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Stuurgroep
Landbouw Innovatie
Noord-Brabant

Bedrijfsbezoek
Rijk Zwaan Breeding,
tuinbouwzaadteelt

De Provincie Noord-Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (zlto) hebben in 2003 het convenant
‘Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant 2004 –
2007’ afgesloten. In dit convenant werken beide partijen samen aan de stimulering en ontwikkeling van een duurzame,
concurrerende en toonaangevende land- en tuinbouw. Een
land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het buitengebied in de provincie Noord-Brabant.

De bedrijfstak van de zaadteelt kenmerkt zich door een
combinatie van hightech (biotechnologie, gebruik van
celbiologische en moleculaire technieken) en vakmanschap.
Het betreft een bedrijfstak met creatie van een grote toegevoegde waarde. Een kilogram tomatenzaad kost bijvoorbeeld 50.000 euro. Dit is een goed voorbeeld van de kenniseconomie zoals we die in Nederland (Noord-Brabant)
voorstaan.
Rijk Zwaan is sinds vier jaar actief in de veredeling van
groentezaden in Fijnaart, met 150 mensen en op een locatie van 60 hectare in het buitengebied. Het hoofdkantoor
staat in De Lier (Zuid-Holland). In verband met behoefte
aan goede grond en ruimte zijn de r&d faciliteiten verplaatst naar Fijnaart. Hier vinden de veredelingsactiviteiten
plaats van groenten die in de vollegrond in Noordwest en
Oost Europa worden geteeld.
Tijdens de rondleiding werden inleidingen gegeven door
de directeuren Van Doornmalen en Reinink van
Rijk Zwaan en de directeur Van Elsen van de branche organisatie Plantum nl. De boodschap:
• In de ‘plantenveredeling’ komen milieu, innovatie en
markt heel duidelijk samen.
• Er is een grote behoefte in de veredelingssector aan ‘aanstormend talent’ van Wageningen en hbo instelling.

Mede door de sterke internationalisering en vermaatschappelijking van de land- en tuinbouw zijn de uitdagingen enorm.
Kansen en mogelijkheden zijn er echter ook volop. Deze
worden op twee manieren opgepakt door de Stuurgroep lib:
1. Door het stimuleren van een strategische landbouwdiscussie.
Hierbij wordt de land- en tuinbouw enerzijds beschouwd als
schakel in samenhang met andere schakels in Agro Food
Ketens en anderzijds als een belangrijke factor in samenhang
met andere functies en activiteiten in het landelijk gebied.
2. Door het initiëren en ondersteunen van activiteiten gericht
op het daadwerkelijk implementeren van vernieuwingen in
de 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 2007.

Foto: Tijdens het bezoek aan Rijk Zwaan
wordt een plantmachine met gps gedemonstreerd.

Foto omslag: Biologische trostomaten van
de 19 leden tellende telersvereniging ‘Trospartners’.

Ondertekening nieuwe lib convenant
en bezoek Biotrio
Het nieuwe Lib-convenant 2008 – 2011 is in augustus
2007 ondertekend tijdens een stuurgroepbijeenkomst met
aansluitend een themabijeenkomst over de wederzijdse inspiratie van de biologische en de gangbare landbouw. Deze
bijeenkomst vond plaats op het bedrijf Biotrio in Zevenbergen. Biotrio is een Biologisch bedrijf van 260 hectare
van 3 ﬁrmanten: Jaap Korteweg, Kees van Beek en Dyanne
Schrauwen.
Een vijftal jaren geleden is gestart met het Rijpaden
systeem (gps), met lib-ondersteuning, ter bevordering
van een goede bodemstructuur: beter voor de opbrengst
en beter voor het milieu. Inmiddels is dit systeem bij 100
gangbare en biologische bedrijven in gebruik.
Ook is de waterberging bekeken; deze kan in tijden van
nood 40.000 m2 water bergen.
De catering werd verzorgd door Meat-less, een bedrijf dat
eiwitproducten produceert op basis van het gewas lupine,
een project dat ook door lib wordt ondersteund. Op deze
manier speelt de akkerbouw in op kansen die er liggen om
invulling te geven aan de groeiende eiwitbehoefte in de
wereld.
Tijdens het bezoek is ook een toelichting gegeven door
Bert Lotz, w ur, over de interactie tussen de biologische en
de gangbare landbouw in het thema gentechnologie.

Foto: Twee ﬁrmanten van Biotrio
en enkele lib bestuursleden ﬂankeren
de trekker met rupsbanden voor het
door gps ondersteunde rijpadensysteem.

Landschapskwaliteit
en het Kempisch Heideschaap
In november 2007 is een themabijeenkomst georganiseerd
over landschapskwaliteit. Tijdens deze bijeenkomst gaf
Jaap Dirkmaat van de Nederlandse Vereniging voor Cultuurlandschappen een inleiding over het ‘Deltaplan voor het
Landschap’ dat de schoonheid en aantrekkelijkheid van het
Nederlandse cultuurlandschap moet terugbrengen en borgen. De kosten daarvan bedragen circa 600 miljoen euro
per jaar. Om te laten zien dat het werkt wil hij in een aantal
proefgebieden aan de slag. In het Groene Woud is inmiddels actie ondernomen.
Herman van Ham, zlto en lib bestuurder, gaf vervolgens
een toelichting op het project alfa-bouw dat agrarische
ondernemers bewust moet gaan maken van het belang van
de beeldkwaliteit van hun agrarische gebouwen voor maatschappelijke acceptatie in hun omgeving en derhalve aan
hun ontwikkelingsperspectief in die omgeving. Inmiddels
is het project gestart.
Tenslotte was er aandacht voor de introductie van Kempen
Lam, de merknaam voor lamsvlees van het Kempische
Heideschaap. In dit initiatief gaan ecologie en economie
(planet en proﬁt) samen op. Het project Ketenontwikkeling Kempisch Heideschaap was onderdeel van het, mede
door lib ondersteunde, eu Interreg project ‘Lifescape – Your
Landscape’. Gedeputeerde Onno Hoes, Wim de Jong van
Brabants landschap, schapenhouder Loek Hilgers en chefkok Edwin Loos gaven een toelichting.
Het bleek een zeer inspirerende avond met diverse verassende ontmoetingen tussen praktijk en beleid.

LIB Internationaal
Interactief Waterbeheer in de grensregio Vlaanderen-Nederland
In 2007 is gewerkt aan het voorbereiden van ‘Interactief Waterbeheer’, waarbij 21 belanghebbende organisaties werkzaam in
het grensgebied Vlaanderen-Nederland vanaf 2008 aan de slag
willen. Een aantal van de projectpartners heeft al samengewerkt
in het Interreg-IIa project ‘Watermanagement in het Benelux
Middengebied’ en het ‘Interreg-IIIa project ‘Duurzame Watersystemen’. Het nieuwe initiatief is een mix van nieuwe en oude
projectpartners, een nieuw thema en een vernieuwde aanpak:
interactief in combinatie met gebiedsgericht. Het project moet
inhoud gaan geven aan een internationale aanpak van de waterproblematiek.

Foto: Gedeputeerde en lib bestuurder Annemarie Moons roept bij
de afrondende bijeenkomst van Duurzame watersystemen het lib op
om een Interreg IV traject te starten.
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LIB in Sicilië
Geert Wilms heeft samen met Rob Maessen (provincie
Noord-Brabant) de ‘Lib en Lifescape aanpak’ in Sicilië voor
een internationaal gezelschap van 250 personen gepresenteerd tijdens een internationaal congres over ‘farming
systems’. De presentatie droeg de veelzeggende titel:
‘Multifunctional farming systems contributing towards the
quality of rural and urban areas in Noord-Brabant, The
Netherlands’. De presentatie ging in op de veranderingen
in de agrarische sector in Nederland: van voedselproductie
naar gecombineerde productie van voedsel en publieke
goederen en diensten. Toegelicht werd dat een groeiend
aantal boeren een belangrijke rol spelen in een duurzaam
beheer van een aantrekkelijk platteland en nieuwe diensten
leveren aan de nabijgelegen stedelijke gebieden zoals zorg,
educatie, recreatie en waterberging. Het is duidelijk dat
de vragen vanuit de samenleving veranderen, maar, hoe
weten we welke beslissingen we moeten nemen om hierop
in te spelen? In Noord-Brabant leren boeren en ondernemers dit door het uit te proberen. ‘Farmers and entrepreneurs in Noord-Brabant are learning this by doing’.
Rural European Platform
Het rep is een netwerkorganisatie die op Europees niveau
een bijdrage moet leveren aan de verbinding van en kennis
uitwisseling tussen regionale organisaties met verschillende achtergronden, zoals: boeren en tuinders, overheden,
natuur- en milieuorganisaties, business en wetenschappers.
Na eerdere bijeenkomsten in Noorwegen en Polen is in
oktober 2007 een workshop georganiseerd in Boxtel met
ongeveer 50 deelnemers uit 8 landen, met presentaties van
Antoon Vermeer (voorzitter zlto), Melinda Appleby (Natural England) en Leonardo Costa (Universiteit Porto).
Verder zijn diverse voorbeelden de revue gepasseerd, zoals:
South Downs Lamb (combinatie markt en natuur), Valdres
Quality Limited Company (merkstrategie van 120 boeren
van regionale producten/diensten en landschap in Noorwegen) en een presentatie door Liesbeth Hermanussen die
een duidelijk voorbeeld liet zien waaruit bleek dat primaire
voedselproductie en nieuwe plattelandseconomie elkaar
versterken. Het geheel werd ingekaderd door een visie op
landbouw en plattelandsontwikkeling en een veranderend
Europees beleid, voorbereid door een internationaal gezelschap van plattelandseconomen. Ook zijn een drietal bedrijven in de omgeving bezocht met relatie met dit thema.

Foto: Het internationale Rural European Platform
op bedrijfsbezoek bij Van den Berk boomkwekerijen.

Projecten
lib 2007
In 2007 is een bijdrage geleverd aan 20 lopende projecten
en 16 nieuwe projecten met een innovatie impuls van meer
dan 8 miljoen euro.
Nieuwe projecten lib 2007:

. Stikstof op het juiste Peil
. Verduurzaming van de melkveestapel
. Plantaardige mest, gesloten kringloop
. Demonstratie waarschuwingssysteem
in laanbomenteelt (Tilia)
. Bax biosmeermiddelen
. Nieuwe weidemengsels op droogtegevoelige zandgrond
. Comfort Class in de varkenshouderij
. Precisie irrigatie en bemesting in de aardappelteelt
op zandgrond
. Groene Rafﬁnage (hoogwaardige producten uit
natuurlijke grondstoffen)
. Innosfeer, innovatiekracht in de tuinbouw
. Stimuleren Agrobiodiversiteit en duurzaam
bodembeheer (Spade)
. Gebruik sleepdoek op de klei
. Bestrijding schimmels bij aardbeien met
uv-c lichtstraling
. Verminderen broeikasgasemissies melkveehouderij
. Inzet gps en precisietechnieken in laanbomenteelt
. Demonstratie precisiespuittechnieken in de akkerbouw

Comfort Class in de varkenshouderij ...

Verduurzaming
van de melkveestapel
Het landelijke onderzoek ‘Werken aan duurzaam melkvee’
richtte zich op de verduurzaming van de melkveestapel. Als
kader werd het triple-P concept gehanteerd zoals door de
w rr beschreven: duurzaamheid is rekening houden met
Ecologische, Economische en Ethische belangen. In WestBrabant is een pilotgroep van 12 melkveehouders gestart
met de verduurzaming van hun melkvee:
Economie: verdubbeling van de productieve
levensduur, verlaging van de productiekosten;
Ecologie: minder mest, mineralen, methaan,
ammoniak, grondstofverbruik;
Ethiek: verbetering van gezondheid en welzijn
van het vee.

.
.
.

Glastuinbouw
De glastuinbouw krijgt een steeds prominentere rol
binnen de Landbouw sector in Noord-Brabant, door de
economische omvang en door de innovatiekracht. Anderzijds staat de sector letterlijk in een glazenhuis binnen de
maatschappij en zijn er diverse thema’s die discussies en
problemen oproepen: assimilatiebelichting, seizoensarbeid,
energiegebruik en landschappelijke inpassing.
Om dit beter inzichtelijk, en bespreekbaar, te maken is als
eerste stap door de vereniging ‘Peelland’, samenwerkingsverband van 60 tuinders in Zuidoost-Nederland, een dvd
ontwikkeld.

Foto: Geert Wilms bij de beoordeling van enkele vlasmonsters

Tevens vond in 2007 overleg plaats met het Franse itl om voorbereidingen te treffen voor het van start gaan van een samenwerking tussen de drie landen in 2008. Frankrijk is het belangrijkste
vlasland. Verder is in het vlasteeltgebied Altena – Biesbosch
gewerkt aan een meer efﬁciënte en effectieve samenwerking tussen telers en de verwerker van vlas.

Spade
In 2007 zijn de hoofdlijnen van het landelijk project Spade
uitgezet, als voorbereiding voor de start in 2008. Spade moet de
kennis op het gebied van duurzaam bodembeheer en functionele
agro-biodiversiteit innoveren, bundelen en uitwisselen tussen
ondernemende agrariërs met het oog op een duurzame landbouw. Daarmee schept het project voorwaarden voor een robuust
productiesysteem, door slim gebruik te maken van biodiversiteit
en bodemeigenschappen. Spade is een project van de regionale
lto’s met ondersteuning van v rom en lnv.

Vlasteelt
De vlasteelt draagt bij aan de diversiteit van het bouwplan
en de omgeving en heeft op twee manieren een impuls gekregen: In 2006 en 2007 zijn op de Rusthoeve teeltproeven
uitgevoerd in samenwerking met het pov lt in Rumbeke (b).

Foto: Verduurzaming van de melkveestapel.
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Programma lib
2008 – 2011
In 2007 hebben de provincie Noord-Brabant en de zlto
het nieuwe lib convenant ondertekend, met als doel een
duurzame vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de
kwaliteit van het platteland. Dat moet worden bereikt vanuit
een integrale visie op de land- en tuinbouw en het platteland en door gezamenlijke meningsvorming met ‘de benen
op tafel’, organisatie van ontwikkelkracht en het uitvoeren
van experimenten en projecten.
De activiteiten van de Stuurgroep lib worden via 3 invalshoeken ingestoken:
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1. Projectmatig worden innovaties in gang gezet en ondersteund.
2. Themabijeenkomsten worden georganiseerd op het
grensvlak van landbouw, platteland, markt en maatschappij.
3. Als Platform worden onderwerpen vanuit maatschap
pelijk- en marktperspectief besproken en verbindingen
gelegd tussen beleidsvelden en organisaties.
Om goed in te spelen op de ontwikkelingen in de primaire
sector als beeldbepaler van het Brabantse platteland en het
veranderde krachtenveld daarbij, wordt de focus van het
vernieuwde lib gelegd op twee thema’s:
1.Verduurzamingg
Gezien de verwachte toekomstige ontwikkelingen in de
sector (schaalvergroting, intensivering en specialisatie) is
er blijvend aandacht nodig voor een verdere verduurzaming
van de sector. De sector wordt uitgedaagd om enerzijds
concurrerend te blijven in de markt en anderzijds de milieubelasting terug te brengen, zuiniger met hulpstoffen
(energie, bestrijdingsmiddelen, mineralen) om te gaan en
robuustere systemen te ontwikkelen (zoals de energieleverende kas en in de biologische landbouw de interactie van
bodem, biodiversiteit, water, landschap en dierenwelzijn).
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.

Nieuwe projecten
biologisch 2007
.
.
.
.
.
.
Biovar2 Brabant
Let’s talk bio
Week van de Smaak
Samenwerking omschakeling glastuinbouw
Communicatie aanpak bodemmoeheid in
de biologische fruitteelt op zand
Biologisch ondernemen

Ketenbijeenkomst
‘Een duurzame groei van
de biologische sector’
Op 8 februari 2007 werd door lib in samenwerking met
de zlto de themabijeenkomst ‘een duurzame groei van de
biologische sector’ georganiseerd. Aanleiding voor deze bijeenkomst was de sterk aantrekkende vraag in alle biologische sectoren, terwijl het aanbod lijkt achter te blijven.
Achtereenvolgens legden Jan Zomerdijk van Ecomel /
Campina, Perry Leemans van ardo, Henk Gerbers van De
Groene Weg/vion en Nico van den Broek van de Vereniging van Biologische Varkenshouders, uit wat de situatie in
ieders sector was. Uit de presentaties en discussie bleek dat
in alle sectoren de markt sterk vragend is en dat een goede
ketenregie nodig is waarbij producenten en verwerkers
samen optrekken. In de plantaardige sector ontbreekt deze
ketenregie. De teler heeft met een bouwplan en vruchtwisseling te maken en levert aan meerdere afnemers wat tot
een sterke versnippering leidt. Antoon Vermeer wees op de
noodzaak van meer samenwerking en een betere ketenregie
in de plantaardige sector.
Geconcludeerd werd dat een duurzame doorontwikkeling
van de biologische landbouw een goede balans vereist tussen vraag en aanbod. De sterk aantrekkende marktvraag
leidt tot een behoefte aan omschakelaars in de meeste sectoren. Om tot een duurzame doorontwikkeling te komen is
integrale samenwerking in de keten een basisvoorwaarde.

Foto: De ondertekening door Antoon Vermeer en Paul Rüpp
van het lib convenant 2008 –2011. Beiden hebben er weer zin in
en benadrukken de meerwaarde van de samenwerking in lib voor
respectievelijk de zlto en de Provincie Noord-Brabant.

Biologisch ondernemen
Dit project is ontwikkeld als vervolg op de ketenbijeenkomst
‘een duurzame groei van de biologische sector’.
Doel van het project is een marktgerichte omschakeling in
de biologische plantaardige sector te stimuleren vanuit een
ketenaanpak. De overheid geeft geen omschakelsubsidie
meer. Dus de markt is aan zet als het gaat om het vinden
en binden van nieuwe omschakelaars. Telers met interesse
in omschakeling wacht een ﬂinke uitdaging. Vanwege de
vruchtwisseling hebben zij meerdere teelten met elk eigen
afnemers. Ze moeten een geheel nieuwe markt verkennen.
In het project stelt een zestal ketenpartijen (waaronder
Greenery, ardo, Green Organics, Agriﬁrm) actieplannen
op voor de benadering van potentiële omschakelaars. In de
actieplannen wordt omschreven hoe ze dat gaan doen en
welke ondersteuning ze de omschakelaars kunnen bieden.
Verder wordt de samenwerking tussen deze afnemers
gestimuleerd.

Week van de Smaak Brabant
In de laatste week van september 2007 is de eerste landelijke ‘Week van de Smaak’ gehouden. Het bleek een groot
succes met ongeveer 1000 activiteiten in het hele land. In
het project ‘Week van de Smaak Brabant’ werden in Brabant
een aantal eigen activiteiten opgepakt en werd met name ingezet op een stevige communicatie. Ook dit bleek een groot
succes. In Brabant vonden meer dan 100 activiteiten plaats.
Deelnemers waren: scholen, restaurants, kookstudio’s,
winkels, boeren en ook twee zorginstellingen in Brabant.
De deelname in Noord-Brabant viel op. De ‘Week van de
Smaak’ blijkt voor al deze partijen een goede kapstok te zijn
om duurzaam geproduceerd en bereid voedsel te promoten.
Een greep uit de activiteiten:
Brabantse Kick Off op Landgoed Wolfslaar met
lancering kookboek ‘Puur, het Brabantse Product’.
Landelijke aftrap ‘School adopteert kok’ en uitvoering
op vijf Brabantse scholen, waarbij een bekende kok
drie dagen een kantine begeleid samen met leerlingen.
Biologisch boerenbuffet met 100 deelnemers op
‘t Schop in Hilvarenbeek.
Veel aandacht in de media: minimaal 50 artikelen in
regionale media (oa. Brabants Dagblad, bn de Stem)
en prominente plek in landelijke pers; aandacht op
radio en t v in Brabant.
In 2008 zal de ‘Week van de Smaak in Brabant’ weer
een vervolg krijgen.

.
.
.
.

Foto: Landelijke aftrap ‘School adopteert kok’
op van Maerlant College in Den Bosch met Pierre Wind,
mede-initiatiefnemer voor de Week van de Smaak.

Foto: Leden van de studieclub biologische glastuinbouw op
bezoek in de kas met de biologische aubergines van Purple Pride
bij de gebr. Franken in Bergen op Zoom.

Samenwerkingsproject
omschakeling glastuinbouw
In dit project zijn de telersverenigingen Trospartners en Purple
Pride een samenwerking gestart waarbij zij samen ruim 16.000
m2 glas omschakelen naar de biologische teeltwijze. De ontwikkelingen in de markt, waarbij er een sterke vraag is naar biologische glasteeltproducten, hebben tot die samenwerking geleid.
Purple Pride is een vereniging met 7 leden en in totaal 25,5 ha
glastuinbouw waarin allerlei soorten aubergines geteeld worden
van ‘gewone’ aubergines tot allerlei ‘specialties’ met afwijkende
smaak, maat en kleur. Purple Pride is de auberginespecialist die
haar afnemers alles wil kunnen bieden op het gebied van aubergines. Door de sterk groeiende vraag in de biologische markt zijn
zij zich hierop gaan oriënteren.
Trospartners is een vereniging met 19 leden en in totaal 58 ha
glastuinbouw, gespecialiseerd in trostomaten. Telersvereniging
Trospartners wil de mogelijkheid van biologische teelt verkennen
door zelf uit te proberen hoe omschakeling naar biologisch verloopt. Alle kennis en ervaring die hiermee wordt opgedaan komt
zo direct beschikbaar voor de leden van de vereniging die hiermee
kunnen beslissen of ze vervolgens zelf willen omschakelen.
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Cijfers

Vormgeving: Florus Groenewegen www.ﬂorus.nu
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Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave
van de Stuurgroep Landbouw
Innovatie Noord-Brabant
(Stuurgroep lib)
Contact
Geert Wilms / Marjon Krol
Postbus 512, 5000 AM Tilburg
tel: 013 542 64 29
info@stuurgroeplib.net
geertwilms@stuurgroeplib.net
www.stuurgroeplib.net

