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Gezond vanuit de grond   Jaarverslag 2011
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Vooruitkijken in alle richtingen

Terugkijken op een jaar biedt de mogelijkheid om resultaten op een 
rij te zetten en te bekijken of doelstellingen zijn gehaald. In deze snel 
veranderende wereld moeten organisaties echter ook vooruitkijken, 
om goed te kunnen voorsorteren op nieuwe ontwikkelingen. In ons 
jaarverslag 2011 doen we beide. We kijken tevreden terug op een jaar 
waarin we als instituut onze doelen hebben gerealiseerd en méér: onze 
interne processen zijn verder versterkt, er werd een nieuwe directeur-
bestuurder als opvolger van de interim-bestuurder aangesteld en we 
hebben een positief bedrijfsresultaat behaald, wat niet vanzelfsprekend 
is in economisch zwaar weer. En we kijken ook graag naar de toekomst, 
samen met u. Zo leest u in dit jaarverslag over uiteenlopende projecten, 
die we in 2011 zijn gestart, en die de komende jaren doorlopen. In al 
die projecten barst het van de ambitie, zowel bij onze opdrachtgevers 
als bij onze medewerkers. Samen bouwen we verder aan verduurzaming 
van onze maatschappij en aan slimme innovaties die hun waarde in de 
praktijk bewijzen. 

In 2011 hebben we ons 35-jarig bestaan mogen vieren. Vanaf de jaren 
zeventig hebben wij gewerkt vanuit een integrale systeembenadering, 
waarbij we constant de nauwe relatie voor ogen hebben gehouden 
tussen landbouw, voeding en gezondheid. We zijn er trots op dat deze 
benadering gevolgd is in het prestigieuze rapport van eind 2011 ‘Naar 
een integrale benadering van duurzame landbouw en gezonde voeding’ 
van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en 
Voeding, waaraan twee medewerkers van ons instituut verbonden zijn. 

In 2012 is het werkveld voor onderzoeksinstituten grondig veranderd. 
Zo is het nationale budget voor veel onderzoeksthema’s vanaf dit jaar 
ondergebracht in Topsectoren. We gaan ervan uit  dat wij in deze nieuwe 
setting met onze kennis en ervaring toegevoegde waarde kunnen blijven 
bieden voor bedrijfsleven en overheid. Onze intensieve samenwerking 
met het agrarische bedrijfsleven sluit hierbij goed aan. We willen onze 
opdrachtgevers en financiers hartelijk danken voor hun vertrouwen. 

Prof. dr. ing. Jan Willem Erisman
directeur-bestuurder vanaf 1 februari 2012 

2011
januari Kipsignalen Herdruk Praktijkgids 

voor diergericht pluimvee houden rolt 
van de pers. Inmiddels verschenen in 

Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans 
en Russisch

maart Aftrap Zilt Perspectief  Volop 
mediabelangstelling voor onderzoek naar 
zouttolerante rassen op verziltende grond

maart Project Van Kuiken naar Kip 
afgerond Verenpikken kan succesvol 

bestreden worden door kippen af te leiden 
met ruwvoer, strooigraan en strooisel

maart Start Nigerian Organic 
Agriculture Network  Agro Eco-Louis 
Bolk Institute zet in Ibadan, Nigeria, 

een nieuw onderzoekscentrum op voor 
biologische landbouw

maart Start proeftuin Integrative 
Medicine Project ontwikkelt geïntegreerde 

zorg voor patiënten met allergie en 
chronische gewrichtsklachten om tot 

gezondheidswinst te komen

mei Luzerne als maaimeststof Verse 
en ingekuilde luzerne vormt volwaardig 

alternatief voor dierlijke mest

mei Congres Organic Food Quality and Health 
in Praag 150 internationale wetenschappers 

bediscussiëren de nieuwste onderzoeksresultaten 
over de kwaliteit, veiligheid en 

gezondheidseffecten van biologische producten. 
LBI presenteert consumentenonderzoek

mei-juli 50 velddagen Bloeiend 
Bedrijf Meer dan 500 boeren bezoeken 

akkerranden tijdens de velddagen 
Bloeiend Bedrijf

juni 16 juni 2011 Louis Bolk Instituut 
bestaat 35 jaar (1976-2011)

maart, juni en sept Visie duurzaamheid 
voor Tweede Kamercommissie Louis Bolk 
Instituut wordt drie keer uitgenodigd zijn 
visie te geven over verduurzaming van de 
voedselketen bij ronde-tafeldiscussies met 

Tweede Kamercommissies

juni Biovelddag Meer dan 400 agrarische 
ondernemers bezoeken de Biovelddag met 

demonstraties van biologische teelt in 
Flevoland

juli Start project Voederbomen Wilgen 
en elzen als voer voor geit en koe, 

voorkomen uitspoeling van mineralen, 
bieden aantrekkelijk landschap en 

houtsnippers leveren groene energie

augustus Nieuw concept van gezondheid 
in BMJ British Medical Journal publiceert 
een nieuw gezondheidsconcept van LBI-

onderzoeker Huber e.a.

september Aftrap Bruistuin Bewoners 
gaan aan de slag met buurttuin, Louis Bolk 
Instituut onderzoekt effect op gezondheid

oktober - december Onderzoek naar 
oervoeding Heeft oervoeding effect op de 
suikerstofwisseling en het functioneren van 
vaatwanden bij mensen die lijden aan het 

metabool syndroom?

september Symposium Alternatieven 
voor antibiotica Kon. Ned. 

Maatschappij voor Diergeneeskunde 
Louis Bolk Instituut verzorgt presentatie 

over de effecten van ruwvoer op 
gezondheid van leg- en opfokhennen

oktober Steeds meer duurzame cacao 
Cacaoboeren in Ghana, getraind door Agro 
Eco-Louis Bolk Institute, leveren biologische 

cacao aan Hema via Return to Sender

oktober Promotie Cynthia Verwer 
11 oktober Diervriendelijke huisvesting 
proefdieren verbetert de kwaliteit van 

wetenschappelijk onderzoek

november Symposium Natuurlijk 
Boeren Agrarische ondernemers en 

natuurbeheerders werken effectief samen 
in Brabant

november Promotie Erik Baars 
18 november Preventieve en curatieve 
gezondheidsbevordering: Baars heeft 

conceptuele en methodologische 
vernieuwing tot stand gebracht en 

interventies getoetst

december Minisymposium  Jan Bokhorst, 
oprichter van afdeling Landbouw van het 
Louis Bolk Instituut en bodemonderzoeker, 

gaat na 33 jaar met pensioen

december  Integrale aanpak voedselketen 
bepleit De vraagstukken van duurzame 

landbouw en gezonde voeding worden vaak 
los van elkaar aangepakt, wat niet effectief 
is. LBI-onderzoekers Lammerts van Bueren 

en Huber, verbonden aan de RIDL&V, 
bepleiten integrale aanpak

december Jan Willem Erisman wordt 
opvolger van Bendert Gijzel, directeur a.i. 
Raad van Toezicht besluit Erisman aan te 

stellen als nieuwe directeur-bestuurder van 
het Louis Bolk Instituut
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Projecten 2011  

Aan de hand van de zeven projecten in dit 

jaarverslag, laten we zien dat onze onder-

zoekers handelen vanuit het besef dat land-

bouw, voeding en gezondheid sterk met 

elkaar samenhangen. Dat betekent dat we 

de vraagstukken in de brede context plaat-

sen en zoeken naar antwoorden die voor het 

hele ‘systeem’ en de hele keten kloppen: van 

bodem tot plant, dier, omgeving, voeding en 

gezondheid. Met deze integrale aanpak, de 

systeembenadering, willen wij een bijdrage 

leveren aan duurzame wereld en een gezon-

dere groei van mens, dier, plant en bodem.



Maaimeststoffen
Biologische boeren mogen steeds minder gangbare dierlijke mest gebruiken. In 

2011 was dat nog 50%. De komende jaren wordt dit percentage stapsgewijs afge-

bouwd naar 0% gangbare mest in 2020. Om deze doelstelling te kunnen halen, 

zijn er met name voor de biologische akkerbouwers alternatieve meststoffen nodig. 

Op verzoek van de akkerbouwsector is het Louis Bolk Instituut in 2011 gestart met 

een onderzoek naar 'interne bedrijfsoptimalisatie'. Concreet betekent dit dat de 

meststoffen binnen het bedrijf efficiënter benut gaan worden door bijvoorbeeld 

bouwplannen, gewaskeuze, groenbemesters en het gebruik van maaimeststoffen 

te optimaliseren. Praktijkonderzoek naar maaimeststoffen, een nieuwe techniek op 

basis van de groenbemesters grasklaver en luzerne, heeft afgelopen jaar centraal 

gestaan. Geert-Jan van der Burgt: “Op de bekende manier worden grasklaver en 

luzerne ondergeploegd op de plek waar ze gegroeid zijn. Met de nieuwe aanpak 

worden ze gemaaid en op een ander perceel ingewerkt. Het voordeel is dat je zo 

de nutriënten gerichter kunt toedienen en doseren. Het nadeel is dat je een grote 

trekker en aanhangwagen nodig hebt voor transport.”

Boer & onderzoeker
Het doel van 2011 was om in de praktijk een efficiënte methode te ontwikkelen 

voor de toepassing van maaimeststoffen. Het experiment was gezamenlijk ont-

worpen door de boer en onderzoekers. Vervolgens heeft de boer de handelingen 

in het veld georganiseerd en uitgevoerd. De onderzoekers hebben het proces ge-

monitord en het gewas en de bodem bemonsterd. Geert-Jan: “Onze conclusie: het 

is uitstekend uitvoerbaar. Ook de eerste resultaten voor bodem en gewas zien er 

veelbelovend uit.”

Of de toepassing van maaimeststoffen rendabel is, hangt af van de prijs van dier-

lijke mest en transport. Geert-Jan: “We zitten nu dicht bij het break-evenpoint. Als 

de kosten voor dierlijke mest en transport stijgen, is de toepassing van maaimest-

stoffen al snel een optie. Bovendien biedt het een kans om de kringloop binnen 

het eigen bedrijf te sluiten, wat een belangrijk uitgangspunt is van biologische 

landbouw.”

Naam

Doel

Looptijd

Financier

Deelnemers 

& Locaties 

Partner

Interne Bedrijfsoptimalisatie

betere benutting van bedrijfseigen meststoffen 

om het tekort aan dierlijke mest in de biologi-

sche landbouw op te vangen

2011 t/m 2015

ministerie van EL & I

biologisch-dynamisch praktijkbedrijf Joost 

van Strien in Ens, proefveld Mest als Kans in 

Lelystad

PPO Lelystad

Projectleider 

ir. Geert-Jan van der Burgt,  

Louis Bolk Instituut

"Onze samenwerking gaat prima: de onderzoekers zijn 

gemotiveerd, hebben hart voor de biologische landbouw 

en staan midden in de praktijk."  Joost van Strien, biologisch-

dynamisch akkerbouwer, over het project Maaimeststoffen



"Ik heb de onderzoekers van het Louis Bolk Insti-

tuut leren kennen als heel bevlogen mensen, die 

goed luisteren naar hun omgeving. Ze gaan met 

de natuur aan de slag en zoeken naar wat echt 

werkt in de praktijk. Een prima aanpak, vind ik."   
Mark van Rijsselberghe, projectleider Zilte Teelt 

Naam

Doel

Looptijd

Financier

Locaties 

Deelnemers

Partners

Zilt Perspectief

het kweken van zouttolerante gewas-

sen op verzilte landbouwgrond

2011 t/m 2015

het Waddenfonds, Provincie Fries-

land, Provincie Noord-Holland

twee locaties op Texel (zavel- en 

leemgrond), een locatie in Zurich (Fr.) 

(kleigrond)

agrarisch ondernemer Mark van 

Rijsselberghe en melkveehouder 

Geert Geel

Stichting Zilt Perspectief,  

Plant Research International van 

Wageningen UR, Vrije Universiteit 

Amsterdam

Teelt van zilte groentes

Projectleider bij LBI 

dr. Bart Timmermans,  

Louis Bolk Instituut

Door de zeespiegelstijging en het inklinken van polders is veel landbouwgrond 

gevoelig geworden voor verzilting. In droge periodes, zoals het voorjaar van 2011, 

raakt de zoetwaterlens die boven op zoutwater drijft op en ontstaat er zoutschade 

in bodem en gewassen. In de komende tien jaar krijgt ten minste 125.000 hectare, 

oftewel 6,5% van het totale landbouwareaal, hier in meer of mindere mate last van. 

Bepaalde gebieden zijn inmiddels al zo zout geworden, dat ze niet meer geschikt 

zijn voor gewone landbouwgewassen. Bart Timmermans: “Het onderzoeksperceel in 

Noord-Friesland is zo extreem verzilt dat er geen productiegras meer wil groeien. De 

percelen op Texel zijn minder zout. We onderzoeken hoe de boeren deze gronden toch 

kunnen blijven benutten door er zoutminnende en zouttolerante planten te telen.”

Laboratorium en praktijk
In het project Zilt Perspectief brengen de drie samenwerkende instituten elk hun 

unieke expertise in. De Vrije Universiteit van Amsterdam onderzoekt in de kas, het 

laboratorium en op kleine schaal in het veld welke gewassen zouttolerant zijn. De 

WUR bekijkt de productkwaliteit. Bart: “Het Louis Bolk Instituut ondersteunt de boe-

ren op praktijkschaal. Afgelopen jaar hebben we voor zeekool en strandbiet het be-

mestingsniveau, de vochtbehoefte en groeisnelheden onder verschillende condities 

onderzocht. Ook hebben we getest tot welke zoutgraad de gewassen blijven gedijen. 

Zeekool overleeft bijvoorbeeld wel zoutpieken maar verdraagt geen langdurig zoute 

omstandigheden.”

Bodemleven
Verzilting is met name een probleem voor lage kustgebieden zoals Nederland. In 

woestijnen komt ook verzilting voor, maar dat heeft een andere oorzaak: de verdam-

ping is daar groter dan de neerslag. Bart: “De gronden die in ons land het snelst ver-

zilten, liggen vaak dichtbij natuurgebieden. Reden te meer om ons meteen te richten 

op duurzame teelt. We kijken dan ook hoe we het bodemleven kunnen stimuleren en 

uitspoeling van stikstof voorkomen.”

Komend teeltseizoen zet het Louis Bolk Instituut de proeven met zeekool, strandbiet, 

gerst en quinoa voort. Bart: “Uiteindelijk willen we rotatieschema’s voor brakke en 

zoute gronden ontwikkelen. Voor een vruchtwisseling heeft een biologische boer ver-

schillende zouttolerante gewassen nodig. Hoewel we goed op weg zijn, is er nog veel 

werk aan de winkel.”



Naam

Doel

Looptijd

Financier

 

Locatie 

Deelnemenrs 

Armajaro Training

cacaoboeren in Ghana trainen voor duurzame 

cacaoproductie met het Rainforest Alliance 

keurmerk

2011 t/m 2015 

Armajaro Trading, een internationaal handels-

bedrijf in onder andere cacao

11 districten in Ghana

in 2011: duizenden cacaoboeren

Projectleider

ir. Willem-Albert Toose  

Agro Eco-Louis Bolk Institute

"De adviseurs zijn zeer profes-

sioneel en zetten zich voor 

200% in: ze voelen de behoef-

ten van de klant heel goed 

aan. Vanuit Armajaro zijn we 

zeer tevreden met hun werk, en 

bevelen we hen graag aan."   

Vince McAleer, Hoofd Ontwikke-

ling & Duurzaamheid Afrika  

bij Armajaro over Agro-Eco 

Louis Bolk Institute

Duurzame cacao
Ghana is behalve de op één na grootste cacaoproducent van de wereld ook een 

grote hotspot voor biodiversiteit. Armajaro Trading, een van de belangrijkste cacao-

opkopers in de Westkust van Afrika, heeft het behoud van de rijke flora en fauna 

hoog in het vaandel gezet. Daarom zijn ze afgelopen jaar in elf Ghanese districten 

gestart om de cacaoboeren voor te bereiden op het Rainforest Alliance certificaat. 

Hiervoor hebben ze de expertise van het Agro Eco-Louis Bolk Institute ingeroe-

pen. Willem-Albert Toose: “We werken aan groepscertificeringen, waarbij tientallen 

kleine plantages gezamenlijk een certificaat krijgen. Om dit te bereiken, hebben 

we een trainingspiramide opgezet. Aan de top trainen wij circa vijfentwintig werk-

nemers van Armajaro. Op hun beurt trainen zij honderden contactboeren en opko-

pers, die vervolgens de duizenden boeren op locatie gaan trainen. In het veld moni-

toren wij hoe de informatie door de boeren op de plantages toegepast wordt. Met 

dit inzicht verbeteren wij de training aan de top. Daarnaast trainen wij de mensen 

van het interne kwaliteitssysteem, zodat zij de naleving van de kwaliteitseisen kun-

nen checken en documenteren. Ten slotte informeren we het senior management; 

zij moeten namelijk het overzicht houden op alle schakels in de productieketen.”

Gemotiveerde boeren
Voor cacao met een Rainforest Alliance keurmerk ontvangen de boeren niet alleen 

een betere prijs, dankzij de trainingen kunnen ze ook hun oogst met 20 tot 50% 

verhogen. Willem-Albert: “Hierdoor raken de boeren enthousiast en gemotiveerd. Dat 

is leuk om te zien.” Het leerpunt van het afgelopen jaar is dat naast de training ook 

de juiste materialen beschikbaar moeten zijn. Willem-Albert: “Je kunt de boeren wel 

leren snoeien maar dan hebben ze wel op alle locaties een snoeimes nodig.” Met 

dit project rolt het Agro Eco-Louis 

Bolk Institute zijn kennis uit over 

een grote oppervlakte met grote 

aantallen boeren. Willem-Albert: 

“Aan het eind van het project heb-

ben we indirect tienduizenden 

cacaoboeren op duurzame teelt 

getraind. Op deze manier wil ik 

heel graag ook de biologische 

landbouw in Afrika opschalen.”



Naam

Doel

Looptijd

Financier

Locatie 

Deelnemers

 

Onderzoekers Louis 

Bolk Instituut

Partner

Meer info

Procesbegeleider  

ir. Kees van Veluw,  

Louis Bolk Instituut 

Bedrijfsnetwerken Biologische Melkveehouderij

het gebruik van antibiotica in de biologische 

melkveehouderij verminderen

2009 t/m 2012  

ministerie van EL & I

landelijk

120 biologische melkveehouders en 30 andere 

deelnemers waaronder dierenartsen, gangbare 

melkveehouders, onderzoekers en adviseurs

ir. Jan Paul Wagenaar, dr. ir. Nick van Eekeren, 

dr. ir. Lucy van de Vijver

DLV

www.youtube.com/watch?v=8zLMgtER53w

" Ik heb het Louis Bolk Instituut in veel projecten leren kennen als een onderzoeksinstituut 

dat zijn expertise heeft opgebouwd in de biologische landbouw. De verbreding naar  

de gangbare landbouw hebben ze ook goed opgepakt. Ook de brede themakennis van  

onderzoekers is een groot pluspunt."  Teunis Jacob Slob, voorzitter van de Vereniging 

De Natuurweide, over het Louis Bolk Instituut

De biologische pluimvee-, varkens-, geiten- en melkveehouders hebben de ambitie 

uitgesproken om het gebruik van antibiotica terug te dringen. De melkveehouders 

willen zelfs toegroeien naar antibiotica-vrij. Om dit te bereiken, is eerst het antibiotica-

gebruik binnen de biologische veesectoren door diverse projecten in kaart gebracht. 

Zo zijn bij een grote groep melkveehouders de dierenarts-rekeningen geanalyseerd. In 

de biologische varkenshouderij is er gekeken naar de aanwezigheid van de resistente 

MRSA-bacterie. Daarnaast loopt er ook nog een onderzoek naar het effect van krui-

denrijk grasland en kruidenmengsels op de gezondheid van koeien en geiten. Vervol-

gens worden de wetenschappelijke resultaten besproken in de bedrijfsnetwerken, dat 

zijn studiegroepen waarin boeren de nieuwe kennis met elkaar doornemen. Kees van 

Veluw: “Op deze manier verdwijnen de rapporten niet in een la, maar gebruiken de 

agrarische ondernemers de kennis direct om hun eigen praktijk te verbeteren.” 

Van elkaar leren
Kees is procesbegeleider in het bedrijfsnetwerk van de melkveehouders: “Het is mijn 

taak om de inhoudelijke discussie op gang te brengen. Ik schep een veilige atmosfeer 

zodat de boeren het achterste van hun tong durven te laten zien. Het is belangrijk 

dat iedereen kan vertellen hoeveel antibiotica hij gebruikt zonder dat er verliezers of 

kampioenen ontstaan. Daarbij is het leerzaam om ervaringen met elkaar te delen, zo-

als persoonlijke bevindingen met kruiden. De wetenschapper moet de feiten goed op 

papier zetten, maar uiteindelijk leren de boeren het meeste van elkaar.” De resultaten 

uit het bedrijfsnetwerk worden naar de overige melkveehouders gecommuniceerd. 

Kees: “We bereiken zo 220 van de in totaal 300 biologische melkveehouders.”

Het Louis Bolk Instituut is een groot voorstander van participatief werken. Kees: “De 

essentie ervan is dat boeren zichzelf als de probleemeigenaar zien. De onderzoekers 

verzamelen de feiten en ondersteunen het proces, maar het probleem kan alleen 

in de praktijk aangepakt worden. Als boeren zich dat realiseren, zie ik ze leergierig 

en daadkrachtig worden. Cijfers van de laatste jaren laten zien dat het antibiotica- 

gebruik bij de deelnemers van het bedrijfsnetwerk daalt. De goede weg is ingeslagen!”

Minder antibiotica



Begin 2011 kon het samenwerkingsverband Bloeiend Bedrijf met een vliegende 

start beginnen. Een maand nadat de Regeling Beheer Akkerranden was openge-

steld, hadden 300 agrarische ondernemers vanuit heel Nederland zich aangesloten 

bij de collectieve subsidieaanvraag. Om het totale areaal van 200 hectare akker-

randen in te zaaien, was er 5.500 kilo zaaizaad nodig. Op grond van tientallen 

jaren internationaal onderzoek waren de zaadmengsels samengesteld uit tot wel 

20 soorten die van mei tot in november bloeien. Merijn Bos: “Dat de bloeiende 

akkerranden er prachtig uitzien, is mooi meegenomen maar daar is het niet om 

te doen. De bloemenranden zijn bedoeld om nectar en stuifmeel terug te brengen 

in het landschap. Zweefvliegen, sluipwespen, lieveheersbeestjes, bijen en andere 

nuttige insecten leven daarvan.” Het uitgangspunt is dat je met deze 'functionele 

biodiversiteit' de schadelijke insecten onder de duim houdt zodat het gebruik van 

insecticiden teruggebracht kan worden. Het Louis Bolk Instituut heeft de taak om 

de deelnemende boeren hierbij inhoudelijk te begeleiden. 

50 velddagen
“Het enthousiasme waarmee het project van start ging, nam gedurende het jaar 

alleen maar toe. De 50 velddagen en 20 evaluatiebijeenkomsten werden zeer goed 

bezocht: op enkele na heb ik alle deelnemende boeren op één of meerdere bij-

eenkomsten ontmoet”, vertelt Merijn. “We leren de boeren om zélf te kijken. Op 

basis van eigen waarnemingen van plagen en nuttige insecten heeft 52% van de 

gangbare boeren geen insecticiden gebruikt langs de akkerrand, en nog eens een 

kwart is minder gaan spuiten. Samenwerken met de natuur geeft meer werkplezier. 

Ik zag de boeren erdoor opbloeien. Dankzij de verbinding met de natuur komen de 

ondernemers lekkerder in het zadel van hun eigen bedrijf te zitten.”

Voor 2012 hebben zich inmiddels 500 boeren aangemeld. Merijn: “Het is een enor-

me uitdaging om het samen met de partners georganiseerd te krijgen; daar on-

dersteunen wij de boeren bij. Als we dit samenwerkingsverband goed volbrengen, 

hebben we als sector aangetoond dat we ook andere groene en blauwe diensten 

collectief kunnen aanpakken.”
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Meer info

Bloeiend Bedrijf

vergroten van biodiversiteit en  

verminderen van chemische bestrijding

2011 t/m 2013 

Regeling Beheer Akkerranden, 

ministerie van EL & I

landelijk

in 2011: 300 boeren in de akkerbouw, 

tuinbouw en veehouderij; 20% biologisch 

en 80% gangbaar

koepelorganisaties Veelzijdig Boerenland 

en Boerennatuur, Vereniging De Natuur-

weide en circa 20 Agrarische Natuur-

verenigingen

www.bloeiendbedrijf.nl

" Het is prachtig om te zien hoeveel agrarische ondernemers meedoen aan het project Bloeiend 

Bedrijf en hoe enthousiast ze erover zijn. Ik merk dat de onderzoekers van het Louis Bolk Instituut 

gewend zijn om met groepen agrarische ondernemers te werken. Zij vormen hiermee de verbindende 

schakel tussen het fundamentele onderzoek en de praktijk."  Monique Brobbel, beleidsmedewerker 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie over het Louis Bolk Instituut

Bloeiend Bedrijf

Projectleider  

dr. Merijn M. Bos, 

Louis Bolk Instituut
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Onderzoeksgroep
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Meer info

Bruistuin Malburgen 

bevorderen van een gezondere leefstijl van 

wijkbewoners door middel van een buurttuin

2011 t/m 2013 

ZonMW, Volkshuisvesting Arnhem en diverse 

sponsors

Malburgen, Arnhem

30 gezinnen van Turkse en Marokkaanse 

afkomst in Malburgen, 30 controlegezinnen in 

een vergelijkbare Arnhemse wijk 

Volkshuisvesting Arnhem, gemeente Arnhem, 

het Bruishuis, Green&So, Rijnstad, Radar- 

Advies, Seinpost, huisartsen, therapeuten en 

vrijwilligers uit de wijk

www.bruishuis.nl

Projectuitvoerder

dr. ir. Lucy van de Vijver,  

Louis Bolk Instituut

"Je merkt dat het Louis Bolk Instituut echte specialisten in huis heeft.  

De onderzoekers zijn heel deskundig en weten goed gebruik te maken van 

de expertise van de overige projectleden. Ze denken ook volop mee in de 

totale projectopzet."   Gerda Koopmans, projectleider Sociale Ontwikkeling bij 

Volkshuisvesting Arnhem, over de Bruistuin

Multiculturele Bruistuin
In november 2011 is het project Bruistuin van start gegaan. Het is een uitbreiding 

van het Bruishuis, dat in 2009 zijn deuren opende als ontmoetingsplaats voor 

buurtbewoners in de multiculturele volkswijk Malburgen. Voor de Bruistuin zijn er 

in december 2011 drie ontwerp-ateliers georganiseerd. Ruim tachtig volwassenen 

en kinderen kwamen erop af en hebben hun wensen ingebracht. Lucy van de Vijver: 

“Wat me raakte, was dat de buurtbewoners zo blij zijn dat er naar hen geluisterd 

wordt. Daarnaast bleek hoe eensgezind ze zijn over wat mooi en belangrijk is voor 

de wijk, ongeacht de verschillende culturele achtergronden. Iedereen is van mening 

dat kinderen graag met water spelen en op een kale boomstam klimmen. Ook willen 

ze picknicktafels, schooltuintjes, een gezamenlijke moestuin en een fitnessparcours.” 

Mei 2012 is de tuin aangelegd en wordt de Bruistuin officieel geopend. 

Welvaartsziektes aangepakt
Het Louis Bolk Instituut onderzoekt of de buurttuin bijdraagt aan een gezondere 

leefstijl. Het onderzoek richt zich op Turkse en Marokkaanse gezinnen. Bij hen komen 

welvaartsziektes zoals overgewicht en suikerziekte relatief vaker voor dan bij mensen 

van Nederlandse komaf. In 2011 zijn de interviews voor de nulmeting gehouden. 

Lucy: “We hebben geïnventariseerd hoeveel tijd de gezinsleden bewegen en sporten, 

wat ze eten en hoe ze tegen voeding aankijken.” In de volgende fase van het project 

worden er kookworkshops en sportactiviteiten voor de proefgezinnen georganiseerd. 

Tuin versterkt samenhang
Lucy verwacht dat de tuin vooral een positief effect zal hebben op de samenhang van 

de buurt: “Wat ik nu al merk, is dat de mensen elkaar beter leren kennen. Daardoor 

zullen ze meer begrip voor elkaar krijgen en zich veiliger voelen. Daarnaast hoop ik 

dat het een bruisende wijktuin wordt waar mensen graag tuinieren en wandelen. Zo 

nodigt de Bruistuin vanzelf uit tot extra lichaamsbeweging. Nieuw eetgedrag aanle-

ren is de grootste uitdaging. Door gezamenlijk met de tuin en de workshops bezig te 

zijn, doen mensen kennis en ervaring op die ze hopelijk gaan toepassen in hun dage-

lijkse leven.”



Het Louis Bolk Instituut heeft ruime kennis opgebouwd op het gebied van Mind-

Body Medicine. Daarbij gaat het om de relatie tussen lichaam en geest, en hoe 

die ingezet wordt om het herstellend vermogen van het menselijk lichaam aan te 

spreken. Een goed voorbeeld daarvan is het PROPAV-onderzoek. In de afgelopen vier 

jaar is hierin aangetoond dat pijnmedicatie verminderd kan worden door middel van 

visualisatie- en ontspanningsoefeningen. Het onderzoek is uitgevoerd bij patiënten 

bij wie de galblaas operatief verwijderd moest worden. Over het algemeen is dit 

zeer pijnlijk, en heeft de patiënt na de operatie veel pijnmedicatie nodig. Miek Jong: 

“Voorafgaand aan de operatie kregen de patiënten een cd met instructies om zich 

met positieve beelden en suggesties voor te bereiden op de operatie. Dat hun eigen 

lichaam sterk en krachtig is, bijvoorbeeld, en dat het zich goed kan herstellen na een 

operatie.” Het onderzoek bij de patiënten is door de anesthesiologen, chirurgen en 

verpleegkundigen uitgevoerd. Miek: “Wij begeleidden de medische deskundigen 

van het begin tot en met de publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift.”

Effect van stress
Het onderzoek laat zien dat je met sim-

pele middelen de pijn en medicatie kunt 

verminderen. Miek: “Hoe vaker de patiën-

ten de oefeningen voor de operatie heb-

ben gedaan, des te minder pijnmedicatie 

ze erna nodig hadden. Minder medicatie 

betekent minder bijwerkingen en kosten.” 

Miek heeft een aantal patiënten zelf ge-

sproken: “Wat me opviel was dat ze heel 

erg opzagen tegen de operatie en dat ze 

het fijn vonden om zelf iets te kunnen 

doen. Dat nam bij hen het gevoel van on-

macht weg.”

Uit het onderzoek kwam naar voren dat 

het weinig zin heeft om alleen de cd aan de patiënten te geven. Miek: “Je moet ook 

uitleggen wat het effect is van stress en angst op het lichaam. Als mensen begrijpen 

dat je minder gevoelig bent voor pijn als je ontspannen bent, is dat voor hen een 

motivatie om de oefeningen regelmatig te doen. Zonder dat bewustzijn leggen ze de 

cd al snel ongebruikt in hun nachtkastje.”
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Projectleider 

dr. Miek Jong,  

Louis Bolk Instituut 

PROPAV-onderzoek

onderzoeken of visualisatie- en ontspannings-

oefeningen de pijn, stress en angst vermin-

deren bij patiënten die een operatie moeten 

ondergaan

2008 t/m 2012

70 interventie- en 70 controlepatiënten van 

wie de galblaas operatief verwijderd is in het 

ziekenhuis

Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam, Rode 

Kruisziekenhuis Beverwijk

publicatie wordt eind 2012 verwacht

"In alle fasen van het traject 

hebben de onderzoekers ons 

veel werk uit handen genomen. 

Ik heb ze leren kennen als con-

sciëntieuze en correct werkende 

projectteamleden. Hun bege-

leiding van a tot z was prima - 

daar ben ik heel tevreden over.”  

Aarnout Pijl, anesthesioloog bij 

het Slotervaartziekenhuis, over 

het LBI

Mind-Body Medicine
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Jaarrekening

Het Louis Bolk Instituut heeft het boekjaar 2011 met een positief resultaat van 

€ 240.880,- afgesloten. Voornaamste redenen voor dit positieve resultaat zijn 

een hoger declarabel percentage in het afgelopen jaar en een gemiddeld hoger 

uurtarief. Hiernaast is er dankzij aanvullende bezuinigingen in de normale 

bedrijfsvoering een kostenbesparing tot stand gekomen. De jaarcijfers hebben 

betrekking op de geconsolideerde jaarrekening van de Stichting Louis Bolk 

Instituut en zijn op 10 april 2012 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 

Op deze cijfers is op 3 april 2012 een goedkeurende accountantsverklaring 

afgegeven door accountant Stolwijk Kelderman.

Rekening van baten en lasten (x € 1.000,-)
Werkelijk 2011 Werkelijk 2010

Project- en subsidiebaten  5.643  5.252 
Ingekochte projectkosten   2.077-   2.101-
Netto project- en subsidiebaten 3.566     3.151 
Giften en baten uit fondsenwerving 9    57 
Diversen baten    24      6 
Totaal opbrengsten 3.599    3.214 

Lonen en salarissen  2.444 2.381
Sociale lasten      318 304
Afschrijvingen op immateriële 
en materiële vaste activa    68  78 
Overige bedrijfslasten  527    580 
Totaal lasten  3.357   3.343 
Saldo uit gewone bedrijfsvoering 242   129-

Financiële baten en lasten   1-    2-

Resultaat 241  131-

De stichting heeft over 2011 een positief (geconsolideerd) resultaat behaald 

van € 240.880,- (2010: -/- € 131.189,-).

Procentuele verdeling van baten naar projectfinancier

 ministeries, overige 
regelingen 28% 

 provincies 6% 

 EU subsidies 3% 

 bedrijven banken 7% 

 instellingen 
stichtingen 

14%

 onderzoeks-
programma

EL&I 21%

 buitenlandse e/o 
lokale financiers 21% 
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Het Louis Bolk Instituut heeft een goed jaar achter de 

rug. Na drie jaren met een negatief financieel resul-

taat heeft de organisatie zich op eigen kracht hersteld 

en 2011 beëindigd met een positief resultaat. De Raad 

van Toezicht is bijzonder verheugd met deze prestatie 

en met alle onderzoeksresultaten en projecten die de 

medewerkers in 2011 tot stand hebben gebracht. Als 

we naar de toekomst kijken, zijn er echter wel zorgen. 

De gevolgen van de economische crisis worden steeds 

zichtbaarder. Met name is het de overheid, een van de 

belangrijkste klanten van het Louis Bolk Instituut, die 

fors bezuinigt. 

De organisatie is nu echter daadkrachtig aan het werk 

om opdrachten te werven en nieuwe bronnen van  

financiering te vinden. 

Als Raad van Toezicht willen we onze waarde-

ring uitspreken voor a.i. directeur-bestuurder drs.  

Bendert Gijzel. Hij heeft de afgelopen twee jaar inter-

ne verbeteringen doorgevoerd die hebben bijgedra-

gen aan dit positieve resultaat . Het zakelijk bewust-

zijn is duidelijk toegenomen en de acquisitievaardig-

heden van medewerkers zijn verder ontwikkeld.

We danken ook drs. Tom Peetoom die lang deel 

heeft uitgemaakt van het bestuur, later de Raad van  

Toezicht, en die eind 2011, volgens het rooster van 

aftreden, zijn functie heeft neergelegd. In 2012 wer-

ven we twee nieuwe leden om weer op volle sterkte 

te komen. 

In 2011 hebben wij als Raad van Toezicht intensief 

contact onderhouden met de directeur-bestuurder,  

het MT en de OR. Deze vruchtbare samenwerking 

heeft ertoe geleid dat wij een rijker en genuanceerder 

beeld van het instituut hebben gekregen. Daarnaast 

heeft een evaluatie van ons optreden door een exter-

ne Governance-deskundige geleid tot heldere schei-

ding van bevoegdheden en rollen tussen bestuur en 

toezicht. 

De werving en selectie van een nieuwe directeur-

bestuurder is met de grootste aandacht en zorg-

vuldigheid uitgevoerd. In deze procedure hebben 

we heel prettig met diverse medewerkers samenge-

werkt. Wij zijn dan ook zeer gelukkig met de komst 

van de nieuwe directeur-bestuurder prof. dr. ing.  

Jan Willem Erisman die per 1 februari 2012 is aange-

treden. Wij hebben er vertrouwen in dat hij de positie 

van het instituut verder gaat versterken dat daarmee 

een grotere rol van maatschappelijke betekenis gaat 

vervullen. 

De economie mag dan haperen, er is wel steeds duide-

lijker een beweging zichtbaar die aandringt op méér 

aandacht voor biologische en duurzame landbouw, 

voeding en gezondheid.  En dat is precies waar het 

Louis Bolk Instituut al meer dan 35 jaar voor staat.

Drs. H.J.  Niemeijer,

Voorzitter Raad van Toezicht

Toelichting 2011

Naam
Taak

Voorzitter
Leden

Naam
Taak

Voorzitter

BESTUUR 
Raad van Toezicht
toezicht houden op de doelrealisatie van het 
Louis Bolk Instituut
drs. H.J. Niemeijer
dhr. T.N. Peetoom, vicevoorzitter (tot 12  
december 2011), dhr. A. van den Burg,  
prof. dr. A. van der Zijpp, twee vacatures

Raad van Bestuur
uitvoeren van de dagelijkse leiding van het 
Louis Bolk Instituut
drs. B.R.A. Gijzel a.i., die op 1 februari 2012 
is opgevolgd door prof. dr. ing. J.W. Erisman
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Nederland:

Hoofdstraat 24

3972 LA  Driebergen

T  0343 523 860

F  0343 515 611

info@louisbolk.nl

www.louisbolk.nl

Oost-Afrika:

P.O. Box 71982

Kampala 

Oeganda

T + 256 (0) 312 296 642

easternafrica@louisbolk.org

www.louisbolk.org

West-Afrika:

Christman House

 PMB KA 84 Airport 

Accra, Ghana

T + 233 (0) 302 786 097

F + 233 (0) 302 786 154

westafrica@louisbolk.org

www.louisbolk.org
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