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Stuurgroep 
Landbouw Innovatie 
Noord-Brabant
Op 11 september 2019 is het nieuwe lib convenant 2020-

2023 ondertekend door de provincie Noord-Brabant en de 

zlto. De basis daarvoor is gelegd in de lib-evaluatie 2015-

2018 van Prof. dr. ir. Katrien Termeer (wur bestuurskunde en 

Kroonlid bij de ser). 

In de nieuwe lib periode wordt gezamenlijk de ontwikke-

ling van een duurzame en in de maatschappij verankerde 

land- en tuinbouw bevorderd. Door innovaties te steunen 

die kunnen bijdragen aan systeemveranderingen met waarde 

creatie, kringlooplandbouw en doorontwikkeling als sleutel-

begrippen. Om zo ondernemers in de groene ruimte uit te 

dagen, te stimuleren en te ondersteunen om bij te dragen 

aan een betere leefomgeving in Noord-Brabant. Dat gebeurt 

via drie innovatiesporen (thema’s):

1. Fysieke Leefomgeving (Ecologie)

2. Waardecreatie (Economie)

3. Maatschappelijke inbedding en waardering (Sociaal)

Dit verslag beschrijft de verschillende activiteiten van de 

Stuurgroep lib in 2022.

LIB jubileum 
Voor het lib jubileum van ‘25 + 2 jaar’ zijn in juli meer dan

100 deelnemers te gast bij de Philips Fruittuin van Carlos en 

Anneke Faes in Eindhoven: ondernemers, (oud)bestuurders 

en voorzitters van lib, (oud)gedeputeerden en vele anderen 

uit het netwerk. Professor Katrien Termeer schetst de rol 

van lib in de bredere transitie van de landbouw en geeft in-

zicht in de werking van innovatieprocessen. Froukje Kooter 

heeft een interview met Jaap Korteweg over zijn ervaringen 

als akkerbouwer/vegetarische slager, innovator en inspirator 

met lib, waarbij het eerste positieve contact van twintig jaar 

geleden met ‘het rijpadensysteem in de akkerbouw’ nog vers 

in het geheugen ligt. Ook wordt via vijf pitches ingegaan op 

diverse innovaties en ervaringen met lib: 

Carin van Leeuwen, Mijn Melk - de minizuivelfabriek van 

Guus van Roes   sel; Marion Kunstt-Verhoeven, De Hoeve 

Innovatie - Keten Duur  zaam Varkensvlees; Marco van den 

Heuvel, Genson - innovatie en duurzaamheid in de aard-

beienteelt; BartJan Fernhout, Arista Bee Research -Varroa 

resistente honingbijen; Jalila Essaïdi, BioArt Laboratories - 

Bio-Kunst en Land- en Tuinbouw.

Afscheid Kees van Heesbeen
Tijdens de lib bijeenkomst bij Maatschap Hack werd 

afscheid genomen van Kees van Heesbeen, manager zlto, 

die met pensioen gaat. Kees heeft meer dan twintig jaar deel 

uitgemaakt van lib en is daarbij een zeer stabiele en waarde-

volle factor geweest, om mede in houd en richting te geven 

aan de ontwikkeling van lib in een steeds veranderende om-

geving. Kees wordt hiervoor harte  lijk be dankt en krijgt het 

kookboek:Van eigen erf. 
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•	Omslag:	Tijdens	het	maaien	wild	detecteren;	
	 De	Sensosave	in	actie	bij	de	familie	Oomen	in	Oirschot.	
•	Inzet:	lib	jubileum	bij	Philips	Fruittuin.

Glastuinbouw 
Energie & Samenwerking
In maart werden we met veertig personen ontvangen door 

de gebroeders Hans, Gerard en Eric Vereijken te Aarle-

Rixtel. Vereijken teelt trostomaten op meer dan vijftig hec-

tare, waaronder de bekende smaakvolle Tasty Tom tomaten. 

Hans vertelt waar het bedrijf naar toe wil: klimaatneutraal 

in 2040. Daarvoor wordt gewerkt aan besparing van energie 

en de opschaling van duurzame energiebronnen. Lodewijk 

Burghout geeft inzicht in het lonkend perspectief van geo-

thermie en de uitdagingen om de kansen te verzilveren. 

Professor Richard van de Sanden schetst het bredere plaatje 

van energie-transitie, met verschillende uitdagingen. Tot nu 

toe heeft de focus erg gelegen op technische verandering, 

maar er is ook aandacht nodig voor gedragsverandering en 

herstel. Louise van der Heijden vertelt over de uitdagingen 

en samenwerking in GreenTechPort Brabant. En Wendy van 

Aert vertelt over de aanpak bij Van der Avoird trayplant, met 

energie als verbinder van de eigen kassen en de aanpalende 

woonwijk. 



De aardappelteelt in Noord-Brabant
De aardappel is prominent aanwezig in Noord-Brabant met 

20.000 ha., waarvan 10% pootgoedteelt. Dat betekent dat 

zo’n 30% van het akkerbouwareaal in Noord-Brabant aard-

appelteelt betreft, en op een kleine 10% van het landbouw 

areaal in Noord-Brabant aardappelen staan. Met 65 mensen 

worden we verwelkomd door de 33 jaar jonge ondernemer 

Ralph Hack, de vierde generatie die aan de Vlietdijk in Din-

teloord onderneemt. Het is een bedrijf van 280 ha., met als 

centrale spil de pootgoedteelt. De toekomstige focus ligt op 

vruchtwisseling en bodemvruchtbaarheid, vaste rijpaden, 

hoogwaardig pootgoed vermeerderen in de kas en experi-

menten met luisgaas. Dick Hylkema geeft als directeur van 

de Nederlandse Aardappel Organisatie inzicht in het Neder-

landse cluster en de uitdagingen in de sector. Ook volgen 

pitches van: Dirk Peters, LambWeston/Meijer; Anne-Willem 

Maris, biologische akkerbouwer; Rosanne Edelenbosch, Ra-

thenau Instituut; Niels Heining, Bionext en Erik Haaskens 

van McCain.

LIB bij Trendnacht Brabant Kennis 
De Trendnacht is een tweejaarlijks evenement van

Brabant-Kennis. Er namen in het klokgebouw in Eindhoven 

zo’n 300 geïnteresseerden deel. Roxane van Iperen was de 

key   -  note en Lucas de Man was ‘de spreekstalmeester’. Geert 

Wilms gaf met vele voorbeelden inzicht in hoe lib de 

Brabantse land- en tuinbouw met haar omgeving, de markt 

en de maatschappij verbindt. 
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•	Links:	Froukje	Kooter	interviewt	Jaap	Korteweg	bij	het	lib	jubileum.
•	Afscheid	van	Kees	van	Heesbeen.
•	Onder:	Aandachtig	luisterend	bij	maatschap	Hack,	actief	in	
	 de	pootgoedteelt.
•	Rondleiding	in	kleine	groepen	op	het	biologische	champignonbedrijf
	 Heereco.

Biologische Landbouw en de markt
Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Landbouw

hebben beide een ambitie uitgesproken van 15% biologisch areaal 

in 2030. Marktontwikkeling en (keten)samenwerking zijn daarbij 

essentieel. We zijn met zeventig personen aanwezig bij het biolo-

gische champignonbedrijf van Jeffrey en Doris Heeren (Heereco). 

Met het Christiaens Systeem met bewegende bedden zijn de teelt-

cellen gescheiden van de oogstcellen (elk 620 m2). Dit zeer innova-

tieve systeem dat inmiddels als eerste in de wereld is geïnstalleerd 

leidt tot een hogere plukprestatie (tot + 250%), meer werkplezier 

en een hogere opbrengst. Jozef van den Elzen (Nesco: biologische 

champignons) geeft inzicht in de markt. In Nederland is de markt 

voor biologische champignons circa 4%, in Duitsland 8% en in 

Oostenrijk, Zwitserland en Scandinavië tot 12%. Heereco en Nes-

co bedienen samen 85% van de Nederlandse markt. Ontwikkelin-

gen op de nationale en internationale markt worden geschetst door 

Michaël Wilde, directeur Bionext. En Jos Uiterwaal, manager Melk-

stromen bij FrieslandCampina, geeft inzicht in hun strategie met 

betrekking tot de biologische melkstroom. Tenslotte volgen een 

drietal korte pitches door Jan Groen (Green Organics), Joost van 

den Oetelaar (jonge biologisch groenteteler gestart in 2014 met in-

middels 70 ha.) en Theo Bakker (Staatsbosbeheer). 

LIB internationaal
Vanuit de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood is de wens 

uitgesproken naar meer samenwerking met relevante regio’s in 

Europa om van elkaar te leren en samen business te ontwikkelen. 

Inmiddels zijn diverse netwerken geïnitieerd en projecten gestart, 

en worden nieuwe relaties gelegd.

ECCO
ecco(Energy Management Comunity Co-operatives) is in 

de jaren 2018 tot in 2022 uitgevoerd, met een budget van 5,4 mil-

joen euro in België, Frankrijk, Schotland, Ierland, Duitsland en 

Nederland. zlto heeft gewerkt aan het opzetten van energiecoöpe-

raties en aan de rol van de agrarische sector in de energietransi-

tie. Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie u.a. (cdeb) 

was één van de voorbeelden hoe een lokale energiecoöperatie op-

gezet kan worden. Voor Baarle Nassau is de bijdrage van cdeb aan 

het energie gebruik vastgesteld: Verbruik woningen 153 Tj gas, bij-

drage cdeb 7,8%; Verbruik woningen 34 Tj elektra bijdrage cdeb 

13,3%.

Griekse interactie
In 2019 heeft een delegatie Grieken uit de agrofood sector Noord-

Brabant bezocht. Het plan was om dat in 2022 weer te doen, wat 

helaas niet kon doorgaan. Wel is door Geert Wilms in juni een bij-

drage geleverd aan een congres in Peloponnesos. En in november 

in Athene (Agribusiness forum 2022), met diverse vertegenwoor-

digers uit Nederland, Griekenland en Brussel. Geert was onder-

deel van de sessie AgTech-Research-Innovation, met onder andere 

de Griekse secretaris generaal voor Onderzoek en Innovatie. 
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Projecten lib 2022
In 2022 zijn 28 projecten afgerond en is een bijdrage ge-

leverd aan 41 projecten. Namelijk 12 lopende en 29 nieuwe 

projecten met een innovatie impuls van circa vijf miljoen 

euro: 

•	 Vleermuizen als bestrijder in koolteelt

•	 Financiering extensivering landbouwgrond

•	 Innovatieve biologische champignonteelt

•	 Veldwacht, sensoren in de tuinbouw

•	 BeanCam, biologische sperziebonen

•	 Eu-netwerk klimaat slimme bedrijven

•	 PlantPads

•	 Vitaliser-behandeling voor drijfmest

•	 Betaalde bloemstroken, biodiversiteit

•	 Precisie beregening De Kempen 2022–2023

•	 Drip irrigatie aardappel 

•	 Diergezondheid varkens, 2023 

•	 Duinboeren & Maatschappij 2023

•	 Bamboerin

•	 Earth Watch Brabant

•	 ngin jongeren, bajk-sfyn-afth

•	 Laarbeek water neutraal

•	 Opslag duurzame energie, pilot 

•	 Hutten aarde positief

•	 Energie boer-mkb, Roosendaal, fase 2

•	 Bee deal Molenschot

•	 HighTech sensoren: De Hoeve & Vencomatic

•	 Plantmachine zoete aardappel

•	 Plantaardige bemesting grasklaver

•	 Buitenleven-agrarische kinderopvang Tierelier

•	 Hybride zuivel, fase 2

•	 Green Tech Port Brabant 2022

•	 Agro Campussen, implementatie

•	 Verbinden tuinbouw-maatschappij, fase 2

•	 Datamanagement varkenshouderij

•	 Circulaire aardbeienteelt

•	 Bruinrot bestrijding met uv

•	 Waterstof en glastuinbouw

•	 Luchtkwaliteit Vlaanderen-Brabant

•	 Met kleinere melkveestapel meer verdienen

•	 Kruidenmengsels pootaardappelen

•	 Bestrijding meeldauw aardbeien met uv-licht

•	 Druppelirrigatie grasland

•	 Koepelplan voedselbossen 2023−2025

•	 PlantPads, fase 2 

•	 Varroa resistente honingbijen 2023

•	 In	Peloponnesos	was	een	bedrijfsbezoek	onderdeel	van	het	programma.
•	Op	bezoek	voor	biologische	landbouw	in	Denemarken,	bij	zuivelver-	
	 werker	Thise.

Biologische Landbouw Denemarken
Nergens eten zoveel mensen biologisch als in Denemarken. 

Ook het aandeel biologische landbouw is daar met 12% aanzien-

lijk. Brabant streeft naar 15% biologische landbouw in 2030, maar 

zit nu op 2,8%. Een Brabantse delegatie is in Denemarken ge-

weest om te leren van de Deense aanpak. Gedeputeerde Elies Lem-

kes nam het initiatief voor dit bezoek met Bionext, Hutten Cate-

ring, Udea, has, ministerie van lnv en twee biologische boeren 

aangesloten bij Biohuis en Ekoholland, ondersteund door Marjon 

Krol vanuit lib. Het was een zeer divers programma, met als suc-

cesfactor de integrale samenwerking tussen overheid en produ-

centen, onderwijs en retail, maar vooral ook tussen de gang bare 

en de biologische sector. 

Europees demonstratienetwerk 
klimaat slimme landbouw 
In dit zeven jaar durende Climate Smart Demo Farm project

worden 1.500 klimaat slimme voorbeeldbedrijven en klimaat advi-

seurs aan elkaar verbonden in 27 Europese landen. Om ken  nis te 

vergroten van praktische klimaat maatregelen en om versnelling te 

realiseren van betrokkenheid en toepassing van in   no   vatieve maatre-

gelen. Drie ‘typen’ landen worden onderscheidden:

- Hoge emissies van broeikasgassen (6 landen): Frankrijk, VK,   

Spanje, Polen, Italië en Duitsland. 

- Gemiddelde emissies (7 landen): Nederland, België, Ierland, 

Denemarken, Roemenië, Tsjechië en Griekenland.  

- De resterende 14 landen met lage emissies. 

lib wil een aantal bedrijven uit Noord-Brabant in het netwerk 

verankeren. 
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Brongerichte aanpak van ammoniak 
met toepassing van microbiële mix 
bij mest
De bacterie mix Kopros is al drie seizoenen toegepast bij

melkveebedrijf De Pannenhoeve in Oirschot, waardoor am-

moniakemissie en stank sterk verminderd zijn. In 2021 zijn 

ook Van Heerebeek (54 melkkoeien), Van Gorkum (53 koei-

en) en Roefs Agri (48 koeien) aan de slag gegaan en daarna 

zijn nog drie bedrijven aangesloten. De kosten bij de Pan-

nenhoeve zijn 100 euro per koe, bij 175 koeien. Bespaard is 

op krachtvoer en op kunstmestgebruik (betere kwaliteit or-

ganische mest). In januari 2022 zijn bij alle bedrijven am-

moniak metingen gedaan: waarbij de nh3 factor gestandaar-

diseerd uitkwam tussen 1,5 en 6,4. Verder wordt gewerkt 

aan borging en erkenning. 

Innovatieve biologische 
champignonteelt
Nesco, met vestigingen in St. Oedenrode en Boekel en

Heereco in Uden, samen goed voor ruim driekwart van de 

biologische champignonteelt in Nederland (125–150 ton/

week), zijn aan de slag met innovatieve systemen. Nesco 

richt zich op een volledig nieuw systeem met ‘kantelbed-

den’. Heereco heeft in zijn nieuwe uitbreiding een schuif-

systeem ontwikkeld waarmee de bedden naar de plukker 

komen en niet andersom. Ook is er extra aandacht voor 

traceerbaarheid en data met als doel 20–30% efficiënter 

gebruik van grondstoffen en een hogere opbrengst. Verder 

is de ingroeiruimte apart gemaakt van de oogstruimte, wat 

de infectiedruk verlaagt.  

•	Links:	Met	meerdere	melkveehouders	op	de	Pannenhoeve	
	 ervaringen	delen.
•	Biologische	champignons	bij	Heereco	in	Uden.	
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Energiehandelsplatform Roosendaal:
Lokaal duurzame energie van boer naar 
bedrijf
De landbouwsector (excl. glastuinbouw) is sinds 2018 al energie-

neutraal. Voor andere sectoren is het vaak niet mogelijk om op 

eigen terrein energieneutraal te worden. In Roosendaal zijn 

agrarische ondernemers een samenwerking aangegaan met de on-

dernemersvereniging van bedrijventerrein Majoppeveld (ovm) om 

overtollige energie die opgewekt wordt op agrarische bedrijven, 

direct te leveren aan bedrijven van ovm. Inmiddels zijn zeven pro-

ducenten en 21 afnemers gekoppeld, en daarmee zijn de afnemers 

voor 62% zelfvoorzienend op jaarbasis. 

Ontwikkeling BeanCam voor betere 
kwaliteit biologische sperziebonen
Van Raaij Eko bv is een akkerbouwbedrijf in Haps met als hoofd-

tak de teelt van biologische sperziebonen voor de versmarkt (150 

ha.). Inwendige rot is een steeds groter probleem, en die is bij 

de sorteerlijn nog niet zichtbaar, maar leidt wel tot kwaliteitspro-

blemen in de supermarkt. Als oplossing wordt gewerkt aan een 

optische sorteerlijn, waarbij ‘gebrekkige’ sperziebonen via extra 

omniview camera’s, uitsorteren. In jaar 1 moet deze lijn 75% van 

de defecten verwijderen en in het tweede jaar 95%. 

Kinderopvang Tierelier, verbinden van 
kind met natuur en boerderij
De Tierelier (met Buiten Schoolse Opvang voor 485 kinderen) 

gaat de buitenruimte aanpassen zodat de beleving van natuur en 

boerderij voor kinderen én voor hun ouders verbeterd wordt. De 

Tierelier traint en begeleidt de pedagogisch medewerkers in het 

optimaal gebruiken van de buitenruimte en van de verbinding met 

de boerderij. Ook gaat de Tierelier als voorbeeldbedrijf functione-

ren voor andere agrarische kinderdagverblijven in Brabant met als 

basis-onderwerp ‘groene pedagogiek’ en stad-platteland verbin-

ding. 

Bamboerin in Hulsel
De vraag naar nieuwe bio-based materialen is aan het toenemen 

in Europa, die bestaande grondstoffen in de bouw, voedsel- en pe-

trochemische industrie kunnen vervangen. 

Daarvoor is Maike Denissen gestart met een bamboe experiment 

in Hulsel. Met als doel een Nederlandse bamboe proeftuin, in eer-

ste instantie 3–5 ha. Hierbij wordt gekeken naar het effect dat het 

verbouwen van bamboe heeft op de fysieke landbouwgrond en na-

tuurinclusiviteit, het verdienmodel voor de agrariër en de markt-

potentie. 
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Silphie, grondstof voor duurzaam
oesterzwammensubstraat
Voor substraat voor de biologische oesterzwammenteelt wordt mo-

menteel buitenlands tarwestro gebruikt. Het doel is deze import 

te vervangen door alternatieve cellulosebronnen. Daarvoor is ge-

start met 1,5 ha. teelt van Silphie (Zonnekroon), een permanent 

gewas met een levensduur van 25 jaar. Het gewas kan 2,5 tot 3 me-

ter hoog worden, met een enorme biomassaproductie, bloemen 

die bij insecten geliefd zijn en een stevig wortelstelsel waardoor 

opbouw van organische stof plaatsvindt (CarboCert gecertificeerd 

voor co2-opslag).

Certificering van kunstmestvervangers voor 
mestverwaarding en kringlooplandbouw
Kunstmestvervangers staan hoog op de agenda, bij zowel de 

Nederlandse landbouw als de overheid. Om kosten te besparen, 

om grondgebonden te worden en om de dierlijke mest beter te 

gebruiken en daarmee de behoefte aan kunstmest te verlagen. 

Onder andere Groenewoud Gas van Frank van Genugten was in 

de aanpak betrokken, hij verwerkt de mest van 12 melkveehou-

ders en produceert groen gas (750 huishoudens) en organische 

kunstmestvervanger. 

•	Rechts,	met	de	klok	mee:	Zoete	aardappel.
•	Sub	irrigatie,	eerste	metingen.
•	Aardbeien	in	tunnelkassen,	niet	chemisch	bestrijden	van	meeldauw
•	‘Bodem	in	Beeld’	bij	Van	den	Oever	boomkwekerijen.

•	Links:	Op	bezoek	bij	Silphie.
•	Op	bezoek	bij	Groenewoud	Gas.
•	Bij	melkveebedrijf	Aarts	82%	reductie	van	ammoniak	emissie.
•	Onder:	Ontwikkeling	hybride	zuivel,	de	volgende	stap	
	 richting	de	markt.

Innovatief stalsysteem voor 
de melkveehouderij
In de melkveestal worden feces en urine vermengd, wat 

leidt tot ammoniak emissie. In dit project is met vier 

bedrijven, waaronder twee Brabantse, aan de slag gegaan 

met de Lely Sphere, die stallucht afzuigt en feces en urine di-

rect bij de bron scheidt. De resultaten zijn goed. In 

november 2019 was bijvoorbeeld bij één van de Brabantse 

bedrijven de nul-meting 12,4 kg nh3/koe (norm was 13 kg 

nh3/koe). Na installatie van de Lely Spere was de ammoniak 

reductie bij dit bedrijf 82% (2,34 kg nh3/koe). Verdere 

‘fine-tuning’ vindt plaats, zoals winst voor geur en inzet van 

de dunne fractie als kunstmestvervanger.

Hybride Zuivel op het melkveebedrijf 
van de toekomst
Melkveebedrijf De Dobbelhoeve richt zich op hoogwaar-

dige, specifieke zuivel producten. Deze producten worden 

onder de merknaam Mijn Melk op de markt gebracht. Dit 

wil men verder uitbreiden richting ‘hybride melk’, aange-

zien er goede mogelijkheden zijn voor het samengaan van 

de verwerking van producten van dierlijke en plantaardige 

oorsprong. De mini melkverwerkingsfabriek (die op het 

bedrijf staat) is in de basis geschikt voor de verwerking 

van beide stromen. Inmiddels zijn de eisen waaraan de 

‘toekomstmelk’ zal moeten voldoen vastgesteld met een 

verhouding van 60% plantaardig en 40% dierlijk eiwit.
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Bodem in Beeld
Een nieuwe bodem analysemethode is ontwikkeld, waarbij
naast chemische en fysische parameters ook biologische pa-

rameters worden geanalyseerd. Bij een zes-tal agrariërs met 

verschillende teelten is de waarde van de nieuwe bodem-

analyse methode gedemonstreerd en getoetst. Er zijn ge-

durende het project drie ‘communicatie-bijeenkomsten’ 

geweest met circa 200 deelnemers. Gebleken is dat onder-

nemers erg enthousiast zijn over de analyses en sensoren. 

Wel geven ze aan dat extra aandacht voor scholing en advies 

nodig is. 

VARTA
gova b.v. is in 2016 aan de slag gegaan naar de extractie

mogelijkheden van de inhoudsstoffen van Laurier. In een 

vervolgtraject is een eigen lab ontwikkeld met uitgebreidere 

testmogelijkheden. Dat heeft geleidt tot nieuwe producten: 

een zuiver plantaardige zeep en laurierdrop. Maar ook heeft 

gova het Valorisatielab Reststromen Tuin- & Akkerbouw (varta) 

opgericht, een start-up die zich gespecialiseerd heeft in het 

verwaarden van reststromen uit de agrarische sector.

Diervriendelijk en wildreddend maaien
Familie Oomen in Oirschot werkt al 27 jaar samen met 

Natuurmonumenten in het beheer van het natuurgebied de 

Kampina. Ze hebben als doel om wilddoding (reeën, hazen, 

konijnen, vossen en weidevogels) door maaien volledig uit 

te bannen, door als eerste in Nederland in te zetten op in-

novatieve mechanisatie via het diervriendelijk en wildred-

dend systeem Sensosave. Tijdens het maaien wordt met 

warmte- en optische camera’s wild gedetecteerd waarna 

de trekker stopt. Inmiddels, na de nodige testen, zijn de 

eerste ervaringen zeer positief en wordt inderdaad alle wild 

gedetecteerd.  

Effectiviteit en efficiëntie sub-irrigatie.
Sub-irrigatie, het inlaten van water in combinatie met een peil-

gestuurd drainagesysteem, is een veelbelovend alternatief voor be-

regening. Het verwachte voordeel is een betere waterbenutting, 

minder nitraatuitspoeling en een hogere grondwaterstand. Om de 

effecten te meten zijn regen- en debietmeters geplaatst bij Kees 

Huijbers in Nuenen en wordt dagelijks gemeten: gewenste grond-

waterstand, daadwerkelijke grondwaterstand, aangevoerde kuubs

water en afvoer vanuit de stuwbuis. Gezien de droogte is het sub-

irrigatie systeem breed onder de aandacht geweest, zoals bij Eén 

Vandaag en NOS.  

Plantmachine zoete aardappel
In 2020 is vanuit lib een bijdrage geleverd aan het project 

‘Ketenontwikkeling Bataat’ (zoete aardappel). Er is een kennis-

netwerk opgezet met 30 telers die op 300 hectare (12.000 ton) 

met deze teelt aan de slag zijn, circa 90% van het totale areaal. In 

het kennisnetwerk is extra aandacht besteed aan mechanisatie, in 

eerste instantie aan het planten van de ‘slips’ (wortel-stekjes) van 

zoete aardappel. Dat wordt nu nog handmatig gedaan. Door 3d 

simulatie en engineering wordt een 2.0 versie ontwikkeld van de 

zoete aardappel plantmachine. 

Inzet UV-licht bij bestrijding meeldauw
Meeldauw is een hardnekkig probleem en wordt in tunnelkassen

bestreden met chemische bestrijdingsmiddelen. Een alternatief is 

om met uv-c licht meeldauw te bestrijden. De celwanden van de 

schimmelbuis worden bij een specifieke lichtfrequentie kapot 

gemaakt en de schimmel gaat dood. Aardbeienbedrijf Hereijgers 

in Zundert wil dit gaan toepassen om te ervaren in welke mate 

meeldauw effectief kan worden bestreden. Dit moet ertoe leiden 

dat de gangbare chemische bestrijding zeer sterk zal worden 

gereduceerd.
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Inmiddels zijn er 8.937 agrarische bedrij-

ven in Noord-Brabant, dat is sinds 2000 

een daling van 48%, geheel in lijn met de 

Nederlandse trend. In 2020 zijn er 261 

bedrijven gestopt.

Het areaal landbouw cultuurgrond is sinds 

2000 met bijna 35.000 ha. afgenomen. 

Het aantal melkkoeien (blauw) is sinds 

2000 in Noord-Brabant met 9% gedaald 

(-22.000 melkkoeien), in Nederland was er 

een stijging van 4% (+ 67.000). 

Het glasareaal in Noord-Brabant blijft door-

stijgen met 82 hectare in het laatste jaar 

(+5%). terwijl er in Nederland een afname 

was van 90 ha.

Het aantal varkens in Noord-Brabant is tus-

sen 2000-2020 redelijk stabiel op 48% van 

het Nederlandse totaal, maar de daling van 

500.000 stuks in het laatste twee jaar is in 

Noord Brabant groot (- 9%). 

Het aantal kippen is de laatste twee jaar 

met ruim 1 miljoen stuks verminderd (-5%).

Het aantal arbeidsjaareenheden (aje) in de 

primaire sector is afgelopen jaar gedaald 

met 1% in Noord-Brabant. 

De totale standaard opbrengst in de Bra-

bantse primaire sector blijft met 4,8 miljard 

euro in 2022 hoog.  

nederl 2022 N-Br 2022%2000 2010 2020 2022

N-Br 2000 N-Br 2010 N-Br 2020 N-Br 2022 Nederland %N-Br/Ned

17.282 12.902 9.373 8.937 51.042 18%

 270.193 ha.  251.403 ha. 238.316 ha. 235.743 ha.  1.804.595 ha. 13%

 1.107 ha.  1.450 ha. 1.432 ha. 1.624 ha.  10.677 ha. 15%

 5.083 ha.  7.802 ha. 8.208 ha. 8.788 ha.  17.239 ha. 51%

 1.170 ha.  2.544 ha. 1.850 ha. 1.531 ha.  2.132 ha. 72%

723.968
229.551

667.270
210.753

597.158
212.609

594.391
208.357

3.834.245
1.570.653

16%
13%

 5.714.788  5.515.227 5.738.025 5.246.109  11.278.858 47%

29.113.756 27.798.280 26.677.864 25.425.038 97.565.477 26%

35.203 aje
3,6 miljard

29.591 aje
4 miljard

27.655 aje
4,9 miljard

27.595 aje
4,8 miljard

159.193 aje
25 miljard

17%
19%

De tabel en cijfers 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 

Contact Bureau lib: 
Onderwijsboulevard 225, 5223 de ‘s-Hertogen-
bosch, Postbus 100, 5201 ac ‘s-Hertogenbosch 
www.stuurgroeplib.net

Ir. drs. Geert Wilms: m: 06 533 639 30
geertwilms@stuurgroeplib.net
Ir. Marjon Krol: m: 06 533 639 37 
marjonkrol@stuurgroeplib.net
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Enkele cijfers 
In 2022 realiseerden 8.937 agrarische bedrijven in Brabant een 

totale standaard opbrengst van 4,8 miljard euro (500.000 

euro per bedrijf ). Naar verwachting daalt het aantal bedrijven 

in 2030 naar 6.800 met 6.0 miljard euro standaardopbrengst 

(900.000 euro per bedrijf ).

In 2021 at de gemiddelde Nederlander 38,1 kg vlees; vrijwel 

evenveel als de 38 kg in 2020. Vergeleken met 2005 is de vlees-

consumptie gedaald met 300 gram per persoon.

Zo’n 3 van de 10 bedrijven zijn actief in de multifunctionele 

landbouw in Nederland. De omzet is tussen 2018 en 2020 

gestegen met 15% tot circa 1.015 mln. euro. Boerderijverkoop 

is met 370 mln. euro de grootste activiteit, gevolgd door zorg-

landbouw (315 mln. euro).

De laatste jaren waren extreem droge jaren. In Nederland werd 

in 2020 minimaal 1 x beregend op ruim 354.000 ha. In Noord-

Brabant was dat 86.100 ha. Het totale water gebruik voor irri-

gatie varieert sterk per jaar en was in Nederland in 2020 circa 

269 miljoen kuub, en in 2016 zo’n 38 miljoen kuub. 

De oppervlakte veldbonen groeide in 2022 met 538 hectare 

naar 2.020 hectare, een toename van 36 procent, ook in 

Noord-Brabant is de veldboon een voorloper in de eiwit transi-

tie, met 289 ha.

Het aandeel van duurzaam voedsel in de totale voedselbe-

stedingen (supermarkten, foodservice en speciaalzaken voor 

duurzame voeding) is toegenomen van 17% in 2020 naar 19% 

in 2021. Inmiddels ruim 9,5 miljard euro, met als toppers pro-

ducten met het keurmerk Beter Leven circa € 3,2 mld., gevolgd 

door Biologisch, € 1,6 mld.

Tabel
Aantal bedrijven, Areaal cultuurgrond (in ha.), 
Veestapel (stuks), Werkge  legenheid (aje’s) en 
Opbrengst (euro’s) in Noord-Brabant.


