
Ons jaarverslag over 2006 is een veelkleurig boeket. Een bloemlezing van onderzoeken, 

samenwerkingsinitiatieven, symposia en lesprogramma’s. Het verslag geeft een 

levendig beeld van het Louis Bolk Instituut, zeker in combinatie met de brochure die 

we met dit jaarverslag meesturen.

Er zijn vele maatschappelijke vragen waarop onze onderzoekers kunnen inspelen. 

Dat blijkt ook uit de jaarcijfers. Het instituut heeft bedrijfsmatig opnieuw een goed 

jaar achter de rug. Dat geeft behalve armslag voor scholing en eigen speurwerk veel 

vertrouwen in de toekomst. Een toekomst die vraagt om creatieve vormen van duurzame 

landbouw en om een holistische visie op voeding en gezondheid. 

In 2006 hebben wij afscheid genomen van Koen van der Drift als directeur. Met zijn grote 

ervaring en toewijding heeft hij enorm bijgedragen aan de professionalisering van het 

instituut. Hierdoor is volop energie vrijgekomen om de eigenzinnige, grensverleggende 

manier van werken van het Louis Bolk Instituut -samen met onze partners- verder uit te 

bouwen. Vincent Blok, een ondernemende filosoof met leidinggevende ervaring in de 

gezondheidszorg heeft het stokje met veel enthousiasme van hem overgenomen. 

Op 21 november 2006 vierden we het 30-jarig jubileum. ‘Buitenstaanders’ gaven 

hun visie op de rol die het Louis Bolk Instituut speelt in het wetenschappelijk en 

maatschappelijk debat. Op een vaak verrassende manier werd het instituut zo in het 

zonnetje gezet. Het accent lag op duurzaamheid, de contextuele benadering, intrinsieke 

waarden, respect voor de natuur en voor de samenwerkingspartners. Allemaal 

elementen die ons na aan het hart liggen. We zijn er trots op dat onze relaties dat ook 

onderkennen. Erik Baars, sectieleider Mens zal deze elementen door zijn benoeming als 

deeltijdlector aan de Hogeschool Leiden ook in het onderwijs en academisch onderzoek 

verder kunnen uitwerken.

Het Louis Bolk Instituut, bescheiden maar veelkleurig, blijft nieuwe wegen zoeken.  

U hoort nog van ons.

Dr. Bas Pedroli, voorzitter Stichting Louis Bolk Instituut 

een levendig beeld  Jaarverslag 2006
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Bodemsignalen. Uitgave over bodembeheer. Met praktische informatie en handige doe-het-zelf-

testen om actief met bodembeheer aan de slag te gaan (verkrijgbaar via www.roodbont.nl).  

Bodem onder landschap. Uitgave over landschappen in Nederland. Verklaart de grote 

verscheidenheid in natuur en landbouwgebruik aan de hand van de bodem (verkrijgbaar via 

boekhandel of www.roodbont.nl). 

Bodem, bedrijf en biodiversiteit. Onderzoek naar de effecten van landbouwkundige maatregelen op de 

bodembiodiversiteit. Is het bodemleven door boeren te sturen? (f.smeding@louisbolk.nl). 

Veldleeuwerik neemt hoge vlucht. Succesvolle opschaling van het project duurzame akkerbouw naar 

60 ondernemers, in opdracht van Stichting Veldleeuwerik:  Agrarische Unie, Cosun, Gebroeders van Liere en 

Heineken (c.koopmans@louisbolk.nl). 

De Bodemscan. Beoordeling van de bodem in het veld  als basis om het komen tot maatregelen voor een 

duurzaam bodembeheer.  Ontwikkeld in samenwerking met Agrarische Unie. 

Bedrijfsnetwerk Bodemvruchtbaarheid. Motto: ‘Ecologische en economische duurzame 

bodemvruchtbaarheid met 100% ‘biologisch’. Aan ons toegewezen, start 2007. Unieke aanpak omdat naast 

sectorgebonden thema’s rond bodemvruchtbaarheid ook kennisuitwisseling tussen sectoren tot stand komt. 

De activiteiten staan op www.biokennis.nl/bedrijfsnetwerken (c.koopmans@louisbolk.nl). 

Hulpmeststoffen. Onderzoek om alternatieve hulpmeststoffen voor de biologische landbouw te 

identificeren. Opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw. In 2007 worden twaalf verschillende 

meststoffen vergeleken (m.hospers@louisbolk.nl).

Kijk op www.louisbolk.nl/ publicaties voor de publicatielijst 2006



Improving quality and safety and reduction of costs in the European organic and low input food supply chains. 

Groot Europees project gericht op rasverschillen voor resistentie tegen plantuitval door Fusarium seedling blight en de effecten van 

bodemvruchtbaarheid op de weerbaarheid/gevoeligheid van zomertarwe gewassen voor Fusarium head blight (g.vanderburgt@

louisbolk.nl). 

Bedrijfsnetwerken biologische tuinbouw en biologische bloembollen en buitenbloemen. Aan ons toegewezen 

en door ons opgestart. Kennisuitwisseling staat centraal. De activiteiten staan op www.biokennis.nl/bedrijfsnetwerken 

(l.janmaat@louisbolk.nl).  

Duurzame biomassa. Onderzoek naar specifieke kansen voor de biologische landbouw (b.timmermans@louisbolk.nl). 

Teelt van biomassa voor energie. Onderzoek naar duurzame energieteelten (b.timmermans@louisbolk.nl). 

Ui op de nationale annex. Het is gelukt om uien op de nationale annex te krijgen. Dat is een belangrijke stimulans voor 

zaadbedrijven om te investeren in de bio-markt. Jaarlijkse opdracht van ministerie LNV voor verder onderzoek (e.lammerts@

louisbolk.nl). 

Financiering tarweveredeling. Workshop over nieuwe financieringsmodellen om biologische veredelingsprogramma’s in 

ketenverband te realiseren met zomertarwe als casus. Krijgt in 2007 internationaal vervolg in samenwerking met ECO PB 

(a.osman@louisbolk.nl). 

Europese Regelgeving voor biologisch zaad. Internationale workshop om kennis uit te wisselen en tot harmonisatie 

van de Europese Regelgeving voor biologisch zaad te komen (e.lammerts@louisbolk.nl).
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Kijk op www.louisbolk.nl/ publicaties voor de publicatielijst 2006



Kalveren bij de Koe; de natuur werkt. Ervaringen van enkele gedreven en experimenterende melkveehouders 

om kalveren op een zo natuurlijk mogelijke manier op te laten groeien. Komende jaren onderzoeken we de productie- 

en weerstand effecten van deze opfokmethode (j.langhout@louisbolk.nl en j.wagenaar@louisbolk.nl).  

Jong geleerd is oud gedaan. Praktijkpublicatie van onderzoek naar de invloed van de opfokomstandigheden op 

verenpikken (m.bestman@louisbolk.nl). Daarnaast is de praktijkpublicatie Kippen houden zonder verenpikken  

na het Duits, nu ook in het Frans uitgebracht.

Stier bij Koe. Een succesvolle netwerkdag. Over de voordelen van natuurlijke dekking en tips ter voorkoming van 

ongelukken bij het werken met eigen stieren (w.nauta@louisbolk.nl).  

Health and welfare in organic poultry in Europe: state of art and future challenges en Why regionality 

is an important value in organic agriculture. Met deze en negen andere presentaties en posters aanwezig op 

het Europese Joint Organic Congress in Denemarken. 

Mengteelten. Tarwe gemengd met veldboon levert eiwitrijk krachtvoer én bakwaardige tarwe op zonder gebruik van grote 

hoeveelheden mest (u.prins@louisbolk.nl).    

Riet voor stro en Natuurherstel in grasland door klavergebruik en kalibemesting. In 2006 is flink aan 

de weg getimmerd op het gebied van samenwerking tussen natuur en landbouw (f.smeding@louisbolk.nl). Wordt 

in 2007 en 2008 vervolgd door aandacht voor biodiversiteitsmaatregelen op melkveehouderijbedrijven zelf. In 

samenwerking met Overlegplatform Duinboeren. 

Inspirerend boeren! Tien systemen die werken in praktijk en Vijf jaar Bioveem, 17 strategieën 

voor een duurzame toekomst. Werkende systemen en strategieën voor de biologische melkveehouderij 

samengevat (g.iepema@louisbolk.nl). 

Melkvetzuren. Presentatie voor Ecomel-leden om het gehalte goede, onverzadigde, vetzuren CLA en Omega-3 in 

de melk op een natuurlijke manier te verhogen (j.dewit@louisbolk.nl). 

Onderzoek naar voeding en gezondheid in de biologische geitenhouderij. Verslag van themadag Biogeit-

project (n.vaneekeren@louisbolk.nl).
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Kijk op www.louisbolk.nl/ publicaties voor de publicatielijst 2006
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Biologisch gezonder. Uniek onderzoek om het effect van biologische voeding op gezondheid te bepalen.  Resultaten in 2007 

(m.huber@louisbolk.nl). 

KOALA. Epidemiologische studie waarbij leefstijlfactoren en biologische voeding in relatie tot eczeem wordt onderzocht. In 

samenwerking met Universiteit van Maastricht (l.vandevijver@louisbolk.nl). 

Voedingskristallisaties. Een beeldvormende methode om de kwaliteit van een product te onderzoeken. Binnen het 

internationale Triangle netwerk is de validatie voor de visuele beoordeling voor een groente gerealiseerd. Dit is belangrijk voor 

de wetenschappelijke acceptatie. Ook onderzoek naar zuivelproducten inclusief bewerkingsstappen (p.doesburg@louisbolk.nl en 

l.vandevijver@louisbolk.nl). 

Contaminanten en micro-organismen in biologische producten, vergelijking met gangbare producten. Uit 

onderzoek blijkt dat biologische producten net zo veilig of veiliger zijn dan gangbare producten.

 

Gezondheidsclaims. Onderzoek naar mogelijk te voeren claims voor biologische producten. De eerste adviezen op dit gebied 

zijn in een leaflet van de Task Force Marktontwikkeling biologische landbouw opgenomen.

Immunology en 

Effectonderzoek op zorgboerderij Hoge Born. Onderzoek waarbij een monitoringsinstrument ontwikkeld en getest wordt 

om de het effect van het werken, wonen en leven op een zorgboerderij voor mensen met een psychiatrische problematiek en een 

verstandelijke beperking vast te kunnen stellen. 

Vragenlijst vitale organisaties. Met literatuuronderzoek en expertkennis is een vragenlijst ontwikkeld waarmee de 

vitaliteit van organisaties kan worden vastgesteld. Met de uitkomsten kunnen directie en management de vitaliteit verbeteren 

(y.holthuijzen@louisbolk.nl). 

Pharmacology. Laatste twee uitgaven in de serie Bolk’s Companions for the Study of Medicine. Studiemateriaal voor medisch 

studenten vanuit een complementaire invalshoek. De zogeheten integratieve en fenomenologische benadering van de mens 

staat hierbij centraal. Krijgt in 2007 vervolg met de serie  Practice of Medicine.

Kijk op www.louisbolk.nl/ publicaties voor de publicatielijst 2006



Procentuele verdeling van de baten naar projectfinancier

Bestuur van de

Stichting Louis Bolk Instituut

Dr. G.B.M. (Bas) Pedroli, voorzitter

T.N. (Tom) Peetoom, secretaris

Ir. C.J. (Kees) Pronk, penningmeester

Ir. A.C. (Kees) van der Linden, lid

Drs. H.J. (Hanno) Niemeijer, lid

Dr.sc. J.D. van Mansvelt, ere-voorzitter

Rekening van baten en lasten (x € 1.000)

 

begroting 2007

 

rekening 2006

(herziene) 

begroting 2006

 

rekening 2005

 

begroting 2005

Baten

project inkomsten 3.742 3.651 3.545 3.431 2.942

donaties 5 7 70 43 100

diverse baten 14 19

3.747 3.672 3.615 3.493 3.042

Lasten

personele lasten 1.945 1.712 1.817 1.621 1.503

huisvesting 150 131 135 134 145

algemene kosten 263 314 272 276 299

materiele projectkosten 1.154 1.122 1.025 1.077 846

totaal lasten 3.512 3.279 3.249 3.108 2.793

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 235 393 366 385 249

Bijzonder resultaat

voorziening verwacht verlies projecten -38 -25

Resultaat (incl bijzonder resultaat) 235 355 366 360 249

In het boekjaar 2006 is € 85.000 uit eigen middelen aan projecten besteed.
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Accountantsverklaring

Opdracht   Wij hebben gecontroleerd of het in dit verslag opgenomen overzicht van de winst- en verliesrekening van 

Stichting Louis Bolk Instituut te Driebergen over 2006 en 2005 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde 

jaarrekening 2006 van Stichting Louis Bolk Instituut. Bij die jaarrekening hebben wij op 18 april 2007 een goedkeurende 

accountantsverklaring verstrekt. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van het overzicht van de 

winst- en verliesrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2006 van de stichting. 

Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake dit overzicht te verstrekken.

Werkzaamheden   Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig 

dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het 

overzicht van de winst- en verliesrekening over 2006 en 2005 op de juiste wijze is ontleend aan de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel   Naar ons oordeel is het overzicht van de winst- en verliesrekening 2006 en 2005 in alle van materieel belang 

zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening.

Toelichting   Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming 

omtrent de financiële positie en de resultaten van de stichting en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze 

controle het overzicht van de winst- en verliesrekening 2006 en 2005 dient te worden gelezen in samenhang met de 

volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 18 april 2007 verstrekte goedkeurende 

accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Utrecht, 31 mei 2007

Ernst & Young Accountants

namens deze

w.g.  drs. J.W. van Oostrum RA
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