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Voor het Louis Bolk instituut was 

2020 een goed jaar om te kijken 

naar onderzoeks- en projectresulta-

ten, samenwerkingen en de officiële resulta-

ten die we behaalden. Tegelijkertijd was het 

een jaar waarin corona sommige projecten 

en onderzoeken grotendeels onmogelijk 

maakte, met name bij zorginstellingen, 

kinderopvang organisaties en uiteraard de 

ziekenhuizen. Het virus had ook een groot 

effect bij de medewerkers in onze organi-

satie. We zijn enorm trots op de saamhorig-

heid, het onderlinge respect tussen collega’s 

en de flexibiliteit die de organisatie heeft 

getoond. Zonder het individuele leed in de 

organisatie te vergeten, moeten we constate-

ren dat in vergelijking met andere bedrijfs-

takken, en zeker met het leed wereldwijd, 

wij heel goed door de coronacrisis komen. 

Dankbaarheid is dan op zijn plaats.

Er gebeurde nog veel meer in 2020, de 

landbouw transitie kreeg veel aandacht in-

clusief boerenprotesten. Als een onderwerp 

waar wij als kennisinstelling en onderzoe-

kers zo diep in zitten zo veel maatschappe-

lijke en media-aandacht krijgt, is dat even 

schakelen. Het instituut voedt discussies, 

beleid en vooral de praktijk met inzichten 

hoe het boeren (of de bedrijfsvoering in 

andere sectoren) duurzaam kan. Wat werkt 

bewezen wel en wat niet? Natuurlijk heb-

ben we inzicht in en een mening over de 

dilemma’s, anderzijds zijn wij onafhankelijk, 

kennis- en feiten gestuurd. Politiek bedrij-

ven past daar niet bij, maar zwijgen ook niet. 

In 2020 hebben we gezien dat als de discus-

sies ver oplopen kennis en feiten politiek 

geïnterpreteerd worden en omgekeerd, ook 

in 2021 heeft het onze volle aandacht daar zo 

zuiver mogelijk mee om te gaan.

Jan Willem Erisman heeft halverwege 

2020 het Louis Bolk Instituut verruild voor 

het Centrum Milieuwetenschappen Leiden. 

Na ruim 8 jaar en gezien de positie als hoog-

leraar die hij daar kan bekleden, is dat een 

logische stap. We zijn Jan Willem Erisman 

dan ook zeer dankbaar voor zijn inzet voor 

het instituut. Ilse Geijzendorffer volgde Jan 

Willem Erisman op per 1 januari 2021, een 

interview met haar vindt u terug achter in 

dit jaarverslag. Pieter van Geel heeft na het 

maximum van twee termijnen het voorzit-

terschap van de Raad van Toezicht tijdelijk 

verlengd om zo warm over te kunnen dragen 

aan Anne-Marie Spierings. We zijn Pieter 

van Geel enorm dankbaar voor zijn inzet 

voor het instituut. We zijn heel blij met de 

bereidheid van Anne-Marie Spierings om 

deze functie over te nemen. Een interview 

met de vertrekkend en op 16 mei 2021 aange-

treden Voorzitter van de Raad van Toezicht 

vindt u op pagina 24.

Verder in dit jaarverslag veel informatie 

over de voortgang in het werk van het Louis 

Bolk Instituut en Partners. Ik wens u dan 

ook veel leesplezier! •

De onvermijdelijke transities

Klaas Berkhof
ad interim bestuurder tot 31-12-2020
k.berkhof@lousbolk.nl

Voorwoord
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Biologisch telen is de 
kunst van het loslaten

Interview met Peter Keijzer
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We leven in een transitietijd. Ook binnen zijn vakgebied 
Veredeling en Innovatieve teelten, ziet programma 
coördinator Peter Keijzer een voortgaande verschuiving in 
visie op wat landbouw moet zijn. Dat uit zich in constructieve 
trends. Teelt schuift op richting een tussenvorm van 
conventioneel en biologisch, én verder. De Europese 
wetgever is bezig om regels rond registratie en toelating van 
nieuwe rassen aan te passen met ruimte voor heterogeen 
uitgangsmateriaal. En de verschuiving naar natuurinclusieve 
landbouw krijgt, mede dankzij de onderzoeken en adviezen 
van Keijzer en zijn collega’s, steeds meer vorm. 

Keijzer legt het verschil tussen het contro-

le- en het adaptieve kweekmodel beeldend 

uit. Zie een balletje op een smal topje voor 

je. Het vergt continue bijsturing om te voorkomen 

dat het balletje er vanaf valt. “Dat is dus een bui-

tengewoon intensieve manier van telen, want je 

bent constant aan het monitoren en maatregelen 

aan het nemen om het balletje ‘on top’ te houden.” 

Tegenover dit model staat het adaptieve model, dat 

door biologische kwekers gehanteerd wordt. Keijzer 

vergelijkt dat met een balletje in een kuiltje. Het is 

zaak te voorkomen dat de randen van het kuiltje te 

laag worden waardoor het balletje er makkelijker uit 

zou kunnen rollen. In concreto betekent dit dat niet 

zozeer op de plant wordt gefocust, maar op de grond 

waarin de plant staat en op alle omgevingsfactoren 

die maken dat de plant goed groeit. 

Loslaten
Maar let op, waarschuwt Keijzer, goed groeien is hier 

niet bedoeld als maximaal, maar als optimaal groei-

en. “Dat wil zeggen dat je er bij een goede opbrengst 

weinig omkijken naar hebt. De planten zijn in het 

adaptieve model namelijk zo gezond dat je helemaal 

niet over gewasbescherming hoeft na te denken. De 

plant is simpelweg te fit om uit zichzelf ziek te wor-

den.” Biologisch telen vergt wel vertrouwen, want er 

hoort een mentaliteit bij die je niet krijgt aangeleerd 

in het gangbare landbouwonderwijs. “Daar wordt je 
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namelijk meegegeven dat je continu met het balletje 

bezig moet zijn om een topopbrengst te realiseren. 

Het is dan natuurlijk heel eng voor een boer om de 

knop om te zetten en de kast met gewasbescher-

mingsmiddelen op slot te draaien, omdat je die niet 

meer nodig hebt. Je moet op je adaptieve teelt-

systeem durven vertrouwen. Want als je dat goed 

inregelt, werkt het namelijk vanzelf en hoef je er dus 

niet meer wakker van te liggen. Boeren die hierop 

overstappen, willen ook niet meer terug. Maar als je 

ervóór staat, is het een hele stap. Er wordt ook wel 

gezegd dat biologisch telen de kunst van het loslaten 

is.”

Werken aan robuustere rassen
De trend is onmiskenbaar en de wenselijkheid ervan 

onomstreden: we gaan naar biodiversere, natuurin-

clusievere, ecologischere landbouw. Niet alleen 

de markt ziet de noodzaak en werkt eraan, ook de 

Europese regelgever poogt die transitie inmiddels zo 

goed mogelijk te faciliteren. Waar Europese regel-

geving eerst vooral uniformering probeerde af te 

dwingen, is nu van een welkome wending sprake, 

zegt Keijzer. “Wij hebben als Louis Bolk Instituut 

zojuist een experiment afgerond met bewust hetero-

geen uitgangsmateriaal. Dat experiment stond in 

het teken van het robuuster maken van gewassen. 

Op het moment dat je nu een ras wilt registreren is 

dat niet alleen met veel regels omgeven, maar moet 

dat ras ook op uniform uitgangsmateriaal gekweekt 

zijn. Rassen uit heterogeen uitgangsmateriaal kun 

je überhaupt niet laten registreren. Terwijl het juist 

zo kan zijn dat je, nadat je zaaizaad in de grond hebt 

gestopt, niet precies hetzelfde terugkrijgt maar het 

zich heeft aangepast aan jouw omstandigheden en 

bijvoorbeeld veranderend klimaat. Gelukkig ontstaat 

voor teelt met heterogeen uitgangsmateriaal ook op 

Europees niveau nu meer ruimte.”

Binnenlands succes in Buijtenland
Ook natuurinclusiever boeren staat hoog op de 

onderzoeksagenda van het Louis Bolk Instituut. De 

aandacht voor dat thema concretiseerde zich onder 

meer in het project betreffende de polder ‘Buij-

tenland van Rhoon’. Het Louis Bolk Instituut was 

gevraagd om samen met de Vereniging Nederlands 

Cultuurlandschap een alternatief uit te werken voor 

het overheidsplan om de polder helemaal onder 

water te zetten. “De boeren vonden dat geen goed 

plan en wij ook niet”, aldus Keijzer. Met dat alterna-

tieve plan stemde de Provincie Zuid Holland in. “We 

willen het hele gebied veranderen in natuurinclusief 

landbouwgebied waar boeren hun boterham kunnen 

verdienen, hoge natuurwaarden worden gerealiseerd 

en waar vanuit de metropoolregio Rotterdam zo’n 

zeshonderdduizend dagtoeristen per jaar heerlijk 

kunnen recreëren. We hebben voor de polder een 

streefbeeld geformuleerd dat in 2028 gerealiseerd 

moet zijn.” 

Belangrijke bijvangst
Een belangrijk onderdeel is dat boeren langs de 

akkerranden gaan werken met bloemstroken. “Het 

ambitieniveau is hoog, ook voor de natuurakkers waar 

we wilde bloemen die op de rode lijst staan, terug 

willen krijgen. We zijn inmiddels enkele jaren bezig 

en de eerste resultaten mogen er zijn. Allerlei zaken 

waar door de rationalisatie van onze landbouw de 

afgelopen veertig jaar de financiële ruimte ontbrak, 

brengen we óók weer terug. Zo worden er heggen 

aangelegd, komen er hoogstamboomgaarden en dus 

natuurakkers en bloemstroken.” Daar hoort nog een 

anekdote bij die typerend is voor de werkwijze van het 

Louis Bolk instituut. “We wilden uitzoeken hoe we de 

bloemstroken precies moesten aanleggen en wilden 

weten hoever die uit elkaar moeten liggen, en of de 

breedte van bloemstroken ook nog invloed heeft.” 



Vossenstreken
Dat bleek inderdaad zo te zijn, want het doel was niet 

alleen om insecten in de bloemenstroken te hebben 

die schadelijke insecten zouden opruimen, maar 

ook om broedgelegenheid bieden aan akkervogels. 

Aangezien daar geen landbouwmachines overheen 

rijden, leek het een uiterst geschikte plek. Maar daar 

bleek nog een ‘maar’ aan te zitten. “We ontdekten tij-

dens onze onderzoeken dat met de vossen in het ge-

bied je geen stroken smaller dan twaalf meter moet 

aanleggen. Dan overleeft geen kuiken het namelijk. 

Als een strook breder is, wordt een vos gedwon-

gen om te zigzaggen en dan mist hij altijd een paar 

nesten. Dat zijn nou typisch zaken die je niet verzint 

als je een concept uitdenkt. Het is wel illustratief 

voor onze aanpak dat wij hier tegenaan liepen. Zo’n 

belangrijke bijvangst heeft alles te maken met het 

feit dat wij niet op strak gecontroleerde proefstations 

werken, maar ons onderzoek altijd gewoon in de 

praktijk doen.” •

Agrariërs

NATUURINCLUSIEVE 
AKKERBOUW

Beheer van Bodem 
en Vegetatie

NATUURINCLUSIEVE 
LANDSCHAP

Agrariërs
Waterschap

Andere 
grond-

beheerders 

Recreatief 
ondernemers

Landschappelijke indeling en beheer 
voor optimalisatie insecten, vogels 

en recreatieve beleving

NATUURINCLUSIEVE 
ORGANISATIE

    Gebiedscoöperatie:
   Rentmeester
  Communicatie
Afzet

Hulp bij ontwikkeling institutionele kaders 
(pacht- en beheersvoorwaarden, 

stimulerings- en promotiemaatregelen)

Afstemming met           
kaders vanuit        

Gemeente     
Provincie   

Waterschap 
Milieudienst

NATUURINCLUSIEF
NEDERLAND

Living Lab, ontwikkeling voorbeeld voor 
landelijke opgave verhoging biodiversiteit

→ Meer weten? 

Peter Keijzer
p.keijzer@louisbolk.nl
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Complementaire geneeskunde: 
van steeds grotere aanvullende 

waarde

Werden reguliere en complementaire geneeskunde voorheen 
als twee gescheiden gebieden gezien, tegenwoordig 
signaleren we een interessante transitie richting integratieve 
geneeskunde. Vanuit beide takken van geneeskunde 
wordt meer en meer gekeken naar onderlinge verbinding 
en gezamenlijke meerwaarde. De start van deze transitie 
kenmerkt zich door toenadering vanuit zowel reguliere 
als complementaire geneeskunde. Die vindt plaats omdat 
complementaire geneeskunde steeds vaker met evidence 
based oplossingen komt.  

In geneeskunde is een toenaderingstransitie gaande

Van oudsher heerste vanuit de reguliere 

geneeskunde de nodige scepsis jegens de 

complementaire geneeskunde. Het Louis 

Bolk Instituut stelt vast dat die scepsis steeds meer 

afneemt en dat reguliere en complementaire genees-

kunde geleidelijk meer met elkaar integreren. We 

zitten momenteel middenin die, binnen Integrative 

Medicine zo vitale, transitie. Dat hiervan sprake is, 

hangt nauw samen met het accent dat binnen de 

complementaire geneeskunde gelegd wordt op kwa-

litatief hoogwaardig onderzoek naar oplossingen die 

bewezen werken. Deze ontwikkeling past ook bij het 

beeld van een maatschappij die in toenemende mate 

openstaat voor de integratie van beide vormen van 

geneeskunde. 

Dit heeft de vraag actueel gemaakt in hoeverre de 

twee velden met elkaar gecombineerd kunnen wor-

den. Wij zien dat patiënten die behoefte al geruime 

tijd hebben. Dit gegeven valt te plaatsen binnen de 

bredere beweging naar meer gerichtheid op preven-

tie en het voorkomen van medische behandelingen. 

Door (meer) gebruik te maken van complementaire 

geneeskunde versterk je het lichamelijke immuun-

systeem en zijn (reguliere) geneeskundige behande-

lingen minder vaak nodig. De behoefte om zo met 

gezondheid om te gaan, leeft niet alleen bij steeds 
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Namens het Louis Bolk Instituut richtte Esther van 
der Werf, programmamanager Voeding & Gezond-
heid met als speciaal onderzoeksgebied Integrative 
Medicine, zich in samenwerking met wetenschap-
pelijke partners uit Noorwegen en Zweden op de 
vraag of mensen hun leefstijl veranderen in een tijd 
waarin een groot stressvol event plaatsvindt. De 
tweede vraag die ze met de gevonden data wilde 
beantwoorden was of Nederlanders in deze co-
ronaperiode meer complementaire zorg zijn gaan 
gebruiken. Die twee onderzoeksvragen die aan de 
hand van dezelfde dataset beantwoord werden, 

hebben tot twee verschillende wetenschappelij-
ke publicaties geleid. Van der Werf: “19% van de 
onderzochte Nederlandse populatie gaf aan dat ze 
gezonder zijn gaan leven, voornamelijk door hun 
dieet te veranderen, meer te bewegen en meer te 
ontspannen. Van die groep gaf 50% aan heel ge-
motiveerd te zijn om deze gezondere levensstijl ook 
in het post-COVID-19 tijdperk vast te houden.”

Stress: een motivator om gezonder te 
leven
De mensen die aangaven dat zij angstig waren 

‘Complementair zorggebruik en leefstijlverandering gedurende 
de eerste golf van de COVID-19 pandemie in Nederland’

meer mensen. Het sluit tevens aan op de maatschap-

pelijke ambitie om de almaar stijgende zorgkosten 

beter onder controle te krijgen. 

Preventie wordt belangrijker
Daarmee komen we op het terrein van leefstijl 

geneeskunde. Minder roken en drinken en meer 

bewegen zijn inmiddels evenzeer een algemeen 

aanvaard beginsel geworden als een gebalanceerd 

voedingspatroon. De ontwikkeling richting een ge-

zondheidsgerichte leefstijl met een focus op positie-

ve gezondheid, lijkt zich definitief te hebben ingezet 

en wint vrij snel terrein.

Net als bij de andere transities waar het Louis 

Bolk Instituut aan werkt, kenmerkt de gezond-

heidstransitie zich door toenemende aandacht voor 

integraliteit. Binnen Integrative Medicine zien we 

dat geneeskunde steeds meer uitgroeit tot een meer 

integraal pakket van maatregelen en oplossingen. 

Kijken we daarnaast naar hoe mensen met hun in-

dividuele gezondheid omgaan, dan zien we dat ook 

daar steeds vaker een oriëntatie op en keuze voor 

zowel reguliere als complementaire geneeskunde 

plaatsvindt. Deze ontwikkeling heeft overigens voor-

al betrekking op een specifieke groep Nederlanders, 

namelijk vrouwen en hoogopgeleiden. Tijdens het 

onderzoek ‘Complementair zorggebruik en leef-

stijlveranderingen gedurende de eerste golf van de 

COVID-19 pandemie in Nederland’, dat wij als Louis 

Bolk Instituut in samenwerking met Scandinavi-

sche organisaties uitvoerden, werd ook duidelijk dat 

meer dan de helft van deze groep Nederlanders die 

gezondere leefstijl wil volhouden in een tijdperk na 

COVID-19. •

Esther van der Werf, programmamanager Voeding & Gezondheid:
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→ Meer weten? 

Esther van der Werf
e.vanderwerf@louisbolk.nl

voor een besmetting met corona en de mensen 
die stress ervoeren over hun financiële situatie en 
gezondheid, waren de mensen die gezonder zijn 
gaan leven. Van der Werf: “Mensen die dus ang-
stig waren, zijn gezonder gaan leven. Maar we 
signaleerden een tweedeling. Vooral veel jongeren 
namen namelijk een minder gezonde levensstijl 
aan. Wat verklaarbaar is vanuit de vele restricties 
die juist jongeren hard raakten tijdens de eerste 
golf van de pandemie. Het leven van jongeren werd 
over het algemeen veel meer stilgezet dan dat van 
oudere generaties.” 

Ook leerde het onderzoek dat mensen die al 
aangaven gebruik te maken van complementaire 
zorg óók degenen waren die hun levensstijl ten 
positieve veranderden. De groep waarvoor deze 
kenmerken golden, waren hoogopgeleiden en 

vrouwen in het algemeen. Van der Werf: “Ik vind 
dat deze uitkomst ertoe zou moeten aanzetten 
om te onderzoeken waarom het alleen deze groep 
is die complementaire zorg gebruikt en gezonder 
gaat leven. Want uiteindelijk wil je stimuleren dat 
Nederlanders veel algemener gebruik gaan maken 
van complementaire geneeskunde en gaan werken 
aan een positieve leefstijl gericht op preventie van 
ziekte.” •
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Ook op het boerenerf werken we 
aan de duurzaamheidstransitie

Het Louis Bolk Instituut ondersteunt actief de transitie naar 
duurzame landbouw. We richten ons onderzoek en advies 
daarvoor op duurzaam beheer van landbouwgrond en 
optimale CO2-vastlegging in de bodem. Onze onderzoeken 
sluiten aan bij de beleidsdoelen uit het Klimaatakkoord van 
2019, maar we kijken ook verder. Zo doen we momenteel 
onderzoek naar de vraag of het treffen van maatregelen ter 
uitvoering van het Klimaatakkoord tevens positief uitwerkt 
voor duurzaam bodembeheer.

Van oplossingen voor de boer naar oplossingen voor boer, klimaat en landschap

Er komt veel, en steeds meer, op boeren 
af. Het Klimaatakkoord vraagt om het 
realiseren van 1 Megaton CO2 vastleg-

ging per jaar in de organische stof van minerale 
landbouwbodems. Het Nationaal Programma 
Landbouwbodem vraagt om een transitie naar 
een duurzaam beheer van alle landbouwgron-
den in 2030.  Het levert de landbouw een betere 
bodemvruchtbaarheid op en de samenleving 
duurzamer geteelde gewassen als basis voor 
duurzamer voedsel, een betere waterkwaliteit 

en grotere biodiversiteit. Agrarische onderne-
mers moeten daarmee op meerdere borden 
schaken. Ons onderzoek is erop gericht om 
effectieve maatregelen te identificeren die de 
vereiste verduurzaming haalbaar maken. Om-
dat wij onze wetenschappelijke proeven deels 
bij de agrarische bedrijven zelf doen, krijgen 
wij ook scherp inzicht in de vraagstelling van 
de boer. Bovendien levert onze aanwezigheid 
op het boerenerf ons nuttige input die we bij 
de interpretatie van onze onderzoeksdata goed 
kunnen gebruiken. De uitwisseling van kennis 
met agrarische ondernemers is essentieel om 
de sector optimaal te kunnen helpen in zijn 
duurzaamheidstransitie. 

De drietrapsraket naar praktische 
oplossingen
Als wij bodemonderzoek doen, dan werken 
we vaak aan de hand van de drie vragen: wat 
zien we, begrijpen we wat dit betekent en wat 
kunnen we daar vervolgens mee? Samen met de 
boer zoeken we wat er op zijn areaal mogelijk 
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is en welke maatregelen daarbij passen. Onze 
uiteindelijke oplossingen en aanbevelingen 
kunnen er zodoende steeds weer anders uit-
zien. Want wat voor een boer werkt, is immers 
afhankelijk van de regio waarin hij boert, het 
bedrijfstype maar vooral ook de bodem waarop 
hij boert. Om vervolgens ook inzicht te krijgen 
wat maatregelen concreet opleveren, houden 
we ons tevens intensief bezig met de vraag hoe 
we dit goed kunnen meten en monitoren. Om 
agrarische ondernemers te helpen verduur-
zamen is onderzoek op deelgebieden natuur-
lijk nuttig. Maar om die verduurzaming echt 
effectief te laten verlopen, is een integrale visie 
nodig. Wij kijken daarom niet alleen naar het 
klimaat maar ook naar andere ecosysteemdien-
sten van de landbouw. Bijvoorbeeld de vraag 
wat jouw bodem kan bijdragen aan het reali-
seren van biodiversiteitsdoelen, naar de vraag 
hoe je de bodem vruchtbaar krijgt ten behoeve 
van productie, maar ook naar de vraag hoe 
je de kringlopen gesloten krijgt en de milieu 
impact beperkt houdt. Zo krijgen we in beeld 
welke maatregelen boeren het beste helpen 
om hun bedrijf duurzaam te kunnen voeren. 
Want het vinden van werkende oplossingen 
vormt een belangrijke kernmotivatie voor onze 
onderzoeken.

Mogelijke maatregelen
Op basis van onderzoek hebben we inmiddels 
een reeks bodemmaatregelen op een rij kun-
nen zetten die relevant zijn voor boeren bij het 
behalen van de klimaatdoelen. Zo geldt bijvoor-
beeld voor akkerbouwers dat verbeteringen in 
hun bouwplan een effectieve maatregel kan 
zijn. Dat kan eruit bestaan dat je meer granen 
in je bouwplan opneemt. Dit is echter wel een 

kostbare maatregel. Daarnaast valt met de inzet 
van groenbemesters een aanzienlijke duur-
zaamheidswinst te behalen. Verder kan ook het 
beheer van gewasresten impact hebben. Hoe 
meer gewasresten er op de bodem achterblij-
ven, hoe meer dat bijdraagt aan de opbouw van 
de bodem en de bodemorganische stof. Hoe 
hoger het gehalte aan bodemorganische stof, 
hoe meer koolstof er in de bodem vastgelegd 
wordt. Ook voor de veehouderij zijn er effectie-
ve maatregelen gevonden, zoals het verhogen 
van de leeftijd van grasland wat tevens de bio-
diversiteit in meerdere opzichten ondersteunt. 
Daarnaast kan mais-gras wisselteelt milieu-
winst opleveren, aangezien het de continuteelt 
van mais kan vervangen.

Omdat het Louis Bolk Instituut de toepas-
baarheid van zijn aanbevelingen cruciaal vindt, 
hebben we met verschillende partners uit ons 
netwerk geprobeerd te becijferen hoeveel de 
verschillende bodemmaatregelen gaan kos-
ten en opleveren. We hebben ons daarbij niet 
beperkt tot één financiële uitkomst, maar de 
kosten onderzocht voor verschillende bedrijfs-
systemen en verschillende regio’s. Sommige 
maatregelen blijken hoge kosten met zich mee 
te brengen, zoals het aanpassen van je bouw-
plan. Tegelijk kunnen ze zeer effectief zijn. 
Dat levert voor een agrarische ondernemer 
uiteraard een dilemma op. Naar wij verwach-
ten zullen deze bevindingen ook bijdragen 
aan aanpassingen in het gemeenschappelijke 
landbouwbeleid. Straks geldt voor boeren niet 
alleen meer de plicht om te werken aan de 
stimulering van natuur en biodiversiteit, maar 
zullen zij ook keuzes moeten maken in de wijze 
waarop ze willen bijdragen aan de klimaatop-
gave. Maatregelen die daar aantoonbaar aan 
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bijdragen kunnen dan tot een financiële ver-
goeding uit het GLB leiden.

Lopend onderzoek
Uit deze aanbevelingen vloeide een vraag voort 
en die lokte een nieuw onderzoeksproject uit. 
We proberen nu namelijk een antwoord te vin-
den op de vraag: als we dan deze en andere bo-
demmaatregelen nemen die relevant zijn voor 
het klimaat, hebben die dan tevens een positief 
effect op de bodemkwaliteitsindicatoren (BLN)? 
Meten we dan daadwerkelijk een toename van 
de bodemkwaliteit en is dus met die klimaatge-
richte maatregelen de bodemkwaliteit te beïn-
vloeden? Want we kunnen uiteraard vaststellen 

dat we bodems duurzaam willen beheren en 
een goede bodemkwaliteit willen handhaven, 
en liefst verbeteren. Maar dan heb je wel een 
tastbaar en aantoonbaar handvat nodig om dat 
te bewerkstelligen. Ons onderzoek moet dat 
uitwijzen. •

De bodemkwaliteit (fysisch- chemisch en biologisch met organische stof als spil) draagt bij aan meerdere 
functies. Deze vormen de basis voor diensten die de landbouw levert naast voedselproductie.

→ Meer weten? 

Chris Koopmans
c.koopmans@louisbolk.nl
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Om gezond en duurzaam te eten moet 
de voedingsomgeving veranderen

Gezond en duurzaam eten heeft momenteel de wind in de 
zeilen. Die wordt aangeblazen door verschillende trends. 
Het is een hoopvolle ontwikkeling waar het Louis Bolk 
Instituut door middel van praktisch toepasbaar onderzoek 
en advisering een actieve rol in speelt. De onderzoeken 
die wij vaak in zogenoemde gesloten settings uitvoeren, 
leveren nuttige informatie op die zowel jonge kinderen van 
1 tot 4 jaar als ouderen in zorginstellingen en patiënten 
in ziekenhuizen kunnen helpen om gezonder te eten. Die 
onderzoeken lopen weliswaar nog, maar geven ons nu al een 
vrij goed beeld van wat nodig is om een structurele overstap 
naar gezondere en duurzamere voeding mogelijk te maken.

Niet alleen in voedsel maar ook in voeding is een transitie gaande

We zien tegenwoordig vier trends die 

bijdragen aan een groeiend bewustzijn 

met betrekking tot een gezond en duur-

zaam voedingspatroon. De eerste trend die aan deze 

transitie bijdraagt is het feit dat het verband tussen 

voeding en gezondheid steeds duidelijker wordt. Mo-

menteel weten we dat voeding, naast het voorkomen 

van ziekte, ook kan bijdragen aan herstel van ziekte. 

Tien jaar geleden was dat verband maatschappelijk, 

maar ook in de wetenschap, nog een stuk minder 

bekend, want er was simpelweg nog weinig onder-

zoek naar gedaan. Dat verandert nu. Ten tweede 

heeft COVID-19 een enorme impuls gegeven aan het 

groeiend bewustzijn in de maatschappij. Het virus 

deed ons inzien dat het goed is om in je gezondheid 

te investeren en zo je fysieke weerstand te verhogen. 

Zeker bij kinderen, waarnaar we onderzoek doen, is 

die investering cruciaal. Zij hebben en zijn immers 

de toekomst. Weerbaarheid, zo weten we nu, kan 

bijdragen aan het verkleinen van de kans op bijvoor-

beeld coronabesmetting.

Gezondheid en duurzaamheid: 
onlosmakelijk verbonden
Naast deze gezondheidsaspecten is er ook veel meer 

oog gekomen voor de klimaatkant van voeding. Denk 

aan de levendige stikstofdiscussie, broeikasgassen 

en opwarmingsscenario’s. Die houden de gemoede-

ren bezig en hebben een aantal zaken versneld in 

beweging gebracht. Ook qua kennis, want inmiddels 

weten we dat we minder dierlijk en bewerkt moeten 

eten, omdat bij de productie hiervan veel water en 
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vervuilende industrie komt kijken. Niet alleen qua 

gezondheid, maar ook in termen van duurzaamheid 

kunnen we ons dat eigenlijk niet meer permitteren. 

Tot slot is er de eiwittransitie, een trend die net 

als de eerdergenoemde ontwikkelingen, zowel op 

nationaal en internationaal niveau speelt. Aangezien 

wij onze eiwitbehoefte niet alleen uit dierlijke eiwit-

ten halen en we in doorsnee veel te weinig plant-

aardig eten, is een flinke toename van groente, fruit 

en peulvruchten op ons dagelijkse menu gewenst. 

Zowel voor een goede gezondheid als voor een 

duurzame leefwereld. Het is mooi dat al die ontwik-

kelingen in lijn liggen met onze bevindingen en dat 

we met onze projecten een positieve impact hebben 

in de maatschappij. Want uiteindelijk doen we geen 

onderzoek óm het onderzoek, maar willen we er de 

samenleving mee vooruit helpen.

Jong geleerd
Marieke Battjes-Fries onderzoekt momenteel hoe 

groente- en fruit consumptie bij jonge kinderen (1-4 

jaar) via het kinderdagverblijf kan worden gesti-

muleerd. “De onderzoeksvraag is welke praktische 

methodes goed inzetbaar zijn voor pedagogisch 

medewerkers in kinderdagverblijven om met de 

kinderen met groente en fruit aan de slag te gaan. Dit 

onderzoek maakt onderdeel uit van een overkoepe-

lend onderzoek naar duurzaam en gezond eetgedrag 

bij mensen in gesloten settings. Naast kinderdagver-

blijven kijken we bijvoorbeeld ook naar mogelijkhe-

den om een gezonder eetpatroon te stimuleren bij 

ouderen in zorgcentra en patiënten in het ziekenhuis 

om vast te stellen hoe patiënten beter kunnen eten”, 

legt Battjes-Fries uit. Hoewel het onderzoek op de 

kinderdagverblijven nog in volle gang is, vallen daar 

al wel lessen uit te trekken. “Hele jonge kinderen zijn 

qua smaak nog heel stuurbaar. Als ze ouder worden 

kun je nog steeds sturen in het eetgedrag, maar is dat 

wel lastiger. Gelukkig lijken er een aantal methodes 

te zijn om jonge kinderen te stimuleren groente en 

fruit te eten, zoals het herhaaldelijk blijven aanbie-

den, aangezien kinderen niet alles vanzelf lusten.” 

En zo leidt Battjes-Fries een andere conclusie in 

die ze tijdens haar onderzoek al voorzichtig heeft 

kunnen trekken: ouders en pedagogisch medewer-

kers moeten volhardend zijn in het aanbieden van 

groente en fruit, ook al taalt het kind daar niet naar. 

“Kijk je naar het grotere geheel van de onderzoeken 

die we in specifieke settings deden, dan komt ook 

naar voren dat om te bereiken dat patiënten, oude-

ren en jongeren structureel gezonder gaan eten, je 

(ook) de voedselomgeving waarin zij zich bevinden 

moet veranderen. Die factor is de beste voorspel-

ler van duurzame veranderingen in eetgedrag. De 

omgeving moet dus ondersteunend zijn in gewenst 

eetgedrag. Dat betekent dat ouders en personeel in 

de zorg en kinderdagverblijven het goede voorbeeld 

geven. Zij moeten dus ook regelmatig naar groente 

en fruit grijpen.” Ook een maatschappelijke voor-

oordeel, dat als de kennis er is, het gedrag die kennis 

vanzelf volgt, wordt door het onderzoek gelogen-

straft. “Mensen moeten echt gefaciliteerd worden 

in hun transitie naar een gezonder en duurzamer 

eetpatroon. Dat ze louter weten dat groente en fruit 

gezond zijn, wil nog niet zeggen dat ze dat dan ook 

meer gaan eten. De voedselomgeving moet om en de 

sociale omgeving moet mee.” •

→ Meer weten? 

Marieke Battjes-Fries 
m.battjes@louisbolk.nl
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Van melkkoe naar 
meerwaardekoe

Transities in de veehouderij
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In de melkveehouderij is er voor deze transitie 

niet één enkel model. Zoals er spreekwoordelijk 

meerdere wegen naar Rome leiden, lopen er ook 

meerdere ontwikkelpaden. Denk aan kringloopland-

bouw, natuurinclusieve of biologische landbouw met 

daarin technologische en ecologische innovaties. 

Juist die diversiteit is ook belangrijk voor de verdien-

capaciteit en de risicobeheersing; lokaal maatwerk is 

vereist. Enkele recente activiteiten:

• In de ‘Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard’ 

zijn verschillende perspectieven uitgewerkt 

voor melkveehouders. Deze perspectieven 

krijgen nu o.l.v. PPP-Agro en Schepers Commu-

nicatie Advies handen en voeten in het traject 

‘Mijn Koers’ met een individueel ontwikkelpad 

per melkveehouder. 

• Samen met de Coöperatie van Landschapsboe-

ren in Noord-Brabant wordt i.s.m. Biodiversity 

& Business meegedacht over de maatschap-

pelijke diensten die deze veehouders kunnen 

verwaarden en de mogelijke ambities daarbij. 

• Samen met terrein beherende organisaties, 

verschillende provincies en boeren wordt ‘na-

tuurinclusieve landbouw’ verder vormgegeven.

Monitoring
De voorgestane transitie lukt pas als de voortgang 

steeds wordt bijgehouden; hoe pakt het uit, waar is 

bijsturing mogelijk, zowel qua bodem- en gewasbe-

heer, diermanagement als het verwaarden van de 

extra diensten die geleverd worden. Monitoring is 

daarom van belang.

• In de jaren 2013-2018 heeft het Louis Bolk Insti-

tuut meegewerkt  aan de ontwikkeling van de 

biodiversiteitmonitor voor de zuivelsector, die 

nu vorm krijgt in het duurzaamheidslabel On 

the way to Planet Proof. 

• Momenteel wordt in het ‘Living lab Kruiden-

rijkgrasland’ van de PPS-DZK de invulling van 

kruidenrijk grasland voor de zogeheten ‘bio-

diversiteitsmonitor’ onderzocht. In dit ‘living 

lab’, wordt de biodiversiteit en functionaliteit 

van blijvend grasland, vergeleken met produc-

tief en extensief kruidenrijk grasland. 

• In opdracht van het ministerie van LNV wordt 

samen met de WUR en Boerenverstand  ge-

werkt aan een set van ‘Kritieke Prestatie Indica-

toren voor de kringlooplandbouw’.  

Maatregelen
Zoals gezegd, naast dat er van de landbouw verwacht 

wordt dat er voedsel wordt geproduceerd, worden 

er bijdragen verwacht aan maatschappelijke opga-

ven, zoals schoon water, voldoende water, koolstof 

vastleggen tegen klimaatverandering, verbeteren 

van de biodiversiteit etc. Dit worden ook wel ecosys-

teemdiensten genoemd. Voor de landbouw speelt 

de vraag: hoe hier invulling aan te geven c.q. wat 

voor maatregelen moeten er op het bedrijf genomen 

worden? Door het Louis Bolk Instituut wordt aan 

Klimaatverandering, stikstof, waterkwaliteit, behoud 
van boerenlandvogels ….. en boer blijven; er wordt 
veel gevraagd van de Nederlandse landbouw. In ons 
programma Duurzame Veehouderij & Agrobiodiversiteit 
werken we aan oplossingen voor voedselproductie in 
balans met andere maatschappelijke vragen. Denk aan 
schoon water, voldoende water, koolstof vastleggen tegen 
klimaatverandering, meer biodiversiteit etc. Een belangrijk 
uitgangspunt hierbij is het verdienvermogen: hoe kunnen 
deze maatschappelijke opgaven omgezet worden in diensten 
die een landbouwer kan leveren en die zo bijdragen aan een 
gezonde inkomstenstroom. Dit alles met een andere kijk op 
risicobeheersing; van ‘controle’ (focus op het probleem) naar 
‘adaptatie’ (focus op het systeem). Dát is de transitie waar 
we op inzetten.
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verschillende maatregelen onderzoek gedaan. Spe-

cifiek voor klimaatverandering en klimaatmitigatie 

wordt onder andere aan het volgende gewerkt:

• Op minerale gronden (zand en klei) -in het pro-

ject ‘Slim Landgebruik’- worden verschillende 

maatregelen onderzocht, gemodelleerd en in 

de praktijk verkend. 

• In het kader van koolstofvastlegging is er afge-

lopen jaar gewerkt aan de maatregel ‘Blijvend 

grasland’ in de melkveehouderij. Er is een 

protocol uitgewerkt voor de Nationale Koolstof 

Bank. 

• Op veen wordt intensief onderzoek gedaan  

naar het reducerende effect van klei-inspoe-

ling op de afbraak van veen en daarmee de 

CO2-emissie.  

• Ook is er recentelijk een wetenschappelijk 

artikel gepubliceerd over de levenscyclusana-

lyse (LCA) van lisdodde voor de productie van 

isolatiemateriaal en wat dat betekent voor de 

reductie van broeikasgassen. 

Van recept naar maatwerk
Er zijn vele ontwikkelingspaden en elke transitie 

kent zijn eigen randvoorwaarden, maatregelen, 

uitdagingen en oplossingen. Voor het  faciliteren van 

transities is daarom maatwerk nodig. In de periode 

1997-1999 voerde het Louis Bolk Instituut het project 

‘Maatwerk’ uit. Het is frappant, maar de inzichten en 

resultaten van dit project, beschreven in de publi-

catie ‘De Boer als Ervaringswetenschaper (1999)’, 

zijn tot op heden nog erg relevant. Duidelijk is dat 

een transitie via een diversiteit aan ontwikkelings-

paden en niet enkel van de landbouw moet komen, 

maar ook actie vergt van andere betrokkenen (keten, 

beleid en onderzoek) en van de maatschappij. Ook 

de onderzoekers van het Louis Bolk Instituut hebben 

hierin een rol. De effectiviteit wordt gevonden in een 

combinatie van actieve deelname in de netwerken 

van betrokkenen en een combinatie hiervan met 

onderzoek. 

• Een mooi voorbeeld hiervan is een samenwer-

king rond het thema Sorghum als derde gewas 

in de melkveehouderij; onderzoek wordt hier 

gecombineerd met deelname in een prak-

tijknetwerk van veehouders, veredelaars en 

adviseurs.

• Een ander voorbeeld is onderzoek samen 

met de Vereniging van biologische melkvee-

houders in Noord-Brabant naar optimalisatie 

van het graslandbeheer voor persistentie van 

grasklaver. 

• Dit jaar is ook het onderzoek afgerond naar 

het effect van management in natuurgebieden 

en melkbedrijven op springstaarten en mijten 

in de bodem en naar het belang hiervan voor 

ecosysteemdiensten. Hierin is, naast de leeftijd 

van grasland en het maai- of weidemanage-

ment, ook gekeken naar het effect van pestici-

den en residuen daarvan in de bodem. Binnen 

het project is door Natuurmonumenten en LTO 

intensief samenwerkt om het onderzoek goed 

uit te voeren. 

We dragen bij aan het vertalen van maatschappe-

lijke vragen naar een ‘verdienstelijke’ landbouw; 

de melkkoe krijgt zo meerwaarde voor boer én 

maatschappij.•

→ Meer weten? 

Nick van Eekeren
n.vaneekeren@louisbolk.nl
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Van Geel noemt zich een kind van de jaren 

zeventig, het decennium waarin de aan-

dacht voor leefbaarheid en milieu sterk op-

kwamen. Anne-Marie Spierings is van een heel ande-

re generatie, maar ook zij vatte al jong een liefde voor 

haar natuurlijke omgeving op. In het Oost Brabantse 

Heesch groeide ze op in een groen en leerzaam 

buitengebied. “In laatste klassen van de basisschool 

bestonden mijn proefwerken nog uit opsommingen. 

Ging het over natuur en werd bijvoorbeeld gevraagd 

om tien wilde bloemensoorten op te noemen, dan 

kon ik die zó oplepelen. Daar studeerde ik niet voor, 

die kende ik gewoon.” De betrokkenheid op milieu, 

natuur en landbouw loopt als een helderrode draad 

door de carrières van zowel Van Geel als Spierings. 

Dit jaar kruisten hun paden op het punt van een 

bestuurlijke transitie én van een transitie in het toe-

zicht bij het Louis Bolk Instituut. 

Scharnierpunt tussen wetenschap en 
praktijk
Van Geels toezichtsjaren begonnen behoorlijk 

turbulent, omdat hij bij zijn start in 2012 nog met 

de naweeën van de economische crisis van 2008 te 

maken had. Maar ondanks die moeilijke tijd kon 

een aantal zaken uiteindelijk worden omgebogen. 

“Qua bedrijfsresultaat, het aantal medewerkers en 

het werk dat zij hebben kunnen doen, is het cres-

cendo gegaan.” Over zijn aandeel als voorzitter van 

de RvT is hij nuchter. Bestuurders verdienen een 

compliment voor wat er bereikt is, vindt hij. “Wel is 

het zo dat ik een rol heb kunnen spelen waar het de 

ombuiging betreft van een verlieslatende organisatie 

naar een organisatie met duidelijk positieve saldo’s 

op de balans. Vooral omdat ik op cruciale momenten 

duidelijk liet blijken dat we als RvT van harte het be-

leid van het bestuur ondersteunden om de financiële 

positie te verbeteren.” Daarnaast kan met zekerheid 

gezegd worden dat ook de boegbeeldfunctie van Van 

Transitie in het Toezicht

“Je moet het dak isoleren 
als de zon schijnt”

Pieter van Geel nam na twee termijnen afscheid als 
voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT). Anne-Marie 
Spierings volgde hem op 16 april 2021 op. Hoe kijkt de 
scheidend voorzitter terug op zijn rol en op de wijze waarop 
het Louis Bolk Instituut zich de afgelopen jaren ontwikkelde? 
Hoe kijkt de nieuwe voorzitter naar haar potentiële inbreng? 
En wat hoopt zij voor de toekomstige koers van het instituut? 

24



Geel, die onder andere deel uitmaakte van verschil-

lende landbouw- en klimaattafels, van grote toege-

voegde waarde is geweest.

Spierings typeert het Louis Bolk Instituut als een 

financieel robuuste organisatie die zich bezighoudt 

met het soort onderzoek dat steeds meer aansluit 

op wat de huidige maatschappij belangrijk vindt. 

“We beginnen met zijn allen in te zien dat we aan de 

voorkant moeten zorgen dat het goed in elkaar zit in 

plaats van zaken aan de achterkant te repareren. Wat 

bijvoorbeeld betekent dat we gezonde voeding meer 

promoten om ziekte te voorkomen.” Dat alléén zal 

de relevantie van het instituut de komende jaren al 

vergroten, denkt ze. “Wat ik zo mooi vind, is dat het 

Louis Bolk Instituut echt op het scharnierpunt staat 

tussen wetenschappelijk onderzoek en implementa-

tie in de praktijk.”

Bestuurlijk van gewicht
Van Geel onderschrijft dat, maar wijst nog op een 

risico. “Het is onze ambitie om dicht bij boeren en 

natuurbeheerders te staan. We moeten ons daarbij 
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wel goed realiseren dat dit de mensen zijn die met 

onze aanbevelingen aan de slag moeten. Daarom 

is het cruciaal dat we in onze adviezen oog houden 

voor hun verdienmodel en bedrijfsvoering. Want 

we kunnen allerlei prachtige oplossingen beden-

ken, maar die moeten wél werkbaar zijn.” Hij neemt 

met een gerust hart afscheid van de RvT omdat zijn 

relatief jonge opvolger niet alleen veel competenties 

meebrengt, maar bovendien de benodigde bestuur-

lijke ervaring. Spierings kreeg gedurende haar loop-

baan al met enige regelmaat de voorzittershamer in 

handen. In haar jaren bij Arcadis was ze nog maar 

kort lid van de Ondernemingsraad (OR) toen ze al ge-

promoveerd werd tot voorzitter van de Centrale OR. 

Een benoeming die ze onder andere dankte aan haar 

sterke inhoudelijkheid, die zich bijvoorbeeld uit in 

haar secure en kernachtige samenvattingen van wat 

tijdens vergaderingen naar voren is gebracht. “De 

functies die ik al bekleedde en bekleed, sluiten ook 

wel aan bij een patroon dat bij me hoort, namelijk 

op zoek gaan naar plekken waar ik echte invloed kan 

hebben”, zegt Spierings daar zelf over.

Rolvast maar ook bewegelijk
Ze ziet uit naar een constructieve samenwerking 

met Ilse Geijzendorffer en haar bestuursteam. “Ik 

verwacht dat we daar als RvT goed mee gaan samen-

werken. Ieder vanuit zijn of haar rol, maar wel met 

de mogelijkheid om richting andere rollen te bewe-

gen, omdat je van elkaar weet dat je nooit op de stoel 

van de ander gaat zitten.“ Spierings verwacht het en 

hoopt er ook op, aangezien zo de ruimte ontstaat om 

alle rollen van het toezichthouderschap in te kunnen 

vullen. “Want het heet dan wel toezichthouder, maar 

je bent net zo goed adviseur. Met Willem Lageweg 

en Anne Jan Zwart als directe collega’s hebben we 

ontzettend veel ervaring, kennis en netwerk in huis. 

Dus als we alle rollen binnen het toezicht kunnen 

praktiseren, komt dat de organisatie ten goede. En 

daar is het allemaal om te doen.” 

Met betrekking tot de toekomstige koers van het 

Louis Bolk Instituut is ze terughoudend, want die 

ligt primair in handen van de bestuurders. Toch wil 

ze desgevraagd wel even ‘hardop denken’. “Het zou 

interessant kunnen zijn om met het bestuur te spie-

gelen wat nu de volgende stap is, juist vanuit de com-

fortabele positie waarin we ons nu bevinden. Liggen 

er kansen om te groeien, en willen we dat? Of willen 

we meer relevantie toevoegen in de fase waarin de 

maatschappij zich nu bevindt aangaande de thema’s 

waar dit instituut zich mee bezig houdt?” 

Als het om het verder uitbouwen van de posi-

tie en betekenis van het Louis Bolk Instituut gaat, 

renoveert Spierings graag even de gevleugelde 

uitdrukking ‘je moet het dak repareren als de zon 

schijnt’. “In ons geval kun je misschien zeggen ‘laten 

we het dak isoleren nu de zon schijnt’. Want het dak 

is prima, maar juist daarom kan het verstandig zijn 

om nu een isolatielaag toe te voegen.” 

Profileer je kracht
Van Geel wil de organisatie waarop hij meer dan 

acht jaar toezicht hield niet verlaten zonder een 

laatste advies. “Het zou goed zijn te trachten de kern 

van het functioneren van het Louis Bolk Instituut 

voor het voetlicht te krijgen. Voor een organisatie 

die de breedte kiest qua onderzoeksthematiek is 

dat lastig, maar noodzakelijk. Profileer je kracht, de 

unieke wijze waarop dit instituut problemen aanpakt 

middels toepasbare wetenschappelijke adviezen. 

Zoek daarom dus naar een kernachtige formulering 

die uitdrukt dat je praktijkgericht onderzoek doet 

dat duidelijke praktijkwetenschappelijke veranke-

ring heeft en dat je vraagstukken op het gebied van 

voedsel, landbouw en gezondheid beschouwend en 

op integraal systeemniveau benadert.” •
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Interview met Ilse Geijzendorffer

“Het bijzondere is dat ik het Louis Bolk 

Instituut al lang ken", begint Ilse 

te vertellen. "Als 23-jarige student 

wiskundig biologe heb ik een half jaar stage gelopen 

toen het instituut nog in Driebergen zat en toen 

al vielen mij de passie en honger naar kwalitatief 

hoogstaand onderzoek op bij de medewerkers. In 

die periode heb ik geleerd écht wetenschappelijk te 

schrijven en de kritische blik te ontwikkelen die je 

als onderzoeker broodnodig hebt, zelfs als het onder-

werp je na aan het hart ligt. En dat je je stagiaire niet 

moet onderschatten," voegt ze lachend toe, "dat zou 

zomaar eens je toekomstige directeur kunnen zijn!’

Wat is je huidige indruk van de organisatie?
‘Ik vind het prachtig om te zien dat die gepassio-

neerde werkhouding, die gretigheid om te werken 

aan duurzame landbouw, voeding en gezondheid 

en daar toch kritische vragen over te blijven stellen, 

nog steeds bestaat. Dat is toch echt wel de ziel van 

het instituut. Ook zie ik dat de bedrijfsprocessen en 

de wijze waarop onderzoek georganiseerd is, flink 

geprofessionaliseerd zijn onder leiding van mijn 

voorganger Jan-Willem Erisman en operationeel di-

recteur Klaas Berkhof. En dat is goed: daardoor is de 

organisatie robuuster geworden en is de impact van 

het LBI in de buitenwereld toegenomen.”

Impact?
“Wat ik van buitenaf van het Bolk gezien heb, is dat 

het in staat is om een alternatieve stem te laten ho-

ren in het hele debat over verduurzaming. Het Bolk 

heeft een innovatieve participatieve invalshoek en 

verschaft daardoor inzichten die je niet snel elders 

zult horen. Complementaire wetenschappelijke in-

zichten die hard nodig zijn om de duurzame transitie 

van naar een duurzame maatschappij mogelijk te 

maken. Daarmee blijken we een belangrijke inspira-

tor voor nieuw beleid te zijn en, anders dan anderen, 

werken wij rechtstreeks met professionals uit de 

agrarische sector en de zorg aan verduurzaming. En 

dat zorgt voor impact.”

Wat zie je als je taak als het gaat om het 
neerzetten van het Louis Bolk Instituut?
“Volgens mij is het heel belangrijk dat we het 

'erfgoed' van het Bolk bestendigen en herkenbaar 

uitdragen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we nieuwe 

llse Geijzendorffer is sinds 1 januari 2021 werkzaam als 
directeur-bestuurder bij het Louis Bolk Instituut. Met haar 
passie voor de relatie tussen natuur en het welzijn van 
de mens, bijvoorbeeld via ecosysteemdiensten, en een 
trackrecord als project- en teamleider van nationale en 
internationale projecten heeft ze het juiste profiel om het 
instituut te leiden. Hoogste tijd om nader kennis te maken.

Transitie in het Bestuur
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medewerkers, en dat zijn er nogal wat de laatste tijd, 

begeleiden in het toepassen van integraal denken en 

wat het betekent dat landbouw, voeding en gezond-

heid met elkaar samenhangen. Dat betekent ook 

dat in de buitenwereld onze inzichten het verschil 

kunnen maken en wij van ons mogen laten horen.”

Je hebt geruime tijd gewerkt bij het Zuid-
Franse onderzoeksinstituut Tour du Valat. 
Waar was je echt trots op?
“Leuk om te vertellen is dat dit instituut indertijd 

opgezet is door Luc Hoffmann, mede-oprichter van 

het WNF. Het instituut staat midden in de Camar-

gue, een oude rivierdelta waar het samenspel van 

landbouw en natuur zó bijzonder is dat het een 

UNESCO-status heeft gekregen. Ik was daar team-

leider van een internationaal biodiversiteitsmonito-

rings-programma met onder andere projecten over 

ecosysteemdiensten. Ondanks dat er soms natuurlijk 

wrijving is tussen de natuur en de landbouw (zo zijn 

flamingo's beducht om hun potentieel destructieve 

impact op pas ingezaaide rijstvelden), zijn inwoners 

trots op het gebied. Die trots zorgt ervoor dat ze 

toch weer rond de tafel gaan om eruit te komen. Als 

je dan als onderzoeker met data kan bijdragen aan 

inzichten en de samenhang tussen de verschillende 

elementen kunt laten zien, dan draag je bij aan het 

creëren van draagvlak voor een duurzame toekomst. 

Want dat duurzaamheid belangrijk is, ziet inmiddels 

praktisch iedereen wel in.

Waarop ga je je als directeur in deze eerste 
fase vooral richten?
"Ondanks dat de corona fysieke aanwezigheid op 

het kantoor bemoeilijkt, krijg ik een virtueel warm 

onthaal van de collega's, waar ik er zelfs nog een paar 

van vroeger ken. We kijken er allemaal erg naar uit 

om elkaar fysiek te kunnen treffen, samen op pad te 

kunnen te gaan "de boer op" en ook om bij te kunnen 

praten aan de koffietafel. Wat dat betreft eist coro-

na ook bij ons zijn tol, want geïsoleerd werken doet 

uiteindelijk niemand goed, denk ik. En zodra het 

weer kan, zal ik mijn gezicht ook laten zien bij aller-

lei partner- en beleidsorganisaties. Dat gezamenlijk 

optrekken, elkaar inspireren is cruciaal. Daarnaast 

moeten we ons als organisatie blijven innoveren en 

dus goed onze eigen koers bepalen: dat is noodza-

kelijk om onze positie en slagkracht te versterken. 

Genoeg te doen dus, en ik heb er enorm veel zin in!”•
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Jaarrekening

Staat van baten en lasten over 2020 (x 1000 in euro’s)

Werkelijk 2020 Werkelijk 2019

Project- en subsidiebaten  6.611  6.013 

Ingekochte projectkosten  2.296  -1.775 

Netto project- en subsidiebaten  4.315  4.238 

Baten uit fondsenwerving  1  2 

Giften en overige baten  6  17 

Som der baten  4.322  4.257 

Lonen en salarissen  2.826  2.592 

Sociale lasten  450  410 

Afschrijvingen op materiële vaste activa  23  19 

Overige bedrijfslasten  460  438 

Som der lasten  3.759  3.459 

 563  798 

Financiële baten en lasten  -6  -1 

Netto resultaat  557  797 

Belastingen  -121  -184 

Netto resultaat na belastingen  436  613 
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Het boekjaar 2020 is door het Louis Bolk afgesloten met een positief resultaat van  
€ 557.266,- voor belastingen. De som der baten steeg ten opzichte van 2019 met  
€ 65.854,- (1,5%) tot € 4.321.963,-. De verwachting is dat de som der baten in 2021 
geleidelijk zal stijgen en dat de financiële positie verder zal worden verstevigd. Het 
positieve resultaat van 2020 zal worden aangewend om het weerstandvermogen 
te versterken en specifieke innovatieve projecten mogelijk te maken. Qua afkomst 
van financiering valt op dat het aandeel vanuit ministeries en regelingen (42%) en 
provincies en gemeenten (36%) het grootst is. De jaarcijfers hebben betrekking op 
de jaarrekening van Stichting Louis Bolk Instituut en zijn goedgekeurd door de Raad 
van Toezicht. Op deze cijfers is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven 
door accountantsbureau van Herwijnen Kreston.

Herkomst van projectfinanciering 2020

Provincies en gemeenten
Ministeries en Regelingen
Bedrijven
EU subsidies

Buitenlandse e/o lokale �nanciers
Overige / intern
Instellingen & stichtingen

36%

42%

8%

6%

2%
2%

4%

31



de natuurlijke kennisbron

www.louisbolk.nl

http://www.louisbolk.nl

