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Stuurgroep 
Landbouw Innovatie 
Noord-Brabant
In september 2007 hebben de provincie Noord-Brabant 

en de zlto het nieuwe convenant ‘Stuurgroep Landbouw 

Innovatie Noord-Brabant 2008 – 2011’ ondertekend, met als 

doel een duurzame vitale land- en tuinbouw die bijdraagt 

aan de kwaliteit van het platteland. Dit moet worden bereikt 

vanuit een integrale visie op de land- en tuinbouw en het 

platteland en door gezamenlijke meningsvorming, organisa-

tie van ontwikkelkracht en het uitvoeren van experimenten 

en projecten. 

De activiteiten van de Stuurgroep lib worden via drie invals-

hoeken ingestoken:

1. Projectmatig worden innovaties in gang gezet en onder-

steund. 

2. Thema bijeenkomsten worden georganiseerd op het

grensvlak van landbouw, platteland, markt en maatschappij. 

3. Als Platform worden onderwerpen vanuit maatschappe-

lijk- en marktperspectief besproken en verbindingen gelegd 

tussen beleidsvelden en organisaties.

Om goed in te spelen op de ontwikkelingen in de landbouw 

wordt de focus van het vernieuwde lib gelegd op twee 

thema’s: 

1.Verduurzaming.

De landbouw wordt uitgedaagd om enerzijds concurrerend 

te blijven in de markt en anderzijds de milieubelasting terug 

te brengen, zuiniger met hulpstoffen om te gaan en robuus-

tere systemen te ontwikkelen. Innovatie, is hierbij de motor 

voor duurzame ontwikkeling.

2.Vermaatschappelijking.

De landbouw komt steeds meer midden in de samenleving 

te staan. Daarbij is het zaak de juiste verbindingen in dat 

krachtenveld te leggen. Een sector die hoogwaardig voedsel 

(en sierteeltproducten) produceert maar ook, tegen een 

marktconforme vergoeding, maatschappelijke diensten 

levert als: energie, schoon water, biodiversiteit, koolstof 

vastlegging, natuur, landschap, zorg, recreatie en toerisme; 

samengevat als multifunctionele landbouw.

Dit verslag beschrijft de verschillende activiteiten van de 

Stuurgroep lib in 2010.
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Bedrijfsbezoek met lib bestuur op 
25 februari bij glastuinbouwbedrijf 
‘Greenbrothers’ en de Vrijloopstal
Melkveehouder Peeters is het eerste bedrijf in Nederland

dat in een vrijloopstal zijn koeien houdt, en aan publiciteit 

is dan ook geen gebrek:

— Tijdens het georganiseerde symposium waren 150 

 mensen aanwezig.

— Tijdens de opendag zijn circa 2.000 bezoekers 

 ontvangen.

— Veel Belgen, Duitsers en Fransen zijn ontvangen.

— Inmiddels hebben in Moerdijk en in Groningen enkele 

 melkveehouders het concept overgenomen, en zijn 

 anderen met voorbereidingen bezig.

Op het glastuinbouwbedrijf ‘Greenbrothers’ geven vader 

en zoon Groenewegen een rondleiding en toelichting op 

het lib-project ‘biologische glastuinbouw’.

De glastuinder heeft samen met de 75 hectare glas van de 

verenigingen ‘Trospartners’ en ‘Purple Pride’ geïnvesteerd 

in twee hectare biologisch glas. Het eigen bedrijf van 

‘Greenbrothers’ in Zevenbergen heeft 11,5 hectare kassen 

(aubergines).

De heren Groenewegen geven zicht op het belang en de 

ontwikkelingen in de biologische ‘loot’ aan het bedrijf en 

inzicht in de ervaringen van de afgelopen twee jaren. De 

biologische aubergineteelt blijkt toch echt van een andere 

orde dan de gangbare teelt, bijvoorbeeld de benodigde 

vruchtwisseling die ze met tomaten hebben ingevuld, de 

biologische bemesting en biologische plaagbestrijding. Er 

is de afgelopen twee jaar veel geleerd en kennis ontwikkeld 

die voor een deel ook weer in de gangbare teelt toegepast 

kan worden. 

Foto omslag: De eerste Vrijloopstal in Nederland te Dorst.

Foto inzet: De grootste stadspicknick allertijden in Den Bosch.



Thema biodiversiteit 
Het thema biodiversiteit is tijdens een lib-themabijeenkomst 

aangepakt door middel van een excursie, presentaties en discus-

sie. De functie van biodiversiteit op de boerderij is door Marco 

van Liere op zijn melkveebedrijf toegelicht. Hij kiest zijn gewas-

sen in overeenkomstemming met de natuurlijke omgeving. Op 

zijn droge percelen teelt hij luzerne in plaats van gras, dat 70 cm 

diep wortelt, in tegenstelling tot gras dat circa 30 cm diep wortelt. 

Verder teelt hij veel gras in combinatie met klaver vanwege de 

symbiose tussen deze planten. Klaver bindt stikstof die later 

beschikbaar komt ten gunste van de grasteelt.

De discussie wordt vervolgd in ‘De Buitenman’ in Lage Mierde. 

Ondernemer Tom Romme geeft inzicht in de schakel die hij 

speelt tussen burger/consument en de boeren uit de streek die 

hun producten via ‘De Buitenman’ verkopen. Nick van Eekeren 

van het Louis Bolk Instituut gaat in op het thema biodiversiteit 

vanuit drie dimensies: Bodem, Gewas en Koe.

Bart Jan Krouwel plaats biodiversiteit binnen duurzaamheid en 

Martijn van Iersel van Bavaria schetst hoe zij invulling geven aan 

de drie P’s van duurzaamheid, waaraan ze een belangrijke vierde 

hebben toegevoegd: die van Pleasure.

LIB Internationaal 
creating pure hubs,
bouwen aan stad – land verbindingen.
Dit project heeft als doel de economische en sociale prestaties 

te verbeteren van stad en buitengebied en opnieuw functionele 

verbanden te realiseren tussen de stedelijke samenleving en plat-

telandseconomie in het peri-urbane deel van Noord West Europa. 

Dit wordt gedaan door het creëren van knooppunten (hubs) waar 

interactie plaatsvindt tussen stad en platteland. Uitgangspunt 

zijn de (toekomstige) behoeftes van de stedelijke bevolking: een 

adequaat aanbod van duurzaam voedsel, een gezonde en zorg-

zame samenleving, en een hoge kwaliteit van de leefomgeving. 

Het initiatief van dit project is gestart tijdens de lib bijeenkomst 

bij de Philips Fruittuin in 2009, waar de relatie stad-platteland 

centraal stond. In feite is Philips Fruittuin een voorbeeld van een 

‘hub’ waar stad en platteland elkaar ontmoeten. De uitvoering van 

pure hubs kan daar een enorme impuls aan geven. In totaal zijn 

19 projectpartners betrokken uit Nederland, Engeland, Duits-

land en België. De totale projectbegroting bedraagt 8,5 miljoen 

euro, waarvan in 2011 duidelijk wordt of Europa daarvan de helft 

bijdraagt.

Thema 
biologische landbouw = duurzame 
landbouw
Tijdens deze lib-themabijeenkomst werden door een 

divers gezelschap van 60 personen twee bedrijven bezocht:

1. Met meer dan 100 hectare biologische groenteteelt en 

speciale aandacht voor innovatie is Jan van Lierop een 

vernieuwer in de sector. Tuinbouwbedrijf ‘De Braok’ gelooft 

in het biologische product en in de toekomst ervan en wil 

hieraan haar bijdrage leveren. De markt van biologische 

producten is een groeiende markt die ruimte biedt voor 

productdiversiteit en kleinschaligheid maar zeker ook voor 

grote bedrijven. Gewassen als prei en Chinese kool kunnen 

prima grootschalig worden verbouwd, terwijl gewassen als 

peulen, kapucijners en doperwten eerder om kleinschalig-

heid vragen.

2. Udea bv is een groothandel in biologische verswaren en 

diepvriesproducten. Udea maakt onderdeel uit van Dobrido, 

met meer dan 500 personeelsleden en een omzet van 70 

miljoen euro een vooraanstaande speler in de biologische 

sector. Udea biedt een zo volledig mogelijk assortiment 

aardappelen, groenten en fruit, koelproducten als zuivel, 

kaas, vlees, vegetarische producten, snacks, maaltijden en 

delicatessen en diepvriesproducten als ijs, vis en snacks. 

Als marktleider in biologische versproducten heeft Udea 

een aantal eigen merken ontwikkeld; onder andere Proef, 

BioCumulus, Healthy Planet  en Ice Cream Factory. Bin-

nen Dobrido valt ook de nieuwe keten Ekoplaza met onder 

andere een nieuwe vestiging in Tilburg.
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Foto linksboven: Tijdens de bijeenkomst van het lib -bestuur informeert

Ben Groenewegen, van Greenbrothers en telersvereniging Purple Pride, 

Ruud van Heugten, Hans Huijbers en Peter Brouwers

Foto linksonder: Marco van Liere geeft inzicht in de functie van 

biodiversiteit op zijn melkveebedrijf. 

Foto rechtsboven: Rondleiding op biologisch vollegrondsgroente bedrijf 

‘De Braok’ van Jan van Lierop in Mierlo. 

Foto rechtsonder: Een Duitse projectpartner van het pure hubs project 

grenst met het bedrijf direct aan de stad Frankfurt. 



Netwerk: Als laatste rol komt het lib netwerk als zeer waar-

devol naar voren. Met het netwerk worden nieuwe kennis 

en contacten aangeboord. 

3. De middelen van het lib blijken te zorgen voor een grote 

multiplier in zowel de projectfase met een factor 10, als 

in de uiteindelijke investering met een veelvoud van de 

oorspronkelijke lib-bijdrage. Als naar de laatste vier lib-

periodes gekeken wordt gaat het over een bedrag van in 

totaal meer dan 100 miljoen euro aan projectinnovaties. 

Hieruit blijkt dat met een betrekkelijk gering budget aan 

innovatie-ondersteuning een grote impuls aan de innova-

tieve ontwikkeling in de landbouw gegeven wordt. Door 

de innovators wordt het van belang gevonden dat het lib 

geen eigen winstoogmerk heeft en daarmee objectief kan 

participeren in het innovatieproces.

4. Uit de evaluatie blijkt dat er bij een aantal projecten ook 

sprake is van lange termijn effecten. In een eerste scan 

blijkt bij vijf projecten van circa 10 jaar geleden sprake te 

zijn van systeeminnovatieve ontwikkeling, met een spin off 

van tientallen miljoenen euro’s.

5. Als overall conclusie wordt getrokken dat het lib pro-

gramma iets bijzonders is en ‘veel waar voor haar geld’ 

levert. Zoals veel respondenten aangaven is lib ondertus-

sen een merk, een begrip. En is het een heel bijzonder en 

effectief instrument, zowel vanuit oogpunt van de provinci-

ale belangen als van de zlto en de agrarische sector. 

6. Deze evaluatie leidt tot de overtuigde aanbeveling om 

het lib te continueren tot en met 2015 op zowel doel en 

budget als op organisatie en werkwijze.
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Kempisch Heideschaap 
op Salone del Gusto in Turijn 
Van 21 t/m 25 oktober vond het internationaal bekende Slow 

Food evenement de Salone del Gusto plaats in Turijn. De Salone 

del Gusto is een grote consumentenbeurs van allerlei heerlijke 

streekproducten. Het accent ligt op Italië wat met allerlei pro-

ducten vertegenwoordigd is, van de welbekende Parmezaanse 

hammen en kazen tot erg lokale linzensoorten, honing, wijnen, 

vleeswaren etc. Naast de Italiaanse producten was er dit jaar een 

grote hal met internationale Slow Food producten uit de hele we-

reld. Het Slow Food Presidium het Kempische Heideschaap stond 

daar met haar worsten en hammen tussen de andere Nederlandse 

standhouders van het Drents Heideschaap, de Limburgse Stroop, 

de Goudse Oplegkaas en de Oosterschelde Kreeft. Het is erg 

interessant om te zien hoe Turijn en de regio Piemonte zichzelf 

internationaal gepositioneerd hebben als Slow Food regio.

zlto en Gedeputeerde Staten onderschrijven de aanbevelingen

uit de lib evaluatie van Professor Vinus Zachariasse. Tijdens zijn 

evaluatie in de zomer van 2010 heeft Zachariasse tien bedrijven 

bezocht, 25 personen gesproken en heeft hij actief deelgenomen 

aan een aantal door lib georganiseerde bijeenkomsten.

Besluit gs d.d. 14 december 2010: “De stuurgroep Landbouw In-

novatie Noord-Brabant (lib) is een bijzonder effectief en efficiënt 

instrument om met vernieuwingen een duurzame en in de maat-

schappij verankerde Brabantse land- en tuinbouw te bevorderen. 

Dat blijkt uit een evaluatie door prof. dr. ir. V. Zachariasse.

gs onderschrijven zijn aanbeveling om het lib te continueren.”

Enkele punten uit de lib - evaluatie (2006-2010) van 

Vinus Zachariasse:

1. Met een aantal van 72 projecten en 16 themabijeenkomsten 

zijn de doelstellingen gerealiseerd. 

Inhoudelijk sluiten de themabijeenkomsten en de projecten 

goed bij elkaar aan. In directe zin zijn er ruim 1.500 bedrijven 

betrokken bij projecten en nemen naar schatting meer dan 5.000 

bedrijven kennis van de resultaten. Aan de themabijeenkomsten 

hebben bijna 750 personen, “van verschillende achtergronden en 

die er toe doen”, deelgenomen.

2. In de verschillende projecten komen in het lib drie rollen 

pregnant naar voren. 

Financier: De rol van financier is enerzijds belangrijk voor het bij-

dragen in de projectkosten, maar ondernemers voelen zich door 

de bijdrage ook ‘moreel’ gesteund door zowel Provincie Noord-

Brabant als zlto. 

Klankbord bij zoek- en leergedrag: In de fase van projectbeschrij-

ving en -uitvoering wordt dankbaar gebruik gemaakt van het lib 

als kennisbron om een beter doel en resultaat te boeken.

Professor Vinus Zachariasse evalueert lib 2006—2010

Presentatie van het Kempisch Heideschaap op de Salone del Gusto in Turijn.



Projecten 
lib 2010
In 2010 is een bijdrage geleverd aan 11 lopende en 

21 nieuwe projecten met een innovatie impuls van 

meer dan 8 miljoen euro. 

 Nieuwe projecten lib 2010:. Stofreductie in de varkenshouderij. Aardbei, duurzame teeltsystemen. Gebruik van bioresonantie ter bestrijding van schimmels. De natuurlijke buffercapaciteit van de bodem in 

 de landbouw. Fertigatie in de preiteelt. De insectenketen: het volgende stadium van ontwikkeling. High Tech Beregenen Op Maat. Infiltratie en waterbesparing via samengestelde drainage. Precisiezaaisysteem in de teelt van akkerbouwgewassen. Jacobskruiskruid innovatief beheersen, met een inheemse

 kever. Aardbei op weerbare bodem.. Kruidenrijk grasland, bijdrage aan biodiversiteit en 

 bedrijfseconomie . Multifunctioneel landgebruik het Groene Woud. pure hubs: bouwen aan stad - land verbindingen. Organisatie van Zorgboeren in Brabant. Synergie van Kalvergierverwerking en rioolwaterzuivering. Mestverwerking met behulp van restwarmte. Waterhouderij, een blauwe dienst. Agro Solar Realisatie (asore): duurzame energie-

 voorziening. Biodiverse Boeren Erven. Logistieke clustering in de Boomkwekerij

Suncycle (asore), zonnetechnologie in
de varkenshouderij
Suncycle is gevestigd op de High Tech Campus in Eindhoven. 

Suncycle heeft een vernieuwende technologie ontwikkeld om zon-

licht om te zetten in elektrische energie. De SunCycle technologie 

is gebaseerd op een concentrator waarin door rotatie van twee bo-

ven elkaar liggende schijven het beschikbare zonlicht voortdurend 

wordt gefocust in een klein brandpunt. In dit brandpunt bevindt 

zich een zonnecel die het geconcentreerde zonlicht met hoog ren-

dement omzet in elektrische energie. De kostprijs is in Nederland 

ongeveer de helft van de gangbare siliciumpanelen. In dit project 

wordt een pilot van 500 m2 zonnepanelen gerealiseerd samen met 

de ‘De Hoeve milieukeur keten’ in de varkenshouderij. Ook wordt 

een strategie uitgewerkt waarmee 100.000 m2 als ambitie kan 

worden gerealiseerd. 

 

De weerbare bodem 
in de teelt van aardbeien
Aardbei is een belangrijk tuinbouwgewas, het teeltoppervlak in 

de volle grond bedraagt 1.350 hectare, met daarnaast 270 hec-

tare onder glas en in tunnels. Ruim 80 procent van het areaal 

aardbeien ligt in Noord-Brabant. Een weerbare bodem betekent 

dat de plant niet direct ziek wordt als er een pathogeen in de 

bodem terechtkomt. Door het aanwezige bodemleven wordt de 

ziekteverwekker uitgeschakeld of onderdrukt. De biodiversiteit in 

de bodem (het bodemleven) en de bodemstructuur spelen daarbij 

een belangrijke rol. Als de bodem goed in staat is om deze functie 

te vervullen, zullen er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig 

zijn, waardoor er minder emissies naar grond en oppervlaktewa-

ter optreden en de waterkwaliteit verbetert. In dit project nemen 

14 bedrijven deel.

Logistieke clustering in de boomkwekerij
Twintig boomkwekers gaan samenwerken om het transport effi-

ciënter te regelen via een gemeenschappelijke ‘carpoolplaats’ voor 

bomen. De clustering van logistieke faciliteiten moet leiden tot:

1. Minder transportkilometers. Dat wil zeggen milieuvoordeel.

2. Efficiënter transport, dat wil zeggen economisch voordeel.

3. Uiteindelijk ook een betere service en mogelijk beter eindproduct.

4. Een bredere samenwerking, dat wil zeggen meer sociale interactie.

Future 4 Cows
In dit project hebben twee ondernemers een nieuwe melk-

veestal gebouwd met sterk verhoogd dierenwelzijn en een 

sterk gereduceerde uitstoot van ammoniak. Tijdens de 

opendag in april waren circa 2.000 belangstellende aan-

wezig. Deze stallen zijn uitgevoerd als een traditionele lig-

boxenstal (6-rijig) met de volgende specifieke elementen:

•	 Het	loopgedeelte	is	uitgevoerd	met	een	dichte	betonnen	

 vloer. Deze vloer heeft een helling van maximaal 0,5% 

 (i.v.m. het afstromen van urine).

•	 De	betonnen	vloer	is	voorzien	van	een	rubber	toplaag.

•	 Via	de	op	de	mestschuif	gemonteerde	sproeimachine	

 wordt een innovatieve ureaseremmer gesproeid op de 

 betonnen vloer (dagelijkse behandeling) om de uitstoot 

 van ammoniakemissie te verminderen (vermindering 

 van meer dan 50% ammoniakemissie ten opzichte 

 van traditioneel).
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Geert Wilms staat te midden van Harry van Raaij (Suncycle) en 

varkenshouder Hans Verhoeven voor de innovatieve zonnepanelen. 



Projecten 
Biologisch 2010
In 2010 is een bijdrage geleverd aan 6 lopende en vier 

nieuwe projecten.

Nieuwe projecten biologisch 2010:. Den Bosch Hoofdstad van de Smaak  . Glocal, relatie Stad – Platteland tijdens het 

 festival Incubate. Biologisch als strategische keuze in de melkveehouderij. Klimaatneutraal boeren

Landbouw en zorg
De zorgboerderijsector in Brabant heeft de afgelopen 

jaren een flinke slag gemaakt. De groei en ontwikkeling 

gaat echter wel gepaard met een aantal knelpunten, in 

ter    men van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, 

kwaliteit en professionaliteit. Er is een samenwerkingsver-

band in Midden Brabant opgericht van 10 zorgboerderijen. 

Zij oriënteren zich gezamenlijk op de markt en werken aan 

een meer éénduidige kwaliteit en professionaliteit. Hier-

mee is een goede basis gelegd om uiteindelijk een belang-

rijke speler te worden in de zorgmarkt. Er wordt inmiddels 

gewerkt aan een Brabant brede invulling van de organisatie. 

Dat moet leiden tot een Landbouwzorg-coöperatie Zuid-

Nederland, met bij de start minimaal 25 deel  nemers en op 

termijn honderden deelnemers.o

Glocal
Het project Glocal heeft als doel de stad/cultuur met het

platteland/landbouw te verbinden. Dit vindt plaats in het 

kader van het festival Incubate, een festival voor muziek, 

beeldende kunst, moderne dans en experimentele film in 

Tilburg en omgeving. Daarnaast is Incubate een ‘com-

munity’ voor vooruitstrevende kunstenaars waar ontmoe-

tingen plaatsvinden tussen artiesten, publiek en partners. 

Nieuwe verbindingen met de cultuursector kunnen tot 

vernieuwingen leiden in de (biologische) landbouwsector 

met name in de benadering van nieuwe doelgroepen/men-

sen en tot nieuwe producten die de relatie boer – burger 

onder de aandacht brengen. 

In 2010 is één van de vier producties binnen Glocal gericht 

op het verbinden van een biologische boer (’t Schop in 

Hilvarenbeek) met een muzikant en videokunstenaar. Dit 

heeft geresulteerd in een op locatie gemaakte film en een 

optreden bij ’t Schop. Hierover is uitgebreid gecommu-

niceerd via de sociale media van het festival. In voorjaar 

2011 wordt nog een netwerktafel/discussiebijeenkomst 

georganiseerd voor beleidsmakers, bestuurders, artiesten 

en boeren over de interactie tussen stad – platteland op het 

gebied van kunst en cultuur.

Biovak en presentatie resultaten 
onderzoek broeikasgasemissies 
varkenshouderij
Op 20 en 21 januari 2010 vond de jaarlijkse Biologische

Vakbeurs plaats in de IJsselhallen in Zwolle. De Biovak is 

in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een grote duurzaam-

heidsbeurs waar alle schakels uit de biologische productie-

keten en aanverwante duurzame sectoren (energie, biodi-

versiteit etc.) elkaar ontmoeten en zaken worden gedaan. 

Tijdens de Biovak 2010 werden, door Minister Verburg, de 

resultaten van het door het lib ondersteunde onderzoek 

naar de broeikasgasemissies in de biologische en gangbare 

varkenshouderij gepresenteerd. Dit onderzoek liet zien dat 

op het punt van broeikasgasemissies per kilogram gepro-
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Foto boven: Het aantal ‘zorgboeren’ is in Noord-Brabant sinds 2003 

verdrievoudigd van 53 tot 141.

Foto midden: Voor de film in het kader van het project Glocal werden 

ook opnames gemaakt van Kempische Heideschapen.

Foto onder: Op de Biovak 2010; Gerda Verburg, toenmalig minister 

van lnv met Kees van Zelderen, voorzitter van de Biovak organisatie. 



duceerd varkensvlees, de biologische sector hogere emissies 

heeft dan de gangbare, wat hoofdzakelijk veroorzaakt wordt 

door de tragere groei en het areaal van de uitloop. Oftewel 

hier conflicteert klimaat met dierenwelzijn. De biologische 

varkenssector wil hiermee in vervolgprojecten aan de slag.

Den Bosch Hoofdstad van de Smaak
In 2010 was Den Bosch de Nederlandse Hoofdstad van 

de Smaak. In dit jaar zijn er in Den Bosch en omstreken 

ruim 150 smaakactiviteiten georganiseerd! Dit heeft met 

name een boost gegeven aan duurzame catering met meer 

streekproducten en biologische producten op allerlei festi-

vals en evenementen. 

In de Week van de Smaak werd in het centrum van Den 

Bosch de grootste biologische stadspicknick aller tijden 

georganiseerd met ondersteuning van het lib. Meer dan 

1000 mensen genoten van een lekkere biologische maaltijd 

op strobalen op de Grote Markt. De biologische picknick 

was een initiatief van de Natuurwinkel Den Bosch en bio-

logische webwinkel Haiboerhai, in samenwerking met de 

Hoofdstad van de Smaak, de Bossche ondernemersvereni-

ging en Udea. Het initiatief is zo goed bevallen dat er zeker 

een herhaling zal komen. 

Nieuwe dynamiek
in de biologische melkveehouderij
Voor de biologische zuivelmarkt lijkt 2010 een echt omslag-

punt te markeren. Een aantal ontwikkelingen in de markt 

hebben er toe geleid dat de omzet in biologische zuivel met 

meer dan 20% is gestegen. Zo heeft FrieslandCampina in 

april 2010 haar complete Boerenlandlijn omgeschakeld 

naar biologisch en een aantal nieuwe zuivelproducten 

ontwikkeld in deze lijn. Deze ontwikkelingen hebben er 

toe geleid dat er weer ruimte is voor omschakeling. zlto 

heeft in samenwerking met de Melkveeacademie een traject 

ontwikkeld voor melkveehouders die zich willen oriënteren 

op omschakeling. Aan de verdiepingssessies doen een 12-tal 

melkveehouders mee waarvan een aantal zeker verwacht te 

gaan omschakelen.

Daarnaast is er een studieclub gestart voor biologische 

melkveehouders rond verduurzaming van de melkveestapel 

onder begeleiding van Willem van Laarhoven. Aan deze 

studieclub doen ook enkele omschakelaars mee. Nieuwe 

dynamiek dus in de (biologische) melkveehouderij. 

Bio+ Groeit 
De markt voor lekkere producten van natuurlijke origine 

groeit. De markt voor gangbare voedingsmiddelen was 

on geveer stabiel. Daar waar de verkoop van biologische 

voedingsmiddelen via de supermarkt in 2010 met ca 20% 

is gegroeid is de verkoop van Bio+ producten in 2010 met 

meer dan 40% gegroeid. Inmiddels zijn er meer dan 300 

Bio+ artikelen verkrijgbaar. Samenwerking was een belang-

rijke sleutel om deze groei mogelijk te maken. 

De onafhankelijke Stichting Merkartikel Bio+ (smb) biedt een 

uniek platform voor aan de ene kant retailers en aan de andere 

kant producenten van lekkere biologische producten. Doel van de 

stichting is om gezamenlijk de markt voor biologische voeding 

verder te ontwikkelen. Er liggen inmiddels één of meer Bio+ 

producten in ca. 2.500 supermarkten. 

lib heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de start van 

Stichting Merkartikel Bio+ begin van deze eeuw. De zlto ziet de 

Stichting Merkartikel Bio+ als een voorbeeldinitiatief waarmee 

de biologische land- en tuinbouw in Nederland een betere en 

directere markttoegang verkrijgt in retail en foodservice. zlto 

heeft dan ook geïnvesteerd in de versnelde doorstart van de Stich-

ting. Met de betrokkenheid van Jumbo, Plus en Coop werd een 

versnelde opstart van het nieuwe bedrijf Bio+ Trading Company 

(btc) mogelijk. 

Biologisch kleinfruit
In 2009 is het project biologisch kleinfruit gestart waarbij 

biologische en gangbare kleinfruittelers samenwerken rond de 

verdere ontwikkeling van biologische methodes die interessant 

en toepasbaar zijn in de biologische én gangbare kleinfruitteelt. 

In juni 2010 heeft een zeer geslaagde gezamenlijke excursie van 

biologische en gangbare kleinfruittelers plaatsgevonden op het 

bedrijf van René Simons in Haaren met een 40-tal deelnemers 

uit beide sectoren. Uitwisseling vindt vooral plaats rond bemes-

ting en plaagbestrijding.
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Areaal Cultuurgrond Noord-Brabant (ha) 
ΩHet grasareaal heeft een dieptepunt gekend in Noord-Brabant in 2005, maar is weer op de waarde van 2000. 

ΩHet snijmaïs areaal in Noord-Brabant varieert rondom de 56.000 ha. (1/5 deel van Brabant).

ΩHet areaal aardappelen is in Nederland en in Noord-Brabant ruim 10% afgenomen sinds 2000, maar redelijk stabiel.

ΩHet areaal suikerbieten is zowel in Nederland als in Noord-Brabant gestaag afgenomen met ruim éénderde deel.

ΩMet bijna de helft van het boomteelt areaal is Brabant de boomkwekerij provincie van Nederland.

ΩInmiddels bevindt zich 82% van het Nederlandse, nog steeds groeiende, aardbeienareaal in Noord-Brabant. 

ΩHet areaal glastuinbouw is stabiel in Nederland, in Noord-Brabant is het areaal in 10 jaar met 31% gegroeid.

Het totale areaal cultuurgrond is in Noord-Brabant in 10 jaar tijd 7% afgenomen (in Nederland 5%).

Het areaal Biologische landbouw in Noord-Brabant is sinds 2000 gestegen met 136%, meer dan 2 keer zo snel als in de rest van Nederland.

Het aantal agrarische bedrijven is sinds 2000 met een kwart 

gedaald in Noord-Brabant, geheel in lijn met de Nederlandse 

trend. 

Ruim een kwart van het aantal kippen in Nederland bevindt 

zich in Noord-Brabant.

ΩHet aantal stuks rundvee is in Noord-Brabant sinds 2000 

sterker afgenomen (-8%) dan in Nederland (-2%). 

ΩHet aantal melkkoeien is in Noord-Brabant bijna 10% ge-

daald. In Nederland is de melkveestapel redelijk constant.

Het aantal geiten is in Noord-Brabant sinds 2000 minder 

gegroeid (+72%) dan in de rest van Nederland (+97%)

Het aantal varkens daalde in Noord-Brabant van 5.7 miljoen in 

2000 tot 4,7 miljoen in 2003. Inmiddels zijn er weer 5,5 miljoen 

varkens in Noord-Brabant.
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De grafieken op deze 

pagina zijn illustratief 
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2010
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