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Veehouderij op weg naar 2020,
‘ondernemen met de buren’

Opening streekbelevingscentrum
Gasthuishoeve

Tijdens de eerste Stuurgroep lib bijeenkomst op 26 maart
stonden de ontwikkelingen van twee veehouderijen centraal en het overleg daarover met hun omgeving: de geitenhouderij van Gerrit en Carla Verhoeven en Huna pluimvee
van Patrick en Elvera van den Hurk.
In 2002 is het biologische geitenbedrijf uitgebreid naar
1.200 melkgeiten. Bij de uitbreiding is de ondernemer
toen met de bouwtekening rondgegaan bij de buren. In
overleg met een buur zijn de voerkuilen aan de andere
kant van het gebouw gepositioneerd. Verder zijn er geen
bezwaren geweest.
Het bedrijf Huna pluimvee is twee jaar geleden uitgebreid
naar 156.000 vleeskuikens. De plannen zijn op onderdelen aangepast, bijvoorbeeld de ‘vertikale luchtuitlaat’. De
hinder die buren, na realisatie, ervaren lijkt mee te vallen;
een nieuwe uitbreiding leidt niet tot bezwaren.
Naast rationele zaken is het met name ook een emotioneel
belast proces. Uiteindelijk woon je als buren toch naast elkaar. Het is zaak de emoties niet op te laten lopen, en vanaf
het begin een open en transparante houding te hebben.
Meestal komt men er dan uit met wederzijdse tevredenheid. Enerzijds kunnen de bedrijven door-ontwikkelen en
anderzijds worden aanpassingen gedaan die extra belasting
voor de buren voorkomen of verminderen.

Op 25 juni werd Streekbelevingscentrum Gasthuishoeve
officieel geopend door Gedeputeerde Yves de Boer, Burgemeester Peter Maas en zlto voorzitter Hans Huijbers. Ter
gelegenheid van de officiële opening organiseerden Gasthuishoeve en Stuurgroep lib samen het symposium ‘Stad
en Platteland verbonden door Voedsel en Beleving’. Als
eerste schetste ondernemer/initiatiefnemer Eric van den
Hurk het ontstaan van Gasthuishoeve vanuit een samenwerking met boomkwekers uit de omgeving. René Bastiaanse plaatste vervolgens de ontwikkeling van Gasthuishoeve in historisch perspectief (vanaf 1900). Ook vanuit
de ‘stad’ kwamen er bijdragen door Nicoline Dorsman van
Design Academy Eindhoven met het project ‘Food Futures’
en Emmylou Aben, van woningcorporatie Trudo in Eindhoven, met de plannen voor ‘Food Hall Strijp-S’.
De Vlaamse Diane Nijs, die als professor ‘Imagineering’
aan nh t v Breda verbonden is, ging in op de wetenschappelijk context van de Belevingseconomie en introduceerde
het ‘Butterfly effect’: kleine interventies die grote effecten
hebben; een typering die ook voor lib-activiteiten geldt. De
belangstelling met 145 bezoekers was erg hoog.

Foto: De openingshandeling van Gasthuishoeve, met initiatiefnemer
Eric van den Hurk, was een gezamenlijke inspanning van Yves de
Boer, Hans Huijbers en Peter Maas.

Stuurgroep
Landbouw Innovatie
Noord-Brabant
Op 29 juni 2011 hebben de provincie Noord-Brabant en de
zlto het nieuwe convenant Stuurgroep Landbouw Innovatie
Noord-Brabant 2012 – 2015 ondertekend, met als doel om
gezamenlijk de ontwikkeling van een duurzame en in de
maatschappij verankerde land- en tuinbouw te bevorderen.
Hiervoor worden ondernemers in de groene ruimte uitgedaagd, gestimuleerd en ondersteund om bij te dragen aan
een betere leefomgeving in Noord-Brabant. Om dit doel te
bereiken worden themadiscussies georganiseerd en innovatieve projecten ondersteund binnen drie innovatiesporen:
1. Verduurzaming en maatschappelijke legitimatie
van de landbouw.
2. Andere en nieuwe verdienmodellen.
3. Nieuwe product-markt combinaties met hoge
toegevoegde waarde.
Dit verslag beschrijft de verschillende activiteiten van de
Stuurgroep lib in 2014.
Foto omslag: Land- en tuinbouw, Voedsel en Beleving komen bij
elkaar bij Gasthuishoeve. Foto inzet: Op werkbezoek tussen de
‘Parmahammen’ in Emilia Romagna.

Bezoek aan Rijk Zwaan in Fijnaart

Evaluatie LIB

Rijk Zwaan is actief in de veredeling van groentezaden.
Het betreft hier een High-Tech bedrijf waarbij ook vakmanschap (plantenteelt) essentieel is voor de concurrentiepositie en de ontwikkelingen. In Fijnaart is het bedrijf
de laatste zeven jaar verdubbeld naar ruim 310 werknemers (wereldwijd 2.500 werknemers). In de innovatie top
30 neemt het bedrijf de 15e plaats in (Philips staat op de
eerste plaats). De locatie Fijnaart is wereldwijd het ‘kristallisatiepunt’ waar alle r&d informatie van de verschillende
continenten (Australië, Afrika, etc.) wordt verzameld en geanalyseerd. Daarvoor zijn de directe relaties en korte lijnen
essentieel met laboratorium, kassen en vollegrondsteelt in
Fijnaart, inclusief het fijnmazige en intensieve netwerk van
tuinders in de omgeving. De waardeketen van tomatenzaad ‘tomatenzaad is goud waard’: een tomatenteler zaait
20.000 zaden per hectare met waarde 7.000 euro; oogst
600.000 kilo tomaten per hectare met waarde 450.000
euro en de supermarkt verkoopt die 600.000 kilo tomaten
met een waarde van 1.200.000 euro.

In het najaar is lib geëvalueerd door prof. dr. Johan
Schot (Universiteit Sussex, Brighton) en prof. dr. John Grin
(Universiteit van Amsterdam), beide professoren in de
transitiewetenschap. De doelstelling was tweeledig:
(1) oordeel vormen over bereikte resultaten van lib en
(2) inzichten geven voor discussies en oordeelsvorming
over de transitie-opgave Landbouw en Agrofood in NoordBrabant.
Gezien de focus op transitie is teruggekeken vanaf de start
van lib in 1995. Dus ook de evaluaties van de vier voorgangers (De Zeeuw, Veerman, Röling en Zachariasse) zijn
in deze evaluatie betrokken. De studie heeft plaatsgevonden in de vorm van een zogenaamd ‘transdisciplinair onderzoek’.
Over de evaluatie is ook een film gemaakt van 16 minuten,
met bij lib betrokken ondernemers (www.stuurgroeplib.net).
De resultaten:

. De werkwijze van lib is door de jaren heen hetzelfde

Foto linksonder: Op bezoek bij het melkgeitenbedrijf van Gerrit en
Carla Verhoeven, Gerrit is voorzitter van Coöperatie Organic Goat
Milk en werkt daarin samen met oxfam novib.
Foto rechtsboven: Ook lib- evaluatoren Prof. Johan Schot en Prof.
John Grin waren aanwezig bij het bezoek aan Rijk Zwaan in Fijnaart.

.
.

Foto rechtsonder: Yves de Boer en Hans Huijbers met tussen hen in
Jan Robben met het ‘eerste’ exemplaar van zijn boek ‘Liefde voor
Aardbeien’. (Tekst zie volgende pagina).

.
.
.
.

gebleven en blijft sterk gewaardeerd in het netwerk:
zoekend werken, focus op ondernemer, beperkte financiële middelen, actief meedenken, lib als ‘oefenarea’.
lib is betrokken bij cumulatieve trajecten, met
transitieperspectief op de lange termijn.
Een zeer kosteneffectief instrument. Het totaal
projectbudget sinds de start in 1995 is circa 100 miljoen
euro waarvan 10 miljoen vanuit lib. Dit resultaat steekt
zeer positief af tegen andere subsidie-instrumenten.
lib is veel meer dan subsidie alleen.
Themabijeenkomsten geven strategische verdieping.
De projecten laten een interessante inhoudelijke
evolutie zien.
Een mooie mix van ‘incrementele’ en ‘radicale’
innovaties.
lib heeft vooral aandacht voor de beginfase van
innovatieprocessen: niche formatie; en dat is ook de
rol die lib behoort te spelen.
Conclusies:

. lib doet uitstekend werk en moet blijven. Het werkt niet
.
.

alleen aan incidentele projecten, maar cumulatief. Het
gaat om projecten die gezamenlijk optellen in een aantal
grotere ontwikkellijnen.
De aandacht voor de maatschappelijke context is
productief en creatief.
De ervaringen van lib en haar netwerken zijn breder in
te zetten ten behoeve van de transitieopgave Landbouw
en Agrofood in Brabant.
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Mineralenverwaarding

Emilia Romagna

Deze bijeenkomst op 19 november bij Ecoson (onderdeel van
Darling International) werd gestart door Sjors Beerendonk met
een toelichting op de activiteiten van Darling Internationaal wereldwijd, met een omzet van 4 miljard dollar. Richard van Lijssel (Director Technology) gaf een presentatie van ontwikkelingen
rondom de Biofosfaatfabriek van Ecoson. De samenwerking met
de veehouders is essentieel geweest bij de realisatie van het initiatief. Ook werden vanuit de praktijk drie pitches gegeven van
mestverwerkingsinnitiatieven: Lodewijk Burghout van Biomineralen bv, Ben Rooyackers van Mestac en Thijs Janssen over zijn
(vezel) initiatief. Peter Brouwers verbond de praktijk met het beleid. In de discussie kwamen diverse zaken naar voren. Er zijn diverse kansrijke initiatieven, maar we moeten méér gaan denken
over mest als grondstof met waarde. Er is behoefte aan een innovatieagenda voor de (middel)lange termijn. De ruim 40 aanwezige partijen willen allen bijdragen aan de oplossingen die noodzakelijk zijn, maar het is niet altijd even eenvoudig.

In oktober is een, door lib georganiseerd, werkbezoek
met 15 personen uit de Brabantse ‘triple helix omgeving’ gebracht aan Emilia Romagna in Italië. Het gebied
kent rond de veehouderij vergelijkbare karakteristieken,
uitdagingen en kansen als Noord-Brabant. Het is één van
de eu top-regio’s (bron: Innovatieprogramma Brabantse
Agrofood 2020) rond agrofood. Het gebied is vlak, met
een hoge vee-dichtheid (varkens en melkvee) en kent een
grote verwevenheid van landbouw en andere functies zoals
wonen, werken, recreatie en natuur. De Parmaham en
-kaas hebben dit gebied internationaal op de kaart gezet
en de ketenpartijen weten hiermee de nodige toegevoegde
waarde te creëren. Het bezoek had als doel om kennis
te nemen van de ham- en kaasketen, het versterken van
bestaande en ontwikkelen van nieuwe internationale
netwerken bijvoorbeeld rond enkele eu-projecten. Zoals
het project Eurodairy in de zuivel, dat in juni 2015 ingediend wordt voor Europese steun vanuit Horizon 2020.
Ook zijn concrete kansen voor een gezamenlijk project in
de varkenshouderij ‘eupig’, en worden andere vormen van
interregionale samenwerking verkend.

Aardbeienboek Jan Robben en afscheid
Peter Brouwers
Tijdens de Stuurgroep lib bijeenkomst op 19 november werd het
boek van aardbeienteler Jan Robben Liefde voor Aardbeien, overhandigd aan Yves de Boer en Hans Huijbers. De relatie van lib
met Jan Robben stamt van 1999, toen het 2e lib convenant bij
Jan op het bedrijf is ondertekend en Jan Robben voortrekker was
in het door lib ondersteunde project Milieukeur aardbeien.
Een erg mooi boek dat de voor Brabant zo belangrijke ‘aardbei’ op
een heel treffende manier in beeld brengt. Ook wordt afscheid genomen van Peter Brouwers die, vanuit zlto 13 jaar lang als stuurgroep-lid, een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het succes
van lib.

lib internationaal
AgriSpin, Europees innovatienetwerk
In 2014 is een project gestart met als doel de realisatie van een
Europees netwerk van intermediairs actief met innovaties in de
primaire sector in Europa, vanuit de gezamenlijke achtergrond
dat innovaties bijdragen aan duurzame ontwikkeling in de agrarische sector en in het landelijk gebied. Het project heeft een looptijd van circa drie jaar: 2015 — 2017. Uit het Europese programma Horizon 2020 is 2 miljoen euro beschikbaar.
Doel van agrispin is het systematisch verkennen van praktijken
en ondersteunende diensten van innovatie-intermediairs in een
aantal Europese regio’s en cross-nationale deskundigheid rond
innovatie-systemen te verbinden.
Het Deense ‘Knowledge Center for Agriculture’ is lead partner en
er zijn 11 andere landen betrokken: zlto/lib, Nederland en verder
Duitsland, België, Letland, Frankrijk, Italië, Finland, Ierland, Roemenië, Griekenland, Spanje.

Foto linksboven: Geert Wilms tekent namens lib de samenwerkingsovereenkomst met Emilia Romagna, onder toeziend oog van Yves de
Boer, Hans Huijbers, directeur crpa en Directeur Generaal van Emilia
Romagna. Foto linksonder: De varkens bij vair varkenshuis onderwerp
van de varkensgame.
Foto rechtsboven: Eerste Quinoa oogst in Nederland.
Foto rechtsonder: Verschillende rassen sla voor de smaakmarkt.

Projecten
lib 2014
In 2014 is een bijdrage geleverd aan 7 lopende en
29 nieuwe projecten met een innovatie impuls van
meer dan vijf miljoen euro.

. Gebruik Paprikaresten in de veehouderij
. Quinoa teelt en verwerking in Nederland
. Experimenteren met Plantversterkers
. Hy-Care robuust varkenshouderijsysteem
. Lasertechniek in Boomkwekerij
. Algenteelt in de glastuinbouw
. Biomeerwaarde Ei
. Melksalons in Brabant
. Permacultuur in praktijk
. mEAting 2014
. Telen op water 2014
. Aardbeien Innovatief systeem Trayplanten
. Demonstratie Bioraffinage Grassa
. Innovatief Werkgeverschap Varkenshouderij
. Design & Toegevoegde waarde varkens
. Dairylink&BoerGuus
. Toegevoegde waarde eiermarkt
. Agrarisch Vliegwiel vrijetijdseconomie
. Rassen voor SmaakMarkt
. Boeren hergebruiken industrieel proces water
. Varkensgame in Praktijk 2e fase
. Lekker betrokken in de zorg 2014
. Nieuwe Eiwit-Snacks
. Innovatieve Boomkwekerij
. Bijen en Biologisch Imkeren
. Mestverwerking & Black Soldier Fly
. Mini-Groenten nieuw markt-concept
. Desinfectie met Koudplasma techniek
. Crowdfunding innovatieve veehouderij
. Vernieuwend Financieren: De Nieuwe Rentmeester
. Levensduur biologisch melkvee 2014
. Nieuwe concepten varkens
. Champostkorrels voor consumentenmarkt
. Voedsel Verbindt verschillende sectoren
. De eerste Kwatrijnstal
.
Waaierbeluchting in pluimveehouderij

Quinoa
In een eerste project (haalbaarheidsonderzoek) in 2012 is
geconcludeerd dat de opzet van een Nederlandse quinoa-keten
kans van slagen heeft op basis van de teeltervaringen, marktontwikkelingen en aanwezigheid van de nodige ketenpartijen. In
overleg met de initiatiefnemer is gekeken hoe vervolgstappen het
beste konden worden ingevuld. Hiervoor is in 2014 gestart met
teeltdemonstratie, verwerking en afzet van quinoa in Nederland/
Noord Brabant. Op 1 mei 2014 is de Dutch Quinoa Group b.v.
(dqg) officieel opgericht. Uiteindelijk zijn 13 telers met totaal 33
hectare in Nederland gestart. De gemiddelde opbrengst in 2014
bedroeg 2.130 kg/ha. In 2015 wordt een verdere opschaling voorzien richting 300 hectare.

Diverse rassen voor
een smaakmarkt in Brabant
Groothandel in biologische vers-waren Odin voert vanaf 2014
een driejarig project uit: `Divers en Dichtbij´. Dit richt zich op
het identificeren van smaakvolle zaadvaste groenterassen. Door
de Brabantse telersgroep te verbinden met het Odin project versterken beide partijen elkaar. Op de Groenen Hof (biologisch vermeerderings- en veredelingsbedrijf in Esbeek) worden van
2014 – 2016 verschillende teeltproeven voor Odin gedaan. Voor
2014 waren dat tien verschillende slasoorten en tien verschillende
koolrabi’s. De Brabantse telersgroep focust op vijf soorten herfstspinazie, pompoen en spruitjes. Alle verschillende rassen worden
getest op teeltresultaten, smaak en consumenteneigenschappen.
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Hy-Care

Nederlandse Soja

Bij bacteriën neemt de resistentie tegen antibiotica toe. Het
gebruik van antibiotica in de veehouderij speelt hierbij naar verwachting een rol. Er is daarom behoefte aan robuuste veehouderijsystemen waarbij het gebruik van antibiotica nauwelijks nodig
is. Een optimale hygiëne en verzorging zijn daarbij twee belangrijke succesfactoren in de zeugenhouderij.
In conventionele stallen is hygiëne echter niet optimaal. Om iedere ronde opnieuw kiemvrij te kunnen beginnen, is er voor het
Hy-Care® concept een goed te reinigen hok ontwikkeld, dit hok
staat los in de afdeling en is verplaatsbaar. Dit hok kan in een
wasmachine geplaatst worden waarin dit hok gereinigd, ontsmet
en gedroogd wordt. Ook wordt dit verplaatsbare hok gebruikt om
de varkens naar de verzorger te brengen in plaats van andersom.
In 2014 is hiermee geëxperimenteerd, en de eerste resultaten zijn
veelbelovend.

Nederlandse melkveehouders, waaronder Eric van Oosterhout van Kaasboerderij ‘t Bosch in Made en Corné Ansems
van Kaasboerderij de Ruurhoeve in Hoogeloon, voeren
hun koeien sinds eind vorig jaar met in Nederland geteelde
soja. Op initiatief van Agrifirm Feed, en met ondersteuning van het lib, loopt tot maart 2015 een proef, waarbij
samen met de drie melkveehouders gekeken wordt of een
rantsoen met deze soja interessant kan zijn. De in Nederland geteelde soja is hiervoor bewerkt, zodat het geschikt
is als hoogwaardig veevoer. In Nederland geteelde soja
voor veevoer kan –ondanks het feit dat deze relatief duur
is– voor specifieke nichemarkten zoals speciale kaas toch
meerwaarde brengen. Voor humane voeding zijn er veel
kansen in het niet genetisch gemodificeerde segment.

Food Futures
Van 27 februari tot 10 juli 2014 heeft een internationale groep
van 28 studenten aan de Design Academy Eindhoven, gewerkt
aan het thema ‘Food Futures’ onder begeleiding van Nicoline
Dorsman en Robert Adolfsson. In zeven groepjes hebben studenten de agrofoodsector in Brabant bestudeerd. Ze hebben onderzocht hoe binnen verschillende gemeenschappen wordt omgegaan met voedsel. Er is gekeken naar de verhoudingen tussen
producenten, distributie en consumenten op zowel micro als macro niveau. Het resultaat was een publicatie van de zeven gekozen onderwerpen en een expositie van de gemaakte ‘design-objecten’. Met heel verfrissende inzichten en verbeeldingen van ‘de
toekomst van voedsel’.

Melksalons
Ontwerpster Sietske Klooster heeft een methodiek ontwikkeld,
de Melksalon, waarmee ze melkveehouders en ketenpartijen stimuleert om buiten de huidige kaders na te denken over nieuwe
concepten en een nieuwe organisatie van de keten. De methodiek wordt toegepast in samenwerking met de afdeling industrieel ontwerpen van de t u Eindhoven.
In het project worden zes Melksalons georganiseerd waaronder
drie Boer-Burger-Bindende Melksalons op het bedrijf van drie
Brabantse melkveehouders. Deze Boer-Burger-Bindende Melksalons hebben als doel nieuwe ideeën te ontwikkelen in hun profilering naar burgers/consumenten (boer-burger binding).

Foto boven: Drie melkveehouders die aan het experimenteren zijn met
Nederlandse Soja.
Foto midden: De groep studenten van de Design Academie Eindhoven.
Foto onder: De ‘melksalon’ in praktijk op het melkveebedrijf van John
en Angelique Heesakkers in Mariahout.
Foto rechtsboven: De klimaatneutrale stal geeft licht, ruimte, weinig
emissie en optimaal koe-comfort.
Foto rechtsonder: Het innovatieve traysysteem voor aardbeien bevindt
zich 50 cm boven de grond.

Klimaat-neutrale stal 2020
In Den Dungen is een ‘klimaat-neutrale stal’ gebouwd.
De resultaten voor koe en omgeving worden gevolgd. In
deze nieuwe stal, waarin een ‘vrije keuze’ regime geldt,
worden koeien gemiddeld anderhalf jaar ouder en dat stijgt
verder. Het antibioticagebruik ligt op 0,55 dd/dj (beneden
het gemiddelde biologische verbruik). Het vervangings
percentage ligt onder de 15%. De emissiearme vloer voldoet
uitstekend, zeker samen met zand in de boxen. Met een
geïsoleerd dak en weidegang is de emissie erg laag, 5,45 kg
ammoniak per dier per jaar in een volle-stal situatie. Van
de verbruikte energie wordt 70% zelf geproduceerd.
Er zijn veel geïnteresseerden. Dat varieert van melkveehouders, studieclubs, investeerders uit Afrika en het Midden Oosten, en basisscholen. Bijvoorbeeld negen klassen
van Basisschool de Ontdekking uit Den Bosch. Ook is het
bedrijf erkend leerbedrijf geworden voor mas en has. En
is het onderdeel geweest van het afstudeeronderzoek van
(lib-student) Luuk van Wezel aan de t u Eindhoven. Naar
de toekomst toe wordt het bedrijf energieleverend.

Desinfectie
door gebruik van Koud Plasma
In de gehele wereld en ook in Nederland gaat een groot
gedeelte van oogsten verloren door bacteriële besmetting.
Deze besmetting veroorzaakt rot/bederf en geeft in sommige gebieden aanleiding tot oogstverliezen van vele tientallen procenten. Buiten deze verliezen kunnen bacteriële
besmettingen o.a. e colli, een gevaar voor de volksgezondheid opleveren.
Het doel van het project is het, samen met t no, ontwikkelen van een unit die bacteriën bestrijdt door gebruik te maken van koud plasma waardoor langere bewaring zonder
rot mogelijk is. Deze unit is toepasbaar in de industriële
bewerking van de volgende werkgebieden: groenten, fruit,
bloembollen, zaden en peulvruchten.

Minigroenten
Veel groenten zijn in diverse verkoopkanalen vaak te
groot voor kleine gezinnen/gebruikers, wat leidt tot
voedselverspilling. Het telen van mini-groenten kan hier
een oplossing voor zijn. En er kan een interessante markt
worden aangeboord.
Adri Jonkers, biologisch glastuinder in Spoordonk, is met
dit idee aan de slag gegaan in samenwerking met enkele
andere telers. Doelstelling is om jaar-rond steeds minimaal 15 verschillende mini-groenten beschikbaar te hebben
en onder merk te verkopen op de lokaal/regionale markt.
Proeven zijn nodig om tot een interessant assortiment te
komen. Wereldwijd zijn al zaden verzameld van diverse
rassen. In totaal worden in dit project ongeveer 90 rassen
uitgetest (totaal 60.000 zaden).
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Innovatief teeltsysteem
voor aardbeientrayplanten
In dit systeem worden de planten los van de grond op 50 cm
boven de grond geteeld. De werkzaamheden worden uitgevoerd
met een gewaswagen die over een rail loopt en het is niet meer
nodig om de bodem te bedekken met plastic en betonpaden.
Regenwater en beregeningswater komen, net als bij de teelt in
de vollegrond, gewoon in de bodem. Het water wordt niet via
drainage direct naar het oppervlaktewater afgevoerd, maar trekt
op natuurlijke wijze in de grond.
Op de huidige trayvelden staan ongeveer 35 planten per m2 waarmee de bodem voor maximaal 50% bedekt wordt. In dit nieuwe
systeem staan 65 trayplanten per m2, waardoor de bodem voor
90% bedekt wordt. Het systeem resulteert in een kwalitatief betere plant met hogere toegevoegde waarde, door minder ziektedruk
en doordat de planten droger staan.

Telen op water
Deze nieuwe teeltwijze, op waterbakken die op de grond staan,
moet zorgen voor milieuvoordelen en extra marktperspectief. In
het eerste jaar zijn diverse gewassen getest: oregano, tijm, munt,
basilicum, salie, stengel-ui, bieslook, peterselie en wilde rucola.
Daarnaast zijn t.b.v. demonstratiedoeleinden een aantal groentegewassen geplant, o.a.: rode eikenbladsla, botersla, rode Salanova, paksoi en prei. Alle geteste gewassen bleken in staat op
het teeltsysteem wortels in water te vormen en een teeltcyclus te
voltooien. Echter, de verschillen tussen de gewassen zijn groot.
Bij tijm en oregano ontstond een zeer ongelijk gewas, bieslook
en munt ontwikkelde zich goed. Inmiddels is de oppervlakte voor
munt sterk uitgebreid.

De grafieken op deze pagina zijn illustratief en indicatief voor
de ontwikkelingen van de land- en tuinbouw in Noord-Brabant.
De volledige cijfers zijn bij lib op te vragen.

Aantal bedrijven per SO klasse in Noord-Brabant in 2012
(x 1.000 so = maat voor economische omvang)

Aantal bedrijven

25–100

100–250

250–500

500–1000

>=1000

Alle

16%

20%

19%

10%

7%

100%

1%

3%

11%

20%

22%

43%

100%

Totaal Economische omvang
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Aantal bedrijven, Areaal cultuurgrond (in ha.), Veestapel (stuks) en
werkgelegenheid (aje’s) in Noord-Brabant
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Het aantal agrarische bedrijven is sinds 2000 met
een derde gedaald in Noord-Brabant, geheel in lijn
met de Nederlandse trend. In het jaar 2014 stopte
gemiddeld iedere dag één bedrijf in de Provincie
Noord-Brabant.
De boomkwekerij sector blijft in Noord-Brabant
langzaam doorgroeien, inmiddels bevindt 48%
van het Nederlandse areaal zich in Noord-Brabant.
Sinds 2000 is het aardbeienareaal in NoordBrabant meer dan verdubbeld. Met 81% van het
aardbeienareaal is Noord-Brabant dé aardbeienprovincie van Nederland.
Het areaal glastuinbouw stabiliseert in Noord-Brabant, en neemt in Nederland langzaam af.
Het aantal melkkoeien (blauw) is het laatste jaar
met 1% gestegen en zit weer op het niveau van het
jaar 2000.
Het aantal varkens stabiliseert in Noord-Brabant
en zit op het niveau van het jaar 2000. Het lei verwacht tot 2025 (met veel onzekerheden omgeven)
een daling van het aantal vleesvarkens en het aantal
fokzeugen.
Meer dan een kwart van de kippen in Nederland
bevindt zich in Noord-Brabant.
Het aantal arbeidsjaareenheden in de primaire sector blijft in 2014 aanzienlijk. Met een gemiddelde
van 0,7 aje’s per persoon betekent dat er 40.000
mensen werk vinden in de land- en tuinbouw in
Noord-Brabant.
Dit jaarverslag is een uitgave van:
de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant
(Stuurgroep lib). Contact: Geert Wilms / Marjon Krol,
Onderwijsboulevard 225, 5223 de ‘s-Hertogenbosch,
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Slechts één derde van de bedrijven in de primaire
sector in Nederland had in 2012 een bedrijfsopvolger. En bijna de helft van de bedrijven had een
bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder.
Als de bedrijfsgrootte ook in beeld wordt genomen
komt een ander beeld naar voren. Bij bedrijven
met in 2012 een standaard opbrengst (so) van
meer dan 250.000 euro, op basis van gemiddelde
opbrengsten per gewas en diercategorie, is slechts
circa één kwart van de bedrijfshoofden ouder dan
55 jaar. En heeft circa driekwart een opvolger. En
voor Noord-Brabant geldt dat deze bedrijven met
relatief hoog opvolgingspercentage en jonge bedrijfshoofden zo’n 85% van de economisch omvang
vertegenwoordigen (so).
Van de kleinste bedrijven (< 25.000 so ) in Nederland heeft slechts 15% een opvolger en is twee
derde deel ouder dan 55 jaar.
In Noord-Brabant realiseerde 17% van de bedrijven in 2012 met elkaar zo’n 65% van de totale
standaard opbrengst in de primaire sector (totaal
4 miljard euro). En dat is in 2013 en 2014 verder
toegenomen.

