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Ook financieel was 2007 een goed jaar. We zien dat als een teken van waardering van onze 

opdrachtgevers waar we heel trots op zijn. Het geeft bovendien vertrouwen voor de toekomst dat 

een instituut als het onze, dat vaak buiten de gevestigde paden treedt, zoveel waardering geniet. 

In 2008 gaan we door met onze missie: de ontwikkeling van duurzaamheid vanuit onze systemische 

visie op mens en natuur in combinatie met onze participatieve aanpak. We zijn er namelijk van 

overtuigd dat dát innovaties oplevert die relevant zijn voor wetenschap, praktijk en samenleving. Neem 

bijvoorbeeld de veredeling van planten. Dit kan inmiddels eenvoudig met behulp van biotechnologie. 

Daarin wordt dan ook fors geïnvesteerd door andere onderzoeksinstituten. Wij zien het daarentegen 

als onze uitdaging om te onderzoeken welke innovaties vanuit de klassieke veredeling kunnen 

ontstaan. Hiermee dragen we bij aan het broodnodige pluralisme in de wetenschap. De geschiedenis 

leert ons immers dat verschillende invalshoeken nodig zijn om progressie in de wetenschap te 

bereiken. En dan blijkt onze aanpak tot prachtige resultaten te leiden, zoals onze onderzoeksgroep 

biologische veredeling jaar na jaar laat zien.

Niet alleen in onze werkwijze zullen we ook in 2008 grensverleggend werken. We zien het als onze 

maatschappelijke taak om onze missie ook letterlijk over de grenzen uit te dragen. Daarom wordt 2008 

het jaar waarin we internationaal willen groeien. Daarvoor gaan we samenwerken met organisaties 

die een internationaal werkgebied beslaan zodat we ook over de grenzen kunnen werken op ons 

best: samen in de praktijk. We zullen ons bovendien nog meer richten op kennisoverdracht met de 

doelgroep. We doen immers geen onderzoek voor het onderzoek, 

maar we willen komen tot praktische oplossingen en richting 

geven aan nieuw beleid waar de maatschappij om vraagt. 

Het feit dat boeren, natuurbeheerders, gezondheidsorganisaties, 

onderzoeksinstituten en de media ons steeds vaker benaderen, 

geeft ons het vertrouwen dat we een relevante bijdrage leveren 

aan de wetenschap, de maatschappij en in de praktijk. Nationaal 

en binnenkort ook nog meer internationaal. 

Dr. Vincent Blok

Directeur/Bestuurder Louis Bolk Instituut

was een goed jaar voor het Louis Bolk Instituut. We hebben opnieuw opzienbarende 

resultaten behaald met ons onderzoek. Relevante resultaten die bijdragen aan de 

wetenschap, van belang zijn voor de maatschappij en die werken in de praktijk. Het KOALA-onderzoek 

(Kind, Ouder en Gezondheid: Aandacht voor Leefstijl en Aanleg) is zo’n project met heel duidelijke 

resultaten. Uit het onderzoek bleek dat kinderen die overwegend biologische zuivel gebruiken 

minder kans hebben om eczeem te ontwikkelen dan kinderen die gangbare zuivel gebruiken. Voor 

de wetenschap betekende dit onderzoek nieuwe feiten over de effecten van biologische voeding 

op gezondheid en de resultaten zijn dan ook direct gepubliceerd in het British Journal of Nutrition. 

Op maatschappelijk en praktisch niveau draagt dit onderzoek bij aan de preventie van eczeem en 

allergie bij kinderen. Een combinatie van resultaten die we graag zien als instituut. We streven er altijd 

naar om vanuit de praktijk aan duurzame oplossingen te werken. Oplossingen waarin ecologische, 

sociale en economische belangen bij elkaar komen, nu en later. En de ervaring leert dat we door ons 

participatief onderzoek vaak tot oplossingen en concepten komen die nog niet eerder bedacht zijn, 

maar die wel werken in de praktijk. En steeds vaker gaan ook beleidsmakers met ons onderzoek en de 

resultaten aan de slag, waardoor een mooie wisselwerking tussen praktijk en beleid ontstaat. 

Maar ons instituut doet meer dan alleen onderzoek. We maken ons ook sterk voor  conceptontwikkeling. 

Zo hebben wij het begrip Natuurlijkheid ontwikkeld. In het voorjaar 2007 verscheen over dit 

natuurlijkheidsconcept en daaraan verbonden waarden in de biologische landbouw een speciale 

uitgave van het wetenschappelijke tijdschrift NJAS (Wageningen journal of life sciences) met als titel: 

Values in Organic Agriculture.

2007 was ook het jaar waarin ons instituut opnieuw een belangrijke bijdrage leverde aan 

kennisuitwisseling in de biologische en duurzame sector. Zo waren we medeorganisator van Biovak, 

de eerste Nederlandse vakbeurs op het gebied van biologische landbouw waar kennisoverdracht 

en kennisuitwisseling centraal stonden. Daarnaast hadden we een coördinerende rol in de 

bedrijfsnetwerken voor bodemvruchtbaarheid, geit, pluimvee, kasteelt, sierteelt en draaiden we mee 

in het netwerk melkveehouderij. Via www.biokennis.nl verspreidden we samen met Wageningen UR 

onze kennis en onderzoeksresultaten naar een breed publiek. Hier gaan we uiteraard de komende 

jaren op voortvarende wijze mee door. Tevens hebben we dit verslagjaar weer een fors aantal 

publicaties uitgebracht. Het totale overzicht staat op  www.louisbolk.nl. 

Ons onderzoek draagt bij aan pra ktijk, samenleving en wetenschap

Raad van Toezicht

Het Louis Bolk Instituut heeft op  

1 oktober 2007 afscheid genomen van 

het bestuur dat onder de bezielende 

leiding van Bas Pedroli een flinke 

bijdrage heeft geleverd aan de 

professionalisering van het instituut. 

Een belangrijke stap in dit traject was de 

omvorming naar een Raad van Toezicht 

model per 1 oktober. Het bestuur van 

de stichting is nu  in handen van de 

Directeur/Bestuurder, dr. Vincent Blok. 

De Raad is in 2007 twee maal 

bijeengeweest en heeft in die bijeen

komsten een ambitieus jaarplan en 

begroting voor 2008 goedgekeurd. 

Ter voorbereiding daarvan heeft 

de Raad discussie gevoerd over de 

ontwikkelingen binnen de organisatie 

en de gewenste groei van het instituut. 

Begin 2008 heeft de Raad de 

jaarrekening 2007 goedgekeurd en 

bezint zich nu nader op haar eigen rol 

en de missie van het instituut. Uiteraard 

houdt de Raad toezicht op de verdere 

ontwikkeling van het  instituut waar 

het niet alleen goed werken is, maar 

waar ook een inspirerende bijdrage aan 

maatschappelijke vernieuwing wordt 

geleverd.

Drs. Bram van de Klundert

Voorzitter Raad van Toezicht
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“Het inmiddels al weer vier jaar lopende onderzoek Kalveren bij 

de koe, de natuur werkt, resulteert nog steeds in nieuwe feiten en 

praktische oplossingen”, aldus Jan Paul Wagenaar, senior onderzoeker 

Dierengezondheid en Dierenwelzijn. “Het houden van kalveren bij de koe 

heeft brede implicaties voor melkveehouderijen”, vertelt hij. “We hebben 

al eerder bewezen dat kalfjes die bij de moederkoe of pleegmoederkoe 

mogen blijven, uitgroeien tot sterke, goed ontwikkelde dieren. En ook 

het feit dat de kalveren wanneer ze zelf melkkoe worden veel soepeler 

opgaan in de koppel is niet nieuw. Ook veel veehouders zien de voordelen 

er van in: het is even een andere manier van werken, maar uiteindelijk 

minder arbeidsintensief. Wat nu echter ook duidelijk wordt, is dat 

de uitkomsten van ons onderzoek ook bijzonder waardevol zijn en als 

basis dienen voor wetenschappelijke onderzoeken naar het verbeteren 

van de weerstand van dieren in het algemeen. Dit onderwerp staat 

momenteel erg in de belangstelling. En onze praktijkervaringen met 

koppels melkkoeien blijken zeer bruikbaar voor de ontwikkeling die de 

huisvesting van dieren ondergaat. Steeds meer boeren geloven erin dat 

investeren in dierenwelzijn zich terugbetaalt en zijn bereid om te kijken 

naar diergerichte oplossingen. Het Louis Bolk Instituut fungeert daarom 

ook als platform voor kennisuitwisseling met elkaar. We organiseren 

regelmatig bijeenkomsten over gezondheid en welzijn van dieren 

waarin veehouders van elkaar leren. Iedereen kan eruit halen wat voor 

hem of haar relevant is. Want als er iets is wat we geleerd hebben van 

onderzoek dan is het wel dat geen bedrijfssysteem hetzelfde is en dat 

de implementatie van onderzoeksresultaten het beste samen met de 

veehouder kan plaatsvinden, omdat het maatwerk blijft.”

Jan Paul Wagenaar, 
senior onderzoeker Dierengezondheid en Dierenwelzijn:  

Wetenschap en praktijk gaan hand in hand

“Onze onderzoeksbenadering geeft een ruimere kijk op organische 

samenhangen. Ik ervaar onze werkwijze als een extra dimensie binnen de 

wetenschap waardoor nieuwe, waardevolle inzichten ontstaan. Op basis 

van deze inzichten ontwikkelen wij vervolgens nieuwe, wetenschappelijke 

concepten, zoals het concept van voedingskwaliteit als een evenwicht 

van fysiologische processen”, aldus een bevlogen Machteld Huber, senior 

onderzoeker Voeding en Gezondheid. Huber: “In ons onderzoek kijken we 

behalve naar analysegegevens ook steeds naar het grotere geheel. Zo 

onderzoeken wij de mens in relatie tot zijn omgeving, met zijn specifieke 

leefstijlkenmerken. We zoeken naar patronen binnen het organisme als 

geheel. De exacte waarneming is daarbij van essentieel belang. Doordat 

ons instituut uiteenlopende onderzoeksdisciplines in huis heeft, geeft 

de kennisuitwisseling met collega’s bovendien een bredere kijk op 

de onderzoeksthema’s. Deze brede beschouwing van een vraagstuk is 

ook kenmerkend voor het onderzoeksproject Biologisch Gezonder? Een 

onderzoek naar biomarkers waarvan ik projectleider ben. In dit onderzoek 

zijn bij twee generaties kippen de effecten van biologisch en gangbaar 

voer op gezondheidsparameters onderzocht. Het onderzoek heeft een 

vracht aan relevante informatie opgeleverd op het gebied van algemene 

gezondheidskenmerken, immunologie, fysiologie en genactiverering. 

Minister Verburg heeft afgelopen december het eindrapport in ontvangst 

genomen. De brede kijk was mogelijk door de samenwerking met 

uiteenlopende instituten, te weten Wageningen UR, RIKILTInstituut voor 

Voedselveiligheid en TNO. Onze benadering gecombineerd met moderne 

onderzoekstechnieken hebben in dit project tot nieuw wetenschappelijk 

inzicht geleid. Tot nu toe ging het in de wetenschap eigenlijk vooral 

om onderzoek rond zieke mensen en dieren. We hebben nu een voorzet 

gedaan om het begrip gezondheid te definiëren in termen van ‘resilience’, 

oftewel veerkracht”, sluit Huber af.

Machteld Huber,  
senior onderzoeker Voeding en Gezondheid:  
Nieuwe concepten door andere zienswijze 
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Uitbreiding 
rassenassortiment zaden
Het vierjarig onderzoeksprogramma vanuit 

Bioconnect over biologische veredeling (20042007) 

is met succes afgerond. Het Louis Bolk Instituut 

heeft hierin gepleit om de weerbaarheid van de 

plant niet alleen traditioneel in directe genetische 

resistenties te zoeken maar ook in aanvullende 

planteigenschappen, zoals waslaag, langere aar en 

minder compacte aar. Het bijzondere project Wie 

zaait, zal oogsten is een uitstekend voorbeeld van 

een participatief onderzoek, met het Louis Bolk 

Instituut als procesbegeleider. Samen met telers 

en zaadbedrijven hebben we een lange termijn 

perspectief ontwikkeld om het assortiment van 

biologisch geproduceerde rassen te vergroten en 

meer zaadbedrijven te interesseren.

Bodemkwaliteit 
in Drenthe
Het Louis Bolk Instituut heeft de 

bodemkwaliteit in de provincie 

Drenthe onderzocht in opdracht 

van de provincie en het ministerie 

van VROM. Hierbij werd een 

methode van het RIVM getoetst. 

De proeflocaties lagen bij tien 

veehouders en akkerbouwers en in 

twee natuurgebieden. In juni 2007 

organiseerde het Louis Bolk Instituut 

twee velddagen voor boeren en 

natuurbeheerders. Er werden 

metingen gepresenteerd, proefkuilen 

gegraven en praktische maatregelen 

besproken.  De eindresultaten van 

dit onderzoeksproject heeft het 

Louis Bolk Instituut gepresenteerd 

op het Nationaal Symposium 

Bodem Breed.

Inspirerende strategieën 
voor duurzaam 
bodembeheer
In 2007 heeft het Louis Bolk Instituut het project 

Bijzondere bemesting, kansrijke strategieën voor 

duurzaam bodemmanagement afgerond. In dit 

project hebben we vijf akkerbouwers intensief 

gevolgd. Dit heeft geleid tot vijf  inspirerende 

voorbeelden voor duurzame bedrijfsvoering die 

staan beschreven in de gelijknamige brochure. Ter 

afsluiting van het project organiseerde het Louis 

Bolk Instituut het geslaagde symposium ‘Duurzaam 

Bodembeheer, neem een voorsprong’. Zie ook  

www.bodemacademie.nl.

Meer informatie over deze 

onderwerpen en de complete 

publicatielijst Bodem & Plant, 

vindt u op www.louisbolk.nl

Biologisch = lekkerder 
De perceptie van de consument is dat biologische 

producten gezonder en lekkerder zijn. In het project 

Bijzonder Biologisch, groenten met karakter heeft 

het Louis Bolk Instituut samen met Wageningen UR 

en DLV Plant de kwaliteit en smaak van bospeen, 

winterpeen en rode biet onderzocht door te kijken 

naar de mogelijkheden van de verschillende rassen. 

Het veldonderzoek dat we samen met bospeentelers 

hebben uitgevoerd, gaf aanknopingspunten om een 

hele mooie en lekkere bospeen te telen met het ras 

Mokum. Dit ras scoorde heel erg goed op smaak, 

bij zowel een professioneel proefpanel als bij de 

consumenten. We gaan nu samen met de telers de 

teelt van dit ras verder verfijnen zodat ze tijdens het 

zomerseizoen dagelijks smaakvolle peen kunnen 

leveren aan de groothandel. 

Biologisch 
gewassen 
weerbaarder?
Het idee bestaat dat biologische 

gewassen weerbaarder zijn en 

minder last hebben van ziekten en 

plagen. Het Louis Bolk Instituut 

onderzocht dit in 2007 voor 

Phytophthora en Zilverschurft in 

de biologische aardappelteelt. We 

hebben de preventieve maatregelen 

die werken op een rij gezet zoals 

het verminderen van de aantasting 

door vervroeging en voorkiemen of 

gebruik van schoon pootgoed. 

Zoektocht naar 
duurzaamheid
Met de Stichting Veldleeuwerik wordt gewerkt 

aan een zoektocht naar duurzame akkerbouw. 

De aanvankelijke groep van tien akkerbouwers 

is uitgebreid tot zestig deelnemers. Afnemers en 

verwerkende industrie zoals Heineken, Unilever, 

Suikerunie, McCain, Cargill en Gebr. Van Liere zijn 

gebaat bij duurzame grondstoffen en ondersteunen 

het proces naar duurzaamheid. In het systeem 

Veldleeuwerik werken we in alle openheid aan een 

duurzame teelt voor iedereen.

Investeren tot in de 
bodem
Binnen het proefveld Mest als Kans is maar liefst acht 

jaar geïnvesteerd in de bodem. Er zijn uiteenlopende  

mest en compostsoorten toegepast waarvan het 

Louis Bolk Instituut nu de lange termijn effecten 

op opbrengst , productkwaliteit, bodemkwaliteit, 

milieu en zelfs klimaat heeft aangetoond.  De 

lange onderzoeksperiode en de grote diversiteit 

aan mestsoorten maken dit project uniek in Europa. 

In een rapport en brochure zijn de resultaten nu 

toegankelijk voor beleid en praktijk. 
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van individuele dieren werd ook de stal bekeken. 

De benadering is er opgericht veehouders attent 

te maken op knelpunten in de bedrijfsvoering 

en hoe deze stress bij hun melkvee veroorzaken. 

Deze knelpunten werden benoemd en mogelijke 

oplossingen besproken. 

Gezonde 
leghennen
In 2007 is het Louis Bolk Instituut 

gestart met een onderzoek naar 

maatregelen die leiden tot een 

goede diergezondheid bij leghennen. 

De komende twee jaar worden 

hiervoor vijftig leghenbedrijven 

bezocht waar steeds vijftig dieren be

oordeeld worden op uiteenlopende 

gezondheidskenmerken, variërend 

van  parasieten tot botbreuken. Ook 

worden gegevens verzameld over 

huis  vesting, verzorging, voeding, 

uitloopgebruik en de mensdierrelatie, 

zo wel tijdens de legperiode als in de 

opfok. Uit de resultaten van de eerste 

vijfendertig bedrijven die zijn bezocht, 

ontstaat de indruk dat er de laatste 

tijd minder verenpikkerij is. Dit komt 

waarschijnlijk doordat tijdens de op

fok meer bezigheid verschaft wordt. 

Meer informatie over deze 

onderwerpen en de complete 

publicatielijst Dier vindt u op  

www.louisbolk.nl

Meer gezonde vetzuren in 
biologische melk 
CLA en Omega3 vetzuren zijn meervoudig 

onverzadigde vetzuren waaraan veel positieve 

effecten op de gezondheid worden toegeschreven. 

Het Louis Bolk Instituut onderzocht hoe de bio  lo

gische melkveehouderij de gehaltes van deze gezonde 

vetzuren in tankmelk kan verhogen. Naast vers gras 

blijkt het toevoegen van grasbrok, rode klaver of olie 

een duidelijke positieve invloed op de hoeveelheid 

gezonde vetzuren te hebben. Ook de kwaliteit van 

ruwvoer lijkt van invloed op de vetzuursamenstelling. 

Grasbrok is vaak de goedkoopste oplossing om het 

Omega3 gehalte in de melk te verhogen, olie heeft 

daarentegen het grootste positieve effect op het 

CLAgehalte.

Inzicht kostprijs 
biologische geitenmelk
In samenwerking met de NVPM en De Groene Geit 

heeft het Louis Bolk Instituut in het bedrijfsnetwerk 

biologische schapen en geitenzuivel de kostprijs 

berekend voor biologische schapen en geitenmelk. 

Met 100% biologisch krachtvoeder kwam de prijs van 

honderd liter geitenmelk (7% vet en eiwit) exclusief 

BTW uit op € 72,34 en die van schapenmelk op  

€ 204,. Deze kostprijsberekeningen zijn aanleiding 

geweest voor verhoging van de melkprijs. Daarnaast 

geven ze de veehouders inzicht in de verdeling van 

kosten en aandachtspunten voor de optimalisatie 

van hun kostprijs.

Stier bij de koe 
De tweede themadag van het 

Netwerk Stier bij koe met het 

thema Bouwen aan vertrouwen, 

georganiseerd door het Louis Bolk 

Instituut, was een groot succes. Het 

fokken met eigen stieren is vaak een 

kwestie van vertrouwen hebben en 

krijgen in het eigen vee. Een aantal 

fokkers vertelde enthousiast hoe ze 

hun eigen ideale koeien fokken met 

bewezen sterke moederlijnen, eigen 

stieren of geteste KIstier. 

Krachtige mengteelt
In het kader van regionale voerproductie onderzoekt 

het Louis Bolk Instituut de teelt van peulvruchten 

voor krachtvoer. De monoteelt van peulvruchten 

is onaantrekkelijk vanwege veronkruiding en 

de grote oogstrisico’s. De oplossing wordt 

gezocht in het gemengd telen van peulvruchten 

en granen. De granen zorgen voor een betere 

onkruidonderdrukking en in combinatie met de 

peulvruchten voor meer opbrengststabiliteit. Voor 

de granen is er ook een voordeel: de eiwitgehaltes 

van granen uit mengteelten zijn vaak twee procent 

hoger dan bij monoteelt. 

Gezond(er) melkvee
Het afgelopen jaar organiseerde het Louis Bolk 

Instituut zowel in de Noordelijke Friese Wouden als 

bij de Duinboeren een serie bijeenkomsten over de 

algemene gezondheid van melkvee. Een twintigtal 

veehouders heeft hiermee een eerst stap gezet om 

samen en bij elkaar nauwkeurig naar koeien te 

kijken. Naast gang, conditie en huidbeschadigingen 
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De waarde van kristallisatiebeelden als extra 

kwaliteitsbepaling van voeding wordt steeds 

vaker erkend. In 2007 heeft het Louis Bolk 

instituut deze methode daarom binnen een groot 

aantal projecten ingezet. Het effect van het 

bewerken van een product blijkt duidelijk te zien 

in het kristallisatiebeeld. Ook werd binnen het 

project  Biologisch Gezonder?, ondanks relatief 

kleine verschillen in inhoudstoffen, op basis van 

kristallisatiebeelden een duidelijk onderscheid 

gevonden tussen de biologische en gangbaar 

geteelde kippenvoeringrediënten. Inmiddels is er 

een begin gemaakt met twee Europese studies: 

één naar wortelkwaliteit en bewerking en één naar 

het effect van homeopathische verdunningen. De 

resultaten hiervan worden in 2008 verwacht. 

Op 22 februari 2007 vond er een minisymposium 

plaats ter gelegenheid van de afronding van de 

boekjesreeks Bolk’s Companions for the Study of 

Medicine. Aanwezig waren vertegenwoordigers uit 

de universitaire onderwijs en onderzoekswereld. De 

grote waardering voor de boekjes bij zowel studenten 

geneeskunde als bij studenten uit antroposofische 

therapierichtingen kwam duidelijk naar voren. De 

ruim achtduizend boekjes die inmiddels verstuurd of 

gedownload zijn, worden in meer dan tachtig landen 

gebruikt. In 2008 worden de eerste exemplaren van 

de vervolgreeks onder de titel Bolk’s Companions for 

the Practice of Medicine voltooid.

Meer informatie over deze 

onderwerpen en de complete 

publicatielijst Mens vindt u op 

www.louisbolk.nl

Bolk’s Companions populair

Biologisch voedsel 
beïnvloedt 
immuunsysteem
Op 13 december 2007 heeft minister Verburg 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het 

rapport van de studie Biologisch Gezonder? 

in ontvangst genomen. Dit rapport was het 

resultaat van de grootste interventiestudie naar 

de gezondheidseffecten van biologisch voedsel 

bij dieren tot nu toe. Uit de resultaten blijkt dat er 

aanwijzingen zijn dat biologisch voedsel leidt tot een 

alerter immuunsysteem; biologisch gevoerde kippen 

hadden een lager gewicht en bleken zich beter te 

herstellen van een aandoening dan kippen gevoerd 

met gangbaar geteeld voer. Het onderzoek met de 

kippen geldt als voorbereiding voor vervolgonderzoek 

met de mens. Het Louis Bolk Instituut vervulde de rol 

van projectleider en werkte binnen de studie intensief 

samen met Wageningen UR, RIKILT – Instituut voor 

Voedselveiligheid en TNO. 

Inzicht effect 
‘groene zorg’ 
Het aanbieden van ‘groene zorg’ aan 

psychiatrische cliënten en cliënten 

met een verstandelijke beperking 

neemt toe. Over de effecten van 

deze behandelmethode is echter 

nog geen duidelijkheid. Het Louis 

Bolk ontwikkelde daarom samen 

met het Wageningen Research 

Centrum een instrument waarmee 

snel inzicht verkregen kan worden 

in de gezondheidsstatus van een 

cliënt en waarmee het effect van 

de interventie op het niveau van 

de individuele cliënt kan worden 

vastgesteld. Op zorgboerderij de 

Hoge Born in Wageningen wordt 

de methode al toegepast. De eerste 

resultaten zijn zeer veelbelovend.

 Biologische melk 
beschermt tegen eczeem

Kinderen die uitsluitend biologische zuivel gebruiken, 

hebben dertig procent minder vaak eczeem, blijkt uit 

het KOALA-onderzoek (Kind, Ouder en Gezondheid: 

Aandacht voor Leefstijl en Aanleg) waaraan het 

Louis Bolk Instituut en de Universiteit Maastricht 

samen werkten. Een mogelijke verklaring is de 

hogere hoeveelheid gezonde vetzuren in biologische 

melk en moedermelk van biologisch etende moeders. 

Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk dat de 

consumptie van biologische voeding de samenstelling 

van moedermelk positief beïnvloedt. In 2007 

verschenen hierover twee belangrijke publicaties in 

het British Journal of Nutrition. De resultaten van 

het onderzoek trokken grote aandacht van de (inter)

nationale pers. Dit is ook voor het eerst dat een 

effect van biologische voeding op de gezondheid van 

kinderen wetenschappelijk kon worden onderbouwd. 

In de komende jaren gaat het Louis Bolk Instituut de 

kinderen weer volgen om het effect van biologische 

voeding op de gezondheid verder te onderzoeken.

Minister Verburg krijgt het rapport Biologisch Gezonder? overhandigd door Machteld Huber.

Kristallisatie als 
kwaliteitsbepaling voeding

Effect van behandeling op het welbevinden van een 

cliënt op zorgboerderij de Hoge Born.
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“Onze onderzoeksopzet is praktijkgericht. De resultaten worden 

vertaald naar verbeteringen voor de sector, en dienen ook vaak als 

input voor beleidsontwikkeling”, aldus Sjef Staps, senior onderzoeker en 

projectleider Duurzaam Bodembeheer. “Een goed voorbeeld hiervan is 

ons project Paraplu 100% biologische mest. Hierbij wordt onderzocht 

hoe de kringlopen binnen de biologische sector voor een nog groter deel 

biologisch kunnen worden. Concreet wordt gewerkt aan mestgebruik 

met 100% biologische herkomst. In het proces worden trapsgewijs 

sectorvertegenwoordigers uit de landbouw betrokken. Dit resulteert in een 

beleidsadvies dat via de Vakgroep van Biologica en LTO aan het Ministerie 

van LNV wordt aangeboden. Daarnaast hebben onze medewerkers veel 

contact met beleidsmakers, vaak op eigen initiatief, zoals tijdens het 

door ons georganiseerde bodemsymposium Duurzaam Bodembeheer: 

Neem een voorsprong!. De huidige problemen binnen de landbouw zijn 

deels terug te voeren op het feit dat de mens letterlijk en figuurlijk verder 

van de bodem af is komen te staan. Wij vinden het belangrijk dat er 

weer direct contact komt met de bodem. Eén van de hoogtepunten van 

het symposium was een workshop waarbij de deelnemers kluiten grond 

en compost van verschillende herkomst konden voelen en de structuur 

beoordelen. Het enthousiasme was groot en achteraf werden we door 

Den Haag gevraagd om beleidsmedewerkers vaker op een soortgelijke 

wijze direct met de bodem in contact te brengen. Zelf waarnemen leidt 

tot een hernieuwde bewustwording van de toestand van onze bodem. 

Boeren bevestigen de noodzaak hiervan. Eén van hen: “Voordat ik met het 

Louis Bolk Instituut in contact kwam, investeerde ik € 20.000 in betere 

banden voor een trekker, maar ik had nog nooit mijn eigen bodemprofiel 

beoordeeld.”

Sjef Staps, 
projectleider Duurzaam Bodembeheer: 
De bodem bewust bekeken

“We verbinden de belangen van boeren en natuurorganisaties met elkaar 

zodat er oplossingen ontstaan waar beide partijen bij gebaat zijn”, vertelt 

Frans Smeding, senior onderzoeker Natuur en Landbouw, enthousiast. 

“Een mooi voorbeeld van zo’n verbinding is het project Nut en Natuur 

Flevoland, waarbij we – in samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland 

– materiaal uit een moerasgebied ter plekke hebben gecomposteerd. 

Natuurmonumenten, de eigenaar van de grond, was blij met het voordelige 

beheer van het gebied en een boer uit de directe omgeving was blij met 

de compost die hij gelijk kon gebruiken. Dit project laat zien dat natuur 

en landbouw elkaar niet in de weg hoeven te staan, maar elkaar juist 

van nut kunnen zijn. De rol van ons instituut is in dit soort projecten heel 

belangrijk. Wij leveren de kennis en zorgen ervoor dat de mensen die er 

voor nodig zijn bij elkaar komen en daadwerkelijk samen gaan werken 

aan het gewenste resultaat. We dragen op deze manier niet alleen bij 

aan hele praktische oplossingen voor boeren en natuurbeheerders, maar 

geven ook handvatten voor het beleid van de verschillende organisaties. 

En daar ben ik hartstikke trots op. Want ook al werken we vanuit de 

wetenschap, we streven naar voorbeelden en oplossingen die werken in 

de praktijk. En waaraan behoefte is. Daarom werken we eigenlijk altijd 

vanuit de specifieke vraag van een boer of een natuurbeheerder. Op basis 

daarvan gaan we – samen met de partijen – een onderzoeksopzet maken 

en aan de slag. En een project is geslaagd als we met moderne middelen 

natuur en landbouw zo met elkaar verweven dat er sprake is van een rijk 

cultuurlandschap waarvan de onderdelen elkaar versterken.” 

Frans Smeding,  
senior onderzoeker Natuur en Landbouw:  

Natuur en landbouw: een sterk team
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Drs. A.F. Bram van de Klundert, voorzitter

A. (Antoine) van den Burg (lid)

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

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

T.N. (Tom) Peetoom (lid) 
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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 2007 en 2006 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde 

jaarrekening 2007 van Stichting Louis Bolk Instituut. Bij die jaarrekening hebben wij op 22 april 2008 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 2007 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 2007 en 2006 op de juiste wijze is ontleend aan de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel

Oordeel   Naar ons oordeel is het overzicht van de winst en verliesrekening 2007 en 2006 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 2007 en 2006 dient te worden gelezen in samenhang met de 

volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 18 april 2008 verstrekte goedkeurende 

accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Utrecht, 29 april 2008

Ernst & Young Accountants

namens deze

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

begroting 2008 rekening 2007 begroting 2007 rekening 2006

(herziene)

begroting 2006

Baten

project inkomsten 3.334 3.829 3.742 3.651 3.545

donaties 15 16 5 7 70

diverse baten 5 14

  totaal baten 3.349 3.850 3.747 3.672 3.615

Lasten

personele lasten 1.922 1.871 1.945 1.712 1.817

huisvesting 136 86 150 131 135

algemene kosten 279 378 263 314 272

materiele projectkosten 907 1.076 1.154 1.122 1.025

totaal lasten 3.244 3.411 3.512 3.279 3.249

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 105 439 235 393 366

Voorziening verwacht verlies projecten -8 -38

Resultaat 105 431 235 355 366

In boekjaar 2007 hebben wij eigen projecten voor een bedrag van € 185.000 zelf gefinancierd. In de begroting over 2007 zijn 

uitgaven ad. €  151.000 opgenomen voor uitbreiding van het  personeelsbestand, deze vacatures zijn deels niet opgevuld.

Rekening van baten en lasten (x € 1.000)

© Louis Bolk Instituut 2008  Tekstredactie: Coworkx   

Foto’s: LBI, Michiel Wijnbergh, Iwan Baan   

Ontwerp: Fingerprint  Druk: Drukkerij Kerckebosch  

Deze uitgave is per mail of website te bestellen  

onder nummer CO 02
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www.louisbolk.nl 

info@louisbolk.nl

 T 0343 523 860

F 0343 515 611

Hoofdstraat 24

3972 LA Driebergen


