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De snelle ontwikkelingen binnen de landbouw en haar
(maatschappelijke)omgeving en de recente discussies in
Noord-Brabant, die hun beslag hebben gekregen in de Uit
voeringsagenda Brabantse Agrofood 2020 annex Innovatie
programma Agrofood Brabant 2020 en Future Farming,
geven aanleiding tot een vernieuwde koers van het lib richting 2020. Dit geldt zowel voor de inhoudelijke prioriteiten
als de positionering.
De inhoudelijke prioritering leidt tot drie innovatiesporen:
1. Verduurzaming en maatschappelijke legitimatie van de
landbouw. Belangrijk daarbij zijn: kringloopsluiting, gezonde leefomgeving, lokale inpassing, biodiversiteit en bodemkwaliteit.
2. Andere en nieuwe verdienmodellen. Belangrijk daarbij
zijn: nieuwe business tussen stad en platteland, vrijetijdseconomie en nieuwe nevenactiviteiten.
3. Nieuwe product-markt combinaties, met hoge toegevoegde waarde. Belangrijk daarbij zijn: biobased economy en
niche producten die in omvang door kunnen groeien naar
het grotere tussensegment.
De belangrijke rol die lib bij het transitieproces Agrofood
Brabant 2020 speelt wordt door Provincie Noord-Brabant,
zlto en Ministerie van ez gezamenlijk onderstreept, mede
gezien de geboekte resultaten (waaronder diverse projecten met een uiteindelijke impact van tientallen miljoenen
euro’s) en de succesvolle verbindende kwaliteiten.

Stuurgroep
Landbouw Innovatie
Noord-Brabant
Op 29 juni 2011 hebben de provincie Noord-Brabant en de
zlto het nieuwe convenant Stuurgroep Landbouw Innovatie
Noord-Brabant 2012 – 2015 ondertekend, met als doel om
gezamenlijk de ontwikkeling van een duurzame en in de
maatschappij verankerde land- en tuinbouw te bevorderen.
Hiervoor worden ondernemers in de groene ruimte uitgedaagd, gestimuleerd en ondersteund om bij te dragen aan
een betere leefomgeving in Noord-Brabant. Om dit doel te
bereiken worden themadiscussies georganiseerd en innovatieve projecten ondersteund binnen drie innovatiesporen:
1. Verduurzaming en maatschappelijke legitimatie
van de landbouw.
2. Andere en nieuwe verdienmodellen.
3. Nieuwe product-markt combinaties met hoge
toegevoegde waarde.

Foto omslag: De melkveestal van Kaasboerderij ’t Bosch in Made.
Foto inzet: Op bedrijfsbezoek in Duitsland met Limburgse, Duitse
en Vlaamse collega’s.

Duurzame veehouderij:
‘Nieuwe waarde(n) concepten’
Tijdens de 1e Stuurgroep lib bijeenkomst op 6 maart
bij het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel stonden
Nieuwe waarde(n) concepten in de veehouderij: maatschappe
lijke en economische meerwaarden centraal.
Jaap Petraeus, manager Environment & Sustainability van
FrieslandCampina, nam ons mee in de wijze waarop FrieslandCampina reageert op de ‘duurzaamheidsroep’ van
klanten en de maatschappij. Wat daarbij ook duidelijk
naar voren kwam is dat verduurzaming “gewoon mouwen
opstropen en hard werken is”.
Ook werden vijf initiatieven van ondernemers toegelicht,
door een ‘bevriende’ organisatie:
1. Volwaard kip – Hollandse Beter Leven Kip. Toelichting
door Pim Eshuis dierenarts van Dierenartsen Midden Brabant.
2. Keten Duurzaam Varkensvlees. Toegelicht door Sijas Akkerman, hoofd voedsel van Stichting Natuur en Milieu.
3. Stichting Duurzaam Kwaliteitsvlees, gepresenteerd door
Jan Jacobs, voorzitter van de Bernhezer Buitenwacht.
4. vair varkenshuis. Onno van Eijk, senior projectleider
duurzame voedselproductie van Stichting Natuur en Milieu, schetst zijn beeld van het vair initiatief.
5. Brabants KwaliteitsRund van Van Eigen Erf. Als nieuwe
generatie gaf Niek van de Broek zijn beeld van de toekomst
van ‘t Schop in Esbeek.
Duidelijk is dat de weg naar verdere verduurzaming en vermaatschappelijking op vele manieren vorm krijgt. Diverse ondernemers die daar in verschillende ‘concepten’ aan
werken zijn inmiddels behoorlijk succesvol. Deze diversiteit is nodig en moeten we verder stimuleren.

Teelt de grond uit!
De eigenaren van De Kruidenaer in Etten-Leur, Christ en
Jacqueline Monden, geven een toelichting op de bedrijfsontwikkeling, tijdens de Stuurgroep lib bijeenkomst op
5 juni, met aandacht voor het door lib ondersteunde project Telen op water. Christ is op deze plek geboren en getogen en De Kruidenaer is met zo’n 55 medewerkers dagelijks in de weer met verse kruiden voor horeca, supermarkt
en fabrikanten.
In de pilot teelt op water worden diverse teelten (van de
Kruidenaer en van telers uit de omgeving) experimenteel
geteeld op water. Belangrijk voor een optimaal resultaat is
de samenwerking tussen de Kruidenaer, collegaondernemers, zlto, Proeftuin Zwaagdijk en lib. Twee basisvragen
hebben aan dit experiment ten grondslag gelegen:
1. Vraag uit de markt naar een nog schoner kwaliteitsproduct, vertaald naar een controleerbaar en stuurbaar productieproces (op water in plaats van in de vollegrond).
2. Arbeid en logistiek, met dit syteem moet het op termijn
mogelijk zijn om de planten naar de mensen toe te laten
komen voor het oogsten.

Bezoek aan collega organisaties
in Duitsland
Centraal tijdens de lib bijeenkomst op 4 september stond een bezoek aan de omgeving Mönchengladbach en de kennismaking
met het Rheinischer Landwirtschafts-Verband e.v. (rlv) en hun
partners, met het oog op intensievere internationale samenwerking, bijvoorbeeld in Interreg verband (Maas-Rijn regio).
Het Rheinischer Landwirtschafts-verband e.v. is één van de twee
boerenorganisaties in deelstaat Nordrhein-Westfalen. rlv vertegenwoordigt de boeren in Rheinland: het westelijke deel van Nordrhein-Westfalen grenzend aan Nederland met 863.755 hectare
landbouwgrond (1/2 van Nederland) en 11.163 landbouw bedrijven
(evenveel als in Noord-Brabant).
Het excursieprogramma begon in Niederkruchten met een welkom van directeur rlv dr. Reinhard Pauw en een bezoek aan twee
bedrijven: melkveebedrijf ‘Genfeld’ en vollegrondsbedrijf ‘Bonus’.
In de avond volgde een discussie met diverse toelichtingen door
o.a.:
Vice-voorzitter van rlv, Wilhelm Neu; Johannes Frizen, president
van de Landwirtschaftskammer n w r en Dr. Ludger Wilstacke, directeur van Ministerie mkuln v.
Inmiddels zijn er al meerdere vervolgafspraken geweest i.v.m. de
voorbereiding van gezamenlijke Europese projecten. In totaal namen 40 personen uit Nederland, Vlaanderen en Duitsland deel.

Bijeenkomst bij Kaasboerderij
’t Bosch in Made.
Lisette en Erik van Oosterhout geven, tijdens de Stuurgroep lib
bijeenkomst op 21 november, een toelichting op hun bedrijf met
70 melkkoeien (waaronder de ‘witrik’), extensief gebruik van natuurgebieden, kaasmakerij en boerderijwinkel met klandizie uit
de directe omgeving tot Breda en Oosterhout.
Ook wordt stilgestaan bij het project Nederlandse soja; Kringlo
pen, regionale eiwitbron en toegevoegde waarde. Dit project is opgezet door Agrifirm en boeren, met steun van lib, en wordt met
belangstelling gevolgd door o.a. w nf, Stichting Natuur & Milieu
en Milieudefensie. Als één van de voorlopers in Nederland wordt
op het bedrijf geëxperimenteerd met soja. De introductie van Nederlandse soja past in de bedrijfsfilosofie en de verwaarding kan
direct aan huis plaatsvinden.

Foto linksboven: Op bezoek bij vic Sterksel tijdens ‘De Waarden
discussie’, op de achtergrond de innovatieve Star-Plus stal.
Foto linksonder: Ook de pluimveehouderij was onderdeel van
‘De Waarden discussie’ in Sterksel.
Foto rechtsboven: Op bezoek bij de Kruidenaer in Etten Leur,
‘pilot teelt op water’.
Foto rechtsmidden: Yves de Boer en Hans Huijbers op excursie
in Duitsland.
Foto rechtsonder: Lisette van Oosterhout toont de Kaasmakerij.
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lib internationaal
creating pure hubs, Frankfurt
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Dit project, geïnitieerd vanuit lib, richt zich op de relatie stad –
platteland in gebieden in Noord West Europa met een sterke stedelijke druk. Stedelijke vragen en behoeftes vormen uitgangspunt
voor de ontwikkeling van plattelandsproducten en diensten in de
directe omgeving, die via knooppunten (hubs) worden ontwikkeld
en aangeboden.
Het project wordt uitgevoerd met 17 projectpartners in vier landen, rondom diverse grote steden zoals: Antwerpen, St- Helens,
Frankfurt en Eindhoven/Helmond, en een budget van 6,7 miljoen euro. In juni 2013 werd een bezoek gebracht door de Europese partners aan de Frankfurt regio. Spessart Regional en het Hessischer Bauernverband (met 24.000 leden) werken samen in de
Frankfurt hub met aandacht voor branding en promotie van regionale producten. Een van hun doelen is het stimuleren van de verkoop van verse producten van de boerderij aan mensen in Frankfurt.

De verkoop van regionale producten in Frankfurt kent vele verschijningsvormen.

Dairyman Ω EuroDairy
Het internationale project Dairyman is eind 2009, mede met lib
steun, gestart en is op 2 juli 2013, met bijdragen van Hans Huijbers en Yves de Boer, afgerond in het provinciehuis in Den Bosch.
Er namen 10 regio’s uit zeven landen deel. Het projectenbudget
was ruim 8,7 miljoen euro. In Dairyman participeerde circa een
kwart van de ‘melkproductie’ in de eu. Op onderzoeks- en voorloperbedrijven zijn innovaties getoond die bijdragen aan duurzame ontwikkeling, waarbij economie en ecologie met elkaar werden verbonden.
Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor een project Euro
Dairy, waarin met 20 regio’s in Europa gewerkt wordt aan ecologische, economische en sociale duurzaamheid van de melkveehouderij. Ambitie is 50% van de melkveehouderij in Europa aan
het project te binden waaronder regio’s in Noord-Italië, Spanje en
Denemarken. Ten opzichte van Dairyman vindt er dus een uitbreiding plaats naar meerdere regio’s in Europa, en wordt naast
ecologische thema’s extra aandacht besteed aan economische
(waardeketen en -creatie) en sociale thema’s. Het onderzoek en de
‘proefbedrijven’ worden meer verbonden met de brede groep van
praktiserende melkveehouders in de diverse regio’s. In de voorbereiding wordt intensief samengewerkt met Boerenbond in Vlaanderen en Wageningen ur.

Projecten
lib 2013
In 2013 is een bijdrage geleverd aan 11 lopende en 28
nieuwe projecten met een innovatie impuls van meer
dan 6 miljoen euro.
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Projecten lib 2013:
Duurzaam Verwerkte IndustrieGroente
Heydehoeve, waarde creatie in de varkenshouderij
Mobiele teeltregistratie in de akkerbouw
Efficiënt watergebruik in de akkerbouw
Carbon Credits, nieuw verdienmodel
TripleA locatie, verbinden stad-platteland
Bufferboeren, betere waterbeschikbaarheid van de bodem
Kortseizoen Krachtvoer Maïs
Regio specifieke gewasveredeling
Bijvriendelijke gewassen en Biovergisting
Cholfitty, meer Omega 3 en Omega 6
Streekproducten voor Zorginstellingen
Duurzaam melkvee bij biologische bedrijven
Precisie irrigatie in de vollegrondsgroenteteelt
Bodem als basis voor duurzame landbouw
Insectenhotels
Geladen water efficiënt gewasbeschermingsmiddel
Regionale uitvoering bedrijfswaterplannen
abc Cash, melkvee met gps
Indoor Cityfarming Eindhoven
Natuurlijk gedrag van de koe en management
Stevia, ketenontwikkeling caloriearme natuurlijke zoetstof
Lekker betrokken, verduurzaming in de zorg
Aardbeienteelt uit de grond
GoatMilkPowder, voor China
VarkensgamePraktijkproef
Efficiënte bemesting
International Insect Center
Playing with Pigs
De Gasthuishoeve, boomkwekerijbelevingscentrum
Stadskas Jeroen Bosch Den Bosch
Innovatieve mestverwerking
Gekiemd graan, voor de melkveehouderij
Aspergesteekmachine, voorbereiding productiefase
Moestuintje in de keuken
Star-Plus varken, waarden creatie
bajk Academie, duurzame jongeren
Nederlandse Soja
Rode klaver in de melkveehouderij

Varkensgame en ‘playing with pigs’

Moestuintje in de Keuken

In dit project staat de mens-dier interactie centraal, met
als kernactiviteiten het ontwikkelen van online games en
het trainen van varkens als deelnemers. Het business model heeft gamende jongeren als beoogde doelgroep. Van de
Nederlandse jongeren van 12-18 jaar besteedt 66,6% minimaal twee keer per week tijd aan gamen. Het aantal mobiele gamers is in Nederland 4,4 miljoen spelers en het aantal
mensen dat geld besteedt aan mobiele games is gestegen
tot 900.000 Nederlanders (50 miljoen euro).
Dit project is een belangrijke concretisering van het meer
fundamentele project playing with pigs, waar de interactie en discussie van maatschappij en varkenssector de basis vormt. Beide projecten worden actief met elkaar verbonden.

In 2009 heeft Philips een ‘prototype teeltunit’ ontwikkeld voor
het thuis-telen (home-farming) van groenten in de keuken en de
rol van led verlichting daarbij. Recent heeft een student van de
t u in Delft hier een vervolg aan gegeven en heeft een eerste ‘kas’
voor in de keuken ontwikkeld. Twee ondernemers in Brabant willen hier mee verder en gaan met twee zaken experimenteren:
- De ‘Moestuin in de Keuken’ verder praktisch vormgeven en met
enkele Professionele t v-Koks uitzoeken waar die aan moet voldoen om tot een prototype te komen.
- Aan de slag met het ontwikkelen van een nieuw business-concept, om te komen tot een passend verdienmodel. Er wordt bijvoorbeeld aan nieuwe vormen van lease of huur gedacht.

ABC Cash
Abc staat voor Auto Border Collie en cash voor Compute
red Assisted Shepherding. In dit project wordt technologie
ontwikkeld om weidegang bij koeien en begrazing van natuurgebieden (door schapen) gemakkelijker te maken. De
combinatie weidegang, stripbegrazing en automatisch melken vraagt veel arbeid waardoor weidegang afneemt. Bij
natuurbeheer geeft de inzet van gestuurde begrazing door
schapen een meerwaarde voor de biodiversiteit. Maar met
hoge kosten doordat veel arbeid nodig is.
In het project wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn
om dieren met technologische middelen en signalen te sturen (geluid, trilling, elektrische prikkel). Dit wordt gekoppeld aan real time positiebepaling waarmee een verplaatsbare ‘virtuele elektrische afrastering’ geplaatst kan worden.

Een familiekudde bij Van Roessel, een bedrijf met focus op weidegang.

Gasthuishoeve,
streekbeleving ‘Groene Woud’
Boomkwekers in het ‘Groene Woud’ willen meer verbinding met
consument en burger. Hiervoor is een plan gemaakt om een gezamenlijke locatie te ontwikkelen en aantrekkelijk te maken voor
burgers en consumenten. Inmiddels wordt samengewerkt door
20 boomkwekers. Er wordt gestart met boomkwekerij producten, maar op termijn wordt dat uitgebreid met streekproducten
van andere ondernemers in het ‘Groene Woud’. De Gasthuishoeve wordt een modern belevingscentrum en een inspirerende ontmoetingsplek voor iedereen die geïnteresseerd is in de streek en
haar landschap en natuur. Dit biedt enorme kansen voor de initiatiefnemers, ondernemers en de omgeving.

Goat Milk Powder.
De Bettinehoeve is gestart als ambachtelijke geitenkaasboerderij
in 1982 met twee geiten, en is inmiddels ontwikkeld tot een moderne geitenkaasmakerij met 80 mensen. Er wordt 30 miljoen liter geitenmelk verwerkt, van circa 50 geitenhouders. Bettinehoeve
is in Nederland marktleider wat betreft verse geitenkaas en heeft
in Europa ook voet aan de grond gekregen, vooral na de recentelijk gewonnen internationale prijs met de Bettine Grand Cru.
Bettinehoeve gaat samen met av h Dairy investeren in de verwerking van geitenwei en geitenmelk tot hoogwaardige ingrediënten
voor de ‘Aziatische markt’ en dan met name voor babyvoeding,
sportvoeding, gezondheidssector en (semi) farma.

De Geit staat aan de basis van het Goat Milk Powder project van
de Bettinehoeve.
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Boerderijslager Werner Bührs gekozen
als Brabantse Held van de Smaak 2013
lib is vanaf de eerste Week van de Smaak in 2007 actief betrokken geweest bij de Brabantse invulling daarvan, zo ook bij deze
verkiezingen van de ‘Brabantse Held van de Smaak 2013’. Tien
kandidaten gingen op 26 mei met elkaar de strijd aan. Dit jaar
met het thema ‘ambachtelijke worst’. In de verkiezing stonden de
kernwaarden van de Week van de Smaak centraal: ‘ambachtelijk’,
‘streekgebonden’ en ‘duurzaam’. Winnaar Werner Bührs is een
boerderijslager die samenwerkt met biologisch varkensbedrijf de
Jofrahoeve in Esch. De oorkonde werd uitgereikt door juryvoorzitter Peter Brouwers.
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Stadskas Den Bosch
De Stadskas Den Bosch moet een kas worden van ongeveer
3.000 vierkante meter met daarin een combinatie van tuin, keuken, teeltruimte, horeca en een winkel. De Stadskas is een initiatief van het bedrijf Biet & Boon. De beoogde locatie ligt naast het
Jeroen Bosch Ziekenhuis met als belangrijkste doelgroep de twee
miljoen bezoekers per jaar, die komen rond een ziekenhuisbezoek of die vanuit het ziekenhuis even in een andere, groene omgeving willen zijn. Het jbz is actief betrokken en ziet de kansen
van combinatie gezond en groen. Doel van het project is het ontwikkelen van een nieuw verdienmodel in stadslandbouw op een
tijdelijke locatie en de verdere verankering van de tuinbouwsector
en haar producten in de maatschappij, waarbij het thema gezondheid de verbindende schakel vormt.

Dripirrigatie in
de vollegrondsgroentesector
In het project is in dit eerste jaar de nodige literatuur bestudeerd
en zijn ervaringen opgetekend. Zo laten eerste berekeningen zien
dat een investering nodig is van 2.500 tot 3.000 euro per hectare.
Verder ondersteunen veel bronnen het perspectief van deze nieuwe teeltwijze op diverse terreinen: klimaat, mineralen, water, kwaliteit, opbrengst, bestrijdingsmiddelen. In de eerste vingeroefeningen in Noord-Brabant in 2013 zijn diverse resultaten geboekt.
Bij asperges is gebleken dat kleine beetjes water zorgen voor een
betere waterverdeling en dat veel minder meststoffen nodig zijn.
Bij prei was sprake van een aantal weken vroegere top productie.
En de ontwikkeling van ziekten, schimmels en trips was minder.
Bij uien gaf het fertigatie perceel een opbrengstverhoging en
kwaliteitsverbetering. Gezien het geschetste perspectief is door de
ondernemers samen met enkele afnemers en diverse onderzoekspartijen het initiatief genomen dripirrigatie/fertigatie in diverse
pilots door te ontwikkelen. Daarvoor is het initiatief uitgebreid
met aardappelen en opgeschaald richting Nederland.

Foto rechts: Vlekkie en Spekkie uit Tilburg speelden een
centrale rol in het project meating.

mEATing
In 2011 is gestart met meating. In 2013 is dat doorontwikkeld in drie onderdelen:
• Het ‘Varkenshuis’: gedurende een half jaar zijn twee varkens gehouden op een publieke locatie in het centrum van
Tilburg en verzorgd door omwonenden. Aanvankelijk gaf
dit veel weerstand, maar toen de varkens er eenmaal waren, werden ze door de Tilburgers in het hart gesloten. In
november zijn de varkens geslacht. Het hele proces is gevolgd en vastgelegd door kunstenaars.
• Het ‘Varkenslab’: een tentoonstelling waarbij een 15-tal
kunstenaars vanuit uiteenlopende disciplines de relatie varken - mens hebben onderzocht.
• Activiteiten voor ontmoeting en verdieping (Meet&Eat,
eindsymposium).
Het project heeft het varken dichter bij de stedeling (en
met name de Tilburger) gebracht.

Foto linksboven: Peter Brouwers reikt de oorkonde uit aan Werner
Bürhrs ‘Brabantse Held van de Smaak 2013’.
Foto linksonder: Aubergines krijgen mogelijk een plek in de toekom
stige Stadskas in Den Bosch.
Foto onder: Ecoenergie en Food4Bees gezamenlijk aan de slag
voor de Bij.
Foto rechts: De Cholfitty kaas van de familie Ansems, winnaar
van de zlto initiatief publieksprijs 2013.
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Bij en Biovergisting
De ondertekening van de Brabantse Groene Afspraak
‘Boer en Bij’ heeft mede geleid tot de nieuwe samenwerking tussen het bedrijf Ecoenergy (biovergisting) en
de Stichting Food4Bees. Deze stichting heeft als doel de
leefomgeving van de bij te verbeteren door het ontwikkelen van slimme samenwerkingsverbanden om zo op korte
termijn een bont, bloeiend landschap te creëren in het
buitengebied.
In 2013 hebben beide partijen actief verder gewerkt aan
o.a.: Bloemencorridor Broekstraat en Nieuwendijk, in samenwerking met gemeente Oirschot, Biodiversiteitsteam,
aangrenzende particulieren, boeren en imkers. Ook is
Food4Bees actief in Oirschot BeePort met Brainport, Het
Groene Woud, Brabants Landschap, Philips Fruittuin en
Ministerie van Defensie en Landgoed Baest met samenwerking tussen de eigenaar, Brabants Landschap, zlto,
gemeente Oirschot en imkervereniging Ambrosius. De
resultaten en het enthousiasme zijn aanstekelijk, en het
project wordt dan ook verder uitgebreid.

Cholfitty
Kaasboerderij De Ruurhoeve in Hoogeloon, heeft de afgelopen jaren intensief geïnvesteerd in het ontwikkelen
van een kaas die een positief effect heeft op het cholesterolgehalte in het bloed van de consument. Van Omega-3
vetzuren (Alfa Linoleenzuur en epa) en omega-6 vetzuren
(Linolzuur) is bekend dat zij onder meer kunnen bijdragen
aan een verbetering van het cholesterolgehalte. Door een
uitgekiend voedingspatroon voor de koeien bevat Cholfitty

kaas 30% méér Linolzuur (Omega-6) en 30% meer Alfa-Linoleenzuur/ala (Omega-3) dan gewone 48+ kaas. Elke charge kaas
wordt standaard onderzocht door een onafhankelijk laboratorium
om de kwaliteit te garanderen. Consumentenstudies in 2007 en
2012 onder 32 proefpersonen toonden aan dat Cholfitty aanwijsbaar leidt tot een verlaging van het cholesterolgehalte. Doel van
het project is het ontwikkelen van de markt voor Cholfitty.

Quinoa
De f.a.o. heeft 2013 als het jaar van Quinoa uitgeroepen door zijn
potentiële bijdrage aan een duurzame voedselvoorziening van de
groeiende wereldbevolking.
Natuurvoedingszaken en grotere supermarkten in Nederland
hebben inmiddels quinoa in het assortiment; versterkt door de
uitbreiding van met name de glutenvrije markt en toenemende
interesse van consumenten in ‘gezonde’ voeding. Quinoa heeft
zelfs het imago van ‘superfood’ verkregen. Quinoa van Nederlandse oorsprong kan bijdragen aan het ‘local for local’ principe
en een betere beschikbaarheid van dit relatief schaarse product.
Gezien de wereldwijde schaarste zal Nederlandse quinoa geen
noemenswaardige impact hebben op het inkomen van ZuidAmerikaanse boeren.
In dit project is een eerste verkenning gedaan van het perspectief
van quinoa in Nederland. De conclusie was dat de opzet van een
Nederlandse quinoa keten kans van slagen heeft op basis van de
huidige teeltervaringen, marktontwikkelingen en aanwezigheid
van de nodige ketenpartijen. Het project moet in 2014 in de praktijk verder worden gebracht.

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

De economische omvang van de primaire sector in Noord-Brabant
is sinds 2000 gestegen met 22% en betreft 21% van Nederland als
totaal. In 2013 was de standaard opbrengst in de land- en tuinbouw
in Noord-Brabant bijna 4,4 miljard euro op basis van gemiddelde
opbrengsten per gewas en diercategorie.
De laatste vijf jaren is er gemiddeld circa 3,6 miljard euro per jaar
geïnvesteerd door bedrijven in de primaire sector in Nederland.
Waarvan ruim 1/5 deel, circa 700.000 miljoen euro, in NoordBrabant.

Standaard opbrengst in land- en tuinbouw (in miljard euro)
op basis van gemiddelde opbrengsten per gewas en diercategorie

Nederland
Noord-Brabant
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d 18,9

d 18,3

d 19,6

d 21,2

d 3,6

d 3,5

d 4,0

d 4,4

19%

19%

20%

21%

Er zijn grote verschillen in inkomen tussen bedrijven. De figuur
geeft zowel het gemiddelde weer (de lijn, in 2013 42.000 euro) als
de spreiding (het vlak). Per jaar geldt dat 60% van de bedrijven een
inkomen haalt dat in het groene vlak ligt. Twintig procent van de
bedrijven scoort lager dan de ondergrens van het groene vlak en
een even grote groep scoort hoger dan de bovengrens van het vlak.
Voor 2013 betekent dat, dat bij 20% van de bedrijven het inkomen
per oaje (onbetaald arbeidsjaar) lager is dan -4.000 euro, dat bij
60% van de bedrijven het inkomen tussen -4.000 en +73.000 euro
ligt en dat bij de resterende 20% het inkomen hoger is dan 73.000
euro per oaje.
Illustratief voor de grote fluctuatie is bijvoorbeeld het inkomen bij
leghennenbedrijven:
in 2012 was dat +100.000 euro en in 2013 -100.000 euro.

Bron: cbs meitellingen, bewerking lib.

Ontwikkeling en spreiding van inkomen uit bedrijf
per onbetaalde aje. (totaal land- en tuinbouw)
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en werkgelegenheid (aje’s) in Noord-Brabant

nederl
2013
Nederland

N-Br
2013%
%NBr/Ned

2000

2005

2010

2013

2013

17.282

14.514

12.902

11.919

67.481

18%

270.193 ha.

260.966 ha.

251.403 ha.

246.928 ha.

1.846.798 ha.

13%

1.107 ha.

1.306 ha.

1.450 ha.

1.372 ha.

9.817 ha.

14%

5.083 ha.

6.419 ha.

7.802 ha.

8.026 ha.

17.015 ha.

47%

1.170 ha.

1.675 ha.

2.544 ha.

2.603 ha.

3.199 ha.

81%

17%
723.968/229.551

646.442/207.540

667.270/210.753

661.437/223.743

3.999.221/1.552.919

Het aantal agrarische bedrijven is sinds 2000 met
een derde gedaald in Noord-Brabant, geheel in lijn
met de Nederlandse trend. In het jaar 2013 stopte
gemiddeld vijf bedrijven per week in de Provincie
Noord-Brabant.
Het aantal bedrijven met varkens is sinds 2010 met
433 afgenomen tot 1.880 bedrijven in 2013. Dat zijn
drie bedrijven per week.
Het areaal glastuinbouw groeit in Noord-Brabant
langzaam, en neemt in Nederland langzaam af.
Sinds 2000 is het aardbeienareaal in NoordBrabant meer dan verdubbeld. Met 81% van het
aardbeienareaal is Noord-Brabant dé aardbeienprovincie van Nederland.
Het aantal melkkoeien (blauw) is het laatste jaar
met 5% gestegen en zit weer op het niveau van het
jaar 2000.
Het aantal varkens had een stijgende lijn tot 2012,
maar nam het laatste jaar af in Noord-Brabant met
50.000 stuks. Het lei verwacht tot 2025 (met veel
onzekerheden omgeven) een verdere daling van het
aantal vleesvarkens en het aantal fokzeugen.
Het aantal arbeidsjaareenheden in de primaire
sector blijft in 2013 aanzienlijk. Met een gemiddelde van 0,7 aje’s per persoon betekent dat dat
er 40.000 mensen werk vinden in de land- en
tuinbouw in Noord-Brabant.

14%

Dit jaarverslag is een uitgave van:
de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant
5.714.788

4.948.114

5.515.227

5.667.142

12.219.169

46%

(Stuurgroep lib). Contact: Geert Wilms / Marjon Krol,
Onderwijsboulevard 225, 5223 de ‘s-Hertogenbosch,
Postbus 100, 5201 ac ‘s-Hertogenbosch.
m: 06 533 639 30 / 06 533 639 37 e: info@stuurgroeplib.net

35.203 aje

29.899 aje

29.591 aje

28.130 aje

160.387 aje

lei-bron: Landbouw Economisch Bericht 2013 (lei/wur 2013),cbs meitellingen.
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e: geertwilms@stuurgroeplib.net www.stuurgroeplib.net
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