnen zitten; voordelen die in ander onderzoek 

naar voren kwamen. ‘Door de vastgelegde koolstof 

in de bodem wordt de hoeveelheid organische stof 

groter. En we weten dat daardoor het vochtvasthou-

dende vermogen van de bodem vergroot wordt. De 

bodem droogt dan minder snel uit, boeren hoeven 

minder te beregenen en de opbrengsten zijn hoger. 

Ook bij regen neemt de grond het water beter op, het 

is net een spons.’

Ook zorgt permanent grasland met meer organi-

sche stof voor hogere ondergrondse biodiversiteit, 

waaronder meer wormen en micro-organismen. 

‘Daardoor krijg je een weerbare bodem waardoor er 

minder snel ziektes en plagen optreden. Het is ook 

belangrijk voor weidevogels, die afhankelijk zijn van 

een vochtige en biodiverse bodem’, voegt Heupink er 

aan toe. 

In de toekomst zal nader onderzoek moeten 

uitwijzen in welke mate er koppelingen zijn tussen 

koolstofvastlegging en bijvoorbeeld biodiversiteit en 

watervasthoudend vermogen. Ook moet er een goe-

de monitoringssystematiek ontwikkeld worden voor 

CO2 -vastlegging, zodat agrariërs beloond kunnen 

worden voor hun inspanningen en resultaten. •

→ Meer weten? 

Chris Koopmans
c.koopmans@louisbolk.nl

18



19



2019 in cijfers

17     

artikelen in vakmedia en nieuwsbrieven

42    

nieuwsberichten op de website

 

artikelen in wetenschappelijke journals en proceedings

    24

brochures, boeken en rapporten

   32

175872     

website weergaven 

Twitter  weergaven

   93069
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Door de Coronacrisis lijkt 2019 al 

heel ver weg. Toch mogen we 

niet vergeten dat 2019 voor het Louis 

Bolk Instituut een heel succesvol 

jaar is geweest. Zowel gemeten naar 

performance, impact, uitstraling en 

ook in financieel opzicht. Zo hebben wij 

dat als Raad van Toezicht ervaren en 

trouwens velen met ons.

Ook lijkt alweer bijna vergeten 

dat vorig jaar sprake was van een 

stikstofcrisis. Volgens onze premier toen 

de ‘ergste crisis’ die hij tot dan toe had 

meegemaakt.

Het gaat mij er niet om hier een 

oordeel te vellen over achtergronden 

en aanpak van beide crises. Maar er is 

niets te veel gezegd als geconstateerd 

wordt dat in beide gevallen duidelijk 

wordt dat wij als mens onderdeel 

uitmaken van een complex natuurlijk 

systeem. Een systeem dat wij nog 

maar deels kunnen doorgronden, 

vol met verrassingen en onbegrepen 

terugkoppelingsmechanismen. 

Ondoordacht ingrijpen in dat type 

systemen leidt tot problemen: wanneer, 

voor wie en wat voor problemen is 

vooraf vaak onduidelijk. Het is daarom 

goed dat het Louis Bolk Instituut 

juist probeert in onderzoek en daarop 

gebaseerde advisering aan te sluiten 

bij natuurlijke processen. Dit type 

onderzoek is meer dan ooit relevant.

Op deze plek is het goed om even stil 

te staan bij de rol die onze directeur-

bestuurder Jan Willem Erisman heeft 

gespeeld in debat over de aanpak van de 

stikstofproblematiek.

Dat was natuurlijk voor iedereen 

eventjes spannend omdat in een 

politiek/maatschappelijk gepolariseerd 

debat je ook tussen de publicitaire 

wielen kunt komen. Spannend voor 

Jan Willem en ook voor het Louis Bolk 

Instituut. Maar we kunnen constateren 

dat als de inbreng deskundig en op 

een kalme toon wordt uitgelegd, er in 

dit land gelukkig nog steeds ruimte is 

voor een fatsoenlijke discussie en het 

zoeken naar gedragen oplossingen. 

Een werkwijze die wij niet alleen bij de 

directeur aantreffen maar gelukkig in 

het hele instituut. •

Natuurlijke processen

Pieter van Geel,
Voorzitter Raad van Toezicht

Raad van Toezicht 

21



Jaarrekening

Staat van baten en lasten over 2019 (x 1000 in euro’s)

Werkelijk 2019 Werkelijk 2018

Project- en subsidiebaten  6.012  5.658 

Ingekochte projectkosten  -1.775  -1.964 

Netto project- en subsidiebaten  4.237  3.694 

Baten uit fondsenwerving  2  5 

Giften en overige baten  18  8 

Som der baten  4.257  3.707 

Lonen en salarissen  2.592  2.460 

Sociale lasten  410  358 

Afschrijvingen op materiële vaste activa  19  13 

Overige bedrijfslasten  438  390 

Som der lasten  3.459  3.221 

 798  486 

Financiële baten en lasten  -1  -5 

Netto resultaat  797  481 

Belastingen  -184  -100 

Netto resultaat na belastingen  613  381 
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Het boekjaar 2019 is door het Louis Bolk afgesloten met een positief resultaat van  
€ 796.920,- voor belastingen. De som der baten steeg ten opzichte van 2018 met  
€ 549.906,- (14,8%) tot € 4.257.109,-. De verwachting is dat de som der baten in 
2020 zal stabiliseren en dat de financiële positie verder zal worden verstevigd. Het 
positieve resultaat van 2019 zal worden aangewend om het weerstandvermogen te 
versterken en specifieke innovatieve projecten mogelijk te maken. Het valt op dat 
het grootste deel van de financiering afkomstig is van provincies en gemeenten 
(38%) en ministeries en regelingen (34%). In zijn totaliteit is de vedeling van de 
financieringsbronnen vergelijkbaar met die van 2018. De jaarcijfers hebben betrek-
king 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.

Herkomst van projectfinanciering 2019

38%

34%

5%

8%

4%

4% 5%

Provincies en gemeenten
Ministeries en Regelingen
Bedrijven
EU subsidies

Buitenlandse e/o lokale �nanciers
Overige / intern
Instellingen & stichtingen

38+34+5+8+4+6+5
5%

38%

34%

5%

8%

4%

6%
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de natuurlijke kennisbron

www.louisbolk.nl

http://www.louisbolk.nl

