
Grensverleggend onderzoek  



Het Louis Bolk Instituut verlegt grenzen. Met ons onderzoek dragen we bij aan een gezonde toekomst voor mens, 

dier en milieu. Wij richten ons daarbij vooral op biologische en duurzame landbouw, voeding en gezondheidszorg. 

Dat doen we al ruim dertig jaar. Als onafhankelijk instituut reiken we de sector eigenzinnige, creatieve oplossingen 

aan, waarbij we altijd rekening houden met de integriteit en natuurlijkheid van mensen, dieren en planten. Daarbij 

volgen we onze eigen aanpak. We gaan niet uit van geïsoleerde feiten zoals gangbaar is in de wetenschap. Het 

Louis Bolk Instituut ziet het anders: het bos is meer dan de som van de bomen. Altijd zien wij plant, dier of mens 

in relatie tot de omgeving. We lossen problemen op door juist acht te slaan op de interactie van het organisme 

met zijn omgeving. 

Een voorbeeld. We spelen in op natuurlijke mogelijkheden. Zo is klaver of veldboon een prima vervanger van 

(kunst)mest voor gras of graan. Met dit soort interacties dragen we duurzame oplossingen aan die recht doen aan 

de natuurlijkheid en integriteit van plant en dier. 

Samenwerken   De praktijk is bij ons onderzoek het uitgangspunt. Dat verklaart waarom onze 

onderzoekers behalve in laboratoria vaak in de stal tussen het vee of op het veld tussen de gewassen te vinden 

zijn. De boer kent z’n akker, de stal, het vee. Die ervaring betrekken wij bij ons onderzoek. Dat geldt ook voor ons 

gezondheidsonderzoek, waarbij we nauw samenwerken met artsen en therapeuten.  

Verder benutten we de kennis die onze opdrachtgevers (vaak overheden, kennisinstituten of grote foodconcerns) 

in huis hebben. Zo trekken we samen op. Met ons participatief onderzoek vertrouwen we op de ervaring en de 

kennis van onszelf, de opdrachtgever en de mensen in de praktijk. Theorie is niet onze enige motor.

Innovatieve kracht   Het onderzoek van het Louis Bolk Instituut is het best te typeren als 

ervaringswetenschap. Wij vergaren kennis met onze praktische, systemische aanpak. Daarbij onderscheiden we 

vier thema’s, bodem, plant, dier en mens, elk met zijn eigen specifieke onderzoeksgebieden. Maar bovenal geldt 

ook hier de samenhang. Bodem, plant, dier en mens zien wij in verbinding met elkaar. Vanuit verschillende visies 

zoeken we naar oplossingen die recht doen aan de natuurlijke samenhang. Daarvoor is een multidisciplinaire 

aanpak nodig. En juist daar ligt onze innovatieve kracht. 

Of het nu gaat om voeding of gezondheid, om stalsystemen of ziektebestrijding; de betrokkenheid van onze 

onderzoekers is groot. Het zijn stuk voor stuk wetenschappers die kennis genereren, vastleggen, publiceren én 

implementeren. Gericht op een gezonde en duurzame toekomst. Ons team staat voor u klaar!

Dr. Vincent Blok

Directeur Louis Bolk Instituut
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Grensverleggend  onderzoek



Internationale groei   
Internationaal behoort het 

Louis Bolk Instituut tot de top-

onderzoeksinstituten op het gebied 

van de biologische en duurzame 

landbouw. Steeds vaker werken we 

binnen Europese consortia mee 

aan grootschalige EU-projecten. De 

komende jaren verwachten we een 

verdere groei van onze internationale 

activiteiten. Een logische ontwikkeling, 

want de landbouw krijgt steeds meer 

een mondiaal karakter. 

Duurzaamheid   Kijk naar 

de wereld en luister naar de discussie 

over klimaatverandering. Mede 

hierdoor krijgt ons onderzoek steeds 

meer aandacht en waardering. In 

de duurzame teelt met biomassa 

als energiebron liggen nog vele 

kansen en uitdagingen. Wij spelen 

een rol bij het in kaart brengen van 

de reële vereisten, de praktische 

stuurmaatregelen en de indicatoren 

van duurzaamheid.

De natuurlijke 
kennisbron   Er schuilen 

meerdere betekenissen in onze slogan’. 

Wij benutten de natuur als bron voor 

kennis over het leven. Daarnaast 

trekken wij het veld in, naar de bron, en 

luisteren naar ervaren praktijkmensen. 

Maar bovenal willen wij een bron van 

kennis zijn voor onze doelgroepen: de 

opdrachtgevers en ondernemers in het 

veld. 

Grensverleggend  onderzoek



De bodem is in! Het is de basis van een gezonde 

landbouw. Een gezonde bodem biedt niet alleen 

ecologische voordelen, maar verbetert bovendien de 

economische duurzaamheid van een bedrijf. Op het 

gebied van duurzaam bodembeheer voert het Louis Bolk 

Instituut fundamenteel en praktijkgericht onderzoek 

uit. Ons werk binnen het thema Bodem beslaat drie 

onderzoeksgebieden: bodemkwaliteit en duurzaam 

bodembeheer, mest- en compostmanagement en 

biodiversiteit.  

Bodemkwaliteit en duurzaam bodem
beheer     Ecologisch en economisch duurzaam is ons 

motto. In onze ogen begint rendabele landbouw bij een gezonde 

bodem. Daarvoor ontwikkelen we strategieën. Voor duurzaam 

bodembeheer is maatwerk nodig. En wel op bedrijfsniveau, bij de 

boer op het land. Instrumenten voor bodemdiagnostiek spelen 

daarbij een belangrijke rol, zoals de bodemscan. Afstemming 

tussen bodemkwaliteit, mineralenmanagement en de juiste inzet 

van beheersmaatregelen bevordert duurzaamheid. De uitdaging 

daarbij is om de economische aspecten van duurzaam beheer 

inzichtelijk te maken. Ook voor de langere termijn! 

Gezonde bodem: grond van ons bestaan



Mest en compostmanagement   Welke meststoffen 

passen bij welke bodem, bij welke gewassen, bij welke rotatie? 

Wij doen onderzoek naar een slimme inzet van meststoffen en 

bodemverbeteraars. Om zo een gezonde, gebalanceerde bodem te 

creëren voor de groei van robuuste gewassen. De ontwikkeling en inzet 

van een ‘stikstof- en organischestofplanner’ (NDICEA) biedt daarvoor de 

eerste handvatten. We gaan deze planner ook inzetten om de effecten 

van klimaatverandering in kaart te brengen, zodat op bedrijfsniveau de 

noodzakelijke maatregelen genomen kunnen worden.  

Biodiversiteit   De centrale vraag is: welk bodemleven heb je 

nodig als je bodemfuncties als bodemvruchtbaarheid, ziektewering 

of het vasthouden van nutriënten wilt sturen? Welke maatregelen 

zijn écht effectief? En welke maatregelen neem je niet alleen voor 

de voedselproductie maar ook ten behoeve van natuurontwikkeling? 

Maaisel uit natuurgebieden kan als natuurcompost bijdragen aan de 

bodemvruchtbaarheid van landbouwgrond. 

Bodembescherming krijgt steeds meer aandacht binnen het 

overheidsbeleid en hierbij speelt bodembiodiversiteit een belangrijke rol. 

Vanuit het praktijkonderzoek levert het Louis Bolk Instituut input voor 

actuele beleidsvorming. Hoe kan de beheerder, de boer, het waterschap 

of de natuurorganisatie effectief aan biodiversiteit bijdragen?Gezonde bodem: grond van ons bestaan

Wat onderscheidt het bodemonderzoek van het Louis 

Bolk Instituut? Sectieleider Chris Koopmans: “Onze 

integrale aanpak is kenmerkend. Zo onderzoeken we de 

bodemstructuur, het bodemleven en de beworteling in hun 

onderlinge samenhang. Dat is bijzonder. Ook onderscheiden 

we ons doordat we de agrariërs actief betrekken bij de 

onderzoeken. Bij ons komen ze van de trekker af om in hun 

bodem te kijken. Mijn ervaring is dat de boeren dit niet 

alleen leerzaam vinden, maar dat het ze ook aanzet tot een 

meer duurzaam bodembeheer.”
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Agrariërs willen een goede opbrengst. Voorwaarde is dat 

de biologische producten gezond zijn én van topkwaliteit. 

Het Louis Bolk Instituut richt zich bij het teeltonderzoek 

altijd op de plant als geheel in zijn directe omgeving. 

Het beheersen van ziekten en plagen doen we vanuit de 

natuurlijke context. We kijken naar de robuustheid in 

de volle breedte. Binnen het thema Plant werken we aan 

twee hoofdonderwerpen: plantenveredeling en teelt en 

productkwaliteit.

Plantenveredeling   We richten ons in eerste instantie 

op het sluiten van de keten. De biologische sector streeft al 

enkele jaren naar het gebruik van 100% biologisch zaad. In 

ketenprojecten met handel, telers en veredelingsbedrijven 

werken we aan een volwaardig rassenpakket dat biologisch 

wordt vermeerderd. Daarnaast houden wij ons intensief bezig 

met biologische veredeling. Welke strategieën moet je als 

teler/veredelaar volgen om goede en betaalbare biologische 

rassen te ontwikkelen? We werken hierbij nadrukkelijk samen 

met veredelingsbedrijven én met praktijkmensen. We gaan op 

zoek naar sterkere, robuustere rassen. Ook stellen we criteria 

op voor plantgezondheid en productkwaliteit. We kijken hierbij 

niet alleen naar resistentie, maar betrekken bij het onderzoek 

ook de morfologie van de plant, zoals van kool, ui en tarwe. 

Robuuste gewassen voor een duurzame teelt

Waarmee onderscheidt het Louis Bolk Instituut 

zich als het gaat om plantgezondheid? Onderzoeker 

en adviseur Leen Janmaat: “De meerwaarde van 

producten staat bij ons centraal: gezondheid, smaak en 

natuurlijkheid. Het is de kunst die te verbinden met de 

beleving van de consument. In de praktijk betekent dit 

veredeling van smaakvolle en robuuste rassen, passende 

bemesting en gewasverzorging. Dat doen we samen 

met de ondernemers, vanuit de praktijk. Wij pakken de 

vragen vanuit de keten op en gaan hiermee samen met de 

voorlopers aan de slag. Meer en meer werken we hierbij 

samen met andere EU-landen.”



Teelt en productkwaliteit    
Plantgezondheid staat voor ons centraal in het 

werk dat we doen voor de akkerbouw, vollegronds 

groenteteelt, fruitteelt en glastuinbouw. Met 

name voor sterke gewassen die kwalitatief 

hoogwaardige producten leveren, ontwikkelen 

we praktische beheersmethoden. Daarmee 

bouwen we onze visie op plantgezondheid 

verder uit. 

Gezondheid en kwaliteit van biologische 

producten zijn belangrijke aankoopmotieven van 

de consument. In onze visie is dat meer dan een 

optelsom van goede en slechte inhoudsstoffen. 

Ook de oorspronkelijkheid van een product is 

van belang. Wij reiken praktische oplossingen 

aan om op kwaliteit te kunnen sturen. Dit doen 

we samen met de markt en de ketenpartners. 

Robuuste gewassen voor een duurzame teelt
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Innovaties voor een dier-, milieu- en mensvriendelijke 

veehouderij. Dat is wat we beogen met ons onderzoek. 

Kenmerkend is onze integrale blik; wij kijken naar 

het dier, het veehouderijbedrijf én naar de omgeving. 

Het onderzoek binnen het thema Dier richt zich op 

drie deelgebieden: agrobiodiversiteit, welzijn en 

diergezondheid, en markt en economie.

Agrobiodiversiteit  De natuur níét kunstmatig 

vervangen, maar juist inspelen op de natuurlijke mogelijkheden. 

Dat is kenmerkend voor ons onderzoek. Vlinderbloemigen, zoals 

klaver of veldboon, zijn door hun stikstofbinding een goede 

vervanger van (kunst)mest voor gras of graan. We onderzoeken 

hoe het beheer van dergelijke mengsels geoptimaliseerd kan 

worden. Andere mengsels die we onderzoeken, zijn kruiden of 

maïs in grasland. 

Het aantal ha natuurgebied in Nederland groeit gestaag. Om 

natuurbeheer betaalbaar te houden, onderzoeken we hoe 

gras en riet dat vrijkomt bij natuurbeheer, ingezet kan worden 

op veehouderijbedrijven. Denk hierbij aan voer, strooisel en 

compost. Daarbij kijken we ook naar dierrassen die aangepast 

zijn aan minder optimale omstandigheden, in combinatie met 

stalling en verzorging. Samen met de praktijk werkt het Louis 

Bolk Instituut aan een rendabele, biodiverse bedrijfsopzet voor 

veehouderij en natuurbeheer.

Praktijkinnovaties voor een natuurlijke veehouderij

Waarmee onderscheidt het Louis Bolk Instituut zich? Senior onderzoeker Jan de Wit: “Wij zitten altijd dicht bij 

de praktijk. Ons onderzoek doen we ter plekke; bij de boer in de stal en op het veld. Dat is een bewuste keuze. Zo word 

je vanzelf ook gecorrigeerd als dingen niet praktisch of niet economisch rendabel zijn. Niks kunstmatig, maar pure 

praktijk. Van daaruit gaan we op zoek naar oplossingen waarvan de hele sector kan meeprofiteren.”



Welzijn en diergezondheid   Hoe kunnen dieren gezond 

blijven en zich zo natuurlijk mogelijk gedragen? Dat staat centraal 

in ons onderzoek naar veehouderijsystemen. Een voorbeeld van onze 

integrale benadering: het houden van legkippen mét snavels, zonder 

dat dit leidt tot kannibalisme. Een aantrekkelijke uitloop is hierbij 

belangrijk. Net als de houding van de veehouder en het gebruik van 

strooigraan, om het natuurlijk pikgedrag in goede banen te leiden. 

Maar er zijn ook ketenaspecten van belang: kannibalisme begint vaak 

al bij de opfokbedrijven met lichte verenpikkerij. 

Behalve op pluimvee richt ons onderzoek zich op koeien en geiten. Hoe 

kun je kalveren langer bij de moederkoe houden op een praktische en 

economische manier? En welke mogelijkheden zijn er voor natuurlijke 

dekking door stieren? Hoe kun je in de geitenhouderij natuurlijk 

eetgedrag inpassen in een normale bedrijfsvoering? En welke factoren 

zijn belangrijk om de weerstand van dieren te verhogen? 

Markt en economie   Het succes van biologische en duurzame 

veehouderij hangt sterk af van de bereidheid van consumenten om 

producten te kopen. Gezondheid, smaak en regionaliteit zijn daarbij 

belangrijk. Met onderzoek faciliteren wij productontwikkeling die op 

deze wensen van consumenten inspeelt. Daarbij kijken we ook naar de 

organisatorische en de economische aspecten.

Praktijkinnovaties voor een natuurlijke veehouderij
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Bewuste keuzes in voeding en gezondheid



Bodem, plant en dier vormen een logische drie-eenheid. Wat het 

Louis Bolk Instituut betreft, staat de mens hier niet los van. Onze 

gezondheid is sterk verbonden met plantaardige en dierlijke 

voeding. Bovendien wordt onze gezondheid beïnvloed door 

leefstijl en vitaliteitbevorderende vormen van gezondheidszorg. 

Binnen het thema mens onderscheidt het Louis Bolk Instituut vier 

onderzoeksgebieden: voeding, complementaire gezondheidszorg, 

leefstijl en onderwijsontwikkeling.

Voeding   Biologische voeding is een belangrijk onderdeel van een 

gezonde en bewuste leefstijl. We onderzoeken de relatie tussen biologische 

voeding en de gezondheid en vitaliteit van de mens. Een actueel thema dat 

momenteel sterk in de belangstelling staat. De kwaliteit van biologische 

producten is hierbij van belang. Denk aan voedselveiligheid, vitaliteit, 

smaak en gezondheidsbevorderende stoffen. 

Complementaire gezondheidszorg   Gezondheid is meer 

dan de afwezigheid van ziekte. Daarom onderzoeken wij gezondheids- en 

vitaliteitbevorderende vormen van gezondheidszorg. Het onderzoek is hierbij 

gericht op preventieve en curatieve behandelingen. Ook ontwikkelen we 

methoden om de mate van gezondheid en vitaliteit te meten. Bijvoorbeeld 

aan de hand van chronobiologische metingen. De kennis over gezondheid 

gebruiken wij onder meer om gezondheidsbevorderende interventies te 

ontwikkelen. 

Leefstijl   ‘Wat is de relatie tussen leefstijlfactoren en gezondheid? In 

onze onderzoeken gaat extra aandacht uit naar biologische voeding en 

antroposofische leefstijlkenmerken. Zo bestuderen we onder meer de relatie 

tussen leefstijlfactoren en allergieën bij kinderen. 

Onderwijsontwikkeling   Gericht op het (wetenschappelijk) 

onderwijs ontwikkelen wij dynamisch lesmateriaal voor de gezondheidszorg. 

Praktijkgericht studiemateriaal dat verder reikt dan de gangbare 

studieboeken. De informatie is gebaseerd op eigen onderzoek of op 

bestaande onderzoeksresultaten. Ons instituut krijgt hiervoor steeds meer 

erkenning. Zo heeft de Universiteit Utrecht het keuzevak ‘Complementaire 

gezondheidszorg’ voor geneeskundestudenten geïmplementeerd. Het Louis 

Bolk Instituut is hierbij projectleider. 

Bewuste keuzes in voeding en gezondheid

Wat onderscheidt het onderzoek naar voeding en gezondheid van het Louis Bolk Instituut? 

Sectieleider Erik Baars: “Ons werk is eigentijds en complementair, een aanvulling op het gangbare denken 

binnen de gezondheidszorg en de voedingssector. We willen samenwerken om verschillende soorten kennis te 

kunnen integreren. Daarvoor is het een voorwaarde dat ook wij ons onderzoek wetenschappelijk verantwoord 

uitvoeren. Binnen de wetenschappelijke wereld laten wij dus een eigen geluid horen.”
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Onderzoek  Sinds 1976 verrichten wij wetenschappelijk 

onderzoek dat is gericht op biologische en duurzame landbouw,  

voeding en gezondheidszorg. Niet alleen de (internationale) overheid 

weet ons te vinden. Ook natuurbeheerders, productschappen en het 

bedrijfsleven doen in toenemende mate een beroep op ons. De range 

van opdrachtgevers groeit. 

Conceptontwikkeling   Soms zijn nieuwe wegen 

noodzakelijk om problemen fundamenteel aan te pakken. Innovatieve 

concepten die een ander perspectief openen. Wat bedoelen we 

bijvoorbeeld met termen  als ‘gezondheid’ of ‘duurzaamheid’? Het 

Louis Bolk Instituut heeft veel ervaring met het ontwikkelen van 

vernieuwende en complementaire concepten als uitgangspunt voor 

onderzoek en (beleids)advies.

Training & Advies   Door onze onderzoekspraktijk 

beschikken we over uitgebreide kennis van bodembeheer, teelt en 

veredeling, dierwelzijn, voeding en gezondheidsbevordering. Kennis 

die wij willen uitdragen. Wij organiseren daarom met regelmaat 

bedrijfsnetwerken, cursussen, themadagen en excursies. Informeer naar 

de mogelijkheden of bekijk de agenda op onze website.

www.louisbolk.nl   Op onze website vindt u een overzicht 

van alle publicaties die in veel gevallen te downloaden zijn. Raadpleeg 

onze website ook voor informatie over lopende projecten per thema, 

voor persberichten en actualiteiten. 

Contact   Publicaties kunt u bestellen via  

publicaties@louisbolk.nl. Wilt u meer informatie of bent u 

geïnteresseerd in een een oriënterend gesprek?  Neemt u dan gerust 

contact met ons op!

Louis Bolk Instituut

Hoofdstraat 24

3972 LA Driebergen

T 0343 – 523 860

F 0343 – 515 611

info@louisbolk.nl

www.louisbolk.nl
O

nderzoek - Conceptontw
ikkeling –  Training &

 A
dvies  



d
e

 
n

a
t

u
u

r
l

i
j

k
e

 
k

e
n

n
i

s
b

r
o

n

Opdrachtgevers

Europese Commissie

IONA Stichting

Lievegoed Zorggroep

ministerie van LNV

ministerie van VROm

Provincie Brabant

Provincie Drenthe

Provincie Noord-Holland

Provincie Utrecht

Provincie Zeeland

Rabobank

Stichting Veldleeuwerik (o.a. Heineken)

Software AG Stiftung

Technologiestichting STW 

Triodos Fonds

Vereniging Noardlike Fryske Walden

Weleda

ZLTO

Samenwerkende partners

Agro Eco

Biologica

Campina

CLm

De Dageraad

DIAS (Denemarken)

FiBL (Zwitserland)

IN-Holland

NmI

Overlegplatform Duinboeren

Rikilt

RIVm

SBI Training en Advies

TNO

Universiteit Kassel

Universiteit Newcastle

Universiteit Tilburg

Universiteit Utrecht

Wageningen UR

Belangrijke opdrachtgevers en samenwerkende partners

•Op www.biokennis.nl wordt alle kennis uit het biologische landbouw- en ketenonderzoek van 

Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut samengebracht. 

•De Bodemacademie is een kenniscentrum voor duurzaam bodembeheer waarin het Louis Bolk Instituut 

participeert. Op www.bodemacademie.nl leest u hierover meer.

•Onder voorzitterschap van het Louis Bolk Instituut werkt het internationale netwerk voor Food, Quality 

and Health (FQH) aan het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek voor de biologische sector 

gericht op voedingskwaliteit en gezondheid. De site www.organicfqhresearch.org biedt uitgebreide 

informatie.

.© Louis Bolk Instituut 2007.  

Foto’s: Michiel Wijnbergh, Anna de Weerd, Coen ter Berg, PurestockX en LBI.  Tekst: Textuur.  Ontwerp: Fingerprint.  Druk: Drukkerij Kerckebosch.   

Deze uitgave is te bestellen onder nummer CC01



Samen grenzen verleggen geeft



Arie van den Brand,

voorzitter Platform Biologica:

“Het Louis Bolk Instituut kiest voor de ontwikkeling van haar eigen 

identiteit. Die identiteit zou ik willen omschrijven als eigenwijs en eigenzinnig. 

Het onderzoek in de biologische landbouw staat nog in de kinderschoenen. Het 

hebben van een eigen wijs en het spreken van eigen zinnen zijn dan ook essentieel 

om deze wereld voor je te winnen. Het Louis Bolk Instituut is bijvoorbeeld als 

kennisinstituut niet alleen bezig met wat er gisteren is gebeurd, maar richt 

zich vooral ook op morgen en overmorgen. En daar heb ik, als 

voorzitter van Biologica, belang bij.”

Margreet Hofstede,

sectormanager biologische landbouw bij LNV:

“Om het beleid van LNV vorm te geven, hebben we signalen vanuit 

de sector nodig, waaronder het Louis Bolk Instituut. Het instituut werkt 

vanuit haar natuurlijke kracht en zoekt steeds meer naar samenwerking 

met andere instituten. Mede daardoor wordt het Louis Bolk Instituut én 

de onderzoeken die ze doen veel serieuzer genomen, ook buiten de 

biologische sector.”

Jan van der Greef, 

wetenschappelijk directeur TNO Systeem Biologie:

“Bij het onderzoek naar gezondheid en ziekte kun je symptoomgericht te 

werk gaan. Bij het Louis Bolk Instituut en ook bij TNO geven we meer aandacht 

aan de oorzaak en het zelfhelend proces van de mens. Het één is meer disease 

management, wij werken aan health promotion. Daarin vinden we elkaar. 

Omdat we accenten plaatsen op verschillende elementen vullen we 

elkaar aan. Het is een duidelijke situatie van 1 + 1 = 3.”

Carlo Leifert,

hoogleraar ecologische landbouw Universiteit Newcastle,

directeur Stockbrigde Technology Centre:

“Het grote belang van het Louis Bolk Instituut zit hem niet alleen in de lange historie in 

biologisch onderzoek. Het is tevens hèt leidende, onafhankelijke innovatiecentrum 

voor biologische landbouw en voeding in Europa.”

Leo Coumans, 

biologisch legpluimveehouder:

“Het Louis Bolk Instituut durft tegen de gevestigde 

orde in te gaan. Durft haar kop boven het maaiveld uit 

te steken. Met het Louis Bolk Instituut als aanjager is 

bijvoorbeeld bepaalde regelgeving rondom het houden 

van kippen met snavels aangepast. En daar heb ik, 

als biologisch legpluimveehouder, in de praktijk 

veel baat bij.”

 Aalt Dijkhuizen, 

voorzitter Raad van Bestuur 

Wageningen UR:

“Het Louis Bolk Instituut heeft een groot (internationaal) netwerk binnen de 

onderzoekswereld van de biologische landbouw en wordt als belangrijke strategische partner 

beschouwd door de internationale beleidsmakers en agendasetters (EU). Wageningen UR heeft 

een sterk netwerk binnen de gangbare – en biologische landbouw en behoort wereldwijd tot de 

wetenschappelijke top en is penvoerder van tal van grote Europese projecten. Het Louis Bolk 

Instituut en Wageningen UR benaderen de vraagstukken die spelen in de biologische landbouw 

verschillend.  Dat kan tot uiting komen in de keuze van werkwijzen en methoden, maar ook 

in de manier waarop te onderzoeken vragen worden geïdentificeerd en geformuleerd. 

Verschillende gemeenschappelijke projecten hebben laten zien dat we een 

meerwaarde kunnen creëren door, vanuit ieders eigen kracht, samen te 

werken.” 

Gerrit Klaasse Bos, 

akkerbouwer:

“Een gezonde bodem voor een blijvende productie van voedsel. Dat 

is uiteindelijk waar het om draait! Daarom heb ik meegewerkt aan het 

project Veldleeuwerik. Een project waarin duurzame landbouw centraal 

staat. Een onderwerp dat binnen de gangbare teelt erg actueel is. Het 

Louis Bolk Instituut speelt daar proactief op in.”



Arie van den Brand,

voorzitter Platform Biologica:

“Het Louis Bolk Instituut kiest voor de ontwikkeling van haar eigen 

identiteit. Die identiteit zou ik willen omschrijven als eigenwijs en eigenzinnig. 

Het onderzoek in de biologische landbouw staat nog in de kinderschoenen. Het 

hebben van een eigen wijs en het spreken van eigen zinnen zijn dan ook essentieel 

om deze wereld voor je te winnen. Het Louis Bolk Instituut is bijvoorbeeld als 

kennisinstituut niet alleen bezig met wat er gisteren is gebeurd, maar richt 

zich vooral ook op morgen en overmorgen. En daar heb ik, als 

voorzitter van Biologica, belang bij.”

Margreet Hofstede,

sectormanager biologische landbouw bij LNV:

“Om het beleid van LNV vorm te geven, hebben we signalen vanuit 

de sector nodig, waaronder het Louis Bolk Instituut. Het instituut werkt 

vanuit haar natuurlijke kracht en zoekt steeds meer naar samenwerking 

met andere instituten. Mede daardoor wordt het Louis Bolk Instituut én 

de onderzoeken die ze doen veel serieuzer genomen, ook buiten de 

biologische sector.”

Xander Meijer,  

algemeen directeur Natudis: 

“Het Louis Bolk Instituut toont aan welke 

voordelen biologische voeding oplevert. Het 

instituut levert bewijsmateriaal dat biologische 

landbouwproducten goed zijn voor welzijn en 

leefomgeving. Steeds meer consumenten beleven dat 

ook zo. Louis Bolk onderbouwt die beleving met 

wetenschappelijke cijfers en informatie.”

Leo Coumans, 

biologisch legpluimveehouder:

“Het Louis Bolk Instituut durft tegen de gevestigde 

orde in te gaan. Durft haar kop boven het maaiveld uit 

te steken. Met het Louis Bolk Instituut als aanjager is 

bijvoorbeeld bepaalde regelgeving rondom het houden 

van kippen met snavels aangepast. En daar heb ik, 

als biologisch legpluimveehouder, in de praktijk 

veel baat bij.”

 Aalt Dijkhuizen, 

voorzitter Raad van Bestuur 

Wageningen UR:

“Het Louis Bolk Instituut heeft een groot (internationaal) netwerk binnen de 

onderzoekswereld van de biologische landbouw en wordt als belangrijke strategische partner 

beschouwd door de internationale beleidsmakers en agendasetters (EU). Wageningen UR heeft 

een sterk netwerk binnen de gangbare – en biologische landbouw en behoort wereldwijd tot de 

wetenschappelijke top en is penvoerder van tal van grote Europese projecten. Het Louis Bolk 

Instituut en Wageningen UR benaderen de vraagstukken die spelen in de biologische landbouw 

verschillend.  Dat kan tot uiting komen in de keuze van werkwijzen en methoden, maar ook 

in de manier waarop te onderzoeken vragen worden geïdentificeerd en geformuleerd. 

Verschillende gemeenschappelijke projecten hebben laten zien dat we een 

meerwaarde kunnen creëren door, vanuit ieders eigen kracht, samen te 

werken.” 
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