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Een ander geluid



        Een bijdrage leveren aan écht duurzame landbouw, voeding en 

gezondheid met de natuur als kennisbron. Dat is de missie van het 

Louis Bolk Instituut. Met onze systeembenadering, die revolutionair 

was in onze beginjaren,  sluiten we inmiddels  aan op een grote 

maatschappelijke beweging die vraagt om een ander geluid: toepas-

bare oplossingen die werken voor het gehele systeem en voor de lange 

termijn. Wij zien dit aan een stijgende vraag naar onze producten, 

onderzoek, concepten en adviezen. 

         Als ik terugkijk op 2015 is onze groeiende impact met name 

zichtbaar in de onderwerpen Biodiversiteit en Gezondheid. Na jaren 

van inves teren in deze thema’s wordt ons werk steeds meer gewaar-

deerd en komen er allerlei projecten van de grond waarin onze 

systeembenadering wordt toege past. Zo groeit de interesse voor het 

Conceptueel Kader, waarbij biodiversiteit geïntegreerd wordt op het 

agrarische bedrijf (zie pag. 5). En het Concept Positieve Gezondheid, 

dat gezondheid definieert als het vermogen om zich aan te passen en 

een eigen regie te voeren, is zelfs één van de belangrijkste beleids-

vernieuwingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg geworden. 

Parallel hieraan is arts en onderzoeker Machteld Huber, bedenker van 

het concept, uitgeroepen tot de meest invloedrijke persoon van 2015 

in deze sector.

         Ook binnen andere thema’s waren  in 2015 mijlpalen aan te 

wijzen. Het rapport over teruglopende bodemkwaliteit in de Flevopol-

der heeft bijvoorbeeld veel stof doen opwaaien, zowel bij ondernemers 

als de politiek. Over deze en andere resultaten kunt u lezen in dit 

jaarverslag. 

         Hoewel het instituut steeds meer impact heeft, maakt de 

terugtrekkende overheid het lastiger om ons werk gefinancierd te 

krijgen. Desalniettemin is het jaar 2015 positief afgerond en staan we 

er financieel goed voor. Verder zijn we verheugd dat onze Raad van 

Toezicht is versterkt met de komst van de heer Lageweg, werkzaam als 

directeur bij MVO Nederland, en de heer Zwart als DGA verbonden 

aan Ecostyle.

        Het Louis Bolk Instituut bestaat nu 40 jaar en daarom is het feest. 

Wij vieren dit in de tweede helft van 2016 met een symposium over 

gezondheid. Onze kracht is dat we al 40 jaar aan de basis staan van 

duurzame innovaties die praktisch toepasbaar zijn voor landbouw, voe-

ding en gezondheid. Ons andere geluid wordt steeds beter gehoord. 

Als directeur van dit instituut ben ik daar trots op en dankbaar voor. 

  prof. dr. Jan Willem Erisman, j.erisman@louisbolk.nl

Een ander 
geluid

INLEIDING

http://www.louisbolk.org/nl/voeding-en-gezondheid/onderzoek-integrative-medicine/nieuw-concept-gezondheid 


BIJNA ALLE ZIEKENHUIZEN 
BIEDEN COMPLEMENTAIRE ZORG

Ontspanningsoefeningen, creatieve therapie en mindfulness 

zijn populair in Nederlandse ziekenhuizen en zorg instellingen. 

Ruim 90% van alle ziekenhuizen biedt deze en andere com-

plementaire behandelingen aan. Vijf academische ziekenhui- 

zen halen de Top-10 van de complementaire ziekenhuislijst. 

Ook in GGZ-instellingen en verpleeghuizen worden deze be-

handelingen veel ingezet. Dit blijkt uit het eindrapport van het 

eerste inventa risatie-onderzoek naar complementaire zorg, 

uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut en het Van Praag 

Instituut. De reden om complementaire behandelingen 

in te zetten is in alle zorginstellingen vrijwel dezelfde: ver-

lichting bieden bij angst, pijn, onrust en slaapproblemen.

 

   dr. Miek Jong, m.jong@louisbolk.nl

INTEGRALE ZORGAANPAK EFFECTIEF 
VOOR PATIËNTEN MET CHRONISCHE 

GEWRICHTSKLACHTEN

Een integrale zorgaanpak, waarin ruimte is voor het be - 

spreken en volgen van complementaire behandelingen  

naast reguliere zorg, leidt tot een verbetering in de kwa - 

liteit van leven bij patiënten met chronische gewrichts-

klachten. Dit blijkt uit het project Proeftuin Integra-

tive Medicine (2011-2015). Bijna 100 patiënten die 

lijden aan chronische pijn aan gewrichten en 13 huisartsen - 

praktijken uit de regio’s Amsterdam en Groningen hebben  

deelgenomen aan het onderzoek. De groep met integra- 

le zorg scoorde significant beter op lichamelijk functioneren  

en vitaliteit dan de controlegroep. 

  dr. Erik Baars, e.baars@louisbolk.nl 

+ +
Project Diabetes type 2 
omkeren met andere voeding

Momenteel telt Nederland ruim 800.000 patiënten met diabetes type 2 en volgens de voor- 

spellingen zal dit aantal toenemen tot ruim 1,2 miljoen in 2030. Deze ziekte vormt een zware 

last voor de patiënten zelf en is tevens een groeiende kostenpost voor de samenleving. Uit weten-

schappelijke literatuur blijkt echter dat  het diabetes-2 proces ‘omgekeerd’ kan worden door het 

aanpassen van voeding en leefstijl.

 

Het Louis Bolk Instituut onderzoekt dit in samenwerking met de Stichting Voeding Leeft in het 

pilotproject Diabetes type 2 omkeren (2015-2017). Aan dit project nemen 400 mensen met de 

diagnose diabetes-2 deel. Hiervan volgen er 200 de reguliere behandeling in een controlegroep 

en 200 het concept ‘andere voeding’. Deze ‘andere voeding’ bestaat hoofdzakelijk uit langzaam 

opneembare koolhydraten (zoals noten, zaden, groenten en fruit) en zo min mogelijk uit snel 

opneembare koolhydraten (geraffineerde suikers en granen). Bij beide groepen worden medische 

controles afgenomen en wordt de kwaliteit van leven gemeten. Deelnemers krijgen niet alleen 

uitleg en begeleiding over ‘andere voeding’, maar worden ook geprikkeld zelf hun leefstijl te 

veranderen en eigen regie te nemen. 

  dr. Peter Voshol, p.voshol@louisbolk.nl

EEN GREEP UIT DE PROJECTEN

http://www.louisbolk.org/downloads/2960.pdf
http://www.louisbolk.org/downloads/2960.pdf
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http://www.louisbolk.org/nl/voeding-en-gezondheid/onderzoek-integrative-medicine/proeftuin-integrative-medicine 
http://www.louisbolk.org/nl/voeding-en-gezondheid/voeding/diabetes-type-2-omkeren 
http://www.louisbolk.org/nl/voeding-en-gezondheid/voeding/diabetes-type-2-omkeren 


BIOLOGISCH SCOORT GOED 
OP KLIMAAT

Nederlandse biologische melkveehouders en akker-

bouwers werken klimaatvriendelijk en soms zelfs 

helemaal klimaatneutraal. Deze conclusie trekken 

CLM Onderzoek en Advies en het Louis Bolk Insti-

tuut uit eigen modelberekeningen en op basis van 

wetenschappelijke artikelen. Het onderzoek vond 

plaats in het kader van het praktijknetwerk Bio-

logisch: Klimaatneutraal! De 50 deelnemende 

biologische boeren wilden weten hoe ze scoren 

ten opzichte van gangbaar als het gaat om de 

uitstoot van broeikasgassen. 

  ir. Kees van Veluw, k.vanveluw@louisbolk.nl.

BROCHURE BUFFERBOEREN

Een van onze sterpublicaties van 2015 is de Bro-

chure Bufferboeren. Deze brochure presenteert 

een integraal pakket van maatregelen om de 

landbouw droogtetoleranter te maken door maat-

regelen op het gebied van hydro logie, bodemkwa-

liteitsverbetering, beworteling en gewas keuze. Deze 

maatregelen zijn in het project Bufferboeren onder-

zocht met 24 agrarische ondernemers in Loosbroek 

(Noord-Brabant) en blijken een effectieve strategie 

om verdroging op Nederlandse landbouwgronden te-

gen te gaan. Het project Bufferboeren is een sprekend 

voor beeld van hoe het Louis Bolk Instituut met alle belang- 

hebbenden samenwerkt aan duurzame en toepasbare 

oplos singen voor de gevolgen van klimaatverandering. 

  dr. Nick van Eekeren n.vaneekeren@louisbolk.nl

Project Diversifood

Het Europese Diversifood-project (2015-2019) heeft tot doel de diversiteit te vergroten, zowel in het  

veld bij de teler als op het bord van de consument. Meer diversiteit draagt bij aan een robuustere en 

stabielere voedselproductie. In het project werken onderzoekers met een scala aan ge wassen. Ze ver-

gelijken verschillende oude graangewassen zoals eenkoorn, emmer en Engelse tarwe en groentegewassen 

zoals broccoli en tomaat. Hierbij kijken ze naar ras- en teeltaspecten en de kwaliteit van de producten, 

zoals de hoeveelheid gluten en smaak. Onderzoekers integreren  bovendien veldexperimenten met 

sociologische onderzoeksmethoden, zodat alle ketenpartijen, ook consumenten, betrokken worden. Ze 

willen namelijk achterhalen welk ras het beste presteert en de directe be trokkenheid van ketenpartijen is 

cruciaal om tot een succesvolle teelt te komen. In samenspraak ontwikkelen ze nieuwe veredelingscon-

cepten om in alle landen van de Europese Unie de diversiteit te vergroten. De ervaring  van het Louis Bolk 

Instituut met biologische veredeling, het ont wikkelen van nieuwe concepten en interdisciplinair denken komt 

in dit project goed tot zijn recht. 

  dr. Edwin Nuijten, e.nuijten@louisbolk.nl

EEN GREEP UIT DE PROJECTEN

http://www.louisbolk.org/news/310/161/Biologisch-scoort-goed-op-klimaat/d,NLactueel 
http://www.louisbolk.org/downloads/3045.pdf
http://www.louisbolk.org/downloads/3045.pdf
http://www.louisbolk.org/nl/landbouw/veredeling/diversifood


VERGROENING ALS KANS

Ter afsluiting van het landelijk samenwerkingsverband Bloeiend  

Bedrijf vond op 10 februari 2015 het symposium ‘Vergroening 

als Kans’ plaats, met dagvoorzitter Felix Rottenberg. De op-

komst van ruim honderd akkerbouwers, beleidsmakers, onder- 

zoekers en vertegenwoordigers van koepelorganisaties weer-

spiegelde het enthousiasme voor het project, waarin verspreid 

over heel Nederland 1200 kilometer akkerranden is aange-

legd. Tijdens het symposium hebben de deelnemers gekeken  

naar de maatregelen die zij gezamenlijk kunnen treffen om  

meer ruimte te blijven bieden voor functionele biodiversiteit 

op het landbouwbedrijf. Het werken aan vergroening vraagt 

namelijk om een bijdrage van álle betrokken partijen.

 

  ir. Boki Luske, b.luske@louisbolk.nl

BODEMVRUCHTBAARHEID

De kwaliteit van de hoogproductieve Flevolandse polder - 

grond neemt structureel af. Dit blijkt uit de publicatie ‘Van  

bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming’ in opdracht  

van de provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland, Trio-

dos Foundation en de RIDLV. De te sterke focus op rende-

ment op de korte termijn zorgt ervoor dat externe factoren 

zoals grondprijs, pachtstructuur en prijsdruk vanuit de keten 

de akkerbouwer sturen naar intensieve bouwplannen en onvol-

doende investering in de bodem. Terwijl alle partijen belang 

hebben bij duurzaam bodembeheer, is de boer de enige direct 

verantwoordelijke. De auteurs van het rapport raden aan deze 

‘georganiseerde onverantwoordelijkheid’ met spoed om te buigen 

naar een intensieve samenwerking tussen alle stakeholders. Dat 

is een voorwaar de voor integraal bodembeheer en alleen zo kan 

de bodem ook op lange termijn alle functies blijven vervullen. 

  ing. Sjef Staps, s.staps@louisbolk.nl 

Biodiversiteit en 
natuurinclusieve landbouw

Begin 2015 is het rapport ‘Biodiversiteit in de melkveehouderij: Investeren in veerkracht en redu-

ceren van risico’s’ uitgebracht. Het Conceptueel Kader, dat erin geschetst wordt, is een praktische 

handleiding om biodiversiteit te integreren in het businessmodel van agrarische bedrijven. Het 

legt de basis voor een succesvolle invulling van natuurinclusieve landbouw. Het stimuleren van 

biodiversiteit is afgelopen jaar door de VN bestempeld tot beleidsdoelstelling voor de agrarische 

sector. Als gevolg van de intensieve landbouw loopt de biodiversiteit namelijk hard terug. Dat is 

uitermate zorgwekkend. 

Tot nu toe probeert de overheid met subsidies voor agrarisch natuurbeheer het tij te keren. Dit 

onderzoek toont echter aan dat losse maatregelen niet helpen. Voor het structureel ontwikkelen 

van biodiversiteit is een samenhang in maatregelen cruciaal. Als duurzaam bodemmanagement, 

doorworteling, minerale kringlopen, landschapselementen en robuuste rassen integraal met elkaar 

samenhangen, wint het bedrijf aan natuurlijke draagkracht en neemt de biodiversiteit toe.  

Het concept wordt gedragen door  bedrijven en NGO’s uit de melkvee- en akkerbouwsector. 

Daardoor sluit het goed aan op de praktijk, en kunnen boeren daadwerkelijk met biodiversi-

teit aan de slag. 

  prof. dr. Jan Willem Erisman, j.erisman@louisbolk.nl

EEN GREEP UIT DE PROJECTEN

http://www.bloeiendbedrijf.nl/sites/default/files/bloeiendbedrijf_nieuwsbrief_11.pdf
http://www.louisbolk.org/downloads/2994.pdf
http://www.louisbolk.org/downloads/2994.pdf
http://www.louisbolk.org/downloads/2944.pdf


MEELWORMEN 
IN KIPPENVOER 

GOED ALTERNATIEF 
VOOR SOJA

Het tekort aan hoogwaardige ei- 

witten in kippenvoer is een urgent  

probleem in de biologische pluim- 

veesector. Gebruik van vismeel en  

bloedmeel is in deze sector name- 

lijk verboden. Geïmporteerde soja, 

die nu ingezet wordt, is niet wen-

selijk: de eiwitten zijn minder van 

kwa liteit en voor de sojateelt 

wordt tropisch regenwoud gekapt. 

Omdat insecten thuishoren in het 

natuurlijke dieet van kippen, ont-

stond het idee van meelwormen 

als pluimveevoer. Uit het twee- 

jarige project Kip en Ei (2013-2015) 

blijkt dat kippenvoer met meel-

wormen geen negatieve effecten 

heeft op de gezondheid en het 

welzijn van de kippen. Het consu-

mentenpanel vond de eieren en 

het vlees van kippen die met 

meelwormen waren gevoerd, even 

lekker als producten van kippen die 

met soja gevoerd waren.

   dr. Cynthia Verwer
c.verwer@louisbolk.nl 

Agroforestry: landbouw 
en bomen integreren
Boomteelt integreren in de landbouw lijkt een interessante optie voor zowel de boer als het milieu en de biodiversiteit. 

Daarom onderzoekt het Louis Bolk Instituut nieuwe concepten in agroforestry, zoals de aanplant van fruitbomen in 

kippenuitlopen en voederhagen in weilanden voor koeien en geiten. De onderzoekers brengen daarbij de effecten op 

de bedrijfsvoering (o.a. het verdienmodel), biodiversiteit en klimaat in kaart. Naast de opbrengst van fruit en kwaliteitshout 

bieden de bomen en struiken beschutting en voer voor het vee, verbeteren ze de bodem, leggen ze CO2 vast en leveren 

ze voedsel en habitat voor flora en fauna. Het grote voordeel van agro forestry is het multifunctionele landgebruik: het 

is een voorbeeld van ‘natuurinclusieve landbouw’ waarin meer ruimte is voor biodiversiteit zonder ruimteverlies voor de 

landbouw. Om agroforestry verder te ontwikkelen, heeft het Louis Bolk Instituut in samenwerking met de Duinboeren de 

Stichting Agroforestry Nederland opgericht, die aangesloten is bij de Europese Agroforestry Federation. Via dit interna-

tionale netwerk wisselen onderzoekers kennis uit en worden oplossingen geboden die het integreren van bomen op het 

landbouwbedrijf stimuleren. 

   ir. Monique Bestman, m.bestman@louisbolk.nl 

EEN GREEP UIT DE PROJECTEN

http://www.louisbolk.org/nl/landbouw/dierenwelzijn/duurzaam-eiwit 
http://www.louisbolk.org/nl/landbouw/landbouw-en-natuur/agroforestry


VERNIEUWDE
WEBSITE

In de zomer van 2015 

hebben we de website 

www.louisbolk.nl fors 

vernieuwd. Het doel 

was om onze projec-

ten beter zicht- en 

vindbaar te maken, 

en de website aan te 

passen aan gebruik 

voor smartphone- en  

en tabletgebruik. Het 

effect na een half 

jaar was positief: ruim 

70% meer bezoekers, 

en 5% meer nieuwe 

bezoekers. In 2015 zijn 

bijna 100 publicaties 

uitgebracht, die gratis 

te downloaden of te 

bestellen zijn.

Kijk voor al onze publi-

caties en projecten op 

www.louisbolk.nl

Het Louis Bolk Instituut heeft het boekjaar 2015 positief afgeslo-

ten: het resultaat voor belastingen was € 75.826,-. Daarmee is de 

gunstige trend van 2014 versterkt. Ook de  omzet lag in 2015 iets 

hoger dan in 2014, bijna 4 miljoen euro. In een krimpende markt 

voor onderzoeksprojecten is het Louis Bolk Instituut erin geslaagd 

zich goed staande te houden. De belangrijkste bron van financie-

ring blijft de bijdrage vanuit ministeries en regelingen (46%). De 

jaarcijfers hebben betrekking op de jaarrekening van de Stichting 

Louis Bolk Instituut en zijn goedgekeurd door de Raad van Toe-

zicht. Op deze cijfers is een goedkeurende accountantsverklaring 

afgegeven door accountant Stolwijk en Kelderman.

Jaarrekening

Staat van baten en lasten over 2015  (x 1000 in euro’s)

   Werkelijk 2015  Werkelijk 2014

Project- en subsidiebaten  3.941  3,786

Ingekochte projectkosten  1.252-   1.017-

Netto project- en subsidiebaten   2.689   2.769

Baten uit fondsenwerving   19   4

Giften en overige baten   47   13

Som der baten   2.755   2.786

Lonen en salarissen  2.039   2.017

Sociale lasten  296   296

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  14   14

Overige bedrijfslasten  328   415

Som der lasten   2.677   2.742

  78   44

Financiële baten en lasten   2-   11-

Netto resultaat   76   33

Belastingen   9  6
Netto resultaat na belastingen   67   27

Herkomst van projectfinanciering 2015

Ministeries en regelingen
Provincies / Gemeenten
EU-subsidies
Bedrijven
Instellingen en stichtingen
Buitenlandse en overige financiers

46%

9%
9%

7%

21%

8%
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http://www.louisbolk.nl
http://www.louisbolk.nl
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