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Het kan u niet ontgaan zijn; de kwaliteit 

van onze leefomgeving en onze gezond-

heid staat onder grote druk. Het klimaat 

verandert, welvaartsziekten nemen toe, 

de biodiversiteit loopt hard terug en de 

marktpositie en het inkomen van boeren 

laat te wensen over. 

Intussen regent het commissies, 

bijeenkomsten, workshops en conferen-

ties met steeds dezelfde uitkomst: actie is 

nodig. Ook minister Schouten deelt deze 

conclusie in haar visie op landbouw. Maar 

hoe komen we in beweging? Wat is de rol 

van de overheid, het bedrijfsleven en van 

u en van mij? Op die vragen blijft het vaak 

oorverdovend stil. Logisch, want de pro-

blematiek is complex en de broodnodige 

veranderingen zijn groot. 

Kennis toepassen
Als Louis Bolk Instituut werken we al meer 

dan 40 jaar aan praktijkoplossingen voor 

dit soort complexe vraagstukken. Dat doen 

we samen met onder andere de overheid, 

boeren en tuinders en maatschappelijke 

organisaties vanuit onze systeemaanpak. 

We ontwikkelen kennis op het gebied van 

duurzame landbouw, voeding & gezond-

heid die meestal direct in de praktijk is toe 

te passen. In dit jaarverslag vindt u een 

selectie van de projecten waar we aan wer-

ken. Op onze website louisbolk.nl staan 

nog veel meer voorbeelden. 

Ons brede blikveld krijgt steeds meer 

navolging binnen kennisinstellingen en in 

de maatschappij. Zo is inmiddels de brug 

geslagen tussen landbouw en klimaat. Een 

goed gebruik van de bodem en een andere 

inrichting van ons landschap kan de hoe-

veelheid CO2 terugdringen en de opbreng-

sten van het land vergroten. Daarnaast 

krijgen zorgverleners steeds meer oog 

voor ‘Positieve Gezondheid’ en de rol van 

voeding bij het bestrijden van welvaarts-

ziekten. Ontwikkelingen die illustreren 

dat onze aanpak werkt. 

Binnen onze organisatie is in 2017 veel 

gebeurd. Allereerst zijn we verhuisd naar 

Bunnik. Daarnaast hebben we Louis Bolk 

omgevormd tot een netwerkorganisatie 

met minder ondersteuning en dus meer 

ruimte voor onderzoek. We hebben een 

aantal nieuwe, vooral jonge medewer-

kers aangetrokken en Klaas Berkhof is 

als managing director verantwoordelijk 

geworden voor de interne organisatie. 

Bij al deze veranderingen past ook onze 

nieuwe huisstijl, die we in dit jaarverslag 

presenteren. 

Onveranderd is onze gedrevenheid. 

Met een vernieuwende aanpak passen 

we  systeemdenken in de praktijk toe. Die 

aanpak zorgt voor antwoorden op inge-

wikkelde vraagstukken! •

Dezelfde missie, een nieuwe jas

Jan Willem Erisman
Directeur-bestuurder
j.erisman@louisbolk.nl

Voorwoord
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Landbouw en natuur hand in hand
Hoe kunnen melkveehouders de biodiver-

siteit op en rond hun bedrijf herstellen? Het 

Wereld Natuur Fonds, FrieslandCampina en 

de Rabobank hebben de Biodiversiteitsmo-

nitor in het leven geroepen. Hiermee kan 

een boer aantonen wat de effecten zijn van 

gemaakte keuzes. Het Louis Bolk heeft de 

basis gelegd voor deze monitor. Het herstellen 

van biodiversiteit is een belangrijk onder-

deel van natuurinclusieve landbouw, een 

combinatie van een veerkrachtig voedsel- en 

landbouwsysteem. 

Bij natuurinclusieve landbouw moeten 

boeren op korte termijn investeringen doen 

in de bedrijfsvoering, maar op lange termijn 

levert het een beter financieel resultaat op. 

Dit blijkt uit onderzoek dat we samen met 

Wageningen Environmental Research hebben 

uitgevoerd. We kunnen bovendien de effecten 

van natuurinclusieve landbouw op het milieu, 

het klimaat en de bedrijfsvoering monitoren 

en sturen. Ketenpartijen en andere belang-

hebbenden kunnen daar bijvoorbeeld een 

financiële beloning aan koppelen. • 

→ Meer weten? 

Jan-Paul Wagenaar (j.wagenaar@louisbolk.nl) 

& Jan Willem Erisman ( j.erisman@louisbolk.nl)

Op lange termijn een beter financieel resultaat 
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De volgende casussen laten in de 
praktijk zien hoe natuurinclusieve 
en adaptieve landbouw voor boer en 
maatschappij meerwaarde kan heb-
ben. De aanpak is overal vergelijkbaar, 
maar de oplossingen zijn zeer verschil-
lend: 

1 Op Schiermonnikoog bekijken 
zeven melkveehouders, de ge-

meente, provincie Friesland, Na-
tuurmonumenten, de Rabobank en 
FrieslandCampina gezamenlijk hoe ze 
de stikstofdruk op het Nationale Park 
kunnen verminderen. Vraagstukken 
daarbij zijn: welk verdienmodel past 
daarbij en wat moet er veranderen 
aan de bedrijfsvoering van de melk-
veehouders. Reductie van de veestapel 
en het zelf verwerken van melk tot 
kaas vormt de oplossing. 

2 In Overijssel zoeken de provincie 
en ondernemers samen naar een 

andere, meer extensievere bedrijfsvoe-
ring rond Natura 2000-gebieden. Doel 
is om de kwaliteit van de gebieden te 
verbeteren met een passend verdien-
model voor de boeren.

3 In Noord-Brabant werken de 
provincie, Brabants Landschap, 

ZLTO en de Brabantse Milieufederatie 
aan een groot initiatief binnen het 
Van Gogh National Park. De partijen 
bekijken of ze een eigen merk kunnen 
opzetten voor duurzaam geproduceer-
de producten: Brabants bodem.

4 In de Proeftuin Trots op de 
Krimpenerwaard hebben we in 

2017 samen met de Gemeente Krimpe-
nerwaard, de Provincie Zuid-Holland, 

het Veenweide Innovatie Centrum 
en PPP-Agro een programma voor 
een landbouw met toekomstwaarde 
beschreven. Vanaf 2018 zijn we in het 
gebied aan de slag en geven we adap-
tieve landbouw in de Krimpenerwaard 
vorm.

 5 Onder de rook van Rotterdam 
willen boeren zich richten op 

streekeigen producten en natuurrijke 
akkers. Dit maakt onderdeel uit van de 
toekomstvisie Buijtenland van Rhoon. 
Het gebied wordt komende tien jaar 
verder ontwikkeld. •

→ Meer weten? 

Jan-Paul Wagenaar 

(j.wagenaar@louisbolk.nl) 

5 proeftuinen in de landbouw 
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Een gezonde leefomgeving in beeld
De inrichting van de leefomgeving is van grote invloed op het 

welbevinden van mensen. Om goed in kaart te kunnen bren-

gen welke factoren van invloed zijn en wie kunnen bijdragen 

aan verbetering, presenteerden onze onderzoekers een nieuw 

model. Dat legt vanuit de zes pijlers van ‘Positieve Gezondheid’ 

de verbinding met verschillende schaalniveaus van de leefom-

geving, zoals de straat, de buurt en de gemeente.

Het concept Positieve Gezondheid is eerder ontwikkeld 

bij ons instituut en wordt inmiddels breed omarmd. Elk mens 

heeft lichamelijke, psychische en sociale uitdagingen. En wie 

zich goed kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden en meer 

zelf de touwtjes in handen heeft, voelt zich gezonder. Dat pleit 

voor een meer integrale kijk op gezondheid en leidt tot andere 

inzichten en keuzes.

We pasten het nieuwe model onder meer toe in Amsterdam 

Zuidoost. Het hielp bewoners om mogelijke verbeteringen in 

hun leefomgeving te benoemen, die een positief effect kunnen 

hebben op hun gezondheid.  

Ook tijdens interne workshops bij gemeentes blijkt het 

model te helpen bij het inzichtelijk maken van de activiteiten 

van de ambtelijke organisatie in de leefomgeving. Denk bij-

voorbeeld aan het fysieke, sociale en economische domein. Het 

model levert daarnaast een goede basis voor meer samenhang 

en synergie voor integrale oplossingen in wijken, stadsdelen of 

gemeentes. 

In 2018 gaan we het model verder aanscherpen en gebruiken als 

basis om werkmethoden te ontwikkelen. •

→ Meer weten? Sjef Staps (s.staps@louisbolk.nl)

Keuzehulpmiddel op basis van model
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Complementaire zorg aan ouderen 
Als de reguliere zorg geen oplossing biedt voor slaapproblemen of het verminderen 
van pijn en angst, krijgen ouderen in zorginstellingen behandelingen aangeboden 
om de kwaliteit van leven te verhogen. Denk aan massage, muziektherapie, or-
thomoleculaire behandelingen, psychogeriatrie en revalidatie. Om zicht te krijgen 
op het effect van verschillende typen behandelingen, verzamelen we in dit project 
data. En we leren van elkaars ervaringen.

4 proeftuinen in de gezondheidszorg

Communicatie over complementaire zorg 
Huisartsen weten vaak dat hun patiënten gebruikmaken van aanvullende (comple-
mentaire) zorg, zoals mindfulness, acupunctuur of voedingssupplementen. Maar ze 
weten vaak niet hoe ze hun patiënten hier goed in kunnen begeleiden. In het project 
Cocoz ontwikkelen we tools voor huisartsen om hierover in gesprek te gaan met pa-
tiënten en beter door te kunnen verwijzen. Dit doen we samen met complementair 
werkende therapeuten en huisartsen.  

Revalidatie In Beeld 
Het visualiseren van loopbewegingen kan revalidatie versnellen. We evalueren de 
implementatie en het effect van ontspannings- en visualisatieoefeningen bij het 
herstel van patiënten die een kunstknie of -heup hebben gekregen. Dit doen we in 
een orthopedie-afdeling van een revalidatiecentrum.

Probiotica in de ouderenzorg 
Een veelvoorkomende bijwerking van antibiotica is diarree. Vooral veel ouderen en 
bewoners van zorginstellingen hebben hier last van. Probiotica zijn bacterieculturen 
die kunnen worden ingezet om darmgezondheid te verbeteren. In het project prOud 
evalueren we de implementatie en het effect van het gebruik van probiotica in een 
ouderenzorginstelling.

→ Meer weten? Herman van Wietmarschen (h.vanWietmarschen@louisbolk.nl)
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Dementie gaat vaak gepaard met ondervoeding. Dit 

komt onder andere doordat dementerende oude-

ren vaak kauw- en slikproblemen hebben en bestek 

niet meer herkennen. Ook het verlies van smaak en 

reukzin draagt bij aan een algemeen lager hongerge-

voel. Door ondervoeding herstellen dementerenden 

langzamer van verwondingen en hebben ze vaker 

buikklachten, waardoor hun kwaliteit van leven en 

leefplezier afneemt. 

Zes weken lang getest
In het onderzoek kregen ouderen met dementie van 

twee woongroepen zes weken lang een extra, warm 

‘vieruurtje’ bij de koffie. Bij de bereiding van deze 

fingerfoods was rekening gehouden met de voe-

dingswaarde, kauw- en slikproblemen, smaak, geur 

en uitvoerbaarheid voor keuken- en zorgpersoneel. 

Een vergelijkbare woongroep was de controlegroep.

Resultaat: 45% meer groente en fruit 
Het extra vieruurtje smaakte de ouderen goed. 

Gemiddeld aten ze 70 gram fingerfoods per dag en 

daarmee kregen ze 41 gram extra groente of fruit  

binnen. Dit betekende een toename van maar liefst 

45% groente en fruit in totaal. Bij de avondmaaltijd 

aten de bewoners niet minder. Er waren geen signi-

ficante veranderingen te zien in kwaliteit van leven 

van de ouderen. Wel daalde het risico op ondervoe-

ding bij de fingerfoodsgroep met 16%. 

Zorgverleners positief
Het onderzoek laat zien dat fingerfoods maken en 

aanbieden goed te doen is voor een zorginstelling. 

Dit type voedsel geschikt is om mensen met de-

mentie meer groente en fruit te laten eten. Ook de 

zorgverleners waren positief over het initiatief. 

Het Louis Bolk werkt met verschillende organisa-

ties in Nederland aan een breder programma om het 

eten van groente en fruit in de zorg te verhogen. •

Fingerfoods vol groente en fruit 
voor ondervoede ouderen

Cake of quiche
Fingerfoods zijn voedzame tussendoortjes die je uit de hand kunt 
eten. In het onderzoek kregen de ouderen ’s middags plakjes cake 
met groente of fruit en warme mini-quiches aangeboden. Hierin 
zat 45 tot 70% groente of fruit. De recepten waren speciaal ont-
wikkeld door onderzoekers van het Louis Bolk samen met koks en 
een diëtiste van ZuidOostZorg. De fingerfoods waren uitgesproken 
van smaak omdat uit onderzoek was gebleken dat ouderen hartig 
en zoet als smaken het meeste waarderen.

Om ondervoeding tegen te gaan bij ou-
deren met dementie, ontwikkelden we 
samen met ZuidOostZorg voedzame tus-
sendoortjes die met de hand gegeten 
worden: fingerfoods. De ouderen die de 
tussendoortjes aangeboden kregen, aten 
45% meer groente en fruit.

→ Meer weten? Olga Patijn (o.patijn@louisbolk.nl) & Marieke Battjes-Fries 
(m.battjes@louisbolk.nl)
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Edith Lammerts van Bueren sluit loopbaan bij Louis Bolk af:

‘Mensen een breder blikveld meegeven’

In 1978 begint Edith Lammerts van 

Bueren haar loopbaan als docent aan de 

biologische landbouwopleiding War-

monderhof. Zeven jaar later maakt ze 

de overstap naar de wetenschap. Haar 

benoeming in 2005 tot buitengewoon 

hoogleraar Biologische Plantenveredeling 

aan de Wageningen Universiteit is de 

kroon op haar werk.

Nu ze met pensioen is, blijft ze volop 

actief. Binnenkort spreekt ze op een 

congres in Mexico over ‘de brug tussen 

de agro-ecologische en de biologische 

landbouw’. Daarnaast begeleidt ze vier 

promovendi en is ze voorzitter bij de Bio 

Academy. Als oma ontfermt ze zich regel-

matig over de kleinkinderen. ‘Ik kan me 

heerlijk uitleven met mijn verhaal over de 

bijen, vlinders en zaadjes.’

Bij ‘het Bolk’ heeft ze mede vorm 

en inhoud gegeven aan integraal on-

derzoek. ‘Door samen met boeren in de 

praktijk onderzoek te doen, hebben we 

oplossingen gevonden die ook meteen 

in de bedrijfsvoering passen.’ Daarbij 

heeft ze regelmatig tegen de stroom in 

geroeid. ‘Want juist binnen Wageningen 

University is ons onderzoek aanvankelijk 

als onwetenschappelijk en economisch 

onrealistisch weggezet.’ 

Een keerpunt komt in de jaren negen-

tig als het ministerie van Landbouw bij 

het Louis Bolk op de stoep staat. ‘Amb-

tenaren zijn toen overtuigd geraakt van 

de biologische landbouw en willen in 

onderzoek meer samenwerking tussen 

ons en onderzoekers in de reguliere land-

bouw. Dit gedwongen huwelijk heeft goed 

uitgepakt.’

Simpele oplossing
Juist haar expertise, de veredeling, zorgt 

ervoor dat gewassen zonder bestrij-

dingsmiddelen en kunstmest een hoge 

opbrengst hebben en tegelijkertijd in 

de smaak vallen bij de consument. ‘We 

hebben in 2017 in Nederland, met dank 

aan Bionext, een convenant gesloten met 

alle supermarkten. Zij leggen nu alleen de 

opbrengsten van 100% resistente rassen 

in de schappen. Daar ben ik trots op en 

dat krijgt navolging in andere Europese 

landen.’

Kennis verzamelen en delen loopt als 

een rode draad door haar loopbaan. ‘Mijn 

drijfveer? Mensen een breder blikveld 

geven. Ik zie studenten nog spreekwoor-

delijk van hun stoel vallen als ze horen 

dat je onkruid niet chemisch hoeft te 

bestrijden als je planten door veredeling 

selecteert die zelf de bodem snel bedek-

ken. Zo simpel kan een oplossing zijn.’

Nu ze meer tijd heeft, omarmt ze de 

rust- en reflectiemomenten. Die waarde 

wil ze graag met een oud boerengezegde 

doorgeven aan de mensen in haar werk-

veld. ‘Op zondag loop je over de akkers en 

laat je de gewassen tot je spreken.’ •

Edith Lammerts van Bueren heeft in haar carrière een belangrijke bij-
drage geleverd aan de ontwikkeling van de biologische landbouw. Na 
32 dienstjaren bij het Louis Bolk blijft ze tot op het bot gedreven. ‘We 
moeten én kunnen op een duurzame manier aan ons voedsel komen.’
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Melkveehouders die hun land op een 
andere manier gebruiken, kunnen de 
kwaliteit van de bodem verbeteren. Het 
gaat om het wisselen van gewassen 
op het bouwland (vruchtwisseling), 
maar ook het aandeel grasland blijkt 
op bedrijfsniveau bepalend. Het Louis 
Bolk werkt samen met melkveehouders 
in projecten zoals Vruchtbare Kringloop 
Achterhoek, Boer Bier en Water en Car-
bon Valley. Doel is het verbeteren van 
de bodemkwaliteit in het algemeen en 
specifiek het organische stof. 

Organische stof stimuleert het 
bodemleven en verbetert de bodem-
structuur, waardoor de bodem beter 
bestand is tegen bijvoorbeeld veel regen 
of juist langdurige droogte. Uit een bijna 
40 jaar lopend onderzoek op zandgrond 
blijkt dat in de bodem waarop blijvend 
gras staat meer organische stof zit dan 
in continu bouwland. De bodem van 
grasland bevat 6% organische stof. Bij 
een akker waarop een boer alleen snij-
maïs teelt, is dat maar 2%. Boeren die 
drie jaar lang snijmaïs telen en daarna 
drie jaar grasklaver laten groeien op 
dezelfde akker, zien het aandeel organi-
sche stof stijgen naar 3,5%.

De resultaten van onder andere deze 
proef zijn vertaald naar wat dit betekent 

voor de praktijk. Melkveebedrijven op 
zand- en kleigrond, die door de deroga-
tieregelgeving mogen afwijken van de 
Europese stikstofnormen, hebben mini-
maal 80% van hun grond in gebruik als 
grasland en maximaal 20% als bouw-
land. Het advies voor deze bedrijven is 
dat 60% van de grond wordt gebruikt 
als blijvend grasland. Van de overi-
ge 40% wisselen de boeren bouwland 
(20%) af met een combinatie van gras, 
rode- en witte klaver (20%). Niet alleen 
de bodemkwaliteit gaat er door de wij-
ziging op vooruit. De geteelde gewassen 

blijken ook meer ruw eiwit te bevatten. 
Dit betekent dus ook dat de boeren 
minder kunstmest en soja nodig heb-
ben. Uiteindelijk zorgt dit op bedrijfsni-
veau voor minder nitraatuitspoeling, 
lagere uitstoot van broeikasgassen en 
meer biodiversiteit. Bovendien leidt de 
wijziging tot een gemiddelde inkomens-
stijging per boerenbedrijf van 7.000 euro 
per jaar. •

→ Meer weten? Nick van Eekeren 
(n.vaneekeren@louisbolk.nl)

Betere bodemkwaliteit en meer inkomen

Landgebruik bepalend voor ecosysteemdiensten

60% blijvend grasland

20% gras met
rode en witte klaver

(3 jaar)

20% bouwland
(3 jaar)
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Juiste mest helpt CO2 vastleggen

De langstlopende eigen proef van het Louis 

Bolk geeft nieuwe inzichten in het gebruik 

van verschillende soorten mest en de 

mogelijkheden om CO2 in de bodem vast te 

leggen. Daarmee krijgen boeren een sleutel 

in handen: ze kunnen bijdragen aan het 

oplossen van het klimaatvraagstuk. 

Meststoffen die gewassen voeden 

én die de vruchtbaarheid van de bo-

dem bevorderen, zorgen voor de beste 

voedselopbrengst en bodemkwaliteit. 

Voorbeelden hiervan zijn potstalmest en 

GFT-compost in combinatie met drijf-

mest. Deze combinatie van voedingsstof-

fen leveren binnen de wettelijke kaders 

ook de meeste klimaatwinst, omdat ze 

CO2 in de bodem vastleggen. 

Strategieën
Tijdens proeven zijn drie verschillende 

strategieën voor bemesting ingezet. 

1. Bemesting die vooral gericht is op 

het voeden van de planten. Daarvoor 

gebruiken we bijvoorbeeld kunstmest 

en drijfmest. 

2. Bemesting die met name gericht is 

op het voeden van de bodem, waarbij 

we verschillende soorten compost 

gebruiken. 

3. Bemesting gericht op het voeden 

van zowel de planten als de bodem. 

Hiervoor gebruiken we pluimveemest, 

potstalmest en een combinatie van 

GFT en drijfmest. 

De opbrengsten van de groentegewassen 

lopen voor de drie strategieën sterk uit-

een. Met kunstmest en drijfmest blijven 

de opbrengsten stabiel. Voeden we vooral 

de bodem, dan dalen de opbrengsten met 

de jaren. Terwijl de bodem- en planten-

voedende strategie juist leidde tot een 

toename van de gewasopbrengsten. Het 

onderzoek is mede mogelijk gemaakt 

door PPS Beter Bodembeheer.

Organische stof vastleggen
De grootste toename aan bodemorga-

nische stof vonden we bij bemesting 

met natuurcompost, potstalmest en de 

combinatie GFT en drijfmest. Bij zowel 

kunstmest en ook bij alleen drijfmest 

bleef het organische stofgehalte stabiel. 

Een bodem met een hoog organische 

stofgehalte kan veel koolstof vastleggen. 

Potstalmest en de combinatie GFT & 

drijfmest levert extra bodemvruchtbaar-

heid op en dus betere plantengroei waar 

een boer meerwaarde uit kan halen. De 

kans op stikstofuitspoeling richting het 

oppervlaktewater blijkt onder de compos-

ten nihil.

We monitoren al 17 jaar de gewasop-

brengsten en de bodemkwaliteit bij het 

gebruik van meststoffen. Vooral op korte 

termijn is het bodemleven met meststof-

fen te beïnvloeden, op lange termijn heeft 

het type mest of compost nauwelijks 

invloed op de bodemkwaliteit. •

→ Meer weten? Chris Koopmans 
(c.koopmans@louisbolk.nl)

Bodemleven beïnvloeden werkt vooral op korte termijn
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Het Buijtenland van Rhoon is een 600 hectare groot 

gebied onder de rook van Rotterdam. Het ligt inge-

klemd tussen Smitshoek, Rhoon, de A15 en de Oude 

Maas. Op initiatief van de boeren in de streek hebben 

de Vereniging Nederlandse Cultuurlandschappen 

en het Louis Bolk instituut intensief overleg gevoerd 

met alle betrokken natuur- en recreatieorganisaties, 

kennisinstellingen, boeren en lokale overheden om 

te komen tot een gezamenlijke toekomstvisie: het 

Buijtenland van Rhoon. 

De plannen beschrijven op welke wijze land-

bouw, natuur en recreatie samen kunnen gaan en 

elkaar kunnen versterken. De gebiedscoöperatie 

Buijtenland van Rhoon, opgericht in 2018, gaat de 

ideeën uitvoeren. De komende 10 jaar gaan wij sa-

men met de andere partijen verder met het ontwik-

kelen van het gebied , waarbij voedsel-, groen-  en 

recreatievoorzieningen voor de omliggende steden 

en dorpen centraal staan. 

Natuurinclusief
De boeren in het gebied gaan zich toeleggen op 

de productie van streekeigen producten en op de 

inrichting van natuurrijke akkers. Daarmee krijgen 

bijzondere plantensoorten, insecten en akkervogels 

een leefgebied. Onderdelen van het plan zijn onder 

meer de aanleg van hoogstam fruitboomgaarden, de 

herbouw van een korenmolen en de realisatie van 

een bezoekerscentrum. Samen met de boeren in het 

gebied doen we nu al de eerste ervaringen op met het 

realiseren van akkernatuur. In 2018 zetten we de eer-

ste stappen om het gebied aantrekkelijker te maken 

voor recreatie door inwoners van Rotterdam en de 

gemeenten ten zuiden van de stad. •

→ Meer weten? 
Peter Keijzer (p.keijzer@louisbolk.nl) & 
Udo Prins (u.prins@louisbolk.nl)

Project in beeld 

Het Buijtenland van Rhoon gaat voor 
landbouw, natuur en recreatie
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2017 in cijfers

De Raad van Toezicht 

ziet onder andere toe 

op het naleven van 

wet- en regelgeving, de 

financiële verslagge-

ving, de strategische 

koers van de organi-

satie en de rol van de 

werkgever. Het is een 

formele rol.

Mijn betrokkenheid als toezichthouder bij 

het Louis Bolk gaat een stapje verder. Ik ben 

er namelijk van overtuigd dat de kennis en 

kunde van het instituut noodzakelijk is voor 

de verduurzaming van de landbouw. En voor 

het bevorderen van gezonde voeding en een 

gezonde leefstijl. Kortom: als formele toezicht-

houder voel ik een emotionele betrokkenheid 

bij ‘ons’ instituut. 

Toch blijft een nuchtere bril noodzakelijk, 

want de wereld om ons heen verandert snel. 

Dat vereist een organisatie die grondig en 

langjarig onderzoek doet én die kan inspelen 

op actuele vraagstukken. Om die reden is de 

organisatie en de werkwijze van het Louis Bolk 

in 2017 aangepast. En ook de komende jaren 

blijven we zoeken naar verbeteringen.

Als Raad hopen wij ook de komende jaren 

bij te dragen aan praktisch en integraal onder-

zoek. Op gepaste afstand, maar met betrokken-

heid.

Pieter van Geel,
Voorzitter Raad van Toezicht

brochures, boeken en rapporten 

27 artikelen in vakmedia en nieuwsbrieven

artikelen in wetenschappelijke journals 

15  nieuwsberichten op de website 

18

22

Betrokkenheid

Twitter 
weergaven

140811    

108940

website weergaven
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Staat van baten en lasten over 2017 (x 1000 in euro’s)

Werkelijk 2017 Werkelijk 2016

Project- en subsidiebaten  3.909  3.849 

Ingekochte projectkosten  -935  -1.210 

Netto project- en subsidiebaten  2.974  2.640 

Baten uit fondsenwerving  5  8 

Giften en overige baten  6  14 

Som der baten  2.985  2.661 

Lonen en salarissen  2.342  2.117 

Sociale lasten  320  305 

Afschrijvingen op materiële vaste activa  7  11 

Overige bedrijfslasten  405  340 

Som der lasten  3.074  2.772 

 -89  -111 

Financiële baten en lasten  -3  -2 

Netto resultaat  -92  -113 

Belastingen  -33  -15 

Netto resultaat na belastingen  -59  -98 

Het boekjaar 2017 is door het Louis Bolk afgesloten met een negatief 

financieel resultaat van -/- € 91.965 (voor belastingen). Dit komt 

door een aantal eenmalige uitgaven voor herhuisvesting en het 

aanpassen van de organisatie. De totale inkomsten zijn daarentegen 

sterk gestegen tot € 324.112 (21,8%). De verwachting is dat het Louis 

Bolk de positieve lijn qua inkomsten kan voortzetten. Dat zal onze 

financiële positie de komende jaren verder verstevigen. 

Nog altijd is de belangrijkste bron van financiering de bijdragen 

vanuit ministeries en regelingen (36%). Wel valt op dat dit aandeel 

een stuk kleiner was dan in 2016 (44%) Het aandeel van provin-

cies en gemeenten is gestegen van 15 naar 18% en ook het aandeel 

EU-subsidies ligt met 10% iets hoger dan in 2016 (7%). 

De jaarcijfers hebben betrekking op de jaarrekening van Stichting 

Louis Bolk Instituut en zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 

Accountantsbureau Stolwijk en Kelderman heeft op deze cijfers een 

goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. 

 

Jaarrekening

Herkomst van projectfinanciering 2017

36%

18%
10%

14%

7%

10%
5%

Provincies en gemeenten
EU subsidies
Bedrijven

Instellingen & stichtingen
Buitenlandse e/o 
lokale �nanciers
Overige

Ministeries en regelingen
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de natuurlijke kennisbron

www.louisbolk.nl


