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Stuurgroep

Innovatiedagen

Landbouw Innovatie Noord - Brabant

Boomkwekerij 2005 en
uitreiking innovatie- awards

De Provincie Noord-Brabant en de Zuidelijke Land- en

De Innovatiedagen Boomkwekerij 2005 zijn op 22 en 23

Tuinbouw Organisatie (zlto) hebben in 2003 het convenant

juni gehouden te Haaren bij de kwekers

‘Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant 2004 –

M. van den Oever bv, van der Wiel, Burgmans en Van

2007’ afgesloten. In dit convenant werken beide partijen

Kempen. Door 45 standhouders werden vooral innova-

samen aan de stimulering en ontwikkeling van een duurzame,

ties getoond op het terrein van het arbeidsvriendelijker

concurrerende en toonaangevende land- en tuinbouw. Een

en milieuvriendelijker maken van allerlei vormen van

land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het

mechanisatie in de boomteelt. Er zijn bijvoorbeeld meer

buitengebied in de provincie Noord-Brabant.

dan tien verschillende machines gedemonstreerd voor
mechanische onkruidbestrijding. De innovatiedagen
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Mede door de sterke internationalisering en vermaatschappe-

kregen in totaal ruim 4000 bezoekers. Tijdens deze

lijking van de land- en tuinbouw zijn de uitdagingen enorm.

Innovatiedagen heeft Stuurgroep lib in samenwerking

Kansen en mogelijkheden zijn er echter ook volop. Deze wor-

met de z lt o, een workshop georganiseerd over de toe-

den op twee manieren opgepakt door de Stuurgroep lib:

komst van de Boomkwekerij , waarbij

1. Door het stimuleren van een strategische landbouwdiscus-

Gerard van Oosten (directeur z lt o) een inleiding hield

sie. Hierbij wordt de land- en tuinbouw enerzijds beschouwd

over marktontwikkelingen in de Boomkwekerij sector.

als schakel in samenhang met andere schakels in Agro Food

Tijdens de workshop heeft Paul Rüpp negen innovatie-

Ketens en anderzijds als een belangrijke factor in samenhang

awards uitgereikt aan initiatieven van vernieuwende

met andere functies en activiteiten in het landelijk gebied.

Boomkwekers. Tevens is de brochure ‘Ontwikkelingen

2. Door het initiëren en ondersteunen van activiteiten gericht

in de boomkwekerij’ uitgebracht. De workshop werd bij-

op het daadwerkelijk implementeren van vernieuwingen in de

gewoond door 150 deelnemers.

land- en tuinbouw en de Agro Food keten ter verbetering van
de ruimtelijke en economische structuur, de milieu- en waterkwaliteit en de kwaliteit van natuur en landschap.
Daarnaast ondersteunt de Stuurgroep ook projecten om de
biologische sector in de provincie te stimuleren.
Dit verslag beschrijft de verschillende activiteiten van de
Stuurgroep lib in 2005.

Biologische tuinder Van Lierop geeft een rondleiding op zijn bedrijf
in Mierlo aan o.a. gedeputeerden Mevr. A. Moons en Dhr. P. Rüpp

Harm Horlings van Van den Oever Boomkwekerijen
leidt de heren P. Rüpp, O. Hoes en A. Vermeer rond
tijdens de Boomteelttechniekdagen.

Themabijeenkomst

Stuurgroep lib op

biologische landbouw

ifsa- congres in Rome

Op 30 augustus werd door de Provincie Noord-Brabant

Van 31 oktober tot 4 november werd door de International

in samenwerking met Stuurgroep lib de ‘Themabijeen-

Farming Systems Association (ifsa) een congres georgani-

komst biologische landbouw’ georganiseerd.

seerd in Rome. ifsa is een wereldwijde netwerkorganisatie

De themabijeenkomst had tot doel om de hoofdlijnen

van wetenschappers en landbouwkundige adviseurs. De net-

van het in ontwikkeling zijnde Plan van Aanpak biolo-

werkactiviteiten worden ondersteund door de fao, de Voedsel-

gische landbouw van de Provincie Noord-Brabant voor

en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Werken

2004 – 2007 te bespreken. Hiervoor was een brede

vanuit ‘landbouw systemen’ is de grootste gemene deler,

groep uitgenodigd uit bedrijfsleven, belangenorganisa-

waarbij in het midden blijft op welk niveau en bij welke

ties en partneroverheden. Aan de themabijeenkomst

schaal de systeemgrens wordt gelegd. Dit kan gaan van mi-

werd deelgenomen door 44 vertegenwoordigers uit de

croniveau (mineralenkringloop, bedrijfsproductiesysteem)

biologische sector (landbouw en ketenpartijen), zlto-

naar macroniveau (wereldvoedselsysteem).

bestuurders, bmf, de landelijke Task Force Marktontwikke-

Het thema van het congres was duurzame plattelandsont-

ling Biologische Landbouw, het bankwezen, en diverse

wikkeling (sa rd = Sustainable Agriculture and Rural Deve-

gemeentelijke en provinciale bestuurders.

lopment). Er waren ruim 200 personen aanwezig van meer
dan 50 verschillende landen. De werkwijze vanuit Provincie

De themabijeenkomst werd gecombineerd met een

Noord-Brabant en de aanpak van Stuurgroep lib is gepresen-

bedrijfsbezoek aan het biologische tuinbouwbedrijf ‘De

teerd als instrument om een bijdrage te leveren aan de sa rd

Braok’ van de heer J.van Lierop. Een modern bedrijf van

ambitie.

80 hectares, waar 17 verschillende groenten worden

Een opvallende en inspirerende inleiding was die van de

geteeld, met 10 vaste krachten en in piektijden wel 60

heer Pingali, directeur Landbouw en ontwikkelingseconomie

werknemers. De producten komen grotendeels terecht

van de fao, over de opkomst van een mondiale voedselecono-

bij Natuurvoedingswinkels in de Benelux, maar ook in

mie. Tegen deze achtergrond wees hij op enkele cruciale fac-

supermarkten, met name Engeland. Belangrijke onder-

toren voor het voortbestaan van boeren en landbouwbedrijven:

werpen die aan de orde kwamen waren de bedrijfsfiloso-

omvang telt (voldoende schaalgrootte van bedrijven), juiste

fie, de ontwikkelingen in de productie en afzet met de

locatie (met name afstand tot de markt), kwaliteit van land

bijbehorende kansen en knelpunten, en het belang van

en hulpbronnen zoals water, maatschappelijke investeringen

innovaties.

(R&D, kennis) en stadium van (economische) ontwikkeling
van andere sectoren. Deze factoren zijn vaak aangrijpingspunt in de verschillende projecten en discussies van het lib.

Economische perspectieven van het Noord-Brabantse platteland (etin studie)
Ontwikkeling en raming toegevoegde waarde (mln. € ) agrocomplex Noord-Brabant 1996 – 2015.
Jaar

1996

Sector
Land- en tuinbouw

Graasdieren

Int. Veehouderij

Totaal

91,4

516,2

442,2

328,6

1.378,5

260,1

637,7

580,8

1.925,1

538,1

776,3

1.079,9

909,4

3.303,6

Land- en tuinbouw

108,3

666,6

263,7

208,8

1.247,4

Agribusiness

641,2

292,1

735,2

820,7

2.489,1

749,5

958,7

998,9

1.029,5

3.736,5

Land- en tuinbouw

118,4

841,2

239,4

221,8

1.432,2

Agribusiness

704,0

331,4

820,1

949,0

2.803,4

822,4

1.172,6

1.059,5

1.170,8

4.235,6

Totaal

Totaal

2015

Tuinbouw

446,7

Agribusiness*

2003

Akkerbouw

Totaal
Ontwikkeling

1996- 2015

Land- en tuinbouw

+29%

+63%

–46%

–33%

+4%

in percentages

Agribusiness

+57%

+27%

+28%

+63%

+45%

+53%

+51%

–2%

+4%

+28%

Totaal
* Toelevering, verwerking en distributie.
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Ontwikkeling en raming agrocomplex Noord-Brabant in arbeidsjaren** 1996 – 2015
Jaar

1996

Sector

Akkerbouw

Land- en tuinbouw
Agribusiness*

Totaal

2003

Land- en tuinbouw
Agribusiness

Totaal

2015

Land- en tuinbouw
Agribusiness

Totaal

4

Tuinbouw

Graasdieren

Int. Veehouderij

Totaal

2.153

8.724

12.896

11.802

35.548

10.061

5.457

13.173

13.874

42.593

12.214

14.181

26.069

25.676

78.141

2.576

11.083

7.864

8.367

29.891

11.017

4.673

11.485

12.227

39.401

13.593

15.756

19.349

20.594

69.292

2.097

10.589

5.856

6.078

24.621

9.379

4.651

10.427

11.093

35.550

11.476

15.240

16.283

17.171

60.171
Bronnen: lei, Agrarische input-/

Ontwikkeling

1996- 2015

Land- en tuinbouw

–3%

+21%

–55%

–49%

–31%

outputtabel, bewerking Noord-

in percentages

Agribusiness

–7%

–15%

–21%

–20%

–17%

brabant, lisa 1996 en 2003; Verdere

–6%

+7%

–38%

–32%

–23%

Totaal

bewerking: etin adviseurs, lnvvisie ‘Kiezen voor Landbouw’.

* Toelevering, verwerking en distributie. ** in voltijdsequivalenten

Lifescape – your landscape

Projecten lib
2005
In 2005 is een bijdrage geleverd aan 30 lopende projecten en
19 nieuwe projecten (inclusief de projecten in de biologische
sector) met een innovatie impuls van meer dan 10 miljoen
euro.

lifescape – your landscape gaat over het dichter bij
elkaar brengen van stad en buitengebied, waaronder
land- en tuinbouw, en is bedoeld om ontwikkelingen te
stimuleren, voorbeelden aan elkaar te knopen en een
context te bieden waarin van elkaar geleerd kan worden.
Centrale invalshoek is het belang van regionale identiteit
van het landschap als motor voor economische innovatie.
lifescape moet aantonen dat de relatie tussen regionale
identiteit van het landschap en economische ontwikkeling betekenis heeft als strategie voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling in Noordwest Europa en bijdraagt aan

Nieuwe projecten lib 2005

het versterken van het buitengebied, wat betreft de eco-

Emissie arme Stalsystemen Sterksel

nomische, sociale en ecologische structuur.

·
· Microfarming 2005-2006
· Fosfaat-aanpak bij de Duinboeren
· Koolzaadteelt in Noord-Brabant
· Boerenkip, toegevoegde waarde.
· Herstructurering veehouderij lint Raamsdonk
· Klaverkracht in de melkveehouderij
· Landschapsmais 2005
· Zware metalen in de melkveehouderij (Cu-Zn)
· Mobiele systemen met uitloop in de pluimveehouderij.
· Glastuinbouw ontwikkeling Oirschot
· Roulerende teeltgotensysteem in de paprikateelt
· Innovatie in de Kalkoenketen
South Downs; Internationale contacten
leiden tot nieuwe inzichten, inspiratie en
creativiteit.

De partners hebben hun thuisbasis in zeven verschillende regio’s in Noordwest-Europa. De veertien lifescapepartners komen uit vijf verschillende landen (Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk, België, Duitsland en Nederland)
en voeren gezamenlijk ongeveer twintig acties, de zgn.
Transnational Key Actions, uit. Projectuitvoering vindt
plaats van 2005 – 2008, met een totaal budget van circa
7 miljoen, waarvan de helft door de eu bijgedragen
wordt.

Verbreding, verdieping van waterprojecten
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Project Beregening op Maat
Project Watermanagement in
het Benelux Middengebied

Project Actief Randenbeheer Brabant

ARB 2006
Project Actief Randenbeheer Brabant

Optimaal Waterbeheer in de Landbouw
Project Agrarisch Grondwaterbeheer
Project Waterconservering
2de generatie
Project Duurzame Watersystemen
in het Benelux Middengebied
Project Interactief Waterbeheer
in het Benelux Middengebied

Waterprojecten

Borging kwaliteit aanvoerketen melk

Water is al tien jaren een belangrijk thema voor

In dit project is de gehele keten van gras tot glas is in beeld

Stuurgroep lib. Binnen het thema water zijn al diverse

gebracht. Verder is in het melkwinningsgebied Wanroij een

projecten opgepakt met een veelheid aan partners en

pilot uitgevoerd met Campina en een groep van 63 veehou-

initiatiefnemers en een projectenbudget van meer dan

ders.

25 miljoen euro. Ook in 2005 heeft het thema veel aan-

In de pilot wordt in een vroeg stadium gecontroleerd of de

dacht gekregen, waarbij het evenwicht wordt gezocht

melk aan de kwaliteit en voedselveiligheidseisen voldoet.

tussen duurzame landbouwmethodes en een duurzaam

Zowel bij de individuele veehouders als bij Campina zijn

waterkwantiteits- en waterkwaliteitssysteem.

hiervoor aanpassingen gedaan in de opslag van melk, zowel
op de boerderij, in de transportwagen als op het punt van
lossen van de melk op de fabriek. Zo hebben alle 63 deelne-

Tomation,
robotisering in de tomatenteelt.

mende bedrijven een mechanisch codeslot op het tanklokaal
geplaatst. Inmiddels is vanuit het bedrijfsleven met het ‘opschalingstraject’ gestart, waarbij op korte termijn 1.000
sloten worden geplaatst.

Bladbreken in de tomatenteelt is arbeidsintensief
kortcyclisch werk. Per ha is 1.475 uur nodig voor het verwijderen van bladeren. Het doel van het project is de re-

Boerenkip

alisatie van een autonoom voertuig dat bladeren van de
tomatenplanten haalt op een economisch verantwoorde

Er is al een aantal jaren discussie over het welzijn van vlees-

wijze. Op deze manier worden de drie P’s van duur-

kuikens. Een onderdeel van de kritiek is de groeisnelheid

zaamheid aangepakt. De robotisering van dit werk leidt

van de kuikens. In oktober 2003 verscheen het eindrapport

namelijk tot een betere concurrentie positie (Profit),

van het onderzoek ‘Perspectieven voor een alternatieve

betere arbeidsomstandigheden (People) en zorgt er voor

kuikenvleesketen; marktkansen voor een langzaam groeiend

dat de infectiedruk (Planet) zo laag mogelijk wordt ge-

vleeskuiken’. De resultaten van het onderzoek gaven aan dat

houden. Tuinders zien deze voordelen en het perspectief

een langzaam groeiend kuiken voor de vleeskuikenhouderij

van het project, wat zorgt voor een enorm groot aantal

op een aantal terreinen positief onderscheidend is ten op-

deelnemers.

zichte van het gangbare vleeskuiken. Uit het consumenten-

Innovatie in de tomatenteelt; Test van de bladbreekrobot

onderzoek blijkt dat de filets ook duidelijk onderscheidend
zijn t.o.v. gangbaar kuikenvlees. Als vervolg op dit onderzoek
heeft het bedrijfsleven, samen met de dierenbescherming,
het project ‘Boerenkip’ opgepakt. In dit project worden
dierenwelzijn, economie en consument gecombineerd. Het
project past ook in het vervolg op het nationale debat over de
toekomst van de intensieve veehouderij.
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gps en rijpaden in de akkerbouw
De gps-navigatie is getoetst voor het optimaliseren van de
mechanische onkruidbestrijding en op de bijdrage voor het

Projecten
biologisch 2005

verder optimaliseren van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en bemesting.
Naast de voordelen voor mechanische onkruidbestrijding, chemische onkruidbestrijding en bemesting is ook een optimalisatie van de groei van het gewas nagestreefd doordat het
met gp s mogelijk is om het rijpadensysteem in de praktijk
toe te passen. Met het rijpadensysteem rijdt de trekker uitsluitend over meerjarige rijpaden, waarbij tussen de rijpaden
de bodemomstandigheden voor het gewas geoptimaliseerd
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kunnen worden en blijven. Resultaten:

·
·
·

In conservenerwten zijn de eerste resultaten voor

opbrengst en onkruidbestrijding positief.

Nieuwe projecten biologisch 2005

· Marktontwikkeling Bio+
· Vervolg pilot biologische agf in de groente
speciaalzaak
· Succesvolle biologische suikerbietenteelt in
Noord-Brabant
· Stierkalfwaardig in de biologische keten
· Herpositionering biologische graanproducten
· Regionale afzet biologische producten
Kempen-Meierij

Bij industriespinazie zijn een vermindering van de

emissie van methaan en lachgas gerealiseerd.
Bij spinazie is een opbrengstverhoging van meer dan

15% gerealiseerd.

Roulerende
teeltgoten in de paprikateelt
In het project wordt een nieuw teeltsysteem in de paprikateelt uitgetest en gedemonstreerd. De basis van het nieuwe
teeltsysteem wordt gevormd door het verplaatsbaar maken
van de teeltgoot waarin de plant zich bevindt. Daardoor wordt
het mogelijk om in een centrale oogstruimte te oogsten in
plaats van in de kassen. De medewerker gaat niet meer naar
de plant maar de plant komt naar de medewerker. Dit verplaatsbaar maken van de teeltgoot biedt vele voordelen.
De kosten per eenheid product kunnen worden verlaagd en

Regionale afzet
biologische producten Kempen - Meierij

het is ook zeer waarschijnlijk dat de input van water, bestrijdingsmiddelen, energie en meststoffen per eenheid product

Zes biologische producenten in de regio Kempen - Meierij

veel efficiënter zal blijken te zijn. Ook de opbrengsten per

hebben het initiatief genomen een producentencoöperatie

hectare kunnen sterk worden vergroot (25%) en de arbeids-

op te richten om gezamenlijk hun regionale producten

omstandigheden kunnen worden verbeterd.

direct aan de consument aan te bieden. Dit gaan ze vanaf
1 januari doen via de webwinkel www.haiboerhai.nl onder
de vlag van ‘van Eigen Erf’ en via hun eigen boerderijwinkels. Het regionale assortiment bestaat uit agf, zuivel,
vlees en ambachtelijke producten zoals vleeswaren, kaas
enz. Dit regionale assortiment wordt aangevuld met kruidenierswaren en buitenseizoensproducten van de groothandel.
Doel van dit project is vergroting van de afzet van biologische producten uit de regio door het werven en binden van
nieuwe klanten.

Foto boven : De biologische geitenkaas
Nieuw teeltsysteem: ... de plant komt naar de medewerker.

van fam. Wanders uit Heeze wordt via
de webwinkel in de regio verkocht.

Verder zal in 2006 uitvoering gegeven worden aan
‘de Boer op Tour’, waarbij de consument informatie krijgt
over met name biologisch vlees door het organiseren van
proeverijen op de boerderij in samenwerking tussen biologisch varkenshouders en supermarkten in de omgeving.

Bio+ heeft al een uitgebreid assortiment producten.

Bloeiende akkerranden op biologisch akkerbouwbedrijf
de Hoevens in Alphen, genomineerd voor de anna-prijs.
Foto: Pieter Ouddeken
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De Eko-natuurmonitor
Biologische landbouw en (agrarisch) natuurbeheer hebben
een meerwaarde voor elkaar. Dit project had tot doel biologische bedrijven te stimuleren meer te doen met (agrarisch)
natuurbeheer en de natuurprestaties van biologische bedrijven aan de consument te tonen. Natuurbeheer op biologische
bedrijven werd zo aangegrepen als onderwerp voor promotie
van de biologische landbouw naar de consument toe. Het
project is uitgevoerd van 2003 – eind 2005.
Het stimuleren van natuurbeheer op biologische bedrijven
vond plaats via het stimuleren van het gebruik van het instrument anna (Agrarische Natuur Norm Analyse), het jaarlijks
naar buiten brengen van de natuurprestaties via de
Eko-natuurmonitor en het uitreiken van de anna-prijs voor
de best presterende biologische boer op het gebied van natuur en landschap. Dit moment werd aangegrepen voor een
brede landelijke perscampagne. Daarnaast is ook een viertal
fietsroutes langs biologische bedrijven ontwikkeld. Eén van

Marktontwikkeling Bio+

deze routes is in Brabant in het gebied van de Loonse en
Drunense Duinen.

Eén van de knelpunten in de biologische markt is de

De interesse en deelname van Brabantse biologische boeren

versnippering van herkenbaarheid en promotieactiviteit-

in dit project was erg goed. Veel bedrijven hebben anna toe-

en door de veelheid aan merken in de supermarkten. De

gepast en maar liefst drie van de zes genomineerde bedrijven

Groene Weg/v ion heeft daarom, samen met plus-retail,

voor de anna-prijs zijn Brabantse bedrijven. De prijswin-

het initiatief genomen het Bio+ merk van De Groene

naar was ook een Brabants bedrijf (Johan Martens uit Biezen

Weg breder in te zetten voor het gehele biologische vers-

mortel) en de prijs is op zijn bedrijf uitgereikt in samenwer-

segment. Hiertoe is in december 2004 de Stichting

king met Natuurmonumenten Loonse en Drunense Duinen.

Merkartikel Bio+ opgericht waarin supermarkten en
leveranciers samenwerken waaronder plus-retail, co op,
Konmar, Ecomel, Naturelle, Vecozuivel, De Groene Weg/

Ontwikkeling areaal biologische landbouw en aantal biologische bedrijven.

v ion etc. Met verschillende supermarkten en leveranNoord-Brabant

ciers is nog overleg gaande.

Areaal
(ha)

In 2005 zijn bij 25 filialen van plus in Brabant ‘Cook-it
Bio+’ demonstraties gehouden met verschillende Bio+

Nederland

Aantal Biologische
bedrijven

Areaal
(ha)

Aantal Biologische
bedrijven

1999

1.137

71

21.511

789

2004

3.463

129

39.720

1.201

Groei 1999–2004

205%

82%

85%

53%

ingrediënten: vlees, zuivel, groenten. Bij 25 filialen van
een andere keten gaat dit nog plaatsvinden.

Bron: cbs 2004

Bedrijfsstructuur Land- en Tuinbouw
Aantal agrarische bedrijven in Noord-Brabant
1990

1996

2002

2004 1990-2004 *

Akkerbouw

2.256

2.173

2.189

2.227

–1%

Tuinbouw

3.298

3.098

2.645

2.530

–23%

Graasdier

8.474

7.682

6.305

5.977

–30%

Hokdier

4.514

4.010

2.782

2.288

–50%

Overig

3.313

2.640

1.967

1.778

–46%

Totaal

21.855

19.063

15.888

14.800

–32%

* Ontwikkeling 1990– 2004 in percentages. Bron: cbs 2005
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Productiestructuur Land- en Tuinbouw
Cultuurgrondgebruik (hectare)

1992

1997

2002

2004

1992-2004 *

120.712

111.036

102.248

98.966

–18%

Aardappel

15.643

16.675

18.105

17.238

Maïs

77.008

75.638

69.250

69.526

Graan

13.000

16.407

18.791

17.534

Suikerbiet

14.159

14.216

13.532

12.002

Overig

12.501

15.459

20.153

20.931

132.311

138.395

139.831

137.231

+4%

Boomkwekerij

3.445

4.180

5.478

5.803

+68%

Glastuinbouw

868

939

1.196

1.256

+45%

19.157

19.153

21.254

21.277

+11%

273.844

271.283

266.138

259.788

–5%

Grasland totaal

Bouwland totaal

Tuinbouw totaal

Totaal

* Ontwikkeling 1992 – 2004 in percentages. Bron: cbs 2005

Veestapel Noord-Brabant
(Aantal x 1.000 stuks)

2004 1992-2004 *

1992

1997

2002

Rundvee

961

817

657

643

–33%

waarvan melk- en kalfkoeien

294

259

214

213

–28%

Varkens

6.037

6.742

5.062

4.819

–20%

Kippen

30.245

26.459

28.371

23.634

–22%

Colofon
Deze uitgave is gedrukt in een oplage van
750 exemplaren.
Redactie: Geert Wilms en Marjon Krol

* Ontwikkeling 1992 – 2004 in percentages. Bron: cbs 2005

Foto’s zijn beschikbaar gesteld vanuit de
verschillende projecten.
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