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In september 2007 hebben de provincie Noord-Brabant
en de zlto het nieuwe convenant ‘Stuurgroep Landbouw
Innovatie Noord-Brabant 2008 – 2011’ ondertekend, met
als doel een duurzame vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland. Dit moet worden
bereikt vanuit een integrale visie op de land- en tuinbouw
en het platteland en door gezamenlijke meningsvorming,
organisatie van ontwikkelkracht en het uitvoeren van experimenten en projecten.
De activiteiten van de Stuurgroep lib worden via 3 invalshoeken ingestoken:
1. Projectmatig worden innovaties in gang gezet en ondersteund.
2. Thema bijeenkomsten worden georganiseerd op het
grensvlak van landbouw, platteland, markt en maatschappij.
3. Als Platform worden onderwerpen vanuit maatschappelijk- en marktperspectief besproken en verbindingen gelegd
tussen beleidsvelden en organisaties.
Om goed in te spelen op de ontwikkelingen in de landbouw
wordt de focus van het vernieuwde lib gelegd op twee
thema’s:
1.Verduurzaming.
De landbouw wordt uitgedaagd om enerzijds concurrerend
te blijven in de markt en anderzijds de milieubelasting terug
te brengen, zuiniger met hulpstoffen om te gaan en robuustere systemen te ontwikkelen. Innovatie, is hierbij de motor
voor duurzame ontwikkeling.
2.Vermaatschappelijking.
De landbouw komt steeds meer midden in de samenleving
te staan. Daarbij is het zaak de juiste verbindingen in dat
krachtenveld te leggen. Een sector die hoogwaardig voedsel
(en sierteeltproducten) produceert maar ook, tegen een
marktconforme vergoeding, maatschappelijke diensten
levert als: energie, schoon water, biodiversiteit, koolstof
vastlegging, natuur, landschap, zorg, recreatie en toerisme;
samengevat als multifunctionele landbouw.
Dit verslag beschrijft de verschillende activiteiten van de
Stuurgroep lib in 2008.

Foto omslag: Bomen op het bedrijf van Van den Berk Boomkwekerijen
te Sint-Oedenrode, in juni 2008 de locatie voor een lib symposium en
winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2009, 7 januari jongstleden door Minister Gerda Verburg uitgereikt.
Inzet: Aftrap van de ‘Mooie maaltijd’ bij zorgcinstelling de Wilgenhof
in Eindhoven

Bedrijfsbezoek
Van den Berk Boomkwekerijen
Op 12 juni 2008 was de Stuurgroep lib te gast bij Van den
Berk Boomkwekerijen. Directeur Pieter van den Berk gaf
een rondleiding over deze boomkwekerij van 280 hectare
met 100 werknemers. Een bijzonder bedrijf; wat in januari
2009 werd bevestigd met het winnen van de Tuinbouwondernemersprijs 2009.
Vóór de rondleiding werd het Symposium: ‘Dynamiek in
de Boomkwekerij’ gehouden, met bijna 100 deelnemers en
verschillende inleidingen:
• Gedeputeerde Annemarie Moons benadrukte het belang
van de boomkwekerij voor Brabant en voor de Brabanders
in de steden:“Bomen dragen bij aan een betere leefomgeving voor de burger”.
• Wethouder Jan Brenninkmeijer uit Haaren gaf een toelichting op het fenomeen Greenport en de Boomkwekerij
en de grote waarde die de sector voor zijn gemeente heeft.
• Henk Raaijmakers, boomkweker in Deurne en bestuurslid van de vakgroep Boomkwekerij van de zlto, schetste
het belang van het sierteeltcomplex voor Nederland en
Noord-Brabant in het bijzonder.
Uiteindelijke conclusie:
• De boomkwekerij in Noord-Brabant heeft enorme potentie om haar ambitie ‘toonaangevend en leidend in Europa’
waar te maken door de kracht van de bedrijven en ondernemers en door het maatschappelijk belang van thema’s als
ﬁjn stof, gezondheid en co2.

Precisielandbouw
bij Van den Borne aardappelen
Op 28 augustus 2009 was de Stuurgroep lib te gast bij
aardappelteler van den Borne. Het bedrijf in Reusel teelt
aardappelen op 400 hectare. De totale opbrengst gaat naar
de enkele kilometers verder gelegen Frites Fabriek in Lommel. Naast de teelt is de laatste jaren stevig geïnvesteerd
in precisielandbouw, met kennisondersteuning door lib.
Uiteindelijk doel is betere opbrengsten (kilo’s en kwaliteit),

Foto: Tijdens het symposium ‘Dynamiek in de Boomkwekerij’ zitten,
met de lib bestuursleden Antoon Vermeer en Annemarie Moons met
diverse prominenten naast Pieter van den Berk op de voorste rij.

Foto: Vader en zoon Van den
Borne en lib bestuursleden tijdens
de rondleiding op het bedrijf Van
den Borne aardappelen.

lagere kosten en minder milieubelasting. Hieraan wordt
gewerkt door het gebruik van gps op de tractor en spuitmachine. Op korte termijn heeft dit al geleid tot 10% minder
bestrijdingsmiddelen gebruik. Verder is de spuitmachine
uitgerust met zes Greenseeker-camera’s om de gewasstand
wekelijks in beeld te brengen om gericht bij te bemesten
met bladbemesting. Tenslotte wordt op de aardappelrooier
een ‘yieldmapper’ (= opbrengstmeter) gebruikt om de resultaten van de verschillen in teeltmaatregelen op de opbrengst
te registeren. Een positief neveneffect is dat de toepassing
van deze technieken heeft geleid tot minder brandstofkosten en dus ook een efﬁciënter energiegebruik.

met veel enthousiasme ontvangen. Daarna volgden presentaties
van Bert Philipsen (w ur), Prof. Ludo Hellebrekers, voorzitter
Maatschappij voor Diergeneeskunde en Anita Wouters, Directeur
Generaal van lnv. Aandachtspunten:
• Biodiversiteit is duurzaam ondernemen. Bij duurzaam ondernemen is het van belang dat ook economie wordt meegenomen
waarbij niet alleen gekeken moet worden naar euro’s, maar ook
naar robuustheid, eenvoud, risico’s en arbeidsvreugde.
• Door het gebruik van een integrale benadering van biodiversiteit vindt een verschuiving plaats van het genezen van gezondheidsproblemen naar het voorkomen hiervan.
• Verwaarding van biodiversiteit is belangrijk. In de praktijk is dit
echter lastig concreet te maken.

Boeren en Biodiversiteit
Op 26 november 2008 bezocht de Stuurgroep lib het
melkveebedrijf van Tonny en Leanda Meulensteen in Beek
en Donk. Kenmerken van het bedrijf: een potstal, rustige
koeien, twee melkrobots en veel plezier en enthousiasme
in het werk. Ook werd een uitgebreide toelichting gegeven
op het project Boeren & Biodiversiteit (100 boeren in drie
proeftuinen in ‘De Kempen’, ‘De Peel’ en ‘De Duinboeren’),
waaraan het bedrijf deelneemt.
Na het bedrijfsbezoek stond het thema ‘Biodiversiteit Duurzame Landbouwsystemen – Robuuste koeien’ centraal bij
de discussie met de 30 deelnemers. Als aftrap werd de dvd
van het project Boeren & Biodiversiteit getoond, waarvan
de beelden in 2007 en 2008 zijn opgenomen. Deze werd

Foto: Anita Wouters, Directeur Generaal van lnv,
in discussie met lib bestuursleden.

LIB Internationaal
Interactief Waterbeheer in de grensregio Vlaanderen-Nederland
In december 2006 riep Gedeputeerde Annemarie Moons op tot
het in gang zetten van een nieuw Interreg IV traject door lib. Dat
is in 2007 vertaald in de voorbereiding van het project ‘Interactief
Waterbeheer’, met 19 partners werkzaam in het grensgebied Vlaanderen -Nederland. In het najaar van 2008 is het project van ruim 8
miljoen euro goedgekeurd en is met de uitvoering gestart. Andrea
Almasi van de provincie Noord-Brabant en Rob Schrauwen en
Bart Bardoel van zlto-projecten hebben het voortouw. Het thema
water loopt als rode draad door het projectplan en verbindt diverse
thema’s: landbouw, natuur, dorpen, recreatie en milieu.

Foto: Een groot deel van de voorbereidingsgroep van het
project Interactief Waterbeheer Vlaanderen-Nederland.
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Dairyman
In januari 2008 is in Parijs een start gemaakt met de voorbereiding van het interregionale project Dairyman. Het
doel van het project is een meer duurzame melkveehouderij door (internationale) kennisoverdracht, experimenteren
en demonstreren van nieuwe technieken. Het betreft een
integrale aanpak: nitraat en fosfaat, ammoniak en broeikasgassen, economie en werkgelegenheid, mest, voeding
en energie. Maar ook biodiversiteit en landschapskwaliteit
zijn aandachtspunten. Kennisinstellingen, proefbedrijven
en melkveehouders uit zeven landen werken samen aan
het voorstel: Ierland, Groot-Brittanië, Duitsland, België,
Frankrijk, Luxemburg en Nederland.
In totaal moeten tienduizenden melkveehouders worden
bereikt. Vanuit Nederland zijn 15 melkveehouders betrokken, samen met proefbedrijven De Marke en Zegveld en
op termijn het kennisnetwerk veehouderij (Cranendonck/
Sterksel). lib heeft met name een rol bij de start van het
project en de verankering van projectleiding en -management in Noord-Brabant.
lib bij ifsa-conferentie in Clermont Ferrand
Geert Wilms heeft samen met Rob Maessen (provincie
Noord-Brabant) en Lawrence Jones-Walters (ecnc) een bijdrage geleverd aan een conferentie van ifsa (International
Farming Systems Association) in Clermont Ferrand in juli
2008 met een internationaal gezelschap van 250 personen
en ‘living landscapes’ als vertrekpunt. De bijdrage had
de volgende boodschap die goed herkend werd door de
deelnemers aan de conferentie: ‘een groeiend aantal boeren verkent manieren om inkomen te verwerven door het
ontwikkelen van nieuwe activiteiten als reactie op veranderende consumentenvragen, zoals boerderijwinkels, natuurbeheer, zorg etc. Om dit te kunnen doen moeten ze nieuwe
sociale netwerken creëren. Lange tijd hebben boeren zich
georganiseerd op (inter)nationaal niveau volgens hun
agrarisch product. De nieuwe netwerken hebben vooral
een functie op lokaal niveau; de kracht zit in de relaties
die men kan leggen met andere stakeholders in de regio.
‘Regional branding’ lijkt hiervoor een veelbelovende strategie waarbij regionale identiteit een instrument is om de
relatie tussen burgers en het buitengebied of tussen stad
en platteland te doen herleven en zo nieuwe economische
mogelijkheden te creëren. Onze beslissingen rond werk,
voedsel, gezondheid en inspiratie vinden zijn weerslag in
het landelijk gebied dat onze steden omringt. Deze relatie
moeten we weer herontdekken en boeren spelen hierin een
cruciale rol’.

Projecten
lib 2008
In 2008 is een bijdrage geleverd aan 15 lopende en 20
nieuwe projecten met een innovatie impuls van meer dan
9 miljoen euro.
Nieuwe projecten lib 2008:

Foto: De melkveesector in Ierland: Ook onderdeel in de voorbereiding
van het Europese project Dairyman.

Het Kempische Heideschaap bij Terra Madre Slow Food in Turijn
Van 23 t/m 27 oktober 2008 vonden in Turijn de inmiddels zeer
bekende Salone del Gusto en Terra Madre van Slow Food plaats.
De Salone del Gusto is een grote markt van streekproducten uit
de hele wereld. De Terra Madre is een bijeenkomst van producenten uit de hele wereld die betrokken zijn bij het internationale
Slow Food Netwerk. Slow Food heeft wereldwijd ruim 80.000
leden in ruim 1000 convivia (lokale verenigingen). Aan de Terra
Madre namen 800 producenten, koks, studenten etc. deel uit
150 verschillende landen. Het Slow Food initiatief het Kempische
Heideschaap (sinds januari 2007 opgenomen in de Ark van de
Smaak van Slow Food) was met een ﬂinke delegatie aanwezig.
Als onderdeel van het project Lifescape, your Landscape, heeft
een initiatiefgroep rond het Kempische Heideschaap, een aanpak
uitgewerkt met als doel meer schapen in te zetten voor het beheer
van het Kempische landschap en het lamsvlees als onderscheidend streekproduct te vermarkten onder de merknaam ‘Kempen
Lam’. Inmiddels staat het lamsvlees op de kaart van een aantal
gerenommeerde Brabantse restaurants. In Turijn is deze aanpak
tijdens een workshop gepresenteerd aan een internationaal gezelschap.

. Dairyman, europese duurzame melkveehouderij
. Lupineteelt voor diversiteit en als eiwitbron
. Insectenkweek als nieuwe eiwitbron
. Verduurzaming van de melkveestapel
. Robuuste droogteresistente weidemengsels
. Internationale samenwerking vlasteelt
. Zware metalen in de melkveehouderij
. Nieuwe stalsystemen in de melkveehouderij
. Bodemkwaliteit in de tuinbouw
. Precisielandbouw in ‘De Kempen’
. Interactief waterbeheer Vlaanderen-Nederland
. Residuvrije aardbeien in de supermarkt
. Precisietechnieken in de aardappelteelt
. Organisatie ‘Landbouw en Zorg’
. Energie in de varkenshouderij
. Dierenwelzijn in de melkveehouderij
. Groeikans, multifunctionele landbouw
. Satelliet technieken in Cranendonckse Landbouw
. Energie gewassen, water en natuur
. De verbinding Stad-platteland

Dit project is in 2006 gestart met 12 bedrijven in
West-Brabant en in 2008 opgeschaald naar 60 bedrijven.
De resultaten van de groep pioniers waren zo veelbelovend
dat in februari 2008 door de Stuurgroep lib een bezoek is
gebracht aan één van de deelnemers, het melkveebedrijf
van René en Willie de Jong in Molenschot. René de Jong
gaf een toelichting op het belang van het project ’verduurzaming van de melkveestapel’, voor het eigen bedrijf en de
sector. De resultaten van dit project op zijn bedrijf zijn voor
deze korte termijn zeker verbluffend: het lukt goed om
koeien gemiddeld een lactatie langer aan te houden; het
gemiddeld aantal lactaties is gestegen van 3 naar 4; de gemiddelde levensproductie per koe is gestegen van 29.000
kg tot 42.000 kg en het aantal stuks jongvee wat aangehouden wordt voor vervanging is afgenomen van 120 naar
90. Dit geheel leidt tot een 1.000 ton lagere mestproductie,
15% minder ammoniakuitstoot en een ﬂink ﬁnancieel
voordeel. Willem van Laarhoven, de projectleider van het
project, gaf aan dat ook op de 11 andere bedrijven in WestBrabant interessante resultaten zijn geboekt. Het blijkt dat
het mogelijk en ﬁnancieel interessant is om koeien langer
aan te houden.
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Brabantse Biodiversiteit en Spade
Vanuit lib zijn de laatste jaren diverse projecten gestart
gericht op bodemkwaliteit en biodiversiteit. Het gaat hierbij vaak om initiatieven van groepen van melkveehouders,
akkerbouwers, boomkwekers en vollegrondsgroentetelers.
Het project Spade moet deze kennis, samen met andere
landelijke en internationale kennis op het gebied van
duurzaam bodembeheer en functionele agro-biodiversiteit
innoveren en bundelen en zorgen voor de uitwisseling 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. Bij de ofﬁciële
start van Spade in maart 2008 heeft Onno Hoes, als lid
van de Stuurgroep lib, de Brabantse visie en ervaringen
duidelijk onder de aandacht gebracht.
Foto: Onno Hoes bij het ofﬁciële startsein van Spade, geﬂankeerd door
Directeur Generaal bij vrom Saskia Borgers (als vervanger van de Minister van
vrom Jaqueline Cramer), de voorzitter van lto-Nederland Albert Jan Maat en
de Minister van lnv Gerda Verburg.

Precicietechniek in de aardappelteelt: ‘..Aan het einde van de straat,
probeer om te draaien...’.

Foto: De Slow Food delegatie van het
Kempische Heideschaap in Turijn.

Verduurzaming van de melkveestapel
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Landbouw
en Natuur, uitmijnen van fosfaat

Bijeenkomst ‘Samenwerking boeren
en terreinbeheerders’

Landbouwgronden worden van het ene op het andere moment ‘omgezet’ in natuur. De natuurontwikkeling vindt zo
echter niet volgens het gewenste stramien plaats en ook de
waarde voor de landbouw is tijdens die omzetting nihil.
In dit project wordt in vier gebieden in Brabant gedurende
de omschakelperiode van landbouw naar natuur een
methode getoetst die zowel voor de landbouw als voor de
natuurontwikkeling voordelen moet bieden: voor de natuur
een gecontroleerde verschraling met versneld verhoogde
natuurwaarden en voor de landbouw gedurende de overgangsperiode interessante opbrengsten.
De methode bestaat eruit dat, bij omzetting naar natuur,
gras/klaverweides (rode en witte klaver) worden aangelegd.
Deze worden enkele malen voorzien van kali en gemaaid.
De fosfaattoestand kan zo versneld naar beneden worden gebracht! Op een betrokken perceel is twee jaar na
introductie van gras/klaver en kalibemesting de opbrengst
verdrievoudigd en de fosfaatafvoer verdubbeld. De doelvegetatie kan zo sneller worden bereikt. Daarnaast verbetert
grasklaver de biologische en fysische bodemvruchtbaarheid.

Op 4 december is door de Brabantse Milieufederatie in
opdracht van de Provincie Noord – Brabant en in samenwerking met het lib de bijeenkomst ‘samenwerking tussen
(biologische) boeren en beheerders van natuurterreinen’
georganiseerd. Doel van de dag was meer inzicht te creëren
in de verschillende doelstellingen van boeren en natuurbeheerders en mogelijkheden voor samenwerking beter te
benutten. Een 40-tal deelnemers luisterde in de ochtend
naar presentaties van Roy Fleury (Staatsbosbeheer), Marco
van Liere (biologisch melkveehouder) en André Claassen
(bmf) over samenwerking tussen terreinbeheerders en
(biologische) boeren. Voorbeelden werden gegeven over
hoe een goede samenwerking en aangepast beheer kan
leiden tot een win-win voor beide partijen: zoals versnelde
verschraling, fosfaatuitmijning en een grotere biodiversiteit in combinatie met een productie die voor de boer nog
steeds interessant is. Na de presentaties volgde een excursie
naar landinrichtingsgebied de Hilver en verschillende
workshops rond de combinatie van natuur en productiedoelstellingen, nieuwe samenwerkingsvormen en akkerbeheer. Verschillende mogelijkheden, knelpunten en oplossingsrichtingen werden besproken. Een goede stap richting
verdere samenwerking.

Comfort Class in de varkenshouderij
Gezamenlijk onderzoek door de lto Vakgroep Varkenshouderij en de Dierenbescherming naar diervriendelijke
huisvestingssystemen in de varkenshouderij heeft onder
meer geleid tot de Comfort Class-benadering. In oktober
2008 vond de ofﬁciële opening van de Comfort Class van
het Brabantse bedrijf van Nicky Sanders in Den Dungen
plaats. Paul Rüpp was een van de sprekers bij de opening.
Op dit bedrijf wordt het Comfort Class principe verder
uitgewerkt voor grote groepen dieren. Dit bedrijf werkt met
grote groepen varkens, circa 200 stuks per afdeling.

Zorgboerderijen
De sector zorgboerderijen heeft in Brabant de afgelopen
jaren een ﬂinke slag gemaakt. De groei en ontwikkeling
gaat echter wel gepaard met een aantal knelpunten, in
termen van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod,
kwaliteit en professionaliteit. Uit een inventarisatie met
marktpartijen zijn de volgende knelpunten gekomen: Positionering, Prijsstelling en Kennis van de sector.
De doelstelling van dit project is de professionalisering
van een samenwerkingsverband van zorgboerderijen in
Midden-Brabant tot een sterke marktpartij met een goede
concurrentiepositie. Op termijn dient dit een verzekering
c.q. verhoging van het rendement van de deelnemende
zorgboerderijen op te leveren, waarbij de zorgcliënt als uitgangspunt wordt genomen. Gestart wordt met een groep
van circa 10 zorgboerderijen met de uitbouwmogelijkheid
tot minimaal 20 zorgboerderijen op de middellange termijn in Midden-Brabant.

Foto: Op de grens daar waar Landbouw overgaat in Natuur.

Projecten
Biologisch 2008
. Van kuiken naar kip
. Proef de aandacht op de biologische boerderij
. Biologische grondontsmetting in de glastuinbouw
. Precisiebemesting in de biologische vollegrondstuinbouw
. Broeikaseffect van biologische en gangbare vleesvarkens
Biologisch ondernemen
In 2008 is het project ‘Biologisch Ondernemen’
uitgevoerd als pilot voor de ontwikkeling van een marktgerichte aanpak voor de stimulering van omschakeling
naar de biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. De overheid geeft geen omschakelsubsidie meer.
Dus de markt is aan zet als het gaat om het vinden en
binden van nieuwe omschakelaars. In de plantaardige
sector is dit een ﬂinke uitdaging vanwege de vruchtwisseling met meerdere teelten en met elk eigen afnemers.
In het project is een goede samenwerking tot stand gebracht gericht op het stimuleren van omschakeling, tussen diverse marktpartijen in de sector, waaronder ardo,
Naturelle/the Greenery, Green Organics en Agriﬁrm.
Het Ministerie van lnv heeft de ervaringen van de pilot
benut voor het ontwikkelen van haar beleid gericht op
het stimuleren van een marktgerichte omschakeling voor
de komende jaren. Het project is uitgevoerd door de zlto
in samenwerking met de Taskforce Marktontwikkeling
Biologische Landbouw.

Week van de Smaak Brabant
In de laatste week van september 2008 is de tweede
landelijke Week van de Smaak gehouden. Wederom een
groot succes en wederom was Brabant de provincie met de
meeste activiteiten. Enkele Brabantse hoogtepunten:
• De verkiezing van de Brabantse Held van de Smaak tijdens het Streekfestival het Groene Woud: bakkerij Bekkers

uit Nijnsel; gekozen vanwege de samenwerking met spelttelers in
het Groene Woud.
• De landelijke aftrap van de Mooie Maaltijd op zorginstelling de
Wilgenhof in Eindhoven.
• Twintig deelnemende zorginstellingen met 62 locaties en ruim
10.000 maaltijden per dag.
• Meer dan 100 activiteiten.
• Veel aandacht in de media: minimaal 100 artikelen in regionale
media (oa. Brabants Dagblad, bn de Stem) en een prominente plek
in landelijke pers; aandacht op radio en t v in Brabant en landelijk;
In 2009 zal de Week van de Smaak in Brabant weer een vervolg
krijgen.

Van Kuiken naar Kip
Een groot probleem in de pluimveehouderij wordt gevormd door
verenpikkerij. Met snavelbehandeling worden de gevolgen van dit
probleem minder groot. Snavelbehandeling is echter in het kader
van dierenwelzijn niet wenselijk en op termijn ook niet meer toegestaan. In de biologische houderij is al langer ervaring opgedaan
met het houden van hennen met intacte snavels en sinds kort is
snavelbehandeling niet meer toegestaan. Deze ervaringen worden
in dit project benut voor de gangbare houderij. Uit onderzoek is
gebleken dat de opfokperiode, en dan met name de eerste vier
weken, veel invloed heeft op verenpikken. Interbroed Leghennen
bv, met 13 opfokbedrijven met voliere of scharrelsysteem, waarvan
8 in Brabant, wil ervaring opdoen met het beperken van snavelbehandeling door biologische opfokmethoden. Doel van het project
is het verminderen van verenpikken in de legperiode van leghennen door maatregelen te nemen in de opfokperiode door overdracht van kennis vanuit de biologische houderij naar gangbaar.
Uitvoering van het project is gestart in najaar 2008.
Foto: Biologische kippen ondergaan geen snavelbehandeling; uitloop
van het bedrijf van Antoine Damen in Langeweg.
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Cijfers

Productiestructuur Land- en Tuinbouw Noord-Brabant
Cultuurgrondgebruik (hectare)

1997

2002

2007

1992-2007*

Grasland

120.712

111.036

102.248

109.145

-10%

Bouwland

132.311

138.395

139.831

128.951

-3%

Aardappel

15.643

16.675

18.105

16.644

Maïs

77.008

75.638

69.250

64.930

Graan

13.000

16.407

18.791

16.095

Suikerbiet

14.159

14.216

13.532

10.066

Overig

12.501

15.459

20.153

21.216

19.157

19.153

21.254

17.387

-11%

Boomkwekerij

3.445

4.180

5.478

6.838

+98%

Glastuinbouw

868

939

1.196

1.371

+58%

273.844

271.283

266.138

256.854

-8%

Tuinbouw open grond

Totaal

Vormgeving: Florus Groenewegen www.ﬂorus.nu
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1992

Bron: cbs 2008 * Ontwikkeling 1992 – 2007 in percentage.

Ontwikkeling gecertificeerd areaal biologische Landbouw
2002

2007

Flevoland

7.752

7.303

-6%

Gelderland

5.417

6.896

+27%

Friesland

5.033

5.561

+10%

Noord-Brabant

3.905

5.266

+35%

48.155

47.019

-2%

Nederland *

Bron: Stichting Skal, bewerking lib * Het aantal bedrijven was in 2007 circa 1.400 en in Noord-Brabant 150.

Bedrijfsstructuur Land - en Tuinbouw
Aantal agrarische bedrijven Noord-Brabant

1990

1996

2002

2008

1990-2008*

Akkerbouw

2.256

2.173

2.189

2.024

-10%

Tuinbouw

3.298

3.098

2.645

2.324

-30%

Graasdier

8.474

7.682

6.305

5.278

-38%

Hokdier

4.514

4.010

2.782

2.073

-54%

Overig

3.313

2.640

1.967

1.650

-50%

Totaal

21.855

19.063

15.888

13.349

-39%

Bron: cbs 2008 * Ontwikkeling 1990 – 2008 in percentage.

Veestapel Noord-Brabant (x 1.000 stuks)
1992

1997

2002

2007

1992-2007*

Rundvee (totaal aantal)

961

817

657

634

-34%

Waarvan melk- en kalfkoeien

294

259

214

202

-31%

Varkens (aantal)

6.037

6.742

5.062

5.127

-15%

Kippen (aantal)

30.245

26.459

28.371

25.622

-15%

Bron: cbs 2008 * Ontwikkeling 1992–2007 in percentage.

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
mob: 06 53 363 930
info@stuurgroeplib.net
geertwilms@stuurgroeplib.net
www.stuurgroeplib.net

