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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 bevorde -

ren. Hiervoor worden ondernemers in de groene ruimte 

uitgedaagd, gestimuleerd en ondersteund om bij te dragen 

aan een betere leefomgeving in Noord-Brabant. Verduurza-

ming en vermaatschappelijking blijven de proceslijnen voor 

innovaties die daaraan richting geven. Om dit doel te berei-

ken worden themadiscussies georganiseerd en innovatieve 

projecten ondersteund. 

 

1.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 ecosysteem en 

maatschappelijke diensten levert. Daarbij zijn verbindingen 

met ‘nieuwe vrienden en buren’, ook uit andere sectoren 

essentieel zoals: cultuur, gezondheid, design, chemie, archi-

tectuur en zorg. 

2. Verduurzaming

Gezien de verwachte toekomstige ontwikkelingen in de 

sector (schaalvergroting, intensivering en specialisatie) is 

er blijvend aandacht nodig voor verdere verduurzaming. De 

sector wordt voortdurend uitgedaagd om enerzijds concur-

rerend te blijven in de markt en anderzijds zich in te passen 

in het krachtenveld van de lokale omgeving. Dat wil zeggen: 

lagere milieubelasting door zuiniger gebruik van hulpstoffen 

(energie, bestrijdingsmiddelen, mineralen) en ontwikkeling 

van robuustere systemen die bijdragen aan duurzame ener-

gievoorziening, biodiversiteit en kwaliteit van bodem, water, 

landschap en dierenwelzijn. 

Dit verslag beschrijft de verschillende activiteiten van de 

Stuurgroep lib in 2012.
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Bodem en Biodiversiteit: 
duurzame akkerbouw en de markt in 
het project Veldleeuwerik
Op 13 juni was de Stuurgroep lib met genodigden op

bezoek in West-Brabant. Akkerbouwer Cors Hage (Kruis-

land) is deelnemer van Veldleeuwerik en wil zo meer le-

ren over de bodem als belangrijke productiefactor en hoe 

hij daarin meer kan sturen, via bemesting en grondbewer-

king. Marleen Zanen (lbi) gaf aan de hand van een profiel-

kuil een toelichting: de bodem herbergt 25% van de biodi-

versiteit; erg belangrijk zijn organische stof (vochthoudend 

vermogen, co2-binding) en regenwormen (bodemstructuur, 

vochthoudend vermogen) en er valt nog heel veel te

‘Glastuinbouw in haar omgeving’
Op 7 maart was de Stuurgroep lib, samen met een 

25-tal genodigden, op bezoek bij het Agro Food Cluster 

Nieuw Prinsenland. De bijeenkomst was georganiseerd 

samen met Paul Hagens van afc en Piet Janmaat van tom. 

Het terrein in Steenbergen moet een knooppunt worden 

voor de groene economie waarin o.a. de suikerfabriek, glas-

tuinbouw en bedrijventerrein worden verbonden. 

Glastuinder Peter de Jong heeft zich hier in 2011 geves-

tigd. Peter teelt aubergines en is lid van Purple Pride, een 

vereniging van auberginetelers en marktleider in aubergi-

nes in Nederland. Op het terrein werkt Peter samen met 

de Suiker Unie rond restwarmte en co2. Albert Markusse, 

algemeen directeur van Suiker Unie, schetste hoe de Sui-

ker Unie zich heeft ontwikkeld op het terrein van chemie, 

energie, food en farma. Cor Hendriks, manager a.i. Akker- 

en Tuinbouw Rabobank Nederland, gaf zijn visie op de ont-

wikkelingen en kansen voor glastuinbouw in Nederlands 

en Europees perspectief. 

Foto omslag: Aardbeien in Noord-Brabant een belangrijk gewas in 

diverse verschijningsvormen. Foto inzet: Op bezoek bij het Vlaamse 

melkveeonderzoekbedrijf De Hooibeekhoeve, deelnemer aan InWa.

Foto boven: Op bezoek bij Peter de Jong, de eerste tuinder op het afc.

Foto onder: Toelichting over de bodem en biodiversiteit op het akker-

bouwbedrijf met links Cors Hage. 



leren. Vervolgens is een bezoek gebracht aan Van Meir 

Uien bv die een telerspool van 100 uientelers heeft in 

West-Brabant en Zeeland, en via diverse afnemers naar 30 

verschillende landen exporteert. Het project Veldleeuwerik 

sluit erg goed aan bij de duurzame ontwikkeling die eige-

naar Leon van Meir voor zijn bedrijf ziet. Tenslotte gaf Gert 

Sikken als voorzitter van de Stichting Veldleeuwerik een 

toelichting op de ambities van de stichting. Na 10 jaar gele-

den met 10 akkerbouwers gestart te zijn is de ambitie voor 

2012 een deelname van 200 telers, en voor 2014 moeten 

dit er zelfs 1.000 zijn. Ook het aantal deelnemende verwer-

kers en afnemers is gegroeid met daarin, naast Heineken, 

een aantal grote partijen zoals: Unilever, CocaCola, Jumbo, 

Nedato, Bavaria en Agrifirm. 

Bezoek aan gezamenlijke Europese
innovatieprojecten in Vlaanderen
Op woensdag 5 september bezocht de Stuurgroep lib een

aantal, mede door lib geïnitieerde en ondersteunde, Eu-

ropese innovatieprojecten in Vlaanderen. Onder de 50 

deelnemers (25 uit Nederland, 25 uit Vlaanderen) waren 

vertegenwoordigers van overheden, terreinbeheerders, na-

tuurorganisaties, belangenorganisaties, bedrijfsleven en 

kennisinstellingen. 

Rob Schrauwen van de zlto gaf een beeld van 15 jaar wa-

tergerelateerde initiatieven met een budget van 21 miljoen 

euro en betrokkenheid van tientallen organisaties en hon-

derden mensen wat heeft geleid tot veel zichtbare verbete-

ringen in het veld. Tijdens een bedrijfsbezoek aan melkveehou-

der Jef Noyens kwam het internationale project Dairyman aan de 

orde waarvan Jef deelnemer is. Hij vertelde over zijn werkwijze 

en aanpak met erg goede resultaten, zowel economisch als voor 

het milieu. Een bezoek aan de Hooibeekhoeve toonde de rol van 

dit proef melkveebedrijf van de provincie Antwerpen in de ont-

wikkelingen op het platteland, in de melkveehouderij en diverse 

waterprojecten. 

Diverse aanwezigen gaven het belang aan van samenwerking over 

de grens, waaronder Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie 

Antwerpen, Yves de Boer, gedeputeerde van de provincie Noord-

Brabant, Rik Rötger, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en 

Alida Oppers, plaatsvervangend dg van Ministerie el&i.

Allen zijn onder de indruk van de gerealiseerde resultaten op de 

grens van landbouw en omgeving en over de grens heen. Zij wil-

len zich nadrukkelijk inzetten om hier vanuit hun rol een vervolg 

aan te geven. 

In een terugblik op de bijeenkomst gaven Peter Broeckx, vice 

voorzitter van Boerenbond en Hans Huijbers, voorzitter van zlto 

ook een blik op de toekomst. Het gaat daarbij om vertrouwen, en 

dat is er! En je ziet dat vertrouwen leidt tot bijzondere dingen. 

Voor de toekomst overlappen de uitdagingen aan de beide zijden 

van de grens op veel punten en gezamenlijke initiatieven zoals 

die vandaag aan de orde zijn geweest bieden enorm veel kansen 

om deze uitdagingen aan te gaan. 

Landbouw, Voeding en Gezondheid
Op 14 november kwam de Stuurgroep lib in een gezelschap van 

30 ondernemers, vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, weten-

schappers en bestuurders bij elkaar in het Designhuis Eindhoven 

voor een bezoek aan de expositie De Etende Mens. De expositie 

zoomt in op de relatie mens - voeding. Bij enkele werken van de 

50 kunstenaars/designers is stil gestaan om de link te leggen 

met maatschappelijke, food en landbouw ontwikkelingen en met 

lib-projecten in die thema’s, zoals het Jaar van de Bij, Stevia, 

Fhealinc, Intensieve varkenshouderij en noodzakelijke vernieuwin-

gen en alternatieve eiwitbronnen. Na de rondleiding door curator 

Marije Vogelzang, volgden een inleiding door Prof. Hans Verha-

gen, hoofd centrum voeding en gezondheid van rivm en lid van 

efsa, European Food Safety Agency, over toetsingen van voedings-

claims; en een reflectie door Prof. Jan Willem Erisman van het 

Louis Bolk Instituut over de wetenschappelijke onderbouwing 

hiervan, ‘deze geeft volgens hem een erg eenzijdig beeld’; hij is 

voorstander van een meer systeem- en natuurlijke benadering. 

Landbouw, gezondheid en voedsel, is een thema dat nog vooraan 

in haar ontwikkelcyclus zit met enorme potenties.
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Foto’s boven: Yves de Boer en Hans Huijbers in beeld bij de 

Vlaamse televisie. 

Foto rechts: Curator Marije Vogelzang geeft een toelichting in 

het designhuis, met belangstelling gevolgd door o.a. Bert Pauli.



4 lib internationaal
creating pure hubs,
Bouwen aan stad - land verbindingen.
Het project, geïnitieerd vanuit lib, richt zich op de relatie stad –

platteland in gebieden in Noord West Europa met een sterke ste-

delijke 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 lan-

den: Duitsland, Nederland, België en Engeland, en een budget 

van 6,7 miljoen euro. In 2012 zijn rondom Eindhoven en Hel-

mond diverse initiatieven gestart en is inspiratie opgedaan in de 

stad St. Helens (nabij Liverpool), waar oude mijnbouwterreinen 

omgezet worden in natuurgebieden met een recreatieve functie 

en nieuwe ambities ontstaan bij agrariërs in de omgeving. Liver-

pool University ontwikkelt duurzaamheidindicatoren om het pro-

ces te volgen. Bij een andere projectpartner in Noord-Kent (onder 

de rook van Londen), wordt via compleet nieuwe allianties, zoals 

de samenwerking met kunstenaars in the Ecology of Colour, de af-

stand tussen stedeling en het buitengebied overbrugd.

Dairyman 
Het internationale project Dairyman is eind 2009 gestart

en loopt nog door tot september 2013. Er nemen 10 regio’s 

uit zeven landen deel. Het projectenbudget is ruim 8,7 mil-

joen euro. Dairyman is een breed gedragen project dat me-

de met lib ondersteuning tot stand is gekomen. 

In Dairyman participeert circa een kwart van de ‘melkpro-

ductie’ in de eu; economie en ecologie worden met elkaar 

verbonden. Op onderzoeksbedrijven en voorloperbedrij-

ven worden innovaties getoond die bijdragen aan duurza-

me ontwikkeling. Enerzijds zijn de 10 regio’s erg verschil-

lend, maar anderzijds zijn er ook veel overlappen, zodat 

veel van elkaar kan worden geleerd. Zo is fosfaat een be-

langrijk aandachtspunt in Nederland, wat ook geldt voor 

Noord-Ierland. In Noord-Ierland heeft een gemiddeld be-

drijf, net als in Nederland, ongeveer 80 koeien. Ook oplos-

singsrichtingen worden met elkaar gecommuniceerd en 

besproken; zo is duidelijk dat regio’s de verkleining van de 

jongveestapel verschillend inzetten om minder broeikas-

gassen uit te stoten. 

In Dairyman geboekte resultaten worden door ‘Brussel-

se beleidsmakers opgepikt’, zo bleek tijdens een symposi-

um in oktober in Gent waar dg Agri en Environment verte-

genwoordigd waren. Het afsluitende Dairyman symposium 

staat 2 juli 2013 gepland in het provinciehuis in Noord-Bra-

bant. 

Foto: In de omgeving van Liverpool reiken akkers tot aan de bebouwing. 

Foto’s: Op bezoek bij een melkveebedrijf met Dairyman in Frankrijk.



Projecten 
lib 2012
In 2012 is een bijdrage geleverd aan 14 lopende en 30 

nieuwe projecten met een innovatie impuls van meer 

dan vijf miljoen euro. 

 Nieuwe projecten lib 2012:. Klimaatneutrale melkveehouderij. ‘Smartrain’ in de akkerbouw. Telen op water in de tuinbouw. Precisieberegenen in de vollegrond. Energiebesparing in de glastuinbouw. Biologische grondonstmetting in de fruitteelt. Bufferboeren, betere waterbeschikbaarheid van de bodem. Kortseizoen Krachtvoer Maïs. Landschapspark Oirschot. Boer en Bij. Regio afzet Kempen Lam. Duurzame catering in Brabantse bedrijfsrestaurants. Maatschappelijke Kosten-Baten Stadslandbouw. Digitale inkijk in het boerenbedrijf. Q-Koorts in de beleving van betrokkenen. Meating 2012, varkens in de stad. Glocal 2012, de kunstenaar en de boer. Welzijn en Weerstand melkgeiten. Aquality, waterkwaliteit in de landbouw. Aardappel Pootgoed Academie. Nederlandse Quinoa. Energieke Paddestoelen. GroenGas Groene Woud. Slimbemesten Fruitteelt. Jacobskruiskruid 2012. Bodemkwaliteit in de aardbeienteelt. Vermindering van droogteschade in Lieshout. De Etende Mens, landbouw en design. Recreatief ondernemerschap en landbouw. Innovatieve teeltsystemen bij aardbeien. Rode klaver als natuurlijke meststof, 2012. Serious Farming, probiotica in de varkenshouderij. Aardbeien recirculatie water op trayvelden. Zelfstandige robot vogelverschrikker. De belevingsstal in de varkenshouderij. Landbouwondernemers en de voedselbank. Landart in het Groene Woud. Hongaars Wolvarken 2012. Kruidengebruik in de melkveehouderij. AppsForFarming. Ondergrondse tijdelijke wateropslag. Metropolitane ‘stads’landbouw. Waswater, meststof in de boomteelt. vair, duurzame varkenshouderij 

Klimaat neutrale melkveehouderij
De Duurzame Zuivelketen heeft in januari 2011 een prototype 

voor de klimaatneutrale stal gepresenteerd. Deze klimaatneutra-

le stal 1.0, heeft een melkveehouder in Den Dungen geïnspireerd 

tot het uitdenken van de Klimaatneutrale stal 2.0, met ruimte 

voor 200 koeien, een logische stap op weg naar 2020. De komen-

de drie jaar wordt gewerkt aan de bouw en het managen van een 

melkveebedrijf dat energieneutraal is en de uitstoot van broeikas-

gassen met meer dan de helft tracht te reduceren. Ook wordt de 

ammoniakemissie met meer dan de helft teruggedrongen. 

Verder moet een zandligbed de koe optimaal comfort geven met 

extra licht, lucht, ruimte en rust en de mogelijkheid de buiten-

lucht op te zoeken.

vair varkenshouderij
vair is een nieuwe vorm van varkenshouderij waarin het dier 

centraal staat en varkensvlees met een aantoonbare meerwaarde 

(economisch en maatschappelijk) geproduceerd wordt. Het var-

ken beschikt over strooisel en buitenuitloop en iedereen kan dat 

komen bekijken in de bezoekersruimte. 

In deze fase van het initiatief is het merk Vair ontwikkeld, de 

website en webshop zijn gebouwd. De vleesproducten zijn ont-

wikkeld en eerste smaaktesten zijn uitgevoerd. 

Dit moet vervolgd worden met een tweede fase, en na deze tweede 

fase moet op de locatie te Keldonk het prototype van de vair stal 

worden gebouwd. Geïnteresseerde varkenshouders die willen om-

schakelen worden actief benaderd voor deelname aan het concept.

Groen Gas Groene Woud
Frank van Genugten is eigenaar van een melkveebedrijf met 70 

koeien. Het bedrijf ligt op een optimale locatie om in samenwer-

king met bedrijven in de omgeving de productie van groen gas 

op te pakken en door te ontwikkelen naar een energieneutrale ke-

ten. Het plan omvat diverse duurzaamheidkansen: Productie van 

duurzame energie uit een 100% duurzame input: Koeienmest 

van 27 lokale melkveehouders, Voedselresten, afkomstig van na-

bij gelegen bedrijf van Kaathoven en gras uit natuurgebieden van 

Staatsbosbeheer. En output van: groen gas t.b.v. gemeente Sint 

Oedenrode, zuivere co2, warmte t.b.v. nabijgelegen tuinbouwbe-

drijf, groene stroom afname door FrieslandCampina en digestaat.
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Foto: De eerste zeug met net geboren biggen in vair.
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Stevia, nieuwe caloriearme zoetstof
In dit project zijn de schijnwerpers gericht op Stevia, een plant 

uit Zuid Amerika die zich in een voorzichtige belangstelling mag 

verheugen. (o.a. Financiële Dagblad). De Stevia is een meerja-

rig struikachtig gewas afkomstig uit Zuid Amerika. In Nederland 

en België soms te koop als cultuurplant onder de naam ‘Honing-

kruid’. Tot voor kort was het raffineren van de natuurlijke zoetstof 

in Stevia, de steviolglycosiden, verboden in de eu. In 2011 echter 

is de teelt en raffinage geheel vrij gegeven.

In dit project wordt ingezet op het realiseren van een hoogwaardige 

Stevia productie in een gesloten keten. Waarbij gekeken wordt naar 

de haalbaarheid van veredeling, teelt optimalisatie en extractie. 

Smartrain
Smartrain, beregenen op basis van digitale perceels grenzen en 

automatische registratie van water- en brandstofgebruik per be-

regeningsinstallatie. 

Bij het beregenen van percelen met een haspel moet de sproei-

hoek (radiaal bereik) van de sproeier handmatig worden versteld 

om te voorkomen dat delen buiten het perceel worden besproeid. 

Dit betekent in de praktijk dat regelmatig, ook ’s nachts, naar het 

perceel moet worden gegaan om de sproeihoek te controleren en 

bij te stellen. Dit wil men automatiseren met behulp van een elek-

tronische sproeihoekverstelling die wordt aangestuurd op basis 

van de gps positie van de sproeier in een digitale perceelskaart. 

De uitwerking van dit concept (werknaam: SmartRain) wordt ge-

test bij aardappelteler Van den Borne. 

Aardbeien op stellingen
Aardbei is in Brabant een belangrijk gewas, 82% van het 

Nederlandse areaal bevindt zich in Brabant. Waarbij di-

verse teeltsystemen worden gebruikt. In dit project wordt 

gefocust op stellingensystemen in de praktijk welke het 

beste scoren op emissie van nutriënten – en gewasbescher-

mingsmiddelen, op duurzaamheid (o.a. gebruik substraat) 

en waterverbruik. En wordt inzicht gegeven in de prakti-

sche toepassingsmogelijkheden en het economisch per-

spectief. Uiteindelijke effect moet zijn dat  de uitspoeling 

van stikstof en fosfaat tot nagenoeg nul is teruggebracht, 

het gebruik van herbiciden sterk is gereduceerd en toepas-

sing van nematiciden tot het verleden behoort. 

Samenwerking Groene Geit en 
Oxfam Novib
Wie bij de EkoPlaza biologische geitenkaas of -melk koopt,

steunt meteen de actie Geef een Geit. Deze actie is opgezet 

door De Groene Geit, de vereniging van biologische geiten-

houders, in samenwerking met Oxfam Novib. De geiten-

houders doneren zelf 200 geiten aan Bangladesh en EkoP-

laza verdubbelt dit aantal tot 400. In december 2012 vond 

de aftrap plaats van dit project. De winkelketen zal komend 

jaar in alle vestigingen (inmiddels meer dan 60) extra aan-

dacht vragen voor de geitenzuivelproducten. 
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Foto: Geitenhouder Van Tilburg van de Groene Geit en Oxfam Novib

Foto: De Koningin op bezoek bij Jan en Jacob van den Borne,

met aandacht voor ‘Smartrain’. 



Lekker betrokken: aandacht voor 
regionaal voedsel in de zorg 
Lekker Betrokken is een landelijk vervolg op het succes volle

Brabantse project Mooie Maaltijd in de Zorg. In dit drie-ja-

rige project dat in 2012 is afgerond, is in het laatste pro-

jectjaar een omzetdoelstelling gerealiseerd van meer dan 

1 miljoen. euro aan biologische en/of streekproducten in 

de maaltijden van de deelnemende zorginstellingen. Mede 

door dit project is de landelijke interesse onder zorginstel-

lingen en leveranciers groot om met een vervolgproject aan 

de slag te gaan. Lekker Betrokken heeft een brede insteek 

van verduurzaming: naast biologisch en streek bijv. ook 

fair trade en andere duurzame concepten; en naast voeding 

ook verduurzaming van processen (voedselverspilling, food 

miles). Diverse partijen die actief zijn rond voeding in de 

zorgsector zijn betrokken.

Boer en Bij 
2012 was het Jaar van de Bij. Op de Beursvloer Bio- 

diversiteitvan de Provincie Noord – Brabant van 25 janu-

ari 2012, is de Groene Afspraak Boer en Bij ondertekend, 

waarin de bijenhoudersvereniging nbv Oirschot – de Beer-

zen, aardbeienteler/bijenhouder Peter van de Ven en zlto 

hebben afgesproken zich in dit jaar speciaal in te zetten 

voor het verbeteren van de leefomgeving van de bijen in de 

Provincie Noord – Brabant. In het project Boer en Bij is de 

demonstratiefunctie van het bedrijf van Peter van de Ven 

versterkt op het gebied van bijenhouderij, is informatie ge-

geven aan aardbeien/fruitttelers en zijn bij-vriendelijke 

maatregelen ontwikkeld in het kader van het Stimulerings-

kader groen-blauwe diensten. Daarnaast is in Oirschot een 

pilot uitgevoerd naar bij-vriendelijke energie-teelten als al-

ternatief voor mais in vergisting. Deze pilot krijgt in 2013 

een vervolg.

Masterclass Metropolitane landbouw has
has Den Bosch organiseert in voorjaar 2013, in samenwerking 

met zlto, een Masterclass Metropolitane voedselzekerheid. In 

de Masterclass leren de studenten hoe ze een globale visie op 

wereld voedselzekerheid kunnen verbinden met lokaal handelen. 

In Breda wordt hiervoor een traject met de Greenery verder ver-

kend; deze wil op een areaal van drie hectare van haar bedrijfster-

rein met stadslandbouw aan de slag. In Tilburg wil de gemeente 

in de Spoorzone (van Gend&Loos terrein) met stadslandbouw aan 

de slag en in Eindhoven worden diverse trajecten verkend, waar-

onder stadslandbouw in StrijpS en in een leegstaand kantoor-

pand. Alle betrokkenen nemen deel aan de Masterclass met 70 

deelnemers.

BoerenKlimaat
In het landelijke netwerk BoerenKlimaat.nl werken 16 praktijk-

bedrijven samen aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering (2010 

– 2013). De 16 bedrijven, waaronder 7 bedrijven in Brabant, zijn 

gangbare en biologische bedrijven uit de akkerbouw, de varkens- 

en de pluimveehouderij. Om een klimaatneutrale bedrijfsvoering 

dichter bij te brengen wordt geëxperimenteerd met maatrege-

len op verschillende terreinen zoals het zuinig omgaan met ener-

gie, de productie van duurzame energie, het verminderen van de 

emissies van methaan in lachgas en het vergroten van de vast-

legging van co2 op het eigen bedrijf. In 2012 vond een excursie 

plaats op het biologische varkensbedrijf van Joost van Alphen in 

Herpt. En bij Roefs varkens in Woensdrecht.
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Foto: Op excursie met Boerenklimaat bij Roefs varkens

Foto: Boer en Bij: Aardbeienteler en imker 

Peter van de Ven bij zijn bijenkasten.

Foto links: Stevia, caloriearme revolutie. 

Foto rechts: Biologische varkens op het bedrijf van Joost van Alphen.
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Het aantal agrarische bedrijven is sinds 2000 met een 

kwart gedaald in Noord-Brabant, geheel in lijn met de 

Nederlandse trend. Ook in het jaar 2012 stopte gemid-

deld 1 bedrijf per dag in de Provincie Noord-Brabant.

Het areaal cultuurgrond is in Noord-Brabant sinds 

2000 met 9% flink afgenomen (ruim 23.000 hectare). 

Het areaal glastuinbouw is de laatste 2 jaren met 7% 

(95 hectare) afgenomen. 

In 2012 is het aardbeienareaal in Noord-Brabant verder 

uitgebreid met 250 hectare. Met 82% van het aardbei-

enareaal is  Noord-Brabant dé aardbeienprovincie van 

Nederland.

Het aantal melkkoeien (blauw) is het laatste decennium 

gedaald in Noord-Brabant, maar sinds 2005 kent de 

omvang van de melkveestapel weer een stijgende lijn.

De rundveestapel (rood) daalt verder. 

Het aantal varkens daalde in Noord-Brabant van 5,7 

miljoen in 2000 tot een laagste niveau van 4,7 miljoen 

in 2003. Inmiddels zijn er weer 5,7 miljoen varkens in 

Noord-Brabant. Het lei verwacht (tegen deze trend in) 

tot 2025 (met veel onzekerheden omgeven) een daling 

van het aantal vleesvarkens met een kwart en het aantal 

fokzeugen met een derde. 

Standaard opbrengst in Land- en Tuinbouw in miljard euro op 

basis van gemiddelde opbrengsten per gewas en diercategorie

nederl 2012 N-Br 2012 %2000 2005 2010 2012Areaal cultuurgrond (in ha) en Veestapel (aantal) in Noord-Brabant Nederland 2012 %NBr/Ned

2000 2005 2010 2012 2012

 17.282  14.514  12.902  12.167 68.810 18%

 270.193 ha.  260.966 ha.  251.403 ha.  246.841 ha.  1.841.698 ha. 13%

 1.107 ha.  1.306 ha.  1.450 ha.  1.355 ha.  9.961 ha. 14%

 5.083 ha.  6.419 ha.  7.802 ha.  7.924 ha.  17.001 ha. 47%

 1.170 ha.  1.675 ha.  2.544 ha.  2.920 ha.  3.553 ha. 82%

 723.968/229.551
 

646.442/207.540  667.270/210.753  647.299/212.115  3.879.252/1.483.991

17%

14%

 5.714.788  4.948.114  5.515.227  5.725.421  12.233.649 47%

2000 2005 2010 2012

Nederland d 18,9 d 18,3 d 19,6 d 19,0

Noord-Brabant d 3,6 d 3,5 d 4,0 d 3,9

N-Br./Ned 19% 19% 20% 21%

De inkomens in de Nederlandse land- en tuinbouw 

waren gemiddeld in 2012 hoger dan in 2011. 

Melkveehouders echter zagen het inkomen in 2012 da-

len, na twee jaren met inkomensstijging. De inkomens-

verslechtering is toe te schrijven aan hogere voerkosten 

en een lagere melkprijs.

Varkenshouders hadden in 2012 een hoger gemiddeld 

inkomen, ondanks de stijging van de voerprijzen. Bin-

nen de varkenshouderij verschilt de inkomensontwikke-

ling per type door hogere biggenprijzen. 

Akkerbouwers hadden door hogere prijzen van aardap-

pelen en uien een hoger inkomen, na een terugval in 

2011. In de glastuinbouw stegen in 2012 de inkomens, 

na een voor veel glastuinbouwbedrijven slecht resultaat 

in 2011. Binnen de glastuinbouw zijn de inkomensver-

schillen groot door uiteenlopende resultaten per gewas.

De economische omvang van de primaire sector in 

Noord-Brabant is sinds 2000 gestegen met 8% en 

betreft 21% van Nederland als totaal. In 2012 was de 

standaard opbrengst in de land- en tuinbouw in Noord-

Brabant bijna 4 miljard euro op basis van gemiddelde 

opbrengsten per gewas en diercategorie.

lei-bron: Landbouw Economisch Bericht 2012 (lei/wur juni 2012),cbs meitellingen.

Ontwikkeling totaal inkomen (x 1.000 euro per bedrijf ) op enkele 

groepen bedrijven (inclusief inkomen uit andere activiteiten)

lei-rapport 2012 -064. December 2012, Bron: Bedrijveninformatienet
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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.

Bron: cbs meitellingen, bewerking lib.

Dit jaarverslag is een uitgave van:

de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant 

(Stuurgroep lib). Contact: Geert Wilms / Marjon Krol, 

Onderwijsboulevard 225, 5223 de ‘s-Hertogenbosch,

Postbus 100, 5201 ac ‘s-Hertogenbosch

t: 073  217 36 20 / m: 06 533 639 30 e: info@stuurgroeplib.net 

e: geertwilms@stuurgroeplib.net  www.stuurgroeplib.net


