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IBL bundelt expertise
LNV geeft  forse impuls aan onderzoek en onderwi js

De biologische landbouw nagzich de laatste jaren niet dlleen
verheugen in een groeiende populaiteit onder consumenten,
ook Wageninw ondezoekerc houden zich in toenemende
mdta bezig net de biologische productie. De poputditeit
onder Wageningse studentgn blijft, met acht eerstejaaÉ voor
de nieuwe opleíding Bíologische Productíewetenschap, nog
enigszins achter. Sinds voigjaar worden de onderzoeksacti-
víteitcn van Wageningen Universiteit 6 Researchcentrum
geaiirdineerd door het speciaal hiefioor opgeichte tnnovd-
tiecentrum Biologische Lzndbouw (lBL).

Tn 
2001?d l  màr f  l , r l Í  r i c '  p ru

I 
cnr un her LNV-bud8{ \on,

.|- hndbouwondeuo.k ru Dl o
worden besreed aan ondcrbek naar
de biologische landbouw- Dn jaar is
h€t aand€€l al 7,7 pro.eor, war
necrkomr op 8,t miljoen euro in
2002. Hei totrlc ondereekbudgct
van LNV bedraa$ I l0 óiljoen
euro. ln 2003 neemt de bijdrage
van LNV voo, dc biolosische land
bouw yerder roe tut 9,8 miljoen
.uÍo. Inclusief de enkel€ miljoenen
eurot aÍkomsrig ván ovedge nnan-
cien, waaronder productschappen,
banken en de Europese Unie, €.
anderc (d€els biologische) ondeÈ

'zoelsprognmmii, 
konr hct ondeÈ

zoeksbudtet van Wageningen UR
voor de biolosis.hc lendbouw op
.irca tua.límiljoen euro id 2003.
Dit gcld is beÍend voor de uirvo€
rins van het ondcrzoek doot de
vooínaliEe DLO inrimen,
PnkrijkondeÈoek Planr er Om
g€Yins (PPO) en Pakrijkonde@ck
Veehouderij (PV)- Dir bedrag is nog
crclusiefher ondeÍzo€k v.r d€ teer

sroelgroepen Biologische
Bed.ijfssyÍemen en Dierlijke
Producties/sremen van \Írgcning€n
Universireir (ook ond€rdeel van
Vaseniogen UR).

Beter profileren
On deond€@clsacdvireiren vàn de
ondeÈo€ksi.riruren re coitrdióeren
is vorig jaar h€t Innovatie.€ntrum
Biologische tl.dbouw oPserichr.
Doel yan her IBLis desamenwerking
binn€n \Yeg€ningen UR t€ v€€rcren
€n zo een m€eNaardeaan h.rond€c
zock te g.ven Aán daedoelsrelli.g
wordt gestarre Begeven doorJac Meijs
(hoofd IBL) en Sjorsvillefts (conÈ

nunicfjeadviseur). M€ijs: Zekcrbij
een ondem.ry .ls biolosische land-
bouw is h( belansrijl 0b d€ expc(j
se dic binnen \{.geningen URaan
wcrg r srDcn te brengcn en zo pro-
bleDcn die bnrncn de biologische
sc(orlpeler int€graal, dus op
ryseen,nteau, mn r.paklen. Ook
willci wij on?c kcnnis bererontslui-
rcn en tocgrnkelijk nalcn. MaaÍ
daar blijÍi h€t nicr bijihet lBLwerkt

€r aan de biologische ondeEoekr, .n
ondes,jsacrivneiteó van wagcnin

een UR berer te profileren, Dwel op
nadonaal als inrernaÍionàát (vooral

Europees) niveiu. Meih:'MomenÈel
loopr €r een Europees poject ov€r
voedselveiligh€id en kwàlireitw!àr
ook Vaseningen UR an deelnenr.'
Zówd M.ijs als \yilleDs werken bei,
den, naaÍ hun tak bijh€t IBL, tevens
ook bij Platform Biolosic,. Meijsals
s€crehr( vxn de Cohmisie B{ke6,
ft n landelijkecoomisiedietnan

ciers adviseÍr over prio'ireiren$elling
va. ondemektbcmaii binnen de bio,
lo6À.h€sector Will€ms,ls coóidina,
ior landbouw vooi de V.l(grc€p Bio
logische Landbouwm Plarforn Bio,

Motiê
Dai LNVsteeds mee' geld uifuekr
voor onder4k voor d€ biologis.he
landbouw is v@rlg€koocn uir €en
moticdie in l999wed ingedi.od
door lweede Kaft€rlid vaalk€ns
(hdÁ). le nor her zien als en i.-
bulslas , ze$ Mcijs. Bovendien,d€
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J.{ry.F:

ondemkrr6ultaÈn uit de prcj{re n
konen ni.r alleen t n goedeaandê
biologische secÍor sll ook de gosba,
r.lindbouw k.n €rin,ijn zGktocht
ná& reiduutunB zijn v@deel mee
doen. De bioloSish€ lándbouw heft
bii ve.duu@ingen duidelijk€
voorGkke6ó1, átdus Villems. Van
uit d! Sfgbm s&ror zie je een sroei,
ende bddgsrelling v@r hud biolo-
gisch wrkende óllega:. D,r blijkt
ook uir dc grcte b€langsreliog iijdeos
de open &€en. Dirwoidtv@reen
deel ook ingeg*en door hd srensere

NieuM/e theme's
Tot n! to€woÍdt erin heronde@k
vel aandacbr b€steed aan technnch€
knelpunten op bcdrijfsnivau. Zó
lopen er momeneldri. grote ondets
@ksprcgrahm,s dic geÍicht zi jn op
de orrwikkeliog van biologische be-
drijÁslstemen: open teelten (akkeF
bouq vollesrondssro€nre, bomen en
bollcn), kastelten (sroeóÈ €n bloe-
men) en veehoud.'ij. Daarn,asrzjjó
€. onder neer ond€melspro8ram-
mais naar biologischc ungangsmateri
aal en onkruidbcheersinS. Frn rode
drad door alle ondenoekproiecren
n dar de boeren alfvRlinvlocd heb,
ben opdeinhoud€n enpakvan her
ondetuek, aldus Meiis.ln d. proc€,
duÈ voo. het opstellen v.n het
ondencksvontel wordr dir s$ar

bo€d door de redoqerqroePe n die
binnen Platform Biologi@icdef zijn
te laten madenk€n mei dc ondeF
De[$pat. In de me.ste se.toren
woiden pbjecreo unge@id waárin
PÉktijkbedrijven heedoen bárs
Biom, Bioveen, Biok6 en Bioq.
Een Íend die Meijs en will.ns sis-
nalêÈn is dat keónisv@rdêprimliÉ
landbouwptaktijk langam plats
makt voor andere themat, bals
vcdselv€iligheid, ven .king, na-
tuurbeher, consum.nGnzalen cn
mi.schapp.lijke aperen. Eêd trcod
die aanslun bij de huid;gê harktonÈ

De ondezoekprosrdmaï lopen
geen Baaar door de reente ontwik,
k lingen in de l.ndelijke politiek. al,
dus Meijs cn Vill€ms, omdar her om
erder seaaordeenle nerjarisc pro,
gemma: gaat. De pijnpuoren liggen
vooral bii andere insÍunenr.n, zoals
bi jvoorbeld de onschakelingssubsi-
die. Dir is gelukkig nogvolop in dis

Interdisciplinair
Voor het làndbo!wonderck wordr
eeó int€disciplinaire ainpak sreeds
belangrijker Vrocgerw6 heto dat
ondcuoeken nier veel v.rdcr k€k .
dan h un eisen discipline, rldus Meijs_
'De 

werensch.p Ms b€hoorl;jk verko-
k€rd. Maar bij v€el ondetuekers zien
we ecó grGiend erthouiasme ov€r de

integÍele €n s),stemgedchte @p.k
m de biol%i$hê lándbouw met de
n@dakdijkê se.rokkenhcid vm
me..dêÉ dÈciplind. Dê behoefte
tu m inrerdiriplináire s[Ekis
een Eschijnel dar zich binnên vel
mer Elgebied€n binnen \íag€nin-

sen UR v@rdd, @nsràtcren Meijs
en Villcms. \x/illeos: Hêt is en 'ndi-
viduel renndoingsp'@s. Zórc|
onde@ekes als b@En die willen
omschakeled krijger r. mek€n net
en nieuwe mrier vh denk n. IBL
ondeist.unt dir pllm mer her orga-
ni*ren van worlshopr en seminas.'

w.d dn voorjM en wo*shoP
plats ovêr intedisiplinair werk n,
s)'$eminnov.ries. Marder en noÈ
men in ondeÈoek en reÍlctie oP de
eieen hondinsen weikwijre- In 2003
woÍdr dea workhop herhald. .

PROJECTENAANK
Bêhàlwh€tonilikkel€nvannielMk níisÈÈ..onBtuiÈnve
bestaande kênni5 êêí b.lànsijkdoethn hdtBLSindsffi -

berzljn allê lopend.prcjecÈn,diê d.biologi$h.ladb.uwats
thema hebb€n, te vind.n in de Dbi@nbek. D4 is è tnd.n
op **v.biolog,schelandbóuw.n€t, dcwêbsie v& tBL In 2003
get @n k€níisdarabank van r6rt, óm E beginn€n n.t.nk€tc
se.ioren, mêtdrann allê afgcbnd. óid.zoe*en rortÈnjaar
r€rus. D. darabankên worden onvitk€ld doo. Eddyrèdírá,
de derd€ mêdemlk€r van h6 iBL Ook dc k nnisdabbant al
,ch nia to! hd wrl ve dc ond.neksií*€lling.n van wag.-
ning.n UR b.perk n. 6.9reb..rd rcr.rt ón àtl. N.dêdand*
kennitophêrg€6i.d@d.biólósitd.landbouwt bundekn.


