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Dit activiteitenverslag beschrijft de resultaten van de 2 juridische entiteiten die samen ILVO 
vormen: 

 Het Intern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid (IVA - VO) 
 Eigen Vermogen (EV - ILVO)

De missie van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

De missie van het ILVO bestaat uit de uitvoering en coördinatie van beleidsonderbouwend 
wetenschappelijk onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening. Het doel is een 
duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief.

ILVO zal daarvoor op wetenschappelijke basis de kennis opbouwen die nodig is voor de 
verbetering van producten en productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de 
veiligheid van de eindproducten en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis 
van sectorontwikkeling en agrarisch plattelandsbeleid.

Kennis wordt slechts efficiënt als je ze deelt. Daarom wil ILVO het beleid, de sectoren en de 
maatschappij regelmatig informeren over projecten, vooruitzichten en resultaten.
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Beste lezer,

Sinds de oprichting in 2006 heeft ILVO ernaar gestreefd bij te dragen aan de competitiviteit 
en de duurzaamheid van de Vlaamse landbouw en visserij. Dit was enkel mogelijk door de 
enthousiaste inzet van alle medewerkers bij het verder bouwen op de fundamenten die gelegd 
werden in 1932 bij de stichting van het Rijksstation voor Plantenveredeling.

De voorbije jaren konden we stappen zetten naar een update van de zo noodzakelijke 
onderzoeksinfrastructuur en naar de uitbouw van onze onderzoekscapaciteit. De flexibiliteit die 
de rechtspersoon Eigen Vermogen ILVO ons bood, heeft daar zeker bij geholpen.  

Dit activiteitenverslag bewijst andermaal dat ILVO ook in 2013 haar opdracht en missie 
heeft vertaald in bruikbare en valoriseerbare onderzoeksresultaten. ILVO is nog meer dan 
voorheen betrokken in samenwerking met universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen, 
praktijkcentra, de landbouw- en visserijsector en de industrie. De aanwezige expertise, de 
draaischijf tussen fundamenteel en toegepast onderzoek, de nauwe betrokkenheid met de 
stakeholders, de positie als overheidsonderzoeksinstelling maakt van ILVO de best geplaatste 
partner voor het landbouw- en visserijonderzoek van de toekomst.

Het zopas neergelegde onderzoeksprogramma 2014-2016 waarborgt onze volgehouden 
inspanningen om de keten te ondersteunen via onderzoek en dienstverlening. Hiertoe blijft 
een structuur nodig die ILVO, enerzijds als intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse 
overheid (IVA-VO) en anderzijds als private rechtspersoon Eigen Vermogen (EV-ILVO), de nodige 
middelen, soepelheid en mogelijkheden geeft.

Ik dank al de leden van de ILVO-gerelateerde organen: de Beheerscommissie, het Raadgevend 
Comité, het Entiteitsoverleg Comité, de Ethische Commissie,… voor de steun en de medewerking 
de voorbije periode.

Ik dank de Minister-president, het kabinet en de collega’s van het beleidsdomein Landbouw en 
Visserij die mede onze werking mogelijk maken. Graag dank ik ook de financiers en partners 
van onze onderzoeksprojecten en onze stakeholders in de sector voor de mooie en positieve 
samenwerking.

Last but not least een woord van dank aan alle ILVO-personeelsleden die dit mogelijk gemaakt 
hebben. Zonder jullie geen ILVO.

Erik Van Bockstaele
Administrateur-generaal
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Bart Sonck,
afdelingshoofd ILVO-Dier
bart.sonck@ilvo.vlaanderen.be

   an vleesvee tot pulsvisserij

Tijdens een academische zitting met ongeveer 150 aanwezigen brachten we hulde 
aan onze vleesveeonderzoeker Leo Fiems, die na 37 jaar verdiend op rust ging. 
Wij danken Leo nogmaals voor zijn realisaties bij ILVO en in het bijzonder voor zijn 
inspanningen voor de vleesveesector.

In het kader van de stopzetting van de chirurgische castratie in 2018, werd in 
2013 een ketenoverleg georganiseerd. De ontwikkeling van een objectieve 
detectiemethode aan de slachtlijn en opties om de berengeur te verminderen zijn de 
belangrijkste bezorgdheden van de sector voor de invoering van dit castratieverbod.

Het gebruik van sojaschroot in de veehouderij is een belangrijk punt van kritiek op de 
dierlijke sector.  DDGS bleek een sterk potentieel te hebben om een belangrijk deel 
van het sojaschroot te vervangen. Daarnaast toonde een project bij melkvee aan 
dat de eiwitwaarde van sojaschroot verhoogd kan worden door het sojaschroot te 
beschermen tegen afbraak in de pens. Daardoor daalt de benodigde hoeveelheid.

Om het welzijnsniveau in de vleeskuikensector te verbeteren is er nood aan een 
objectieve en betrouwbare beoordelingsmethode voor dat welzijn. In 2013 werd 
hierover een doctoraat verdedigd. De bestaande protocollen voor monitoring 
werden verbeterd en alternatieven werden uitgewerkt. Er ging specifiek aandacht 
naar de beoordeling van de aanwezigheid van (langdurige) dorst en van 
voetzoolontstekingen.

Om de vleeskuikens beter te vrijwaren van hart- en vaatziekten en om het risico op 
ontstekingen bij de vleeskippen te beperken, wordt aan de moederdieren omega-3 
toegediend. Zo hopen we dat de bevruchte omega-3 eieren kuikens opleveren die 
sterker aan de start komen en het dus beter doen gedurende heel hun levenscyclus als 
vleeskip. Het onderzoek heeft reeds aangetoond dat de omega-3 vetzuren inderdaad 
overgaan van de moederdieren naar de dooier en dooierzakrest en vervolgens naar 
de lever van de kuikens. Er wordt verder onderzocht of dit een betere reactie tegen 
ontstekingen geeft. 

De land- en tuinbouw behoren jammer genoeg nog steeds tot de sectoren met 
de hoogste ongevallencijfers. In 2013 schonk Preventagri aandacht aan de 
arbeidsveiligheid en –risico’s door opmaak van een dossier met “facts & figures”, de 
organisatie van een rondetafelgesprek met de sector, een brochure “Landbouw zonder 
kleerscheuren”, een promotiefilmpje en een algemene bewustmakingscampagne 
tijdens de Werktuigendagen te Oudenaarde en Agribex te Brussel. 

De vernieuwing en uitbreiding van onze infrastructuur loopt intussen verder: inmiddels 
is de ruwbouw van de melkveestal voor 150 melkkoeien afgewerkt en zijn we 
aan de binneninrichting toe. Onze koeien worden reeds voorbereid op hun nieuwe 
winterhuisvesting. De bouwlijnen van het nieuwe varkenscomplex (onderzoeksstal met 
zeugen-, biggen- en vleesvarkensafdelingen) zijn uitgezet en de werken zelf gaan van 
start op 17 februari 2014. Wij hopen samen met UGent en HoGent deze stal tegen 
eind 2014 af te werken. De bestaande biggenstal werd vernieuwd en uitgebreid tot 
12 compartimenten. De nieuwe biggenbatterijen zijn zo gebouwd dat ze conform 
zijn aan praktijkomstandigheden en tegelijk voldoen aan wetenschappelijke eisen.

ILVO-Visserij werkte mee aan het Europees project MESMA omtrent monitoring en 
evaluatie van mariene ruimtelijk beheerde gebieden, waarbij onder andere het 
volledige verloop van de ruimtelijke planning in het Belgisch deel van de Noordzee 
wordt vergeleken met negen andere gebieden verspreid over de Europese zeeën. De 
eindresultaten van dit grootschalig onderzoek werden voorgesteld op een conferentie 
in Lissabon.

Binnen het interreg IVa-2 zeeën project-MEMO bestudeerde ILVO de Amerikaanse 
ribkwal Mnemiospis leidyi in onze wateren. In november werd ter afsluiting van 
dit project een succesvolle driedaagse conferentie 'Non-indigenous species in the 
North-East Atlantic' georganiseerd. 

Uitheemse soorten en een opwarmend klimaat hebben verreikende effecten op het 
zoöplankton in de Noordzee. In een doctoraatsonderzoek werd de dynamiek van 
zoöplankton in onze Noordzee bestudeerd. Het onderzoek actualiseert de kennis en 
het inzicht in de positie van zoöplankton in de voedselwebben. Deze positie dient 
bewaakt te worden met het oog op het in stand houden van onze visbestanden. 

De pulsvisserij of visserij waarbij vis en/of garnaal gevangen wordt met elektrische 
pulsen krijgt toenemende interesse in de visserijsector. Omdat weinig gekend is over 
de effecten van elektrische velden op mariene organismen worden in ILVO, samen 
met UGent, 2 doctoraten uitgevoerd die de mogelijke schadelijke neveneffecten 
bestuderen.

De eenheid Dier telt 83 onderzoekers en richt het wetenschappelijk onderzoek op een 
duurzam(er)e veehouderij (rundvee, varkens en kleinvee) en de exploitatie van de mariene 
rijkdommen, de bescherming van het continentale en mariene milieu, de bevordering van 
het dierenwelzijn en het leveren van kwaliteitsvolle en veilige dierlijke eindproducten. De 
eenheid verleent ook specifieke diensten aan de overheid en de sector. De dienst- en 
adviesverlening van de eenheid Dier gebeurt ondermeer via ANIMALAB. In dit referentielabo 
wordt veevoedingsonderzoek verricht en de nutritionele waarde van dierlijke eindproducten 
nagegaan. Daarnaast meet men hier ook de kwaliteit van vis, schaal- en weekdieren, bepaalt 
men contaminanten in milieustalen en het vet van visserijproducten, en voert men biologisch 
milieuonderzoek uit. Via het Varkensloket, Preventagri, TECHVIS, enz. en via contractonderzoek 
voor de agro-industrie kunnen de sectoren gespecialiseerde technologische adviezen en 
diensten bekomen.

di
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Eenvoudig maar betrouwbaar? 
Voorspellingen omtrent methaanuitstoot 

Doel
Dit project ging op zoek naar betrouwbare parameters in de melk om het succes van 
methaanreducerende maatregelen bij rundvee te evalueren. Daarvoor moeten deze 
parameters sterk gelinkt zijn met de effectieve methaanuitstoot van het dier. De grotere 
achterliggende doelstelling is dat we op termijn werkbare maatregelen willen bieden 
aan de melkveehouderij om de methaanemissies (milieubelasting) te reduceren. Een 
cruciale randvoorwaarde om dergelijke maatregelen in de praktijk toegepast te 
krijgen, is dat ze financieel haalbaar zijn en via objectieve metingen te kwantificeren 
zijn. Concreet zou dan die parameter in de melk routinematig bij elke ophaalbeurt 
mee geanalyseerd kunnen worden ter inschatting van de methaanuitstoot.

Aanpak
Om parameter(s) te vinden voor de inschatting van de methaanuitstoot verzamelden we 
enerzijds in vivo methaanmetingen en anderzijds melkmonsters gedurende meerdere 
voederexperimenten over een brede range van methaanproducties. Vervolgens 
werden de relaties onderzocht tussen de melkparameters (vetzuursamenstelling) en de 
methaanemissies, in een poging die vetzuren te identificeren die de sterkste relatie 
met de methaanuitstoot tonen en zo de dagelijkse hoeveelheden methaanproductie 
betrouwbaar kunnen inschatten. Tenslotte, werd onderzocht of we op basis van 
vetzuurprofielen dieren die veel methaan uitstoten kunnen onderscheiden van dieren 
met een lage uitstoot.

Resultaat
De implementatie van methaanreducerende (rantsoen)maatregelen in de veehouderij 
vergt een zorgvuldig stappenplan. Wij verwachten dat de veehouder bewijzen 
zal eisen dat de maatregelen effectief werken en dat hij bovendien een financiële 
stimulans zal behoeven. De overheid of de zuivelverwerkende industrie zal pas bereid 
zijn om die stimulans te realiseren als ze zeker zijn dat het bedrijf van de boer ook 
effectief minder methaan heeft uitgestoten. Bijgevolg is de controlemogelijkheid die 
de methaanuitstoot objectief kan monitoren onontbeerlijk. De fundamentele kennis 
die aan de basis ligt van deze metingen was het voorwerp van deze studie. 

Project: Melkmet
Financiering: ILVO
Looptijd: 2010 - 2013
Samenwerking: UGent Lanupro Prof. V. Fievez
Contact: sam.decampeneere@ilvo.vlaanderen.be
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Netwerken aan welzijn 
Een gecoördineerd Europees dierenwelzijnsnetwerk 

Doel
Aan het Europese pilootproject EUWelNet werkten 26 partners uit 16 verschillende 
landen mee om vier hoofddoelstellingen inzake dierenwelzijn te realiseren. Het 
project wilde (1) een netwerk van experts ter zake opzetten, om (2) de pijnpunten 
in de naleving van Europese regelgeving rond dierenwelzijn te identificeren, om 
(3) verschillende soorten van kennisoverdracht te testen welke leiden tot de betere 
naleving van de regelgeving en om (4) de haalbaarheid en mogelijke voorwaarden 
voor een Europees dierenwelzijnsnetwerk te onderzoeken.

Aanpak
ILVO werkte voornamelijk mee aan de derde doelstelling: het testen van 
verschillende methodes van kennisoverdracht ter verbetering van de naleving 
van dierenwelzijnswetgeving. We focusten op drie recente EU-regelgevingen: 
bezettingsgraad voor vleeskippen, groepshuisvesting voor zeugen, en het 
knippen van staarten en omgevingsverrijking voor vleesvarkens. De onderzochte 
kennisoverdracht was gericht op zowel officiële inspecteurs die de naleving van 
de welzijnswetgeving controleren, als de houders van de dieren. Per onderwerp 
gebruikten we een andere methode van kennisoverdracht, zodat we de effectiviteit 
konden vergelijken en evalueren. Daarnaast werkten wij ook mee aan een deel van 
het vierde werkpakket: de identificatie van kennisinstellingen die een rol spelen op 
het gebied van dierenwelzijn, in ons geval in België.

Resultaat
Voor de vleeskippencasus werd een website ontwikkeld voor bevoegde overheden. 
Daar kunnen zij de data die ze verzamelen voor de Vleeskippen Richtlijn delen, evenals 
de manier waarop ze deze data verzamelen. Voor de vleesvarkenscasus werd een 
e-learning tool ontwikkeld, gericht op officiële inspecteurs van vleesvarkensbedrijven, 
om hen meer kennis te geven over omgevingsverrijking en staartbijten. Voor de casus 
van de zeugen in groepshuisvesting werden een PowerPoint presentatie en fact sheets 
ontwikkeld, voor zowel boeren als bevoegde overheden. In het algemeen werden de 
kennisoverdracht strategieën goed ontvangen en hadden ze een positief effect op de 
kennis van hun doelgroep, al kon dit enkel op korte termijn getest worden. EUWelNet 

heeft de meerwaarde van de ontwikkeling van verschillende strategieën laten zien, 
en ook van het beschikbaar maken hiervan in verschillende talen. Daarnaast werd 
aangetoond dat de interesse voor deelname aan een toekomstig netwerk hoog is 
onder kennisverstrekkers. Alles bij elkaar laten deze resultaten zien dat een netwerk 
de lidstaten zou helpen, en bij zou kunnen dragen aan de verbetering van het 
welzijn van landbouwdieren in Europa.

Project: EUWelNet (Coordinated European Animal Welfare Network)
Financiering: DG SANCO (EU)
Looptijd: 2012 - 2013
Samenwerking: diverse partners 
Contact: lisanne.stadig@ilvo.vlaanderen.be, frank.tuyttens@ilvo.vlaanderen.be 
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Een interessant veevoeder 
In welke mate kan DDGS (dried distillers grains and solubles), 
een bijproduct van de productie van bio-ethanol uit granen, 
gevaloriseerd worden in de veevoeding? 

Doel
In België produceert Alco Bio Fuel (Gent) jaarlijks zo’n 150.000 m³ bio-ethanol uit 
granen (tarwe, maïs en of andere granen al dan niet gemengd) en daarbij komt 
130.000 ton DDGS als veevoedergrondstof beschikbaar. Ook elders in Europa 
komen grote hoeveelheden DDGS op de markt. 

Aanpak
Bij de fermentatie door gisten wordt het zetmeel uit het graan quasi volledig omgezet 
tot bio-ethanol en CO2, waardoor de andere nutriënten in het bijproduct DDGS 
aangerijkt worden met een factor 2,9. DDGS bestaat grofweg uit een derde eiwit, 
een derde celwanden en een derde vet, suikers en mineralen. Omdat de kwaliteit 
van DDGS sterk kan variëren naargelang de gebruikte graansoort(en) en het 
productieproces werd van 13 diverse partijen de samenstelling en voederwaarde 
bepaald voor rundvee, varkens en pluimvee. 

Resultaat
Maïs-DDGS bevat meer vet en beter verteerbare celwanden dan tarwe-DDGS, 
waardoor zijn energiewaarde hoger is. Maïs-DDGS heeft ook een hogere 
eiwitwaarde voor rundvee, omdat het eiwit in de pens minder sterk wordt afgebroken 
dan dat van tarwe-DDGS en het pensbestendig eiwit iets beter verteerbaar is in de 
dunne darm. De fermentatie en verhitting bij het drogen tijdens het productieproces 
hebben wel een negatief effect op bepaalde aminozuren, in de eerste plaats lysine; 
dit is vooral nadelig voor varkens en pluimvee. DDGS is een rijke bron aan mineralen, 
vooral fosfor en sporenelementen. Om bij de formulering van een mengvoeder of een 
rantsoen de voederwaarde van een partij DDGS nauwkeuriger te kunnen inschatten 
werden vergelijkingen ontwikkeld op basis van eenvoudig te bepalen chemische 
parameters (vet, NDF, …) en in vitro (eiwitoplosbaarheid) testen. 

Uit voederproeven blijkt dat bij melkvee tot 4 kg DDGS in het rantsoen kan 
ingeschakeld worden met positieve effecten op de melk- en eiwitproductie en waarbij 
zowel krachtvoeder als sojaschroot uitgespaard wordt. Bij vleesvarkens kan tot 22,5% 

DDGS opgenomen worden in het voeder zonder negatieve effecten op de groei of 
voederconversie noch op de karkaskwaliteit. Bij vleeskuikens kan men tot 15% DDGS 
in het voeder gebruiken met wat betere groeicijfers en een lagere voederconversie 
voor maïs- en gemengde DDGS in vergelijking met tarwe-DDGS. Ook bij legkippen 
kan men tot 15% DDGS in het voeder mengen zonder negatieve effecten op de 
zoötechnische prestaties noch op de eikwaliteit en dit ongeacht het graantype. 

Project: Voederwaardering van DDGS als bijproduct van de bio-ethanolwinning 
voor rundvee, varkens en pluimvee
Financiering: IWT
Looptijd: 2009 - 2013
Contact: johan.deboever@ilvo.vlaanderen.be
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Verteerbaarder, gezonder en milieuvriendelijker 
Efficiëntie van diverse exogene enzyme toevoegingen aan het 
voeder van pluimvee 

Doel
De nutriënten in voedergrondstoffen zijn door vee slechts in beperkte mate verteerbaar 
omdat er o.a. onvoldoende of te weinig specifieke enzymen aanwezig zijn. Door 
de optimalisering van het enzymecomplex is het de bedoeling om de efficiëntie te 
verhogen en de excretie naar het milieu te verminderen. 
 
Aanpak
In samenwerking met de agro-industrie werden gerichte enzymen, doseringen en 
leeftijdseffecten onderzocht om zowel de niet-zetmeelkoolhydraten, de eiwitfractie 
als de fosforbenutting te verhogen. Hiertoe werden diverse groeiproeven als 
verteringsproeven bij pluimvee uitgevoerd.

Afhankelijk van het gehalte en de samenstelling van de niet-zetmeel koolhydraten 
werden xylanasen, β-glucanasen of mengsels uitgetest bij zowel vleeskippen, 
kalkoenen als legkippen. De verterings- en prestatieproeven toonden positieve 
effecten aan. De respons was in veel gevallen afhankelijk van de dosis, maar 
eveneens variabel naargelang de rantsoensamenstelling, leeftijd en diersoort.

Door de inzet van specifieke proteasen wordt de splitsing van de complexe 
eiwitmoleculen tot eenvoudiger peptiden en aminozuren beoogd. Hierdoor kan een 
eiwitsparend effect bekomen worden dat resulteert in een lagere uitstoot van stikstof. 
Fosfor is een onmisbaar bestanddeel van beenderen en via de voedergrondstoffen of 
via toevoeging van minerale fosfor wordt de noodzakelijke hoeveelheid aangeleverd. 
De aanwending van minerale fosfor in de diervoeding staat onder druk omwille 
van toenemende schaarste. Plantaardige fosfor is voor enkelmagigen zoals pluimvee 
nauwelijks bruikbaar omdat het overwegend als fytaat fosfor voorkomt. Deze 
complexen kunnen slechts benut worden indien er voldoende fytase toegevoegd 
wordt. Hierdoor neemt de benutting van fosfor uit granen met 50 tot 70% toe en 
kan de uitstoot sterk omlaag. De proeven toonden duidelijk de interacties aan met 
de calcium, vitamine D3 voedergehalten en de Ca/P ratio. Omdat de methoden 

om de beschikbaarheid van fosfor en de efficiëntie van de toegevoegde fytase te 
beoordelen sterk verschillen naargelang het land, werd er meegewerkt om tot een 
gestandaardiseerde Europese methodiek te komen. 

Resultaten
Deze proeven toonden positieve tendensen aan, zowel wat de dierprestaties als de 
mestconsistentie betreft. En ook de belasting van het milieu bleek er wel bij te varen.

Project: Efficiëntie van voederenzymen
Financiering: ILVO en agro-voedingsindustrie
Looptijd: doorlopend 
Samenwerking: met diverse partners uit de agro-voedingsindustrie
Contact: luc.maertens@ilvo.vlaanderen.be, saskia.leleu@ilvo.vlaanderen.be,
 evelyne.delezie@ilvo.vlaanderen.be
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Veilige zeevruchten 
Welk effect heeft verwerking op mariene biotoxines in schelp– 
en schaaldieren? 

Doel
Mariene biotoxines kunnen aanwezig zijn in verschillende soorten schelpdieren. 
Deze toxines worden geproduceerd door microalgen gedurende specifieke 
milieuomstandigheden en kunnen zich ophopen in het weefsel van de dieren door 
filtratie van besmet water of door zich te voeden met besmette soorten. 

Aanpak
Het Europese 'Food Control Program' registreert gevallen van algenbloei en 
toxinetoename boven de toegelaten normen. Er zijn bewijzen dat de concentratie 
van sommige toxinen tijdens de verwerking van schelpdieren verandert. Bovendien 
kunnen niet-toxische derivaten worden omgezet in toxische stoffen. Belgische 
monitoringprogramma's voor mariene biotoxines in schelpdieren zijn van kracht 
op basis van referentiemethoden opgenomen in de Europese regelgeving. De 
tweekleppigen, opgenomen in deze regeling, zijn soorten die zich rechtstreeks voeden 
met toxine-producerende algen. De literatuur en de gegevens over schaaldieren die 
zich voeden met deze schelpdieren is echter schaars. De doelstelling van de studie 
was het evalueren van de accumulatie en verspreiding van mariene biotoxines in 
Noordzee krab en van het effect van verwerking (koken, bakken, diepvriezen) op 
mariene biotoxines in tweekleppigen en schaaldieren. 

Resultaat
De studie laat een aantal conclusies toe:
• De hoogste concentratie van zowel lipofiele (azaspiracides) als hydrofiele 

(domoïzuur) mariene toxines wordt gevonden in de hepatopancreas, het minst 
gegeten of oneetbare deel van krabben en sommige schelpdieren. 

• Verwerking verwijdert geen giftige stoffen die mogelijk een risico vormen voor 
de volksgezondheid en krabben kunnen een vector zijn van mariene toxines voor 
mensen, maar de accumulatie van toxines varieert sterk tussen individuele dieren.

 
• Het risico op intoxicatie door amnesic shellfish poisoning (ASP) of azaspiracides 

(AZAs) toxines voor de Belgische bevolking wordt verwaarloosbaar geacht op 
basis van de huidige kennis en gepresenteerde gegevens.

Project: Marbitox
Financiering: FOD Volksgezondheid 
Looptijd: 2012 - 2013
Samenwerking: WIV
Contact: karen.bekaert@ilvo.vlaanderen.be
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Invasieve veelvraat in de Noordzee 
Observatie, modellering en impact van de Amerikaanse ribkwal 
Mnemiopsis leidyi 

Doel
De Amerikaanse ribkwal (Mnemiopsis leidyi) werd sinds 2006 waargenomen in 
de Noordzee. Deze veelvraat, afkomstig van de Atlantische Oceaan, kwam via 
ballastwater van schepen in onze contreien terecht. In de Zwarte Zee zorgde de soort 
voor het ineenstorten van de commerciële ansjovisvisserij, met enorme economische 
en ecologische gevolgen. Om dergelijke scenario’s bij ons te vermijden werd de 
verspreiding, het gedrag en het risico van deze invasieve kamkwal in de Noordzee 
ingeschat in het MEMO-project.

Aanpak
Binnen het MEMO-project werd informatie verkregen via drie onderzoeksluiken.
In een eerste werd aan de hand van campagnes op zee de ruimtelijke en 
temporele verspreiding van Mnemiopsis leidyi in kaart gebracht. SOP's (Standaard 
Operationeel Protocollen) werden opgesteld voor een uniforme staalname, 
bewaring en morfologische en genetische identificatie. Er werd een habitatmodel 
opgesteld waarmee het voorkomen van de Amerikaanse ribkwal in verschillende 
omstandigheden en gebieden kan worden voorspeld.
Binnen het tweede luik leverden chemische analyses (stabiele isotopen en 
vetzuuranalyses) en kweekexperimenten in het lab data over de biologie, fysiologie 
en het voedingsgedrag van de soort. Op die manier werd de plaats en mogelijke 
impact van Mnemiopsis in het lokale voedselweb duidelijk.
De concluderende derde activiteit bestond uit modellering en socio-economische 
analyses voor een goede inschatting van het effect van deze soort op ons dagelijks 
leven.

Resultaat
De aanwezigheid van de Amerikaanse ribkwal in de kustgebieden, estuaria en 
havens van Frankrijk, Nederland en België kon worden bevestigd. De hoogste 
aantallen werden in de late zomer en herfst gezien in half-afgesloten bekkens, zoals 
bijvoorbeeld de Spuikom te Oostende en de Oosterschelde in Nederland. De soort 
kan hier ook efficiënt reproduceren en overwinteren, weliswaar in lagere aantallen. 
Het habitatmodel laat toe gebieden waar de soort nog niet werd gezien (zoals 
de kusten van Groot-Brittannië) nauwlettend in de gaten te houden wat een snelle 

reactie in het geval van een plotse 
kwallenbloei mogelijk maakt.
Er werd een temporele en ruimtelijke 
variatie aangetoond binnen het dieet 
van de kwallen. De soort voedt zich 
aan een hoog tempo met verschillende 
types zoöplankton, viseieren en 
vislarven en legt weinig reserves aan. 
De opgenomen energie wordt onmiddellijk omgezet in groei of voortplanting, wat 
een verklaring kan vormen voor zijn succes. Mnemiopsis is ook zeer tolerant ten 
opzichte van omgevingsvariabelen. Bij heel lage zoutgehaltes konden volwassen 
kwallen nog steeds eieren produceren, wat een snelle verspreiding ten goede komt.
De modellen toonden het belang van temperatuur voor de aanwezigheid van de 
kamkwal. Een verdere klimaatopwarming kan het succes van M. leidyi in de Noordzee 
sterk in de hand kan werken. Ook kon het belang van de estuaria duidelijk worden 
afgeleid. Deze vormen als het ware kraamkamers van waaruit verdere verspreiding 
met behulp van stroming mogelijk is. 
Socio-economische analyses geven aan dat hun directe impact bij bloeien beperkt 
zou zijn door hun kleine vorm en hun fragiliteit. Scenario’s waarbij deze ribkwallen 
massaal aanspoelen en geurhinder veroorzaken, zouden wél impact hebben op 
het toerisme. Verder is er weinig gekend over kwallen bij toeristen. Meer informatie 
omtrent de verschillen tussen kwallen en de mogelijke oorzaken en gevolgen van 
kwallenbloeien is dus wel wenselijk.
We kunnen dus stellen dat de Amerikaanse kamkwal graag verblijft in onze 
kustgebieden, vooral in beschutte havens en bassins. De soort vormt voorlopig 
geen probleem, maar voorzichtigheid is nodig. Een stijging in watertemperatuur, 
uitwisseling van ballastwater tussen onze kust en de Engelse kust, en een verhoogde 
druk op ons mariene ecosysteem kunnen leiden tot grote bloeien en een verovering 
van nieuwe gebieden, met mogelijk belangrijke gevolgen voor visserij, toerisme en 
andere commerciële activiteiten. 

Project: Mnemiopsis ecologie en modelering: observatie van een invasieve ribkwal 
in de Noordzee
Financiering: Interreg Iva 2 Zeeën 
Looptijd: 2011 - 2013 
Samenwerking: Institut Français de Recherche pour l’exploitation de la mer 
(IFREMER), Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO-LOG), Centre for 
Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Deltares
Contact: johan.robbens@ilvo.vlaanderen.be
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Ruimtelijke planning op zee 
België als voorbeeld voor Europa? 

Doel
Aangestuurd door de belangrijkste Europese richtlijnen inzake natuurbehoud (o.a. 
Kaderrichtlijnen Water en Mariene Strategie) en economisch behoud (richtlijn 
Maritieme Planning), wordt door meer en meer landen een degelijk marien beleid 
over de sectoren heen vooropgesteld. Daarbij streeft men naar een goede balans 
tussen ecologische en (socio)economische belangen. Op basis van 14 casussen 
werd onderzocht in hoeverre de ruimtelijke (sectoriële) planning op zee verschilt 
tussen de verschillende Europese landen en in welke mate deze beheersplannen 
afgestemd zijn op de verschillende gebruikers van de zee.

Aanpak
Naast een uitgebreid naslagwerk over de state-of-art wat betreft ruimtelijke (en 
temporele) planning op zee en de tools en data die daarvoor nodig zijn, werd 
binnen het MESMA-project een geïntegreerde beleidstool ontwikkeld om de 
ruimtelijke planning op zee en de bijhorende beheersmaatregelen te evalueren en 
bij te sturen, zowel op ecologisch, economisch als politiek vlak. De bruikbaarheid 
van deze beleidstool werd daarna getest via de 14 casussen.

Resultaat
De eerste lus van de MESMA-beleidstool bestaat uit zeven stappen: het synthetiseren 
van bestaande plannen en sectoriele doelstellingen; het verzamelen van data over 
het ecosysteem, menselijke activiteiten en economische waarden, (cumulatieve) 
drukken, indicatoren en drempelwaarden; het uitvoeren van een risico analyse naar 
het al dan niet behalen van de vooropgestelde doelen; aanbevelingen doen om 
een beheersplan (en de monitoring) te behouden of te verbeteren. Parallel met deze 
‘ecologische’ lus moet een ‘governance’ analyse worden uitgevoerd om na te gaan 
hoe diverse instellingen, belanghebbenden, wetten en decreten en de implementatie 
van Europese richtlijnen hebben bijgedragen tot de totstandkoming van het marien 
ruimtelijk plan of het bereiken van de vooropgestelde doelen per casus. De online 
MESMA-tool is te vinden op www.mesmacentralexchange.eu.
De casus die door ILVO en UGent verder werd uitgediept betrof de monitoring en 
evaluatie van het marien ruimtelijk beleid in België. Op basis van een uitgebreide 
literatuurstudie, deelname aan stakeholder meetings en diverse interviews met 
vertegenwoordigers van de verschillende belangengroepen werd een overzicht 

gegeven van 14 jaar mariene ruimtelijke planning in België. We hebben de 
onderliggende processen, mislukkingen en succesfactoren opgelijst die hebben 
bijgedragen tot de transformatie van de Wet Marien Milieu (1999) en het daaruit 
voortvloeiende ruimtelijk zoneringsplan (2003-’05) naar een volwaardig ruimtelijk 
beheersplan voor onze Belgische mariene wateren eind 2013.
De vergelijkende analyses over de 14 casussen heen zullen zeker bijdragen tot 
een beter inzicht in de verschillen binnen Europa. Ze moeten de politieke wereld 
aansporen om meer uniformiteit te brengen in de aanpak van de ruimtelijke planning 
op zee en het marien beleid en beheer binnen de Europese deelstaten.

Project: Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas (MESMA)
Financiering: EU FP7
Looptijd: 2009 - 2013
Samenwerking: 21 Europese wetenschappelijke instellingen, 13 landen
Contact: kris.hostens@ilvo.vlaanderen.be, 
 ellen.pecceu@ilvo.vlaanderen.be

ruimtelijke planning Belgisch deel van de Noordzee

Vlaamse Banken (Habitat Directive)

Special Protection Areas
Ramsar area (Vlaamse Banken)
Marine Reserve Baai van Heist
Windmill zone
Aggregate extraction zone
No sand extraction allowed
Dredge dumping sites
Military activities
Anchorage area Westhinder
Shipwrecks
12 nmile limit
Gas pipelines
Navigation routes
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Nieuwe onderzoeken en een 
greep uit de waaier 

aan onderzoeken
bij de eenheid DIER

Kiplekker op weg. Hoe is het welzijn van kippen 
tijdens transport?

Project: Onderzoek naar het welzijn bij 
transport van pluimvee

Financiering: FOD Volksgezondheid
Looptijd: 2013 - 2016
Samenwerking: UGent
frank.tuyttens@ilvo.vlaanderen.be 

Berenvlees op ons bord?

Project: Bedrijfsspecifieke strategieën voor de reductie van 
berengeur
Financiering: IWT
Looptijd: 2013 - 2017
Samenwerking: K.U.Leuven, UGent
marijke.aluwe@ilvo.vlaanderen.be 

Wat is de praktijkervaring en ondersteuning bij het 
houden van intacte beren en immunocastraten?

Project: Optimalisatie van het houden van intacte beren en 
immunocastraten
Financiering: ADLO Vlaamse overheid
Looptijd: 2013 - 2015
Samenwerking: VIVES, HoGent, VLTI St-Rembert, BB 
Projecten vzw, Biotechnische Instituut Sint-Isidorus, Thomas 
More, PVL
marijke.aluwe@ilvo.vlaanderen.be 

Kunnen we lange termijn stress bij varkens bepalen 
op basis van enkele haren?

Project: Toepasbaarheid van cortisol in varkenshaar als 
lange termijn stress indicator 
Financiering: FOD Volksgezondheid
Looptijd: 2013 - 2014
Samenwerking: UGent
johan.aerts@ilvo.vlaanderen.be 

De snelste weg naar welzijn. Hoe het welzijn 
van vleeskippen in België op een praktische en 
kostenefficiënte manier beoordelen?

Project: Studie naar de mogelijkheden voor 
implementatie van welzijnscontroles via 
diergerelateerde parameters
Financiering: FOD Volksgezondheid
Looptijd: 2013 - 2015
stephanie.buijs@ilvo.vlaanderen.be 

Een waarheid als een koe. Hoe meet je het welzijn 
van melkvee?

Project: Het gebruik van diergebonden metingen voor het 
beoordelen van het welzijn van melkvee
Financiering: EFSA
Looptijd: 2013 - 2014
Samenwerking: Istituto Zooprofalittico Sperimentale 
della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini", 
Kobenhavns Universitet, Swedish Institute of Agricultural and 
Environmental Engineering National Institute for Agronomic 
Research
frank.tuyttens@ilvo.vlaanderen.be 

Wat is het ideale slachtgewicht van een 
vleesvarken?

Project: Bepaling van het bedrijfseconomisch 
optimale slachtgewicht van vleesvarkens
Financiering: IWT

Looptijd: 2013 - 2017
sam.millet@ilvo.vlaanderen.be 

Hoe kunnen enzymetoevoegingen de vertering en 
darmmicrobiota van vleeskippen sturen?

Project: Vertering van NSP-rijke grondstoffen bij 
vleeskippen: effecten van enzymetoevoegingen en 
technologische behandelingen op de darmmicrobiota
Financiering: Iranese Beurs
Looptijd: 2013 - 2017
Samenwerking: UGent
luc.maertens@ilvo.vlaanderen.be
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Internationaal wetenschappelijk onderzoek en 
advies, what’s it good for?

Project: Wetenschappelijke bijdrage aan diverse ICES- 
werkgroepen en jaarlijkse rapportering/internationale 
adviesvorming
Werkgroepen: ICES: BEWG, WGECO, WGZE, WGVMS, 
WGITMO,…, jaarlijkse rapporten, A1-publ (ECSS)
Financiering: ILVO
Looptijd: doorlopend
Samenwerking: internationale samenwerking
kris.hostens@ilvo.vlaanderen.be

Wat is de ecologische impact van onderwater- en 
vooroeversuppleties?

Project: Ecologische studie onderwatersuppleties aan de 
Vlaamse Kust (4Shore)
Financiering: Agentschap voor Maritieme Dienstverlening 
en Kust, Afdeling Kust (MD&K)
Looptijd: 2013 - 2016
Samenwerking: UGent-Sectie Mariene Biologie, Deltares, 
Waterbouwkundig Laboratorium
gert.vanhoey@ilvo.vlaanderen.be

Een zoektocht naar de rol van 
zandspieringen in het Belgisch 
deel van de Noordzee

Project: zandspieringen en 
andere pelagische vissoorten als 
voedselbron voor zeevogels
Financiering: ILVO 
Looptijd: 2013 - 2014
Samenwerking: INBO, UGent
kris.hostens@ilvo.vlaanderen.be

Is het nog steeds veilig om vis, schaal- en 
weekdieren te eten?

Project: ECsafeSEAFOOD: Prioritaire 
milieucontaminanten in seafood: voedselveiligheid, 

impact en publieke perceptie  
Financiering: 7de kaderprogramma

Looptijd: 2013 - 2017
Samenwerking: 19 partners uit verschillende 
Europese landen
griet.vandermeersch@ilvo.vlaanderen.be

In welke mate breekt het zetmeel 
en eiwit in maïs af naarmate deze 
langer ingekuild is?

Project: Ontwikkelen van een model 
voor het schatten van de zetmeel- en 

eiwitafbreekbaarheid van maïs in functie van de 
inkuilduur 

Financiering: PWO HoGent
Looptijd: 2013 - 2015
Samenwerking: HoGent
johan.deboever@ilvo.vlaanderen.be 

Hoe kunnen we de productie en ei(schaal)kwaliteit 
in stand houden zodat de legcyclus verlengd kan 
worden?

Project: Bepalen van de nutriëntenbehoeften bij leghennen 
in late leg en van de effecten van voedersamenstelling en 
management op productie en ei(schaal)kwaliteit. 
Financiering: Gedeelde beurs ILVO-Dier en Proefbedrijf 
pluimveehouderij
Looptijd: 2013 - 2017
Samenwerking: Proefbedrijf pluimveehouderij, K.U.Leuven 
evelyne.delezie@ilvo.vlaanderen.be
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Welke reis maken platvissen in de Zuidelijke 
Noordzee?

Project: B-FishConnect. Larvale dispersie en 
juveniele dynamiek van platvis in de Zuidelijke 

Noordzee.
Financiering: FWO 
Looptijd: 2013 - 2017
Samenwerking: K.U. Leuven, IMARES, 
IFREMER
andreas.vandenbaviere@ilvo.vlaanderen.be

Hoe kunnen de koeltransporten van vis 
geoptimaliseerd worden?

Project: Optimavis – Optimalisatie van de transporten van 
visserijproducten
Financiering: EVF- As3
Looptijd: 2013 - 2014
Samenwerking: Vlaamse visveiling
karen.bekaert@ilvo.vlaanderen.be

Een nieuwe kijk op 40 jaar Belgische mariene 
monitoringsdata

Project: 4Demon. Verzamelen en intercalibreren van 
historische data over pollutie, eutrofiëring en verzuring van 
het Belgisch gedeelte van de Noordzee. 
Financiering: BELSPO
Looptijd: 2013 - 2017
Samenwerking: Vlaams Instituut voor de Zee, UGent, OD 
Natuurlijk Milieu, Université de Liège
johanna.gauquie@ilvo.vlaanderen.be 
bavo.dewitte@ilvo.vlaanderen.be

Hoe groot is de huidige visserijactiviteit op het 
Belgisch deel van de Noordzee?

Project: Visserijmaatregelen in NATURA2000 Vlaamse 
Banken (VISNAT)
Financiering: FOD Leefmilieu
Samenwerking: Dienst Zeevisserij, IMARES
Looptijd: 2013 - 2014
ellen.pecceu@ilvo.vlaanderen.be

Hoe kunnen technische innovaties bijdragen aan 
een transitie naar een duurzame visserijsector?

Project: TECHVIS (TECHnische innovaties 
voor een transitie naar een duurzame 
zeeVISserijsector)
Financiering: IWT, SDVO, visserijsector
Looptijd: 2013 - 2017
Samenwerking: Visserijsector
els.vanderperren@ilvo.vlaanderen.be

Zijn er alternatieve materialen voor spekking?

Project: SPEKVIS (Alternatieve materialen voor de spekmat 
in de visserijsector: een haalbaarheidsstudie)
Financiering: EVF AS 4, Vlaamse overheid, Provincie West-
Vlaanderen
Looptijd: 2013 - 2014
Samenwerking: Visserijsector
karen.bekaert@ilvo.vlaanderen.be

De Ierse Zee – a “sole” Belgian problem?

Project: Actieplan voor de Ierse Zee. Op vraag van de 
sector wordt een actieplan rond ecosysteembenadering 
van de Ierse Zee opgestart. De Ierse Zee is voor de 
Belgische visserijsector nog van groot economisch belang 
en België is één van de weinig landen die nog gericht op 
tong vissen in de Ierse Zee.
Financiering: EVF
Looptijd: 2013 - 2014
Samenwerking: NWWWRAC, UK, Ierland, RC
sara.vandamme@ilvo.vlaanderen.be

Kan een wetenschappelijk tool de oplossing zijn 
voor het ontwikkelen van en beheersplan voor de 
visserij in de Keltische Zee?

Project: Scientific Support for the development 
of a mangement plan in the Celtic Sea.
Financiering: EU
Looptijd: 2013 - 2014
Samenwerking: MI, CEFAS, GMIT, ILVO, 
IFREMER, Imares, IEO, AZTI, MSS, BIM
els.torreele@ilvo.vlaanderen.be

Nieuwe onderzoeken en 
een greep 

uit de waaier 
aan onderzoeken
bij de eenheid DIER
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Het gebruik van biologische indicatoren om na te 
gaan of diverse Europese doelstellingen behaald 
zullen worden

Project: Evaluatie benthos van zachte substraten in functie 
van WFD, MSFD, Natura2000 (BEQI-MFSD)
Financiering: FOD Leefmilieu
Samenwerking: ILVO-Biologisch Milieuonderzoek, UGent, 
BMM, VLIZ
Looptijd: 2013 - 2014
gert.vanhoey@ilvo.vlaanderen.be

Wat is de impact van het storten van baggerspecie 
op de garnaalvisserij?
 
Project: Studie met betrekking tot de opvolging van 
de bagger stortproef in functie van de garnaalvisserij 
(Baggarnaal)
Financiering: Europees Visserijfonds (EVF)
Samenwerking: Versluys NV, Dienst Zeevisserij, Kabinet 

Landbouw en Visserij
Looptijd: 2013 - 2014

gert.vanhoey@ilvo.vlaanderen.be

Het samenbrengen van biologische data binnen 
Europa in functie van een groeiende economie op 
zee

Project: European Marine Observation & Data network 
– Knowledge base for Growth and Innovation in Ocean 
Economy: Assembly and dissemination of Marine Data for 
Seabed Mapping – Lot 5 Biologie (EMODNET-2)
Financiering: EU - DG MARE
Samenwerking: 22 partners uit binnen- en buitenland
Looptijd: 2013 - 2017
gert.vanhoey@ilvo.vlaanderen.be

Veiligheid versus bodemleven: de impact van 
zandsuppletie op de vooroever van Ameland

Project: Epibenthos en vis bemonstering Ameland 2013 
(Ameland 3)
Financiering: Deltares (NL)
Samenwerking: Deltares, E-Coast, Field working company
Looptijd: 2013 - 2014
annelies.debacker@ilvo.vlaanderen.be

Naar een geïntegreerd beheer van menselijke 
activiteiten in de Noordzee 

Project: New Knowledge for an integrated management 
of human activities in the sea: Towards a Joint Monitoring 
Programme for the North Sea (NS-JMP)
Financiering: EC
Looptijd: 2013 - 2014
Samenwerking: ILVO, BMM, RWS, IMARES, CEFAS, 
JNCC, vTI, MSS, DTU-Aqua, DMU/AU, 
IFREMER, MI, SLU-Aqua, SWAM, SMHI
gert.vanhoey@ilvo.vlaanderen.be

Op naar een marien milieu vrij van zwerfvuil!

Project: Naar een Europees Marien Milieu vrij van 
zwerfvuil door middel van Wetenschappelijke Evidentie, 

Innovatieve Instrumenten en een Goed Bestuur (CLEANSEA)
Financiering: EU KP7 Samenwerkingsproject binnen 
thema Milieu  “The Ocean of Tomorrow” 
Looptijd: 2013 - 2016
Samenwerking: 17 partners uit 11 landen 
die de vier Europese regionale zeeën 
vertegenwoordigen
lisa.devriese@ilvo.vlaanderen.be

Hoe groot is het 
teruggooigedrag van de 
Belgische visserij?

Project: Opstellen van een nationale en 
regionale discardatlas voor de Belgische Visserijsector
Financiering: EVF
Samenwerking: RC, Visserijtechniek
Looptijd: 2013 - 2014
bart.vanelslander@ilvo.vlaanderen.be

Nieuwe onderzoeken en 
een greep 

uit de waaier 
aan onderzoeken

bij de eenheid DIER
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  erbreding, samenwerking en uitdagingen

In 2013 werd er binnen de eenheid Plant op diverse terreinen heel wat 
gerealiseerd en bouwde de afdeling haar expertise verder uit via verschillende 
samenwerkingsverbanden.

Er ging heel wat aandacht uit naar genomics, een relatief nieuwe discipline die 
steeds vaker ingang vindt in het landbouwonderzoek. Verschillende investeringen en 
aanwervingen binnen de eenheid Plant moeten het genomicsonderzoek stimuleren. 
Via de Gecoördineerde Actie Genomics wordt de samenwerking tussen de 
eenheden aangemoedigd. Het uitbouwen van een genomicsplatform draagt bij tot 
de multidisciplinaire aanpak van huidige en toekomstige projecten. Dat bevordert de 
kwaliteit en het internationaal karakter van ons onderzoek.

Er vond in 2013 een grondige evaluatie van het veredelingswerk plaats. In functie 
van een evoluerende land- en tuinbouwsector werden strategische beslissingen 
genomen om programma’s af te bouwen en andere verder te ontwikkelen. Zo werd 
onder andere vanuit een steeds grotere vraag van het beleid en de veevoedersector 
de sojaveredeling aangepakt, om zoveel mogelijk te kunnen voorzien in eigen 
eiwitbronnen.

Half maart tekenden 19 toonaangevende Vlaamse sierteeltbedrijven het 
charterdocument van de SIETINET community. Dit is gegroeid vanuit het IWT-project 
SIETINET dat van 2004 tot 2012 liep. Als stimulans voor innovatie wil het nieuwe 
samenwerkingsverband de kennis bevorderen op vlak van plantenveredeling, 
weefselteelt, plantenbiotechnologie en –fysiologie in de Vlaamse sierteeltsector. 
ILVO-Plant treedt als trekker op en zorgt voor de wetenschappelijke ondersteuning.

Een grote problematiek in de sierteelt rond Cylindrocladium buxicola, een 
schimmelziekte op Buxus, werd aangepakt via een IWT-project in samenwerking met 
het PCS en de telers. Deze infectie vormt een bedreiging voor de teelt en het gebruik 
van deze plant in onze tuinen. Het onderzoek heeft aangetoond dat de combinatie 
van minder gevoelige cultivars en de juiste beheersmaatregelen moet toelaten de 
pathogeen te controleren.

De tuinbouw wordt meer en meer geconfronteerd met verscherpte 
voedselveiligheidsvereisten. Dit o.a. door de toename van meldingen van 
voedselgerelateerde infecties door consumptie van voedsel besmet met zoönoten 
zoals Salmonella en E. coli. Daarom werd in een eenheidsoverschrijdend onderzoek 
met de eenheid Technologie & Voeding een FOD-project uitgevoerd rondom de 
serreteelt van botersla. Een betere kennis van de overleving en virulentie moet toelaten 
om op termijn voedselcrisissen te voorkomen.

Naar aanleiding van de beëindiging van het Interregproject ‘Biochar: Climate saving 
soils’ en een doctoraatsstudie werd een studiedag georganiseerd. Hierbij werd een 
volledig overzicht gegeven van wat er leeft en wat er relevant is voor onderzoek, 
productie en praktijktoepassingen met biochar. Behalve langdurige koolstofopslag in 
de bodem is er voorlopig weinig evidentie dat biochar de bodem en gewasproductie 
substantieel kan verbeteren op korte termijn. Tijdens de compostering biochar 
toedienen zou de werking ervan kunnen verbeteren. Dit wordt onderzocht in het EU 
FP7-project Fertiplus. 

Om de (Europese) wettelijke doelstellingen op het vlak van waterkwaliteit in de 
tuinbouwsector te halen, hebben zich in september 2013 tijdens de internationale 
NutriHort conferentie in Gent 150 wetenschappers, beleidsmakers en andere 
specialisten gebogen over de uitdagingen voor een duurzaam nutriëntenbeheer. 
NutriHort is er in geslaagd om combinaties van verschillende teelt- en 
bemestingstechnieken te identificeren voor lagere stikstof- en fosforverliezen in de 
groente- en sierteelt. De grootste uitdaging blijft echter om ervoor te zorgen dat die 
kennis ook bij de telers terecht komt.

Bij de eenheid Plant, die 82 onderzoekers telt, bestudeert en identificeert men in het kader van 
de gewasbescherming de bacteriën, schimmels, virussen, insecten, mijten en aaltjes die planten 
kunnen teisteren en de methodes waarop men deze duurzaam kan bestrijden. Via toegepaste 
genetica en veredeling wordt er gewerkt aan onder meer een verbeterde ziekteresistentie, 
optimale nutriënten- of waterbenutting, ontrafelen de onderzoekers de fundamentele processen 
van de groei en ontwikkeling van een gewas, en vergelijkt men teeltsystemen en hun effect 
op het gewas, de bodemkwaliteit en het milieu. Er is ook een aparte Business Unit voor de 
ontwikkeling en vermarkting van hoogkwalitatief uitgangsmateriaal (zaden, stekken), voor de 
diagnose van plantenziekten en -plagen, voor de detectie en beheersing van quarantaine 
organismen en voor chemische analyses op ruwvoeder, bodem en substraat.

KRISTIAAN VAN LAECKE,
afdelingshoofd ILVO-Plant
kristiaan.vanlaecke@ilvo.vlaanderen.be
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Een upgrade voor grassen
Verhoging van biomassakwaliteit en -opbrengst via moleculaire 
veredeling in Brachypodium distachyon en maïs

Doel
Grassen (waaronder ook maïs) zijn wereldwijd economisch belangrijke gewassen, 
als veevoeder maar ook als bron voor hernieuwbare energie en materialen. De 
veredeling van deze gewassen mikt op een hogere opbrengst en verhoogde 
biomassakwaliteit, onder meer op de betere ontsluiting van suikers uit de celwand 
of m.a.w. de saccharifieerbaarheid van de celwand. Het doel van dit project was 
om een innovatief veredelingsconcept voor gras(achtigen) uit te werken. Daarbij 
wordt met biotechnologische kennis tegelijk een verhoogde biomassaproductie 
(opbrengstpotentieel) en een verbeterde verteerbaarheid (beschikbaarheid van 
suikers in de celwand) gerealiseerd. De tussenstap waarop dit doctoraatsonderzoek 
focuste, is om de kennis vanuit de dicotyle modelplant Arabidopsis naar de 
monocotylen Brachypodium en maïs te vertalen. Brachypodium distachyon is 
een relatief nieuwe modelplant voor grassen van de gematigde streken. Twee 
Vlaamse onderzoeksinstituten combineerden hier hun expertise: ILVO (kennis inzake 
opbrengstpotentieel, verteerbaarheid en suikerinhoud in voeder- en energiegrassen) en 
VIB-PSB (kennis inzake intrinsic yield genen (IYG) in Arabidopsis en celwandbiologie 
in Arabidopsis en populier).

Aanpak
We vertrokken van vaststellingen uit de wetenschappelijke literatuur: fenolische 
componenten zoals ferulaten en lignine beïnvloeden de celwandverteerbaarheid 
en de saccharificatie van de celwand naar bio-ethanol productie (voedertechnisch 
onderzoek en fermentatieonderzoek). Een verbeterde celwandverteerbaarheid wordt 
vaak gekenmerkt door een verlaagde hoeveelheid lignine, met als gevolg een 
verhoogde vrijstelling van suikers uit de celwand. De genen verantwoordelijk voor 
de aanmaak van deze componenten zijn gekend. Het onderdrukken van de lignine 
biosynthese resulteert vaak in een reductie van de biomassaopbrengst (bv. bm3 
mutant in maïs). In Arabidopsis zijn genen beschreven die na overexpressie of mutatie 
aanleiding geven tot grotere plantstructuren. We identificeerden en implementeerden 
deze Intrinsic Yield Genes (IYGs) in een monocotyl gewas om de mogelijke 
verminderde biomassa tengevolge van een lagere lignine-inhoud te compenseren. 
We bestudeerden de impact van deze genen op celwandverteerbaarheid en 
biomassa-opbrengst in mutanten en transgene planten. 

Resultaat
Bij een reeds beschikbare transgene maïslijn met verhoogde bladgroeisnelheid, 
overexpressie van AtGA20ox, werd een gewijzigde biomassaverdeling over 
de plant en een versnelde celwandopbouw met effecten op de saccharificatie 
vastgesteld. Overexpressie van GA20ox resulteert in langere bladeren en een grotere 
stengelfractie, een vroegere depositie van cellulose en een lagere glucosevrijstelling 
bij enzymatische saccharificatie. Echter, bij een CAD-mutant, met gekende verhoogde 
celwandverteerbaarheid in het modelorganisme Brachypodium, werden geen 
negatieve effecten waargenomen op de bladgroei. De uitschakeling van het CAD- 
gen of van het C4H-gen in maïs resulteerde in een gewijzigde lignine biosynthese en 
verhoogde celwandverteerbaarheid. In dit doctoraatsonderzoek hebben we kunnen 
aantonen dat een verhoogde verteerbaarheid kan bekomen worden door modificatie 
van de bepaalde stappen in de lignine-biosynthese. Verder hebben we vastgesteld 
dat een verhoogde opbrengst een impact kan hebben op biomassakwaliteit. 

Project: Verhogen van de biomassaproductie en beschikbaarheid van de celwand 
voor fermentatie in Brachypodium distachyon als modelorganisme en Zea mays als 
gewas
Financiering: IWT
Looptijd: 2009 - 2013
Samenwerking: VIB – Vlaams Instituut voor Biotechnologie – Plant Systems Biology 
(Prof. D. Inzé)
Contact: hilde.muylle@ilvo.vlaanderen.be
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Courgettevirussen in Vlaanderen
De weg naar een duurzame geïntegreerde beheersing

Doel
De teelt van courgette neemt toe in Vlaanderen. Er is de gekende witziekte in 
courgette, maar er is tegelijkertijd een opvallende uitbreiding van aantastingen 
door virussen. Het betreft hierbij voornamelijk komkommermozaïekvirus (CMV), 
watermeloenmozaïekvirus (WMV) en courgettegeelmozaïekvirus (ZYMV), maar 
ook papayakringvlekkenvirus (PRSV) wordt occasioneel aangetroffen. De virussen 
verminderen de productie, onder meer door ernstige mozaïekvorming en misvorming 
van de planten. In het geval van ernstige infecties worden ook de vruchten aangetast. 
Daardoor kunnen deze niet meer vermarkt worden. Samen met het hoge risico op 
een snelle verspreiding binnen een veld resulteert dit vaak in ernstige economische 
gevolgen voor de teler. De kennis omtrent de insleep en verspreiding van deze 
bladluis-overdraagbare virussen is echter beperkt. Met het oog op de ontwikkeling 
van een gerichte en duurzame controlestrategie wordt de problematiek in detail 
bestudeerd. ILVO coördineert het onderzoek en werkt samen met de proefstations 
PSKW en Inagro.

Aanpak
Vermits virussen moeilijk kunnen worden geïdentificeerd op enkel symptomen, 
wordt gewerkt met een moleculaire detectietechniek op basis van multiplex-PCR. 
We onderzoeken het voorkomen en de verspreiding van de verschillende virussen 
aan de hand van een uitgebreide survey bij een dertigtal courgettetelers in de 
regio Roeselare en de regio Sint-Katelijne-Waver. Hierbij wordt ook de insleep 
onderzocht, doordat we ook hun vectoren in kaart brengen. De telers worden tijdens 
de survey op regelmatige basis bezocht zodat de evolutie van de aantastingen kan 
opgevolgd worden. Er worden symptomatische stalen genomen en deze worden 
moleculair geanalyseerd. Virus identificatie en de associatie met aanwezigheid van 
vectoren in de teelten is belangrijk om vervolgens een controlestrategie te kunnen 
uitwerken op basis van bijvoorbeeld cultivarkeuze, beheer van bronwaardplanten en 
vectorbestrijding. Rassenproeven en overdrachtsexperimenten zorgen dus ook voor 
een belangrijke bijdrage aan de epidemiologische kennis. De telers en voorlichters 
worden sterk betrokken bij dit onderzoek. Uiteindelijk wordt in samenspraak met 
hen een pakket maatregelen samengesteld die een bruikbare beheersingsstrategie 
moeten opleveren. 

Resultaat
Uit de survey bij de telers gedurende de voorbije zeven jaar blijkt dat er een 
verschuiving is in het belang van de verschillende courgettevirussen. Zo blijkt dat 
het belang van ZYMV de voorbije jaren stelselmatig is afgenomen terwijl het 
belang van CMV toenam. WMV is steeds vrij algemeen aanwezig gebleven 
in de Vlaamse courgettevelden en het belang van PRSV beperkt zich tot enkele 
geïsoleerde waarnemingen. Onderzoek van de aanwezige bladluizen toont aan dat 
de katoenluis of Aphis gossypii de belangrijkste bladluisvector is in de courgetteteelt. 
Dit kan worden verklaard door de hoge affiniteit van deze luis voor het gewas, 
maar ook door haar vermogen om resistentie te ontwikkelen voor de gangbare 
insecticiden. Uit infectie-experimenten blijkt dat symptoomontwikkeling afhankelijk 
is van het virus waarmee werd geïnoculeerd en de cultivar. Een doordachte 
rassenkeuze kan een belangrijke stap betekenen in de duurzame beheersing van 
de virusproblematiek. Naast rassenproeven zal in het verdere verloop van het 
project ook nog zaadoverdracht en onkruidbeheersing worden bestudeerd en zullen 
overlevings- en ontsmettingsexperimenten worden georganiseerd om uiteindelijk tot 
een geïntegreerde aanpak te komen.

Project: Ecologie van courgettevirus in Vlaanderen - de weg naar een duurzame 
geïntegreerde beheersing
Financiering: IWT 
Looptijd: 2011 - 2015
Samenwerking: Inagro (Roeselare), Proefstation voor de Groententeelt (Sint-
Katelijne-Waver)
Contact: mathias.debacker@ilvo.vlaanderen.be, kris.dejonghe@ilvo.vlaanderen.be 
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De vinger op klaverrot 
Onderzoek naar nieuwe bio-toetsen en bronnen 
van resistentie bij rode klaver

Doel
Klaverrot wordt veroorzaakt door de necrotrofe schimmels Sclerotinia trifoliorum en 
S. sclerotiorum en kan ernstige schade veroorzaken aan rode klaver gewassen. De 
bestrijding van klaverrot is moeilijk en er bestaan geen volledig resistente rassen. 
Resistentieveredeling wordt bovendien vertraagd door de jaarlijkse variatie in 
ziektedruk en door een gebrek aan goede kunstmatige infectiemethoden of bio-
toetsen. Om de resistentieveredeling vooruit te helpen hebben we in dit project de 
genetische diversiteit en agressiviteit van de pathogeen onderzocht op Europese 
schaal. Daarnaast optimaliseerden we nieuwe bio-toetsen, werden bronnen van 
resistentie opgespoord en werd de overerving van de resistentie bestudeerd. 

Aanpak
Via een AFLP-analyse werd de genetische diversiteit onderzocht tussen 192 isolaten 
uit 25 locaties in 12 Europese landen. Vervolgens werden twee bio-toetsen 
geoptimaliseerd: een high-throughput bio-toets waarin jonge planten worden 
geïnoculeerd en een in vitro bio-toets op geïsoleerde blaadjes. Met onze bio-toetsen 
werd de agressiviteit van de pathogeen onderzocht in een subcollectie van 30 
isolaten. Aanvullend werd van deze isolaten ook de groeisnelheid van het mycelium, 
de sclerotenproductie en de secretie van oxalaat gemeten. Planten van 121 rode 
klaverpopulaties met diverse genetische achtergronden werden gescreend met de 
meest agressieve isolaten om resistente populaties te identificeren. Tenslotte werd de 
erfelijkheid van klaverrotresistentie onderzocht via paarkruisingen tussen resistente en 
vatbare planten. De segregatie van vatbaarheid in het nageslacht gaf een indicatie 
van het aantal betrokken resistentiegenen. 

Resultaat
Tussen de 192 isolaten werden zowel S. sclerotiorum als S. trifoliorum isolaten 
teruggevonden. Binnen iedere locatie werden echter geen subpopulaties 
geobserveerd. In S. trifoliorum was er een lage graad van populatiedifferentiatie: 
79,2% van de genetische variatie zat tussen locaties en slechts 20,8% binnen locaties. 
De agressiviteitstudie op 30 isolaten toonde duidelijke verschillen in agressiviteit aan. 
Isolaten die snel groeiden en isolaten die agressief waren op geïsoleerde blaadjes 
waren agressiever op jonge planten. Isolaten die veel scleroten produceerden 

waren minder agressief. De 121 geëvalueerde rode klaverpopulaties verschilden in 
vatbaarheid voor klaverrot, maar geen enkele populatie was volledig resistent. Twee 
tetraploïde cultivars en één diploïd landras waren significant resistenter en kunnen 
dienen als bronnen van resistentie. Tetraploïde cultivars waren gemiddeld 11,7% 
minder vatbaar dan diploïde cultivars. Cultivars, landrassen en wilde populaties 
verschilden echter niet beduidend in vatbaarheid. Onze erfelijkheidstudie, tenslotte, 
suggereerde dat klaverrotresistentie bepaald wordt door drie major effect genen, 
aangevuld met meerdere genen met klein effect. 

Project: Veredeling naar resistentie tegen klaverrot (Sclerotinia spp.) in rode klaver 
(Trifolium pratense)
Financiering: ILVO-doctoraatsbursaal
Looptijd: 2008 - 2013
Contact: tim.vleugels@ilvo.vlaanderen.be
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Detailfoto’s van het kopgedeelte van een 
Globodera rostochiensis en van een G. pallida 
nematode. Correcte identificatie van beide 
soorten is mogelijk op basis van DNA-analyse.

DNA-barcodes aan het werk
DNA-polymorfismen, primers en probes voor het identificeren 
van plantenparasiterende nematoden

Doel
Tijdens de afgelopen jaren werden DNA-barcodes (korte DNA-sequenties) gegenereerd 
voor de identificatie van een aantal plantenparasiterende nematodensoorten (vnl. 
Heterodera en Pratylenchus). We willen deze DNA-barcodes, die gebaseerd zijn 
op LSU rDNA, ITS-rDNA, COI mtDNA of het actine gen, gebruiken om soort-
specifieke primers en probes te ontwikkelen. Deze stellen onderzoekers in staat 
om nematodensoorten moleculair te identificeren zonder hiervoor DNA te moeten 
sequeneren.   

Daarnaast onderzoeken we het ribosomaal DNA en andere DNA-delen om 
sequentievariabiliteit zoals bv. SNP’s en INDELs binnen twee Globodera soorten in 
kaart te brengen. De aardappelcysteaaltjes, Globodera pallida en G. rostochiensis, 
veroorzaken in Europa een jaarlijks economisch verlies van 220 miljoen euro. 
Tijdens de laatste jaren klinkt de kreet luider om hun quarantaine status op te heffen 
omwille van hun brede verspreiding binnen Europa. Hierdoor stijgt het belang aan 
kennis betreffende de verspreiding en detectie van subpopulaties, zogenaamde 
pathotypes. Deze pathotypes veroorzaken meer of minder schade afhankelijk van 
de geteelde aardappelvariëteit. De verworven kennis over de DNA-sequenties kan 
leiden tot een vluggere identificatie en detectie van pathotypes, wat nu via bio-
toetsen gebeurt. Hierdoor kunnen we hun geografische verspreiding blootleggen en 
hun traceerbaarheid verhogen.

Aanpak
DNA-barcodes worden met software (AlleleID 7) gescreend voor de ontwikkeling 
van soort-specifieke primers en probes waarvan de specificiteit en sensitiviteit worden 
getoetst tijdens een geoptimaliseerde (q)PCR reactie. Bijkomende DNA-barcodes 
worden gegenereerd door middel van een proofreading DNA-Polymerase. Meerdere 
populaties en individuen worden gescreend. 

Resultaat
Twee soort-specifieke primersets gebaseerd op het COI (cytochrome c oxidase 
subunit I) gen van het mitochondriaal DNA werden ontwikkeld voor de detectie 
van Heterodera filipjevi en H. avenae. De PCR-reactie kan één juveniel tussen 200 

juvenielen van een andere soort detecteren. Sequenties van het actinegen werden 
met succes aangewend voor de ontwikkeling van een soort-specifieke PCR voor 
de identificatie van H. latipons. Doordat het actinegen minder kopieën bevat in 
vergelijking met het COI-gen, is de gevoeligheid echter geringer en detecteert vijf H. 
latipons juvenielen tussen 100 juvenielen van een andere soort.

DNA-barcodes gebaseerd op het LSU rDNA, ITS-rDNA, COI mtDNA of het actinegen 
bleken niet geschikt voor de ontwikkeling van soort-specifieke primer- en probesets 
voor Pratylenchus penetrans. Dit bleek wel het geval te zijn door gebruik van DNA-
sequenties van het beta-1,4-endoglucanase gen, een gen dat een rol speelt bij de 
afbraak van de plantencelwand tijdens de penetratie en migratie van de nematode 
in de plant. De specificiteit van de ontwikkelde qPCR-methode werd getoetst aan 19 
verschillende Pratylenchus soorten en kan één P. penetrans individu detecteren in een 
mengsel met 80 andere nematoden.

Project: WEB_HETERODERA, WEB_GLOBO, Detectie en beheersing van ziekten 
en plagen
Financiering: ILVO
Looptijd: 2012 - 2016
Samenwerking: UGent (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen), CIMMYT 
(International Maize and Wheat Improvement Centre), ICARDA (International Centre 
for Agricultural Research in Dryland Agriculture)
Contact: lieven.waeyenberge@ilvo.vlaanderen.be
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Hoe tem je een agressieve schimmelziekte?
Geïntegreerde beheersing van Cylindrocladium 
buxicola bij Buxus

Doel
Cylindrocladium buxicola is een relatief recente en agressieve schimmelziekte bij 
Buxus. Ze vormt een bedreiging voor de teelt en het gebruik van deze plant in onze 
tuinen. Door ons onderzoek is er nu heel wat kennis rond deze ziekteverwekker 
en de beschikbare ziekteresistentie bij Buxus. Daardoor hebben we perspectieven 
gecreëerd om de ziekte optimaal te kunnen beheersen. Belangrijke onderzoeksvragen 
waren bijvoorbeeld: hoe en hoe ver verspreidt de schimmel zich in een veld? Is de 
pathogeen ook latent aanwezig en hoe kunnen we hem zelfs in die vorm snel 
opsporen? Is er overdracht via kledij of snoeischaar? Zijn er varianten van de 
schimmel die virulenter zijn of die minder gevoelig zijn voor fungiciden? Welke Buxus 
soorten en cultivars zijn minder ziektegevoelig onder praktijkomstandigheden? Zijn er 
perspectieven voor resistentieveredeling?

Aanpak
We legden samen met de onderzoekspartner PCS een collectie Belgische en 
internationale isolaten aan van C. buxicola en bepaalden het verschil in groei, 
sporenvorming, agressiviteit en fungicidengevoeligheid. Met behulp van moleculaire 
merkers zoals AFLP en SSR bepaalden we de genotypische diversiteit tussen die isolaten. 
We testten het effect van temperatuur en bladnatperiode op de ziekteontwikkeling 
en sporenvorming. We ontwikkelden real-time PCR-detectietechnologie en pasten 
die toe in de studie naar de verspreiding van C. buxicola binnen de teeltbedrijven. 
We verzamelden en screenden Buxus cultivars en soorten op hun gevoeligheid en 
bepaalden op welk niveau resistentie optrad. Tot slot bepaalden we de overerving 
van de resistentie-eigenschap.

Resultaat
Binnen C. buxicola identificeerden we quasi klonale groepen van twee genetisch 
sterk verschillende varianten. Onder West-Europese klimaatcondities zijn er tussen 
deze varianten geen verschillen in agressiviteit, maar één groep is aanzienlijk minder 
gevoelig voor bepaalde fungiciden. We koppelden de recente intercontinentale 
verspreiding van C. buxicola aan bepaalde genotypes. 

De mogelijkheid tot infectie en de ontwikkeling van de schimmel is sterk afhankelijk 
van de interactie tussen temperatuur, bladnatperiode, cultivar en cultuurkenmerken 
zoals snoeivorm en plantdichtheid. Plant-tot-plant verspreiding is voornamelijk 
afhankelijk van intense regen. Overdracht via kledij of snoeischaar is beperkt maar 
niet onmogelijk.

We brachten de relatieve gevoeligheid van de Buxus-soorten en cultivars in kaart 
waarbij vooral de minder gevoelige B. microphylla-cultivars zich onderscheidden. 
Veredeling met de wintergroene B. sempervirens-cultivars biedt toekomst. Hoewel 
C. buxicola een zeer agressieve schimmel is op Buxus, laten de combinatie van 
de minder gevoelige cultivars en de juiste beheersingsmaatregelen toe om deze 
pathogeen nu zeer goed te controleren.

Project: Geïntegreerde beheersing van Cylindrocladium buxicola bij Buxus
Financiering: IWT
Looptijd: 2009 - 2013
Samenwerking: Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS) – Filip Rys
Contact: kurt.heungens@ilvo.vlaanderen.be, 
 johan.vanhuylenbroeck@ilvo.vlaanderen.be
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Less is more: hoe zo weinig mogelijk chromosomen 
overbrengen?
Ontwikkeling van technieken voor genoomfragmentatie 
en cytogenetische screening als hulpmiddelen voor 
asymmetrische protoplastfusie in Araceae

Doel 
Bij kruisingen tussen planten worden niet alleen gewenste genen, maar ook 
veel ongewenste overgebracht naar het kruisingsproduct. Kunnen we via celfusie 
kruisingen maken waarbij we slechts een deel van de erfelijke eigenschappen van 
de ene ouder naar het kruisingsproduct overbrengen? Hoe moeten we dan het 
geheel van erfelijke eigenschappen van deze ouder, de 'donor', fragmenteren? 
Kunnen we deze dan fusioneren met de 'volledige' ouder, de 'acceptor'? Het doel 
van dit project is de verschillende stappen in de ontwikkeling van deze zogenaamde 
'asymmetrische somatische hybriden' na te gaan en het hele proces op te volgen 
m.b.v. chromosoomkleuringstechnieken. Als typegewas worden Araceae gebruikt, 
een plantenfamilie met een hoog regeneratief potentieel en een beperkt aantal 
chromosomen.

Aanpak 
Wij gebruiken verschillende genotypes Spathiphyllum, Anthurium en Zantedeschia 
als bron voor protoplasten. Voorafgaand aan de ontwikkeling van hybriden bepalen 
we als referentie, via karyotypering, de chromosomale constitutie van de testplanten. 
Voor fragmentatiedoeleinden focussen we op de ontwikkeling van microprotoplasten 
die niet alle chromosomen van de donor bezitten. Hiervoor worden ontwikkelende 
microsporen behandeld met chemicaliën die met de meïose interfereren. We 
kwantificeren de hierop volgende ontwikkeling van cellen met micronuclei en 
het aantal micronuclei per cel, als maatstaf voor het aantal chromosomen in een 
micronucleus. 

Resultaat 
We genereerden een groot aantal cytogenetische data aangaande genoomgrootte, 
chromosoomaantal, chromosoomformule, asymmetrie-index, compactheid… voor 
6 verschillende genera binnen Araceae. Hiermee stelden we een karyotype op. 
Ook visualiseerden we op microscopische preparaten 45S en 5S rDNA sites 
via klassieke en (gevoeliger) tyramid-FISH. Deze data hebben het potentieel om 

screening van mogelijke hybriden in de toekomst significant performanter te maken. 
Een tweetal celdelingsinhibitoren veroorzaakte op heel efficiënte manier de vorming 
van micronuclei in onvolgroeide microsporen van testplant Spathiphyllum wallisii. 
Het belang van een aantal parameters (dosis, duur van de behandeling, leeftijd 
microsporen…) werd hierbij gekwantificeerd. De vorming van micronuclei werd 
waargenomen bij alle geteste cultivars. Het grote aantal micronuclei per cel na 
bepaalde behandelingen wijst op een klein aantal chromosomen per micronucleus. 
Deze techniek heeft dus een groot fragmenterend vermogen en biedt perspectieven 
voor het uitvoeren van asymmetrische fusies.

Project: Gebruik van fluorescente in situ hybridisatietechnieken voor cytogenetische 
karakterisatie van somatische hybriden in Araceae
Financiering: ILVO, UGent (joint PhD)
Looptijd: 2009 - 2013
Samenwerking: UGent, Fac. Bio-ingenieurswetenschappen, Prof. Erik Van 
Bockstaele; Russische Landbouwkundige Universiteit, Moskou, Timiryazev 
Landbouwkundige Academie, Prof. Ludmila Khrustaleva
Contact: tom.eeckhaut@ilvo.vlaanderen.be
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Plantarchitectuur in rode klaver
Invloed van vertakkingseigenschappen op de hergroei 
van rode klaver

Doel
Met dit onderzoek willen we inzicht verwerven in de morfologische en genetische 
variatie voor plantarchitectuur in rode klaver. We verwachten dat de selectie van 
vertakkingseigenschappen in rode klaver vooruitgang kan opleveren in de veredeling 
van landbouwkundig relevante aspecten zoals biomassaopbrengst, zaadopbrengst 
en persistentie. Als onderdeel van dit onderzoek is een grondige analyse uitgevoerd 
van de hergroei na knippen van een representatieve set van genotypen. Hiermee 
wilden we bepalen of er een invloed is van de vertakkingseigenschappen op 
hergroei. Dit onderzoek kaderde in het doctoraat van Annemie Van Minnebruggen.

Aanpak
In een eerste fase werd de vertakking van rode klaver planten met contrasterende 
vertakkingseigenschappen grondig gekarakteriseerd. Vervolgens werd de hergroei 
opgevolgd, door o.a. het tellen van het aantal knopen die overblijven na knippen en 
het meten van de resulterende opbrengst bij de volgende snede. Voor de analyse van 
de hergroeicapaciteit werden de rode klaver genotypen zowel onder gecontroleerde 
omstandigheden als onder veldomstandigheden getest. In het veld werd ook de 
invloed van de competitie met Engels raaigras nagegaan. De planten werden 3-4 
keer geknipt per groeiseizoen, gedurende twee groeiseizoenen.

Resultaat
Rode klaver wordt gebruikt in Vlaanderen omwille van zijn goede opkomst, relatief 
snelle groei, vermogen tot stikstoffixatie en hoge voedingswaarde. Een probleem 
bij de huidige rode klavercultivars is de lage persistentie. Een grotere capaciteit tot 
hergroei na maaien of begrazing heeft mogelijk ook een invloed op de persistentie 
van de planten. Na analyse van de hergroei op planten in de groeikamer en op 
het veld, met en zonder competitie met Engels raaigras, konden we besluiten dat 
een aantal vertakkingseigenschappen van belang zijn voor de hergroei. De meest 
belangrijke eigenschappen zijn het aantal knopen die overblijven na knippen en 
hun capaciteit om uit te groeien tot een nieuwe tak. Het aantal overblijvende knopen 
is gerelateerd aan de internode lengte en aan het aantal eerste-orde takken. Dit 
wil zeggen dat de selectie van planten met een hoog aantal eerste-orde takken, 
korte internoden en een grote capaciteit om groei te herstarten vanuit de resterende 

knopen na knippen moet toelaten om cultivars te bekomen met een goede hergroei 
capaciteit.

Project: Morfologische en genetische variatie van plantarchitectuur in Trifolium 
pratense (rode klaver)
Financiering: ILVO
Looptijd: 2010 - 2013
Contact: gerda.cnops@ilvo.vlaanderen.be
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Een oordeelkundige bemonstering en analyse van de bodem
Monitoring van de verlaging van het koolstofgehalte en de 
nutriëntenverliezen in de bodem in Kroatië

Doel
Sinds 2013 is Kroatië lid van de EU. In de aanloop naar de toetreding is Kroatië 
verplicht om de nitraatrichtlijn (Directive 91/676/EEC) te implementeren en 
het koolstofgehalte in de bodem op peil te houden in het kader van de goede 
landbouwpraktijken (GAP)(Council Regulation 1782/2003). Daartoe is een goed 
monitoring- en controlesysteem onontbeerlijk. Dit vereist dat koolstof en nitraten in de 
bodem in het hele land op een zelfde wijze moeten worden gemeten, onafhankelijk 
van locatie, persoon en tijd.

Aanpak
Het project levert hieraan een bijdrage door kennisuitwisseling tussen Vlaanderen 
en Kroatië over geschikte methoden voor de verzameling, bewaring en analyse 
van bodemstalen, en tevens voor een juiste verslaggeving en verwerking van de 
meetgegevens. Ook de kwaliteitscontrole op de werking binnen een labo en 
tussen laboratoria kwam aan bod. Daarnaast was er aandacht voor passende 
landbouwkundige maatregelen om goede situaties te handhaven en ongunstige 
toestanden bij te sturen. Dit alles gebeurde door het organiseren van stages in 
Vlaanderen, door studiebezoeken in beide landen, het volgen van teeltwijze en 
bodemeigenschappen op meerdere percelen gedurende 3 jaar en het organiseren 
van demonstraties op pilootbedrijven verspreid over Kroatië. 

Resultaat
Dit project resulteerde in een handleiding. Deze beschrijft de methodiek voor het nemen 
en bewaren van bodemstalen, de te gebruiken analysemethoden, de verwerking 
van de resultaten, en de controle op de werking binnen en tussen laboratoria. Het 
leidde ook tot de ontwikkeling van een ringtest in Kroatië. Die zal jaarlijks worden 
georganiseerd en talrijke laboratoria zullen daar aan deelnemen. Bovendien zijn 
talrijke onderzoekers, voorlichters en landbouwers zich meer bewust geworden van 
het effect van een goede landbouwpraktijk op bodem- en waterkwaliteit. 

Project: Monitoring the reduction of soil carbon and nutrient losses in Croatia: 
quality assessment/quality control of soil sampling procedures and soil analysis
Financiering: Vlaanderen Internationaal
Looptijd: 2010 - 2013
Samenwerking: Faculty of Agriculture, University of Zagreb (Prof M. Romic)
Contact: alex.devliegher@ilvo.vlaanderen.be, 
 bart.vandecasteele@ilvo.vlaanderen.be
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Biochar als bodemverbeterend middel?
Effecten van biochar op bodemfuncties, bodemprocessen en 
gewasgroei

Doel
Kan biochar koolstof langdurig in de bodem opslaan en tegelijk de bodemkwaliteit 
en gewasgroei verbeteren in gematigde streken zoals Vlaanderen? Dit was de 
onderzoeksvraag van het Interregproject ‘Biochar: climate saving soils’ en een 
doctoraatsstudie. Biochar is een koolstofrijk, houtskoolachtig product dat ontstaat bij 
thermale afbraak van biomassa onder beperkte aanvoer of afwezigheid van zuurstof 
(pyrolyse).

Aanpak
In een veldproef, die ook nog in zes andere landen werd aangelegd, en met behulp 
van verschillende laboratorium- en potproeven, gingen we na wat de impact is 
van diverse biochartypes op de stikstofcyclus (incubatie- en isotopenexperimenten), 
op de waterhuishouding, op de bodembiologie, op broeikasgassen en op de 
gewasproductie. De geteste biochars zijn afkomstig van verschillende houtsoorten, 
maïs en riet en zijn geproduceerd bij verschillende pyrolysetemperaturen. 

Resultaat
De geteste biochars blijken de stikstofcyclus in de bodem op korte termijn te 
versnellen. Anderzijds houdt biochar ook een deel van de minerale stikstof vast, 
wat kan leiden tot vertraagde gewasgroei. Verder kan biochar de pH (zuurtegraad) 
van de bodem verhogen, wat een effect kan hebben op bodemprocessen zoals 
nitrificatie en denitrificatie. Er werd ook vastgesteld dat broeikasgasemissies (N2O 
en NO) uit de bodem kunnen afnemen na biochartoediening. 

In tegenstelling tot de korte termijnresultaten (tot enkele weken) blijkt dat biochar 
op middellange termijn geen groot effect heeft op de bodemeigenschappen. Dit 
werd vastgesteld in een 2-jarige veldproef waar een biochartype afkomstig van hout 
werd toegediend. Er was geen effect op plantbeschikbare nutriënten en hoewel 
de stikstofcyclus versnelde net na toediening, was er na 1 jaar nagenoeg geen 
effect meer. Het vochtgehalte was over het algemeen hoger na toediening van 
biochar, maar verschillen konden slechts op enkele tijdstippen bewezen worden 
en alleen tijdens meer vochtige periodes. Voorlopig lijkt het er dus niet op dat de 
geteste biochar meer vocht kan vasthouden tijdens droogteperiodes. Er waren enkele 

verschuivingen tussen bacteriële gemeenschappen, maar er werd geen effect op 
bodemschimmels vastgesteld. Omwille van de beperkte effecten van pure biochar 
(zonder bijmenging van organische materialen) op de bodem was er ook geen 
effect op de gewasopbrengst. Biochar heeft wel potentieel om koolstof op te slaan in 
de bodem, wat positief is in de strijd tegen klimaatsverandering. De veldproef wordt 
verder gezet binnen het EU FP7-project Fertiplus. 

Project: Biochar: climate saving soils, doctoraatsonderzoek
Financiering: Interreg IVB North Sea Region Programme, ILVO, het 
Multidisciplinaire Onderzoeksplatform van UGent ‘Ghent Bio-economy’
Looptijd: 2009 - 2013
Samenwerking: UGent (Departement Toegepaste Analytische en Fysische Chemie 
(prof. Pascal Boeckx), Vakgroep Bodembeheer (prof. Wim Cornelis)), diverse 
Europese partners
Contact: greet.ruysschaert@ilvo.vlaanderen.be, victoria.nelissen@ilvo.vlaanderen.be
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Innovatieve technieken voor een duurzaam nutriëntenbeheer
Een betere waterkwaliteit door het verminderen van de N- en 
P-verliezen in de tuinbouwsector

Doel
Tijdens het Nutrihort-congres hebben 150 wetenschappers, beleidsmakers en andere 
specialisten uit 17 landen zich in Gent gebogen over de uitdagingen voor een 
duurzaam nutriëntenbeheer in de tuinbouwsector. 

Aanpak
Tijdens een voorafgaande benchmarkstudie werden 55 voorbeelden van innovatieve 
technieken in Vlaanderen en de bezochte regio’s geïnventariseerd. Die voorbeelden 
van innovatieve technieken werden gebundeld en ingedeeld in 2 categorieën: 
1° 19 clustertechnieken die al in één of meerdere regio’s effectief gebruikt worden, 
en 2° 11 clustertechnieken die nog in volle ontwikkeling zijn of net klaar zijn voor 
gebruik in de praktijk. Voor de al gebruikte technieken werd de toepassingsgraad 
in Vlaanderen ingeschat en met de andere regio’s vergeleken. Voor de nieuwe 
technieken werd voor Vlaanderen bepaald in hoeverre ze bruikbaar zijn en of 
bijkomend onderzoek vereist is. De benchmark studie werd uitgevoerd door ILVO, 
UGent, PSKW, PCG, PCS en Inagro in opdracht van VLM.

Resultaat
De benchmarkstudie maakt het mogelijk om de belangrijkste onderzoeksnoden 
te definiëren. De volgende stap was het opstellen van een actieplan voor de 
tuinbouw in Vlaanderen, gerelateerd aan de toepassing van innovatieve teelt- en 
bemestingstechnieken voor groente- en sierteelt, met een lijst van onderzoeks- en 
voorlichtingsnoden, en beleidsadviezen in verband met nutriëntenwetgeving voor de 
tuinbouw.

In het tweede luik van de benchmarkstudie werd de wetgeving omtrent nutriëntenbeheer 
in de tuinbouw in de verschillende Europese regio’s naast elkaar gelegd. Dat was 
een moeilijke oefening gezien de grote complexiteit, vele details en uitzonderingen 
die zijn opgenomen. Voor sommige groenten of sierteeltgewassen bestaan grote 
verschillen in bemestingsnormen voor stikstof tussen de verschillende regio’s. Voor 
fosfor, dat steeds meer in de aandacht komt als limiterend nutriënt voor eutrofiëring 
in oppervlaktewater, zijn in tegenstelling tot Vlaanderen in veel landen nog geen 
bemestingsnormen opgesteld. Alhoewel in alle landen of regio’s de tuinbouw 

verantwoordelijk is voor mogelijke grote N-verliezen door uitloging, ondernemen 
slechts een paar landen of regio’s specifieke acties voor deze teelten.

Project: Internationale benchmark en Europese conferentie over 
nutriëntenregelgeving en innovatieve cultiveringstechnieken voor de tuinbouw
Financiering: VLM (TWOL)
Looptijd: 2012 - 2013
Samenwerking: UGent Vakgroep Bodembeheer (Stefaan De Neve en Georges 
Hofman), PSKW (Raf De Vis), PCG (Sara Crappé), PCS (Els Mechant) en Inagro 
(Danny Callens en Tomas Van de Sande)
Contact: bart.vandecasteele@ilvo.vlaanderen.be, fien.amery@ilvo.vlaanderen.be, 
 karoline.dhaene@ilvo.vlaanderen.be

De benchmarkstudie resulteerde 
in een boek met de fiches van 

de 55 voorbeeld-technieken.

Testen van het 
mechanisch verzamelen 

van oogstresten van 
sluitkool (Vlaanderen)
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Is er een verhoogd risico voor insleep van de 
wratziekte bij aardappel in België? 

Project: Evaluatie van de risico’s van de introductie 
en de verspreiding van de wratziekte (Synchytrium 
endobioticum) in België en aanbevelingen voor 
bestrijdingsmaatregelen (POWADIS)
Financiering: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu
Looptijd: 2013 - 2016

Samenwerking: PCA, INAGRO
kurt.heungens@ilvo.vlaanderen.be 

Hoe de identificatie van referentie-organismen 
en collectie-infrastructuur voor diagnostiek en 
onderzoek beter uitbouwen in Europa?
 
Project: Q-collect: Coordination and Collaboration 
between reference collections of plant pests and diseases 
for EU Plant Health Policy
Financiering: EU-FP7
Looptijd: 2013 - 2015
Samenwerking: consortium van 16 EU-partners
martine.maes@ilvo.vlaanderen.be

Kunnen we door handelingen in de bodem de 
gezondheid van de planten bevorderen, en wel met 
de hulp van de bacteriën rond de wortels?
 
Project: Diepduiken in de genomische diversiteit 
van (meta)populaties: GA-GENOMICS PhD3
Financiering: ILVO - Gecoördineerde acties 
Looptijd: 2013 - 2017 
Samenwerking: UGent 
caroline.detender@ilvo.vlaanderen.be
jane.debode@ilvo.vlaanderen.be
annelies.haegeman@ilvo.vlaanderen.be 
martine.maes@ilvo.vlaanderen.be 

Hoe kunnen Monochamus boktorren de Belgische 
dennenbomen bedreigen?

Project: Onderzoek van de Monochamus spp. populaties 
aanwezig in België met het oog op de evaluatie van hun 
vermogen tot verspreiding van de dennenhoutnematode en 
de ontwikkeling van een preventieve bestrijdingsstrategie
Financiering: FOD Volksgezondheid
Looptijd: 2013 - 2015
Samenwerking: ULB
nick.berkvens@ilvo.vlaanderen.be 

hans.casteels@ilvo.vlaanderen.be
nicole.viaene@ilvo.vlaanderen.be

Alternatief voor veldbemonstering aardappelcysten?
 
Project: Detectie van lage besmettingsdichtheden, kennis 
van virulentiegroepen en generatietijd van aardappelcysten 
(Globodera spp.) als tools voor inperking van 
aardappelmoeheid (DIVIRGENCY).
Financiering: ILVO, FOD Volksgezondheid
Looptijd: 2013 - 2015
Samenwerking: PCA, INAGRO, Carah, CRA-W
nicole.viaene @ilvo.vlaanderen.be 

Hoe waakzaam te zijn voor de fytoplasma’s die de 
teelt van onze appels en peren bedreigen?

Project: REPEDAP - Onderzoek naar verspreiding en 
epidemiologie van quarantaine fytoplasma’s met 
symptomen in peer (Pear decline, Candidatus Phytoplasma 
pyri) en appel (Apple proliferation, Candidatus Phytoplasma 
mali)) 
Financiering: FOD contractueel onderzoek 
Looptijd: 2013 - 2015 
Samenwerking: CRA-W, PCFruit, PCS 
kris.dejonghe@ilvo.vlaanderen.be

Nieuwe onderzoeken en 
een greep 

uit de waaier 
aan onderzoeken

bij de eenheid PLANT
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Op weg naar betere cichorei?

Project: Gerichte ontwikkeling van hybride rassen van 
industriële cichorei
Financiering: ILVO
Looptijd: 2013 - 2017
Samenwerking: Cosucra – Groupe Warcoing
tom.eeckhaut@ilvo.vlaanderen.be

Hoe roept de azalea de weekhuidmijt een halt toe? 

Project: Plantresistentie tegen Polyphagotarsonemus 
latus (Acari:Tarsonemidae) in de sierteelt

Financiering: IWT
Looptijd: 2011 - 2015
Samenwerking: PCS
gil.luypaert@ilvo.vlaanderen.be

Kunnen we zorgen voor beter verteerbaar gras?

Project: Betere kwaliteit van voedergras
Financiering: ILVO
Looptijd: doorlopend
joost.baert@ilvo.vlaanderen.be

Hoe efficiënt zijn plantaardige productiesystemen? 
Wat leert een analyse op basis van exergie- en 
grondstoffenefficiëntie? Een belangrijke vraag in de 
transitie naar de bio-economie.

Project: Exergiebalansen en economische evaluatie van 
plantaardige productiesystemen met een valorisatie in de 
bioeconomie
Financiering: ILVO
Looptijd: 2013 - 2017
Samenwerking: UGent
hilde.muylle@ilvo.vlaanderen.be

Wordt de zaadopbrengst van rode klaver beïnvloedt 
door bloemeigenschappen, bestuivingefficiëntie en 
hun interactie?

Project: Plant-bestuiver interactie en zaadopbrengst bij rode 
klaver (Trifolium pratense L.)
Financiering: ILVO, UGent
Looptijd: 2013 - 2017
Samenwerking: UGent
gerda.cnops@ilvo.vlaanderen.be

Nieuwe onderzoeken en 
een greep 

uit de waaier 
aan onderzoeken

bij de eenheid PLANT

Hoe geschikt en haalbaar is 
compostering in de context van een 
betere valorisatie van nevenstromen uit land- en 
tuinbouw, en waar is ruimte voor optimalisatie?   

Project: Gebruik van Nevenstromen als Systeeminnovatie 
(GeNeSys)
Financiering: ILVO-doctoraatsbeurs
Looptijd: 2012 - 2016
Samenwerking: UGent
jarinda.viaene@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvogenesys.be

Teelt de Vlaamse landbouwer binnenkort eigen 
soja? 

Project: Introductie van sojateelt in 
Vlaanderen
Financiering: IWT-LA-traject
Looptijd: 2013 - 2017
Samenwerking: Inagro, K.U.Leuven: 
Campus Geel
sofie.goormachtigh@ilvo.vlaanderen.be
joke.pannecoucque@ilvo.vlaanderen.be
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Stress bij planten: kunnen we het meten? 

Project: Analyse van stressgerelateerde hormonen in 
planten
Financiering: ILVO
Looptijd: 2013 – doorlopend
leen.leus@ilvo.vlaanderen.be

Wat is de impact van de genetische variatie op de 
moleculaire functie van kandidaatgenen en op de 
fysiologische processen die ze controleren? Hoe 
kan deze kennis vertaald worden in meer efficiënte 
veredelingsstragegieën?

Project: GA-Genomics
Financiering: ILVO, EU, IWT
Looptijd: doorlopend
Samenwerking: K.U.Leuven, PSB-VIB, UGent
tom.ruttink@ilvo.vlaanderen.be

Hoe effecten van omgevingsfactoren op de groei 
en ontwikkeling van sojaplanten inbouwen en 
combineren in een Functioneel Structureel Plant 
Model ten dienste van veredelings- en teelttechnisch 
onderzoek voor Vlaamse omstandigheden?

Project: Een Functioneel Structureel Plant Model voor de 
groei en ontwikkeling van soja
Financiering: ILVO
Looptijd: doorlopend

Samenwerking: UGent
tom.deswaef@ilvo.vlaanderen.be

Hoe organiseren micro-organismen zich in 
associatie met planten? Welke eigenschappen 
bepalen een pathogeen karakter of een mogelijke 
inzet als biologisch controle-organisme?
 
Project: GENSEARCH: Gen- en genoomanalyse 
van plant-geassocieerde micro-organismen
Financiering: ILVO en verschillende extern 
gefinancierde projecten
Looptijd: doorlopend 
Samenwerking: UGent, K.U.Leuven
martine.maes@ilvo.vlaanderen.be 

Hoe houden we de aaltjes tegen? 

Project: Mechanismen van aaltjesresistentie bij nateelten
Financiering: ILVO
Looptijd: 2013 - doorlopend
tim.vleugels@ilvo.vlaanderen.be

Hoe kunnen stikstofadviessystemen in de 
tuinbouw verbeterd worden voor het halen 
van de doelstellingen inzake verlaging van de 
nitraatgehalten in grond- en oppervlaktewater.

Project: Het documenteren en milieukundig bijstellen van het 
KNS en andere bemestingsadviessystemen in de tuinbouw 
met het oog op een ruimere toepassing in de tuinbouw 
zoals voorzien in het Actieprogramma 2011 - 2014 
(MAP4)
Financiering: VLM
Looptijd: 2013 - 2014
Samenwerking: Inagro, PCG, PSKW, BDB, UGent, PCS, 
PC fruit, PC Hoogstraten
koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be

Nieuwe onderzoeken en 
een greep 

uit de waaier 
aan onderzoeken

bij de eenheid PLANT
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LIEVE HERMAN,
afdelingshoofd ILVO-Technologie & Voeding
lieve.herman@ilvo.vlaanderen.be

      rachtige laboratoria, duurzame voedingsproducten,
       sectorgericht denken 

Food Pilot consolideert
Dicht bij de voedingsbedrijven, dienstbaar, innovatief en met een hoge techniciteit, 
zo staat de Food Pilot in Melle in de markt. De investeringsfase (IWT-project) liep 
in 2013 naadloos over in een fase uitbreiding van het werkveld. Voor (en met) 65 
verschillende bedrijven, waarvan 46% KMO’s, werden er processen of producten 
geoptimaliseerd. Een kwart van de klanten was ‘zuivel’. Ook vlees- en visverwerkers, 
ingrediëntenleveranciers, en de sector van bakkerijgrondstoffen en van fruit vonden 
de weg. De fruitteeltsector verkoos onze spiraalfilterpers (vaculiq) overigens in 
een innovatiecompetitie tot ‘Idee van ’t jaar'. Het samenwerkingsakkoord tussen 
T&V en Flanders’ FOOD, dat de continuïteit vanaf 2013 zal verzekeren, werkt. 
De mogelijkheden blijven groeien: de onderzoekservaring rond houdbaarheid en 
reiniging/desinfectie vormen een troef in het dienstenpakket van de Food Pilot. Door 
het akkoord met vzw SensNet, dat de chemische geur- en smaakanalyses naar de ILVO 
laboratoria haalde, en door het nieuwe smaaklabo volgens Europese standaarden 
zijn we een heus smaak- en geurexpertisecentrum voor voedingsproducten. Niet 
toevallig verhuisde de erkenningscommissie voor in Vlaanderen geproduceerde 
wijnen (Departement Landbouw en Visserij en de Algemene Directie Controle en 
Bemiddeling (FOD Economie)) de wijnproefsessies naar Melle. 

Referentie
T&V werd op 1 januari 2013 samen met het Centre d'Economie Rurale (CER) 
nationaal referentielaboratorium voor residuen van diergeneesmiddelen. T&V kon 
tevens geslaagde audits optekenen omtrent zijn referentiewerking uitgevoerd in 
verschillende laboratoria, inclusief in het labo spuittechniek, zowel vanuit BELAC 
als vanuit het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Ook 
de pre-audit voor het behalen van het ISO 14001 certificaat voor een duurzame 
laboratoriumwerking, verliep gunstig. 

6 doctoraten, nieuwe onderzoekswegen en tools
Liefst 4 onderzoekers binnen de afdeling Agrotechniek en twee in het 
onderzoeksdomein Voedselveiligheid behaalden hun doctoraat met de nodige pers- 
en stakeholdersaandacht. Ook de belangstelling voor de tweejarige veldproef met 
genetische gewijzigde plaagresistente aardappelen hield aan. Het eindrapport werd 
ondermeer voorgesteld aan de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement. 

T&V zet verder in op analyses van de chemische samenstelling van landbouw- en 
voedingsproducten: in 2013 werd geavanceerde chemische apparatuur, zijnde een 
extra UHPLC-tandem massaspectrometer (Xevo-TQ-S), een GC-massaspectrometer 
(Agilent 7890A GC en Agilent 5975 C inert XL EI/CI massaspectrometer detector 
uitgerust met een Gerstel thermische desorptie-eenheid, SPME en olfactometer) en een 
UHPLC gekoppeld aan een QTOF-gebaseerde hoge resolutie massaspectrometer 
(Synapt G2-S) in dienst gesteld. De eerste resultaten zien er veelbelovend uit.

Andere nieuwe boeiende domeien zijn: de sanitaire aspecten van de 
mestverwerking, de levenscyclusanalyse van landbouwproducten en de verwerking 
van nevenstromen uit de agri-food. Of het toepassen van next generation sequencing 
in het microbiologisch en GGO-onderzoek: een grondige voorstudie in 2013 zal het 
zogenaamde GA-Genomics platform in 2014 flink lanceren.  

2013 was tenslotte de goedkeurings- of startdatum voor 16 nieuwe 
(contractonderzoeks)projecten, waarvan drie in een internationale context: een 
SUSFOOD-project waar samen met 10 Europese kennisinstellingen en 7 bedrijven 
gewerkt wordt aan innovatie in de groenteproductie en –verwerking, het Europese 
Drive4EU, dat de technische en economische haalbaarheid en het potentieel van 
de extractie van natuurrubber uit Russische Paardenbloem zal demonstreren, en ook 
ICT-AGRI 2, dat met 23 partners uit 16 landen gedurende 4 jaar de inzet van ICT, 
robotica en automatisatie voor een duurzame Europese landbouw wil versterken.

T&V wil al zijn onderzoekspartners en stakeholders danken voor de vruchtbare 
samenwerking en voor de waardevolle input. Ondermeer de in 2013 georganiseerde 
contactdagen ‘vlees’ en ‘groenten en fruit’ bleken daarvoor erg geschikte kanalen.

Op het vlak van agrotechniek besteedt de eenheid Technologie & Voeding (die 69 
onderzoekers telt) aandacht aan mechanisatie in de landbouw. Daarbij combineert men 
traditionele technische competenties met moderne mathematische en IT-gebaseerde methodes. 
Ook voedselveiligheid staat in de kijker: onderzoekers bestuderen er de microbiologische 
en chemische veiligheid en kwaliteit van voedingsmiddelen van dierlijke en plantaardige 
oorsprong. Het onderzoek rond productkwaliteit en -innovatie focust dan weer op de 
authenticiteit van dierlijke en plantaardige producten, inclusief GGO’s en allergenen, en 
op de verbetering van de functionele kwaliteit en valorisatie van voedingsmiddelen.Qua 
dienstverlening worden geaccrediteerde laboratoriumanalyses rond voedingsauthenticiteit en 
voedselveiligheid (inclusief GGO-analyses) uitgevoerd. Er zijn ook activiteiten in het kader van 
de functie van nationaal referentielaboratorium voor melk en melkproducten,voor residuen van 
diergeneesmiddelen, voor de bepaling van het watergehalte in vlees van gevogelte, voor 
allergenen en voor GGO’s en referentietaken voor het Melkcontrolecentrum-Vlaanderen (MCC). 
Er is een geaccrediteerd laboratorium voor spuittechniek, een keuringsdienst voor spuittoestellen 
en een dienst voor de opvolging van erkende melk- en koeltanktechnici. Klanten uit de industrie 
en onderzoeksinstellingen kunnen nieuwe voedsel- en voederprocessingstechnieken testen in 
de vernieuwde Food Pilot pilootfabriek. Ook emissiemetingen van stallen worden uitgevoerd 
evenals metingen voor de afstelling van spuittoestellen. Er is advies voorhanden rond nieuwe 
praktijken en technologieën voor melkveebedrijven, voor (hoeve)zuivelproducenten (TAD-
Zuivel) en KMO’s.
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MRSA in de varkensproductieketen

Doel
De hoofddoelstellingen van dit project waren MRSA-contaminatiepatronen op 
varkensbedrijven in kaart brengen en maatregelen onderzoeken om deze bedrijven 
te remediëren. In 2005 werd een nieuw methicilline resistent Staphylococcus aureus 
(MRSA)-type gerapporteerd dat genetisch verschillend was van de MRSA-types die 
tot dan toe gerapporteerd waren bij mensen en dat vooral in de varkenshouderij 
teruggevonden werd. Dit onderzoek werd uitgevoerd door ILVO (coördinator), 
KATHO en CODA-CERVA waarbij ILVO voornamelijk het voorkomen van MRSA 
doorheen de ganse varkensproductieketen onderzocht. 

Aanpak
Na het ontwikkelen van een geschikte methodologie werden 30 varkensbedrijven 
en gemengde bedrijven (varken-pluimvee, varken-melkvee) gescreend op MRSA 
aanwezigheid. Enkele van deze bedrijven werden geselecteerd om zowel 
horizontaal als longitudinaal te bemonsteren om enerzijds een globaal beeld te 
krijgen van de aanwezigheid van MRSA op het bedrijf en om anderzijds MRSA 
op te volgen bij varkens vanaf geboorte tot slacht. Verderop in de productieketen, 
zowel in het slachthuis als in de retail, werden ook stalen genomen. De verkregen 
isolaten werden tot slot genetisch gekarakteriseerd. 

Resultaten
MRSA werd vaker geïsoleerd bij varkens dan bij melkkoeien en braadkippen. 
Het aantal MRSA-gekoloniseerde varkens binnen een MRSA positief bedrijf was 
hoog met een gemiddelde van 63%, maar dit was sterk bedrijfsafhankelijk en 
ook de leeftijd van de bemonsterde dieren speelde een belangrijke rol. Op 
sommige bedrijven waren de zeugen en de biggen in de kraamstal slechts zelden 
gekoloniseerd, terwijl het aantal MRSA-gekoloniseerde biggen heel sterk steeg 
tijdens het verblijf in de batterij. Op andere bedrijven waren de zeugen en hun 
biggen wel reeds sterk MRSA positief in de kraamstal. De MRSA-status van de 
zeug bij werpen had dan ook een significante invloed op de MRSA-status van haar 
biggen: negatieve zeugen hadden vaker negatieve biggen en omgekeerd. De 
infectieleeftijd van de biggen was dan ook zeer variabel, van minder dan één dag 
tot meer dan een maand. In het slachthuis bleek dat op karkassen frequent MRSA 
teruggevonden kon worden waarbij de voorpoot het vaakst besmet was. Stalen 
van verschillende varkensvleessoorten bleken vaak besmet te zijn met MRSA (72%), 
maar veelal met lage besmettingsaantallen, wat geen rechtstreeks gevaar vormt 
voor voedselveiligheid. 

Project: Studie van contaminatiepatronen en kiem-gastheer interacties ter 
beheersing van MRSA bij varkens en andere nutsdieren
Financiering: IWT-Landbouwproject
Looptijd: 2009 - 2012
Samenwerking: Katholieke Hogeschool Vives i.s.m. K.U.Leuven, Centrum voor 
Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) i.s.m. UGent, Faculteit 
Diergeneeskunde, Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten
Contact: geertrui.rasschaert@ilvo.vlaanderen.be 
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Bestrijden van Campylobacter in braadkippen
Kunnen we de hoeveelheid Campylobacter in braadkip, en dus 
het aantal humane campylobacteriose gevallen doen dalen?

Doel
Het doel van dit onderzoek was beloftevolle in vitro anti-Campylobacter-maatregelen 
identificeren en na gaan of deze eveneens met succes konden worden ingezet in 
levende vleeskippen om zo de Campylobacter-aantallen in de ceca of bij uitscheiding 
te verlagen. Thermotolerante Campylobacter-species zijn de belangrijkste oorzaak 
van humane bacteriële gastrointestinale infecties in de Westerse wereld. Tengevolge 
van de hoge intestinale Campylobacter-kolonisatiegraad in vleeskippen, kunnen 
karkassen van vleeskippen tijdens het slachtproces extern besmet worden. Dit besmet 
kippenvlees kan tot humane Campylobacter-infecties leiden. Het bedwingen van 
de kolonisatie met Campylobacter en/of het uitscheiden ervan bij braadkippen zal 
leiden tot een afname van het aantal humane campylobacteriosis gevallen. 

Aanpak
Allereerst werden 1251 bacteriële stammen, voornamelijk melkzuurbacteriën, en 
verscheidene plantaardige en dierlijke componenten gescreend op hun in vitro anti-
Campylobacter-activiteit. Geselecteerde stammen en plantaardige componenten 
werden uitgebreider onderzocht in een cecaal simulatiemodel. 

In een laatste stap werden de meest efficiënte stam en de meest actieve organische 
component getest in drie in vivo experimenten met vleeskuikens. Hierbij werd 
nagegaan of ze in vivo in staat waren om cecale Campylobacter-kolonisatie in 
vleeskuikens en/of Campylobacter-transmissie van gekoloniseerde naar niet-
gekoloniseerde kuikens tegen te gaan. 

Resultaten
In vitro was één Enterococcus faecalis stam in staat Campylobacter-aantallen 
minstens tien keer te reduceren in een preventief gastro-intestinaal simulatiemodel. 
Bij hoge Campylobacter-infectiedruk in vleeskippen (in vivo) was deze stam echter 
niet in staat cecale Campylobacter-kolonisatie en transmissie te verhinderen. Bij een 
lage Campylobacter-infectiedruk zijn er echter aanwijzingen dat de E. faecalis-stam 
een vertraging van de cecale Campylobacter-kolonisatie zou kunnen veroorzaken.

Van alle organische componenten bezat allicine, een look extract, in vitro de beste 
anti-Campylobacter-activiteit. In een gastro-intestinaal simulatiemodel bleken zowel 
cecale achtergrondflora als cecale mucus deze antibacteriële werking te beïnvloeden.
Bij een lage Campylobacter-infectiedruk in vivo zijn er echter aanwijzingen dat 
allicine een mogelijke vertraging van de cecale Campylobacter-kolonisatie zou 
kunnen veroorzaken in vleeskippen.

Project: Bestrijden van Campylobacter in braadkippen (Campoul)
Financiering: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
Looptijd: 2009 - 2012
Samenwerking: UGent – Faculteit Diergeneeskunde (Vakgroep Pathologie, 
Bacteriologie en Pluimveeziekten), Prof. Frank Pasmans
Contact: joris.robyn@ilvo.vlaanderen.be
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Reiniging en ontsmetting: ILVO zet puntjes op de ‘i’
Efficiënte praktijkrichtlijnen voor reiniging en desinfectie in 
levensmiddelenbedrijven

Doel
Binnen het project ging ILVO samen met de levensmiddelenbedrijven en leveranciers 
van reinigingsproducten en reinigingsapparatuur op zoek naar optimalisaties rond 
reiniging en desinfectie in de voedingsindustrie. Bedoeling was om wetenschappelijk 
ondersteunde protocols uit te werken die garant staan voor een efficiënte reiniging 
en desinfectie in de sector. Naast open plant cleaning kwam ook CIP (cleaning in 
place) aan bod. 

Reiniging en desinfectie zijn een belangrijk onderdeel van de hygiëne binnen 
levensmiddelenbedrijven. Het niet adequaat reinigen en desinfecteren kan leiden tot 
de vorming van biofilms in de toestellen en tools en tot microbiologische problemen 
met het levensmiddel (bederforganismen en voedselpathogenen). 

Aanpak
De pijnpunten en mogelijkheden tot optimalisatie van de open plant cleaning in 
de deelnemende levensmiddelenbedrijven werden in kaart gebracht. Vervolgens 
werden deze gesuggereerde aanpassingen in reiniging en ontsmetting doorgevoerd 
in de bedrijven en op hun effectiviteit geëvalueerd. Bij het uitwerken van een 
optimaal reinigings- en desinfectieprotocol werd rekening gehouden met de 
toepassingsmogelijkheden van actueel beschikbare en vernieuwende reinigings- en 
desinfectietechnieken. Vernieuwende technieken zoals enzymatisch reinigen, gebruik 
van producten tijdens de voorspoeling, ultrasoon reinigen, tectobiotisch reinigen, 
droogijsstralen, mobiele CIP… werden in de praktijk, op pilootschaal of tijdens 
demonstraties uitgetest. Systemen voor automatische reiniging en desinfectie van 
transportbanden werden opgesteld en uitgetest. 

De efficiënte uitvoering van een reiniging en desinfectie dient na uitvoering 
gecontroleerd te worden met behulp van analyses die opgenomen zijn in een 
meetsysteem. Binnen het onderzoeksproject kreeg dit meetsysteem eveneens de 
nodige aandacht. Manier van staalname, staalnamepunten, uit te voeren analyses, 
beoordelen van de resultaten, trendanalyse, etc. kwamen hierbij aan bod.

Resultaten
Naast individuele aanbevelingen heeft ILVO een algemene leidraad met 
aandachtspunten voor reiniging en desinfectie opgesteld met als doel de reiniging en 
desinfectie nog performanter te kunnen uitvoeren in de levensmiddelenindustrie. Het 
project resulteerde in een geoptimaliseerde en efficiëntere reiniging en desinfectie met 
bijhorend meetsysteem op maat van de deelnemende levensmiddelenbedrijven en in 
een bredere context voor de levensmiddelenindustrie. Via de uitgebreide staalnames, 
individuele besprekingen en groepsbesprekingen werden de bedrijven eveneens 
bewustgemaakt van de contaminatiebronnen, contaminatieroutes en remediërende 
maatregelen.

Project: Efficiënte praktijkrichtlijnen voor reiniging en desinfectie in 
levensmiddelenbedrijven (CleanGuideFood)
Financiering: Flanders’ FOOD
Looptijd: 2011 - 2013 
Samenwerking: VITO: S. Kreps, S. Van Ermen, J. Ceulemans
Contact: koen.dereu@ilvo.vlaanderen.be
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Verstoring van microbiologische antibioticamelktesten 
Valspositiviteit veroorzaakt door bacteriocines en vrije vetzuren

Doel
ILVO ging op zoek naar de precieze oorzaak van de interferenties die soms voorkomen 
wanneer men melk controleert met een microbiologische test voor de detectie van 
antibioticaresiduen. Het is bekend dat microbiologische inhibitietesten, die op grote 
schaal worden ingezet voor het screenen van remstoffen zoals antibiotica in de 
melk, valspositieve resultaten kunnen geven, die te wijten zijn aan een interferentie 
door natuurlijke bacteriegroeiremmende stoffen in de melk. Dit komt vooral voor bij 
colostrum- en mastitismelk.

Aanpak
De melk van hoeves met frequente problemen met bacteriegroeiremmers in de 
melk werd nauwkeurig onderzocht. Tevens werden de effecten van een verhoogd 
vetzuurgehalte in de melk ontrafeld.

Resultaat 
Lactoferrine en lysozyme, twee natuurlijke antibacteriële substanties in melk, hebben 
een inhiberend effect op Geobacillus stearothermophilus var. calidolactis, het 
meest gebruikte testorganisme in microbiologische inhibitortesten. Het antibacterieel 
effect van het lactoperoxidase/SCN-/H2O2-systeem en immunoglobulines is ook 
bekend. Daarnaast kan een hoge pH of een hoog somatisch celgetal van de melk 
evenals lipolyse met vorming van vrije vetzuren ook tot valspositieve uitslagen leiden. 
Tenslotte kan de testkiem ook gedood worden door restanten van reinigings- en 
desinfectievloeistof in de melk.

ILVO heeft bovendien vastgesteld dat bepaalde Pseudomonas-stammen bij groei in 
de melk in de koeltank op de hoeve bacteriocines kunnen vormen. De bacteriocines 
werden door de Vakgroep Organische Chemie (UGent) geïdentificeerd als cyclische 
lipodepsipeptiden van de viscosine groep. Voor zover bekend, zijn deze resultaten de 
eerste vaststelling van interferentie bij microbiologische inhibitietesten door bacteriële 
groeiremmende stoffen geproduceerd in melk door Pseudomonas-bacteriën. De ILVO-
bevindingen tonen aan dat langdurig gekoelde bewaring van rauwe melk, naast 
een mogelijks bederf, ook aanleiding kan geven tot valspositieve resultaten van 
remstoftesten.

Bij ontstaan van valspositiviteit door een verhoogd vrij vetzuurgehalte blijkt dat vooral 
capryl- en caprinezuur interfereren. Toevoeging van gehaltes van 0,15% (w/v) aan 
kwaliteitsmelk leiden tot positieve Delvotest SP-testen. Een Delvotest SP-NT kan naast 
bovenvermelde vrije vetzuren ook verstoord worden door dergelijke gehaltes aan 
capron-, laurine-, palmitoleïne- en α-linoleenzuur.

Project: Ontwikkeling en validatie van nieuwe methoden voor detectie van residuen
Financiering: ILVO
Looptijd: 2008 - 2013
Samenwerking: UGent, Vakgroep Organische Chemie, NMR & Structural Analysis 
Unit (Prof. J. Martins)
Contact: wim.reybroeck@ilvo.vlaanderen.be
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Food Pilot 
Ondersteuning van idee tot product 

Doel
De Food Pilot heeft tot doel om voedingsbedrijven afkomstig uit de sectoren zuivel, 
vlees, vis, groeten, fruit, bakkerij en chocolade bij te staan in hun innovaties. De 
Food Pilot (www.foodpilot.be) is het testcentrum voor de agro-voedingsindustrie en 
werd 2 jaar geleden opgericht door ILVO in samenwerking met Flanders’ FOOD. 

Aanpak 
Via een geïntegreerde aanpak levert Food Pilot piloottesten, analyses en advies en 
begeleidt daarbij ontwikkelingen van idee tot product. Daarnaast wil Food Pilot 
een platform zijn voor technologieverkenning en eveneens opleidingen aanbieden.

Resultaten 
Food Pilot breidde haar toestellenpark uit tot meer dan 50 piloottoestellen dankzij een 
IWT investeringsproject. In de productiehal worden productielijnen op semi-industriële 
schaal nagebootst om nieuwe ingrediënten, recepten of processen op kleine schaal 
uit te testen. Daarnaast biedt Food Pilot analyses rond de chemische, fysische en 
microbiologische kwaliteit van producten, alsook smaaktesten, aromaprofilering, 
verpakkingstesten, houdbaarheidstesten, en advies naar reiniging en desinfectie 
op de productiesite. Food Pilot werkt daarbij aan een full service aanpak op maat 
van het bedrijf. Food Pilot versterkte haar expertise in smaak- en geuronderzoek 
via een samenwerking met vzw SensNet, die reeds een jarenlange ervaring bezit 
in onderzoek en interpretatie van aromaprofielen en in het verlenen van adviezen 
omtrent productsamenstelling en -verwerking. Verder doet Food Pilot expertise op 
via doctoraatsonderzoek en deelname aan onderzoeksprojecten waaronder deze 
van Flanders’ FOOD. Om bedrijven te informeren over haar dienstverlening doet 
Food Pilot actief aan netwerking. Dit gebeurt via bedrijfsbezoeken, een website, 
deelname aan beurzen, organisatie van workshops en seminaries, gekaderd in 
het NIB project FOODINOFRA dat loopt in samenwerking met Fevia Vlaanderen 
en flanders’ FOOD. Met het oog op het aanbieden van technologieverkenning 
organiseerde Food Pilot reeds twee workshops rond innovatieprocessen: emulsifiëren 
via magnetisme (M4E) en persen van groenten en fruit onder vacuüm (Vaculiq), die 
telkens een groot aantal geïnteresseerden lokten. Via gezamenlijke initiatieven en 
projecten liep reeds een samenwerking met sectorfederaties FENAVIAN, FVPhouse 
en Bioforum. Via het ERA-Net SUSFOOD stapte Food Pilot in een Europees netwerk 
rond duurzame voedselproductie en -consumptie.

In het afgelopen jaar werden in totaal 220 piloottesten uitgevoerd voor 65 
verschillende bedrijven. Sommige bedrijven kwamen tot 5 maal terug om testen uit 
te voeren. 46% van de bedrijven waren KMO’s. Niettegenstaande de Food Pilot 
een geschiedenis heeft in de zuivel als voormalig Rijkszuivelstation, waren nu alle 
sectoren vertegenwoordigd: zuivel (26%), vlees (8%), bakkerijgrondstoffen (9%), 
ingrediëntenleveranciers (25%), vissector (5%), fruitsappensector (6%) en overige. 
Een bevraging van de klantentevredenheid gaf een score van goed tot zeer goed 
aan.

Project: Food Pilot
Financiering: IWT, Agentschap Ondernemen en de Europese Commissie (FP7)
Looptijd: 2009 - 2013
Samenwerking: Flanders’ FOOD en Fevia Vlaanderen
Contact: katleen.coudijzer@ilvo.vlaanderen.be 
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Duurzame resistentie tegen de aardappelplaag 
De veldproef met genetisch gewijzigde aardappelen 

Doel
De doelstelling van dit project was drieledig: 1) De werkzaamheid van verschillende 
ziekteresistentiegenen in aardappel testen onder reële Vlaamse veldcondities. 
2) Bijdragen tot de ontwikkeling van duurzaam resistente aardappelen voor de 
Belgische aardappelteelt en 3) Bijdragen tot genuanceerde oordeelsvorming rond 
GG-gewassen.
De aardappelziekte is het grootste probleem in onze aardappelteelt. De ziekte wordt 
veroorzaakt door Phytophthora en veroorzaakt in België naar schatting jaarlijks 
een schade van ongeveer 55 miljoen euro. In dit project werkte ILVO binnen een 
Vlaams onderzoeksconsortium samen met het Durph-project van de Universiteit van 
Wageningen. 

Aanpak
Gedurende de teeltseizoenen 2011 en 2012 werden 27 transgene en cisgene 
aardappellijnen met 1 tot 3 verschillende ingebouwde resistentiegenen uitgeplant 
in een veldproef. Naast de GG-lijnen zijn ook een aantal gevoelige en min of 
meer resistente niet-GG-lijnen als referentie uitgeplant. Gedurende twee seizoenen 
werden waarnemingen uitgevoerd om te inventariseren in welke mate elk van de 
lijnen reageert op de aanwezige ziektedruk. 

In parallelle proeven werd een evaluatie gemaakt van de teeltmaatregelen die 
de Vlaamse overheid oplegt in het kader van de co-existentie regelgeving. De 
verschillende teelttechnische maatregelen, zoals beschreven in het Besluit van de 
Vlaamse Regelgeving, werden in praktijkomstandigheden getoetst op hun effectiviteit 
en haalbaarheid.

Resultaten
Tijdens het eerste seizoen kon op de niet-resistente referentierassen een zeer zware 
aantasting door Phytophthora worden vastgesteld. De resistent veronderstelde 
referentierassen Bionica en Sarpo Mira en een wilde aardappelsoort werden 
niet of nauwelijks aangetast. Ook de meervoudig resistente genetisch gewijzigde 
lijnen laten geen enkele aantasting zien. De enkelvoudig resistente lijnen (Bionica 
en twee enkelvoudige cisgene lijnen) vertonen aan het einde van het seizoen een 
verwaarloosbare tot heel lichte graad van aantasting. De resultaten van de proef 
in 2012 zijn vergelijkbaar met die in 2011, met dat verschil dat de resistent 

veronderstelde rassen Bionica en Toluca sterker aangetast zijn. De genetisch 
gewijzigde lijnen vertonen resultaten die vergelijkbaar zijn met 2011.

De co-existentieproef toont aan dat voor aardappel het belangrijkste risico op de 
verspreiding bestaat uit de mogelijke vermenging van rassen via opslag uit op het 
veld achtergebleven knollen. Opslagbestrijding zit echter vandaag al ingebed in 
de goede landbouwpraktijk met niet-GG-aardappelrassen omwille van fytosanitaire 
redenen. Uit het experiment bleek ook duidelijk dat de isolatieafstand van 5 
meter voldoende ruimte biedt aan aardappelplanters en -rooiers zonder een risico 
in te houden op vermenging van aardappelmateriaal. De conclusie is dat de 
voorgeschreven maatregelen voldoende en realistisch zijn.

Project: Duurzame resistentie tegen de aardappelplaag
Financiering: IWT
Looptijd: 2011 - 2012
Samenwerking: UGent - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gheysen 
Godelieve VIB, René Custers - HoGent - Dept. BIOT , Geert Haesaert, 
Wageningen UR - PRI-Plant Research, Anton Haverkort 
Contact: bart.vandroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be,
 marc.deloose@ilvo.vlaanderen.be
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Perensap 
Een lekker en gezond sap uit 'Conference' peer

Doel
De doelstelling van dit onderzoeksproject was een lekker én gezond sap maken uit 
'Conference' peren die niet voldoen aan de kwaliteitseisen van de versmarkt. Het 
Belgische perenareaal is 8.579 hectare groot, waarvan 90% 'Conference'. Door een 
sterke focus op fruit voor de versmarkt, is de verwerking van peren die niet voldoen 
aan de kwaliteitsnormen voor vers fruit zeer beperkt. Hierdoor eindigt minstens 8000 
ton 'Conference' peren, die jaarlijks in België ontstaan, op de composthoop of in het 
beste geval als dierenvoeder of bio-energie.

Aanpak
Dit onderzoek werd uitgevoerd op de spiraalfilterpers aanwezig in de Food Pilot 
(http://www.foodpilot.be). Deze pers is bijzonder breed inzetbaar voor het 
zuurstofvrij persen van uiteenlopende biomassa stromen en kan gebruikt worden voor 
het maken van sappen, smoothies en purees van allerlei groente- en fruitsoorten. De 
Food Pilot, opgericht door Flanders’ FOOD en ILVO, beschikt over een dergelijke pers 
en stelt deze en al haar andere pilootapparatuur beschikbaar voor alle bedrijven die 
er innovaties willen mee uitwerken. 

Resultaat
ILVO-doctorandus Domien De Paepe slaagde er in om van deze peren een 
kwaliteitsvol vruchtensap te maken. Met het op punt stellen van dit verwerkingsproces 
voor Conference peren, wordt een hoogwaardige valorisatie voor deze 
onderbenutte reststroom aangereikt. Het bekomen sap is niet alleen lekker, alle 
gezondheidsbevorderende stoffen blijven tijdens het bijzondere persproces 
behouden. In het eerste luik van het onderzoek werd aandacht besteed aan het 
in kaart brengen van de polyfenolen in 55 verschillende appel- en peervariëteiten. 
Deze kennis werd in het tweede luik gebruikt om de impact van de verwerking 
op deze componenten te kunnen volgen. Het onderzoek maakte duidelijk dat het 
gebruik van de spiraalfilterpers zorgt voor maximaal behoud van de componenten. 
Ofwel komen ze in het sap terecht, ofwel in de perskoek. De ontwikkeling van dit 
duurzame perensap met de zuurstofvrije spiraalfilterpers kaapte de eerste prijs weg in 
de wedstrijd ‘Idee van ’t jaar’, georganiseerd door het vaktijdschrift Fruitteeltnieuws. 
In vervolgonderzoek wordt de hoogwaardige valorisatie van de perskoek verder 
onder de loep genomen.

Project: Studie naar verbeterde verwerking- en valorisatiemogelijkheden voor appel 
en peer
Financiering: ILVO, VITO
Looptijd: 2009 - 2013
Samenwerking: VITO 
Contact: domien.depaepe@ilvo.vlaanderen.be,
 bart.vandroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be
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Steviolglycosiden zijn veelbelovende natuurlijke 
suikervervangers 
Onderzoek naar het gebruik van steviolglycosiden in 
verschillende voedingsproducten

Doel
Dit project stelt zich tot doel na te gaan in welke mate suiker kan vervangen worden in 
diverse voedingsproducten door steviolglycosiden, welke hulpstoffen daarbij dienen 
gebruikt te worden en welke aanpassingen in de processing noodzakelijk zijn.
Aandacht voor gezonde en natuurlijke voeding is een belangrijke maatschappelijke 
trend waarop de voedingsindustrie wenst in te spelen. Zo is de hoeveelheid suikers 
in het gemiddelde dieet veel te hoog wat schadelijk is voor de volksgezondheid 
en wat ook heel wat kosten voor de maatschappij met zich meebrengt. Momenteel 
bestaan er verschillende synthetische zoetstoffen die gebruikt kunnen worden als 
suikervervangers in de voeding, maar omdat deze stoffen bij vele consumenten 
minder gewenst zijn, streven voedingsproducenten ernaar om de synthetische 
zoetstoffen meer en meer te vervangen door natuurlijke. Hiervoor biedt de steviaplant 
interessante mogelijkheden. Steviolglycosiden zouden een grote bijdrage kunnen 
leveren aan de strijd tegen allerhande aandoeningen zoals obesitas, diabetes, hart- 
en vaatziekten, enz.. 

Aanpak 
Met steun van Flanders’ FOOD en IWT werden steviolglycosiden uitgetest in 
diverse levensmiddelen, zoals zuivelproducten (ijsroom, chocolademelk, yoghurt en 
desserten), fruitpreparaten (confituur) en chocolade. Er werd nagegaan of suiker 
gedeeltelijk of volledig kon vervangen worden door steviolglycosiden, welke de 
meest geschikte hulpstoffen zijn en hoe smaak en textuur evolueren bij bewaring.

De meest voorkomende zoetmakende bestanddelen in het plantje Stevia rebaudiana 
Bertoni zijn stevioside en rebaudioside A (beiden behoren tot de ‘steviolglycosiden’). 
Dit zijn intensieve zoetstoffen die ongeveer 200 tot 300 keer zoeter zijn dan suiker en 
waarvan de verwerking in verschillende voedingsproducten in Europa is toegelaten 
sinds november 2011. Deze zoetstoffen leveren bijna geen calorieën aan. 

Resultaten 
Hulpstoffen zijn nodig om de functionaliteit van suiker te vervangen. Suiker is niet 
alleen belangrijk als zoetstof maar ook als bulkstof en in het geval van ijsroom speelt 

ze een belangrijke rol als vriespuntsverlager. Bij 
verhitte producten moet dan ook nog rekening 
gehouden worden met de intensiteit van de 
Maillardreactie en karamelisatie. Om dit te 
compenseren werden hulpstoffen gebruikt zoals 
onder meer polyolen en oligosacchariden. 
Ook met de smaakkarakteristieken van 
steviolgycosiden moest rekening worden 
gehouden. Zoals meestal het geval is bij intensieve zoetstoffen, was de zoete smaak 
van steviolglycosiden niet dezelfde als die van suiker. Soms diende ook rekening te 
worden gehouden met bijsmaken en variaties in smaakkwaliteit. De zoete smaak van 
steviolglycosiden komt trager op en blijft langer hangen, ook werden soms bijsmaken 
zoals bitter of zoethoutsmaak gedetecteerd. De samenstelling van de beschikbare 
commerciële mengsels was zeer verschillend, wat eveneens leidde tot verschillen 
in smaakkwaliteit, zoetkracht en ongewenste bijsmaken. De juiste keuze van de 
hulpstoffen en combinatie met andere zoetmiddelen kon echter leiden tot producten 
waarbij de suiker gedeeltelijk, of geheel kon worden vervangen. Uit het onderzoek 
bleek ook dat steviolglycosiden goed bestand zijn tegen hoge procestemperaturen 
en een zure omgeving goed verdragen, ook bij bewaring. 
Concluderend kan gesteld worden dat stevia en steviolglycosiden voor de uitgeteste 
voedingsmiddelen een groot potentieel hebben om als suikervervanger ingezet te 
worden.

Project: Het gebruik van stevia en steviolglycosiden in de bereiding van 
voedingsproducten: vermijden van smaakafwijkingen bij gebruik van 
steviolglycosiden
Financiering: IWT en Flanders’ FOOD 
Looptijd: 2009 - 2013
Samenwerking: K.U.Leuven, Laboratorium voor Functionele Biologie (prof. 
Dr. J. Geuns); K.U.Leuven Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, 
Onderzoekscluster Food & Biotechnology @ KHBO (Prof. B. Meesschaert)
Contact: jan.deblock@ilvo.vlaanderen.be, barbara.duquenne@ilvo.vlaanderen.be
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Ontwikkeling van een bedrijfszekere toepassing van 
entomopathogene nematoden als bijdrage tot een duurzame 
insectenbestrijding in de Vlaamse groenteteelt 

Doel
Entomopathogene nematoden (EPN), microscopisch kleine insectenparasitaire 
wormen, zijn een veilig alternatief voor chemische insecticiden. Ze worden gebruikt 
voor de biologische bestrijding van een toenemend aantal insectenplagen. Hun 
effectiviteit laat soms echter te wensen over. Dit kan het gevolg zijn van een foute 
toepassing.

Aanpak
Dit project concentreerde zich op de toepassing van EPN in volleveldsgroenten 
tegen drie moeilijk bereikbare plagen. Het gaat om de bladgebonden kooluil, 
een motsoort die heel wat schade veroorzaakt in bloemkool, de bodemgebonden 
koolvlieg in bloemkool en de tabaksthrips (=‘donderbeestjes’), in prei.

Voor bespuitingen met EPN tegen kooluil werd gezocht naar hulpstoffen die de 
bezinking van EPN in de spuittank afremmen en de depositie van EPN op het gewas 
verhogen, om zo een betere bestrijding toe te laten. Verder werd geëxperimenteerd 
met toevoegingen van gistextract aan de spuitoplossing, als lokstof voor de kooluil. 
De toevoeging van hulpstoffen aan de spuitoplossing, gecombineerd met een 
aangepaste toepassingstechniek, verbeterde effectief de bestrijding van de kooluil. 
De resultaten waren echter nog niet evenwaardig aan de bestrijdingsresultaten met 
Bt, een ander biologisch insecticide, wanneer dit middel met dezelfde aangepaste 
spuittechniek werd toegepast. Te lage temperatuur was dé beperkende factor voor 
de effectiviteit van de EPN.

Resultaat
In de veldexperimenten tegen koolvlieg werd aangetoond dat een bespuiting van 
de persblokjes waarin bloemkoolplantjes worden geleverd op landbouwbedrijven, 
de beste toepassingsmethode is voor de bestrijding van de koolvlieg met EPN. Ook 
in deze toepassing presteert een alternatief biologisch middel, spinosad, voorlopig 
nog beter dan de EPN.

De veldexperimenten tegen thrips toonden aan dat bespuitingen met Steinernema 
feltiae (een koudetolerante soort EPN) niet effectief zijn tegen tabakstrips op prei.

Samenvattend kan gesteld worden dat er nog een lange weg te gaan is vooraleer 
EPN succesvol op grote schaal kunnen worden toegepast in volleveldsgroenten. Meer 
koudetolerante EPN-soorten/isolaten/kruisingen, die actiever op zoek gaan naar 
hun gastheerinsect, zijn dringend nodig om de bestrijdingsresultaten in open lucht te 
verbeteren. Op kortere termijn zijn toepassingen van EPN tegen plaaginsecten in de 
groente- en sierteelt onder glas echter wel een goede mogelijkheid.

Project: Ontwikkeling van een bedrijfszekere toepassing van entomopathogene 
nematoden als bijdrage tot een duurzame insectenbestrijding in de Vlaamse 
groenteteelt
Financiering: IWT
Looptijd: 2009 - 2014
Samenwerking: UGent (Prof. P. Spanoghe), Inagro
Contact: bert.beck@ilvo.vlaanderen.be 
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Moeten we ons zorgen maken om kreupele zeugen? 
De preventie van kreupelheid bij zeugen stimuleren door 
het bevorderen van de detectie, het verduidelijken van 
de economische impact en het opsporen van mogelijke 
risicofactoren

Doel
Preventie van kreupelheid is noodzakelijk om het welzijn en de gezondheid van 
zeugen te garanderen en om de financiële verliezen terug te dringen. De doelstelling 
van dit onderzoek was dan ook om de preventie van kreupelheid te stimuleren 
door de detectie van kreupelheid te bevorderen, de impact op (re)productie te 
verduidelijken en risicofactoren voor kreupelheid op te sporen.

Aanpak
Er werd een toestel ontwikkeld voor de detectie kreupelheid aan de hand van 
stand parameters: SowSIS - Sow Stance Information System. Daarnaast werd 
meer duidelijkheid gecreëerd over de verminderde vruchtbaarheid als gevolg 
van kreupelheid door de impact op de reproductie na te gaan bij 491 zeugen 
gedurende één reproductiecyclus. Tenslotte werden, in een longitudinale studie 
op 15 praktijkbedrijven, de factoren die de ontwikkeling van kreupelheid kunnen 
beïnvloeden nagegaan met de nadruk op de periode kort na introductie van zeugen 
in groepshuisvesting.

Resultaat
Het ontwikkelde toestel meet praktisch, accuraat en precies. Meer nog, op basis 
van de stand variabelen konden gezonde zeugen van visueel kreupele zeugen 
onderscheiden worden. De pijnlijke poot werd duidelijk minder belast bij manke 
zeugen door meer asymmetrisch steunen en gewichtsverplaatsing naar de andere 
poten en door het frequenter opheffen van de pijnlijke poot. 

Aanwezigheid van klauwletsels had een duidelijk effect op de worpgegevens 
van zeugen. Kreupele zeugen bleken een 2,4 maal hogere kans te hebben op 
aanwezigheid van gemummificeerde biggen dan gezonde zeugen. Aangezien 
kreupelheid de tweede voornaamste reden voor afvoer naar het slachthuis was 
en deze zeugen significant jonger waren dan afvoer om andere redenen, heeft 
kreupelheid vooral een indirecte invloed op de reproductieresultaten door een 
toename van het afvoerpercentage van voornamelijk jonge zeugen. 

Als risicofactor waren noch agressie, uitgedrukt in huidletsels, noch de 
vloereigenschappen (vochtigheid, slipvastheid en kwaliteit) geassocieerd met de 
ontwikkeling van kreupelheid. Deze studie toonde aan dat de ontwikkeling van 
kreupelheid bij zeugen binnen de eerste dagen na introductie in de groepshuisvesting 
niet verergerd wordt door agressieve hiërarchische interacties maar dat zeugen wel 
voordeel kunnen halen wanneer ze beschikken over een grotere oppervlakte per dier. 

Project: Detectie, belang en preventie van kreupelheid bij zeugen in groepshuisvesting. 
Financiering: IWT-specialisatiebeurs (SB-091420)
Looptijd: 2009 - 2013
Samenwerking: UGent, Faculteit Diergeneeskunde (prof. Dominiek Maes)
Contact: annelies.vannuffel@ilvo.vlaanderen.be
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De	fijn	stofproblematiek	in	de	Vlaamse	varkenshouderij		
Karakterisering op vlak van emissies, diergezondheid en 
arbeidsveiligheid

Doel
De doelstelling van dit project was om een inschatting te maken van de fijn 
stofproblematiek in de Vlaamse varkenshouderij, en dit vanuit verschillende 
perspectieven. Vooreerst vanuit het perspectief van emissies en dit zowel bij traditionele 
als emissiearme stalsystemen. Verder was het ook de doelstelling om de concentraties 
van fijn stof in de stallucht te bepalen en deze te relateren met diergezondheid en 
dierproductie. Tenslotte werd ook de impact ervan op de arbeidsveiligheid van de 
boer en de veearts bepaald.

Aanpak
Dit project start met de ontwikkeling van een meettechniek voor het uitvoeren van 
representatieve fijn stofmetingen in praktijkstallen (verkorte meetprocedure). In een 
tweede onderzoeksfase wordt de ontwikkelde verkorte meetprocedure toegepast in 
de praktijk teneinde typische fijn stofconcentraties in de stal te bepalen, alsook om 
emissiefactoren van vleesvarkensstallen te begroten. Op basis van de gemeten fijn 
stofconcentraties in de stal wordt in een laatste evaluatiefase een inschatting gemaakt 
van de impact ervan op de gezondheid van mens (arbeidsveiligheid) en dier.

Resultaat
Als startpunt werd een aangepaste en verkorte (dus haalbare) meetstrategie 
ontwikkeld. Deze is in de praktijk getest in twee soorten stallen, conventionele en 
emissiearme. Deze data kunnen gebruikt worden voor de impactanalyse van fijn stof 
in relatie tot de effecten voor mens, dier en omgeving.

De ILVO-metingen nuanceren de internationale en door Vlaanderen gehanteerde 
emissiecijfers. Vergeleken met de cijfers uit de emissie-inventaris van de VMM 
(2011), liggen de ILVO data 3 keer lager voor PM10 en zelfs 10 keer lager voor 
PM2.5. Niettemin werden zowel voor PM10 als voor PM2.5 vergelijkbare cijfers 
gevonden als in Nederland. Deze resultaten impliceren dat er mogelijke nuances 
moeten gemaakt worden aan de bijdrage van de varkenssector bij de huidige 
inschattingen van de VMM.

In tegenstelling tot het feit dat de stof- en gassenconcentratie in de Vlaamse 
varkenshouderij soms hoge waarden kan bedragen, zagen we in dit onderzoek 
geen negatieve invloed van stof en gassen op de gewichtsaanzet van vleesvarkens. 
Er was wel een invloed van stof te zien op de uitgebreidheid van pneumonieletsels 
en het voorkomen van fissuren.
Op vlak van arbeidsrisico’s blijven de gemeten concentraties min of meer binnen de 
limieten van de Belgische wetgeving, maar de in de literatuur aanbevolen waarden 
worden wel overschreden. De onderzoekers vinden het dan ook verstandig om zich 
als varkensboer beter te beschermen tegen het aanwezige fijn stof en de ammoniak 
in de stal.

Project: Karakterisering van de fijn stofproblematiek in de Vlaamse varkenshouderij 
m.b.t. emissies, diergezondheid en arbeidsveiligheid
Financiering: IWT
Looptijd: 2008 - 2013
Samenwerking: UGent, Vakgroep Verloskunde, Voortplanting en 
Bedrijfsdiergeneeskunde, Dominiek Maes; UGent, Vakgroep Duurzame Organische 
Chemie en Technologie, Herman Van Langenhove
Contact: peter.demeyer@ilvo.vlaanderen.be 
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Wat is de impact van kruisbesmetting van 
medicinale diervoeders op antimicrobiële 
resistentieontwikkeling?

Project: Antimicrobiële resistentie – impact van 
kruisbesmetting van diervoeders met antimicrobiële 
middelen op de resistentieontwikkeling (CROSSCONTAM)
Financiering: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu
Looptijd: 2013 - 2015
Samenwerking: CODA-CERVA, UGent
marc.heyndrickx@ilvo.vlaanderen.be

Hoe kan na studie van het verouderingsproces de 
receptuur en de verpakking geoptimaliseerd worden 
om speculoos en speculoospasta te bekomen met 
een verlengde sensorische houdbaarheid? 

Project: Sensorische veroudering van droge 
gebakproducten (SENSOBAK) 
Financiering: IWT 
Looptijd: 2013 - 2015
Samenwerking: SensNet en Lotus 
Bakeries NV
jan.deblock@ilvo.vlaanderen.be

Welke nieuwe technieken gebaseerd op X-ray 
computed tomografie bestaan er voor de controle en 
de ontwikkeling van voedingsproducten?

Project: Nieuwe technieken voor controle en ontwikkeling 
van de (micro)structuur van voedingsproducten gebaseerd 
op X-ray computed tomography (TOMFOOD) 
Financiering: IWT 
Looptijd: 2013 - 2015
Samenwerking: K.U.Leuven (BIOSYST-MeBioS), 
UAntwerpen (Vision Lab), UGent, UGCT en K.U.Leuven 
(Campus Geel, Lab4Food) 
jan.deblock@ilvo.vlaanderen.be

In welke mate kunnen fysische scheidingstechnieken 
de Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis 
besmetting in biestmelk reduceren?

Project: Reductie van Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis besmetting via decontaminatie van 

de biestmelk (MAP) 
Financiering: IWT 
Looptijd: 2013 - 2015
Samenwerking: Dierengezondheidszorg 
Vlaanderen 
geertrui.rasschaert@ilvo.vlaanderen.be

Welke risico’s aan antibioticaresiduen, 
antibioticaresistentiegenen en pathogenen houdt het 
gebruik van varkensmest in de landbouw in? 

Project: Het in kaart brengen van de risico’s van 
antibioticaresiduen, antibioticaresistentiegenen en 
pathogenen bij gebruik van varkensmest in de landbouw 
(VARMEST)
Financiering: ILVO
Looptijd: 2013 - 2016
Samenwerking: UGent
marc.heyndrickx@ilvo.vlaanderen.be
 

Hoe kan een praline fruitiger 
worden gemaakt?

Project: Ontwikkeling van een nieuw 
pralineconcept 
Financiering: IWT 
Looptijd: 2013 - 2014
Samenwerking: Pralibel NV 
jan.deblock@ilvo.vlaanderen.be

Hoe kunnen de manipulatie en de verwerking van 
de grijze garnaal aan boord van het schip verbeterd 
worden?

Project: Ontwikkelen van innovatieve technieken aan boord 
van het schip voor de manipulatie en verwerking van 
levende grijze garnalen (Innolife)
Financiering: Europees Visserijfonds
Looptijd: 2013 - 2014
geertrui.vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be
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Kan het strooibeeld van een kunstmeststrooier 
bepaald worden via beeldtechnieken?

Project: Ontwikkelen van een optische sensor om het 
strooibeeld van centrifugaal-kunstmeststrooiers te 
voorspellen
Financiering: ILVO – BOF (UGent) 
Looptijd: 2013 - 2017
Samenwerking: UGent
jurgen.vangeyte@ilvo.vlaanderen.be

Hoe kunnen reststromen uit de tuinbouw 
gevaloriseerd worden met het oog op een 
marktgerichte ontwikkeling?

Project: GeNeSys: Gebruik van Nevenstromen als 
Systeeminnovatie - stabiliseren om te kunnen valoriseren: 
tuinbouwreststromen als case-studie
Financiering: ILVO 
Looptijd: 2012 - 2016
Samenwerking: UGent
bart.vandroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be

Kunnen gisten efficiënt ingezet worden in de 
bestrijding van bewaarziekten van fruit in 
koelcellen?

Project: Verneveling van Biologische Controle 
Organismen (BCO's) in bewaarruimten voor 
bestrijding van vruchtrotschimmels
Financiering: IWT
Looptijd: 2013 - 2017
Samenwerking: PCFruit, K.U.Leuven
david.nuyttens@ilvo.vlaanderen.be

Kan kreupelheid bij melkkoeien gedetecteerd 
worden door individuele opvolging gebruik 
makende van de Gaitwise loopmat?

Project: SILF: Smart integrated Livestock farming: 
Integratie van gebruikers- en ICT-gebaseerde 
beslissingsondersteunende platformen 
Financiering: ILVO, K.U.Leuven
Looptijd: 2013 - 2017
Samenwerking: K.U.Leuven
annelies.vannuffel@ilvo.vlaanderen.be

Hoe kan voedselafval gebruikt worden als veilig en 
functioneel diervoeder? 

Project: Duurzame productie van functioneel en veilig 
diervoeder uit voedselafval (NOSHAN)
Financiering: EU FP7
Looptijd: 2012 - 2016
Samenwerking: IGV (Germany); EKODENGE (Turkey); 
UCKERKAAS (Germany); VERTECH (France); PROVALOR 
(The Netherlands); AQON (Germany); KIM (Spain); 
Nutrition Sciences (Belgium); LEITAT (Spain); VITO 
(Belgium); University Parma (Italy)
bart.vandroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be

Hoe kunnen we op een efficiënte manier de 
toxicologische veiligheid van GGO's testen?

Project: Ontwikkeling van een methode voor het testen 
van transgenerationele effecten van genetisch gewijzigde 
gewassen in voeding aan de hand van het zebravismodel. 
- TRANSGGO
Financiering: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Contractueel 
Onderzoek RF 13/6277 TRANSGGO
Looptijd: 2013 - 2017
Samenwerking: Universiteit Antwerpen (Zebrafishla, 
Departement Diergeneeskundige Wetenschappen) UGent 
(Laboratorium voor levensmiddelenanalyse, Vakgroep 
levensmiddelenwetenschappen en –technologie en 
Laboratorium voor Bromatologie, Vakgroep Bioanalyse)
marc.deloose@ilvo.vlaanderen.be
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LUDWIG LAUWERS,
wetenschappelijk directeur ILVO-Landbouw & Maatschappij
ludwig.lauwers@ilvo.vlaanderen.be

      ctiegericht landbouwkundig onderzoek in een     
        veranderende samenleving

Het landbouwkundig onderzoek vind plaats in een snel veranderende maatschappij. 
Hierbij is het niet langer mogelijk om een eenduidige oplossing te bieden voor 
complexe problemen zoals voedselvoorziening, ruimtebehoefte, sociale inclusie 
of duurzame ontwikkeling. Om haar missie van het “duiden en verhelderen van 
maatschappelijke keuzes in landbouw en platteland” waar te maken, zet de 
eenheid Landbouw & Maatschappij dan ook resoluut in op – vaak vernieuwende – 
onderzoeksbenaderingen die deze complexiteit helpen begrijpen. Hierbij is inzicht in 
de positie, de rol en de praktijken van de spelers uit de samenleving en het beleid erg 
belangrijk. Diverse onderzoekskaders kunnen hierbij helpen, zoals discours analyse, 
cognitive mapping, modellering of ontwerpend onderzoek. 

Dit activiteitenrapport toont voorbeelden van onderzoek dat de positie van landbouw 
en platteland in relatie tot het beleid of de bredere samenwerking helpt duiden. 
Internationaal comparatief onderzoek naar Groene Zorg leert dat er naast het 
dominante discourse van de multifunctionele landbouw, ook andere waardevolle 
discourses bestaan, die innovatieve ontwikkelingspaden kunnen mogelijk maken. 
Deze kritisch-wetenschappelijke inzichten leiden niet alleen tot publicaties; de 
onderzoekers werden tevens uitgenodigd voor verdere reflectie over de toekomst van 
Groene Zorg in Vlaanderen. Sociologisch onderzoek over biologische landbouw 
toont dat het samenbrengen van uiteenlopende belangen van betrokkenen uit 
verschillende domeinen binnen een gemeenschappelijk discours één van de motoren 
is van de hernieuwde groei in de sector. Er loopt ook onderzoek over de houding 
van bedrijven in de food- en feed- keten ten opzichte van het vastgelopen GGO-
beleid in Europa.

In 2013 stelde de eenheid negen onderzoekslijnen voor als speerpunten om, met 
de uitdaging van complexe problemen in een veranderende samenleving voor ogen, 
het geplande onderzoek voor 2014 - 2016 te structureren: bedrijfsmanagement, 
agrarische economie, keten en netwerken, agro-ecologie, leerprocessen, 
ruimtelijke transformaties, regionale ontwikkeling, governance en agrarische 
filosofie. Opkomende fenomenen zoals stadslandbouw en voedselnetwerken 
worden aangepakt en met projecten zoals agro-ecologie en transformatie 
van het Vlaamse landbouw- en voedingssysteem wil de afdeling samen met de 
betrokkenen maatschappelijk relevante onderzoeksresultaten leveren. Daadwerkelijke 
veranderingen in een complex maatschappelijke context kunnen niet vooraf in een 
controleerbare proefopstelling uitgetest worden. Door mee te stappen in het verhaal 
en de aanpak van alle betrokken actoren, staat de afdeling op de eerste rij om 
fenomenen te begrijpen, wetenschappelijk te onderbouwen en leerprocessen te 
doorlopen. Hierbij is actiegericht onderzoek essentieel. 

De eenheid Landbouw & Maatschappij, met een team van een veertigtal onderzoekers, is de 
sociaalwetenschappelijke pijler van ILVO. Met een onderzoeksmodel dat steunt op kwantitatieve 
en kwalitatieve onderzoeksinstrumenten, actie-onderzoek en participatieve methoden wil L&M 
als motor fungeren voor transdisciplinair, prospectief en systemisch onderzoek. Hiermee wil de 
afdeling inspelen op het verwachtingspatroon van de klanten (overheid, sector en collega-
onderzoekers).
De huidige onderzoekslijnen, opgesteld voor de onderzoeksperiode 2014 - 2016 zijn 
in twee onderzoeksdomeinen georganiseerd: (1) Bedrijfs- en sectorontwikkeling en (2) 
Plattelandsontwikkeling. Het eerste is gericht op de dynamiek van de landbouw naar een 
competitieve en duurzame sector, het tweede bestudeert veranderingsprocessen en de sturing 
ervan op het platteland.
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Hoe duurzaam is mijn gewasbescherming?
De indicatorenset DISCUSS helpt land- en tuinbouwers op weg 
naar duurzame gewasbescherming

Doel
Er wordt veel gecommuniceerd over gewasbescherming: “gebruik minder schadelijke 
gewasbeschermingsmiddelen (GBM)”, “vermijd puntvervuiling”, “weg met de wolk”, 
“draag handschoenen”, “stel kinderen niet bloot”, … Het zijn allemaal aspecten van 
duurzame gewasbescherming op land- en tuinbouwbedrijven. De uitdaging was 
om al die aspecten in één instrument te vangen. Dat instrument, DISCUSS, moet 
bovendien geschikt zijn voor communicatie, monitoring en beslissingsondersteuning. 
Het moet bedrijfsleiders op weg helpen naar duurzamere gewasbescherming. 

Aanpak
We hebben voor DISCUSS sterk gebruik gemaakt van de input van stakeholders. 
De indicatorenset is stapsgewijs opgebouwd en getest, waarbij de resultaten van 
eigen opzoekingen of berekeningen telkens als input dienden bij de consultatie 
van stakeholders en omgekeerd. We hebben voor deze participatorische aanpak 
gekozen, omdat modellen waarbij stakeholders nauw betrokken worden bij het 
ontwerp meer toegepast zouden worden. En dus nuttiger en effectiever zouden zijn. 
In de ontwikkelingsfase raadpleegden we vooral experts. In de testfase waren ook 
land- en tuinbouwers en voorlichters betrokken.

Resultaat
DISCUSS steunt op 7 voorwaarden voor duurzame gewasbescherming: (1) chemische 
GBM zoveel mogelijk vermijden; (2) GBM kiezen die weinig druk uitoefenen; (3) de 
regelgeving naleven; (4) resistentie vermijden; (5) preventie voor eigen veiligheid en 
die van derden; (6) puntvervuiling en (7) diffuse vervuiling vermijden.

DISCUSS is een tweeledige indicatorenset: de voorwaarden worden gemeten door 
een drukindicator en een responsindicator. POCER evalueert de druk van GBM 
op mens en milieu, via risico-indices voor toepasser, werknemer, omstaander, 
omwonende, consument, persistentie, grondwater, waterorganismen, vogels, 
regenwormen, bijen en nuttige organismen. Een bevraging evalueert alle andere 
voorwaarden. Ze omvat enerzijds de maatregelen voor geïntegreerde bestrijding 
(IPM), menselijke veiligheid en bescherming van het milieu. Anderzijds peilt ze naar 
kennis, bewustzijn en houding.

Via cognitieve interviews, testen op fruitbedrijven, statistische analyse en focusgroepen 
met experten en voorlichters werd DISCUSS tot een werkbaar instrument gekneed.

We willen DISCUSS gebruiken in zelflerende discussiegroepen met land- of tuinbouwers. 
Daar vormen de resultaten een startpunt voor discussie over de verschillende aspecten 
van duurzame gewasbescherming. Dergelijke interactie met collega’s stimuleert leren 
over duurzaamheid van de eigen praktijken en over duurzamere alternatieven. Het 
kan veranderingen in houding en gedrag aanmoedigen, en zo een hefboom worden 
voor verdere verduurzaming.

Project: DISCUSS – Indicatorenset voor duurzame gewasbescherming
Financiering: Vlaamse overheid
Looptijd: 2010 - 2013
Samenwerking: Ontwikkeling i.s.m. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 
Vakgroep Gewasbescherming 
(prof.dr.ir. Pieter Spanoghe)
Testen i.s.m. PCFruit, Diensten aan Telers 
(ir. Tessa De Baets en ir. Charles de Schaetzen)
Contact: hilde.wustenberghs@ilvo.vlaanderen.be 

©
 P

hy
to

fa
r



54 Meer over dit en ander onderzoek: http://pure.ilvo.vlaanderen.be

Groene Zorg en rurale ontwikkeling
Een vergelijkende studie

Doel
Dit onderzoek gebruikt zorglandbouw als een case-studie om na te gaan in 
hoeverre de dominantie van het Multifunctionele Landbouw discours (MFL) de 
plattelandsontwikkeling in specifieke richtingen stuurt. Het onderzoek is gebaseerd 
op diverse databronnen, waaronder focusgroepen in diverse Europese landen, 
stakeholderfora in Vlaanderen en Nederland, rapporten en kwalitatieve interviews. 

Aanpak
Eerst worden verschillende Europese zorglandbouwdiscoursen beschreven. 
Het MFL discours benadert zorglandbouw als een activiteit die bijdraagt tot de 
economische performantie en/of maatschappelijke aanvaarding van landbouw. 
Het Volksgezondheidsdiscours (VG) onderlijnt de therapeutische effecten van een 
natuurrijke omgeving, zoals een boerderij. Het Sociale Inclusie discours (SI) focust 
op de maatschappelijke re-integratie via arbeid. De verhouding tussen de drie 
discoursen leidt in Europa tot een diversiteit aan zorglandbouwpraktijken. 

Het tweede deel vertrekt vanuit de vaststelling dat zorglandbouw in Vlaanderen 
en Nederland tot recent gelijklopend was: zorgvragers worden opgevangen op 
reguliere landbouwbedrijven die voor hun bedrijfsinkomen afhankelijk zijn van 
primaire productie, eventueel in combinatie met verbrede landbouw. Een verschillende 
evolutie in de verhouding tussen de discoursen heeft echter geleid tot verschillende 
vormen van institutionalisering van de zorglandbouw, zoals de financiering ervan. 

Resultaat
In Vlaanderen is het MFL-discours door de jaren heen dominant gebleven, en wordt 
zorglandbouw vooral als een maatschappelijke activiteit benaderd. Uiteraard wordt 
de activiteit goed institutioneel omkaderd. Maar tegelijk wordt benadrukt dat de 
zorglandbouw een informele zorgactiviteit is. In Nederland heeft de integratie 
van het MFL- en het VG-discours geleid tot een liberalisering, institutionalisering en 
specialisering van de zorglandbouw (met bedrijven die zorg aanbieden aan een 
marktconforme prijs) en tot nieuwe arrangementen, zoals zorgboerderijen in de 
stad(srand). 

De evolutie van de zorglandbouw in Nederland maakt de sector ook kwetsbaar. 
Zo leidt de economische crisis tot een reductie in de gezondheidsbudgetten, wat 
de koopkracht van de zorgvragers verlaagt. De dominantie van het MFL-discours in 
Vlaanderen heeft er toe geleid dat er weinig innovatieve ontwikkelingspaden zijn. 
De huidige randvoorwaarden laten bijvoorbeeld niet toe om in een stadscontext 
een zorgboerderij op te starten en hierdoor nieuwe verbindingen tussen stad en 
platteland te maken. Maar de onafhankelijkheid van economische evoluties maakt 
onze zorgboerderijen ook meer veerkrachtig. Op voorwaarde natuurlijk dat de 
landbouwsector blijvende interesse heeft in zorglandbouw. 

Project: Zorglandbouw
Financiering: IWT, Vlaamse overheid
Looptijd: 2011 - 2013
Samenwerking: UGent, Vakgroep Sociologie, Michiel de Krom
Contact: joost.dessein@ilvo.vlaanderen.be
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Een gereedschapskist voor beleidsprocessen
Omgaan met veranderingen op het platteland

Doel
De voorbije decennia onderging het platteland belangrijke veranderingen. Waar 
de landbouw vroeger de enige speler op het platteland was en de ruggengraat 
van de economie ter plaatse, zien we de voorbije decennia een brede waaier van 
spelers. Ook het beleid veranderde aanzienlijk: van een louter landbouw-gefocust 
beleid verschoof de aandacht naar een breder plattelandsontwikkelingsbeleid. Dit 
vertaalt zich in ruimte en financiële steun voor milieuaspecten, de levenskwaliteit op 
het platteland en een diversificatie van de plattelandseconomie. Deze verschuiving 
in beleidsaandacht veronderstelt ook een andere manier van beleidsvoering. Steeds 
meer moet men samenwerken en partnerschappen aangaan om de vooropgestelde 
beleidsdoelstellingen te bereiken. Beleidsvisies en -beslissingen worden steeds meer 
bediscussieerd en besproken met betrokken spelers. Samen met een toenemende 
decentralisatie zorgt dit ervoor dat beleidsvorming een steeds complexere klus 
wordt. Vaak hebben beleidsmakers dan ook niet de vaardigheden, instrumenten en 
achtergrondkennis voor deze nieuwe aanpak. 

Aanpak
Met dit onderzoek hebben we ingezoomd op het proces van beleidsvorming binnen 
het verstedelijkt Vlaams platteland. Hiertoe gebruiken we drie karakteristieken uit het 
theoretisch kader van de ‘social interface’ dat de socioloog Norman Long ontwikkelde: 
de aanwezigheid van een veelheid aan spelers, de combinatie van verschillende 
types kennis en het werken met verschillende beleidsniveaus. Drie projecten uit 
Vlaanderen (beleidswerkgroep agrarische architectuur, landschapsvisie Tought4Food 
en beleidsstrategie voor de ontwikkeling van kastelen en kasteeldomeinen) werden 
geanalyseerd.

Resultaat
Het onderzoek resulteert in een aantal handvaten voor de manier waarop beleidsmakers 
kunnen omgaan met het complexe probleem van plattelandsbeleid in een sterk 
verstedelijkte context. Deze toolbox voor participatie in beleidsvormingsprocessen 
bestaat uit vijf componenten: bepaal gemeenschappelijke doelstellingen, identificeer 
de verschillende spelers, integreer verschillende vormen van kennis, geef het proces 
actief vorm door het te visualiseren, en garandeer transparantie en rechtvaardigheid. 
In plaats van een algemene blauwdruk voor beleidsprocessen, levert het vrij 
combineren van deze vijf componenten een op-maat-gemaakt traject voor elk 
specifiek beleidsvormingsproces.

Project: Governance van plattelandsontwikkelingsprocessen
Financiering: ILVO
Looptijd: 2011 - 2013
Contact: elke.rogge@ilvo.vlaanderen.be
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Vitaal met melk
DAIRYMAN: Samen werken aan een meer duurzame 
melkveehouderij in Noordwest-Europa

Doel
Noordwest-Europa is door gunstige bodem- en klimaatomstandigheden uitermate 
geschikt voor melkveehouderij. Tegelijk ervaart de melkveesector in elk van de 
deelregio’s moeilijkheden om de Europese wetgeving op een effectieve en sociaal 
aanvaardbare manier te implementeren. De duurzaamheid van de sector staat onder 
meer onder druk door inefficiënt gebruikte en duurder wordende grondstoffen. Hoe 
kan een milieuvriendelijke en economisch vitale melkveehouderij in Noordwest-
Europa bevorderd worden, en zo de plattelandsgemeenschappen in deze regio’s 
versterken? 

Aanpak
Via een participatieve benadering wil het project DAIRYMAN (afkorting voor ‘dairy 
management’) ervaringen en innovatieve technieken verzamelen en uitwisselen tussen 
verschillende stakeholders in en tussen deelregio’s. Hiertoe stond de uitbouw van een 
gelaagd netwerk van onderzoekers, adviseurs, 130 commerciële melkveehouders en 
10 proefcentra centraal. Tal van activiteiten werden tijdens de loop van het project 
op regionaal maar ook op interregionaal niveau uitgevoerd om de kennisuitwisseling 
tussen de verschillende stakeholders binnen het netwerk te optimaliseren.

Resultaat
Dairyman is erin geslaagd om zo’n gelaagd netwerk op te zetten over 10 verschillende 
regio’s in Noordwest-Europa. De duurzaamheid van de regio en de melkveehouderij 
in de regio werd beschreven en de toepassing van de Europese regelgeving in elke 
regio en de hierbij ervaren moeilijkheden werden onderzocht. De sterktes en zwaktes 
van elke regio werden in kaart gebracht en onderling vergeleken. Via het netwerk 
werden een aantal innovatieve duurzame managementpraktijken uitgewisseld en 
uitgetest in het veld. Door met onderzoekers, adviseurs en melkveehouders samen de 
individuele bedrijfsvoering van de deelnemende melkveehouders onder de loep te 
nemen, werden ze gestimuleerd op een meer efficiënte manier om te springen met 

meststoffen, voeders en energiebronnen, niet alleen om op bedrijfsniveau te kunnen 
verbeteren maar ook met oog op de verduurzaming van de plattelandsgemeenschap. 
Door ervaringen uit te wisselen met melkveehouders uit eigen maar ook uit andere 
regio’s kon het leerproces naar meer duurzaamheid gestimuleerd worden. Het netwerk 
van deze voorloperbedrijven dient als voorbeeld voor lokale landbouwers. Om de 
kennisdoorstroming naar deze landbouwers te verhogen werden de resultaten van 
het project verspreid via vakbladen, open dagen, beurzen en andere fora. 

Project: Dairyman
Financiering: EU 
Looptijd: 2009 - 2013
Samenwerking: Boerenbond, Inagro, Provincie Antwerpen – Hooibeekhoeve, 
Wageningen UR - PRI-Plant Research International
Contact: lies.debruyne@ilvo.vlaanderen.be
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Met heel Antwerpen?
Ruimtelijk-economische analyse van de bedrijvigheid binnen het 
agrarisch gebied van de provincie Antwerpen

Doel
Dit onderzoeksproject kadert binnen de opmaak van landbouw- en plattelandskaarten 
door de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid van de Provincie Antwerpen. Landbouw 
en het platteland in Vlaanderen worden de laatste decennia versneld geconfronteerd 
met nieuwe ontwikkelingen die niet alleen het beeld van het platteland veranderen. 
Ze beïnvloeden ook heel ingrijpend de functies, de positie en de beleving ervan. 
Om vanuit het beleid gepast te kunnen inspelen op deze veranderingen, is het 
in eerste instantie belangrijk om een goed beeld te hebben van wat er nu net 
verandert en van de omvang, impact en oorzaak. Het doel van dit onderzoek was 
om meer inzicht te krijgen in één van deze ontwikkelingen, nl. het voorkomen van 
niet-agrarische economische activiteiten op het platteland.

Aanpak
In dit project maakte ILVO een ruimtelijk-economische analyse van de bedrijvigheid 
binnen het agrarisch gebied in de provincie Antwerpen. Hierbij was het in de eerste 
plaats de bedoeling om de huidige ondernemingen, inclusief de niet-agrarische 

activiteiten, die gevestigd zijn binnen de agrarische gebieden van de provincie te 
inventariseren en in kaart te brengen. Deze inventarisatie van de rurale bedrijvigheid 
bracht de diversiteit aan economische functies binnen het agrarisch gebied in beeld. 
De gebruikte methodiek (Verhoeve en De Roo, 2008) is gebaseerd op een GIS-
matige koppeling van een aantal bestaande datasets. In de tweede fase werd het 
ruimtelijk spreidingspatroon van deze rurale bedrijvigheid geanalyseerd. Hiervoor 
werd de inventaris van rurale bedrijvigheid geconfronteerd met andere datalagen 
om na te gaan of er verklarende verbanden kunnen ontdekt worden tussen het 
voorkomen van specifieke bedrijvigheid en bepaalde plattelandskenmerken, zoals 
de nabijheid van steden of woonkernen. 

Resultaat
De ruimtelijk-economische analyse leverde verschillende kaarten op. De basiskaart 
geeft een overzicht van de locatie waar ondernemingen gevestigd zijn. Afgeleide 
kaarten geven ook inzicht in de verschillende types activiteit en relaties met andere 
plattelandskenmerken.

Project: Ruimtelijk-economische analyse van de bedrijvigheid binnen het agrarisch 
gebied van de provincie Antwerpen
Financiering: provincie Antwerpen
Looptijd: 2013
Contact: eva.kerselaers@ilvo.vlaanderen.be
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Over regio’s en hun actoren
Een analyse van de rol van actoren en beleid in processen van 
gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling in Vlaanderen

Doel
Dit doctoraat onderzocht de rol van actoren en beleid in gebiedsgerichte 
plattelandsontwikkeling in Vlaanderen. Dergelijke ontwikkelingsprocessen starten 
vanuit de eigenheid van een plattelandsregio en bouwen voort op het territoriaal 
kapitaal aanwezig in de streek. Inspraak en participatie van lokale actoren en 
verenigingen staan centraal. Hierbij is het uitgangspunt dat op die manier de 
ontwikkelingsprocessen beter kunnen inspelen op de specifieke opportuniteiten en 
problemen van de regio. 

Aanpak
Vier plattelandsregio’s in Vlaanderen werden bestudeerd: Meetjesland, Pajottenland, 
Vlaamse Ardennen en Westhoek. Via kwalitatieve interviews, focusgroepen en 
documentenanalyse werden gebiedsgerichte plattelandsontwikkelingsprocessen in 
deze streken bestudeerd.

Resultaat
De analyse wees uit dat alle regio’s verschillende regiovormingsprocessen hebben 
doorlopen, en daarnaast ook verschillende plattelandsontwikkelingstrajecten. Dit 
heeft geleid tot sterk verschillende regio’s, elk in een andere ontwikkelingsfase. 
Individuele actoren spelen een belangrijke rol in de ontwikkelingsprocessen van 
de bestudeerde regio’s. Deze actoren en hun initiatieven liggen mee aan de 
basis van de verschillen tussen de regio’s. Het potentieel voor gebiedsgerichte 
plattelandsontwikkeling moet dus eerder gezocht worden bij de regionale actoren 
dan in de verschillende regionale kenmerken of kwaliteiten. Alle bestudeerde regio’s 
beschikken over mooie landschappen, open ruimte, authentieke dorpjes, erfgoed, 
etc. Maar het zijn de actoren die verschillende initiatieven opzetten om deze 
kwaliteiten te ontwikkelen en die dus vooral instaan voor de regionale verschillen.

Daarnaast werd ook het Europees, Vlaams en provinciaal 
plattelandsontwikkelingsbeleid vergeleken. Dit beleid beïnvloedt de regionale 
actoren bij het formuleren en uitvoeren van gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling. 

De vergelijking toont aan dat het Europese en Vlaamse beleid alle regio’s op een 
zelfde manier beïnvloeden. Vlaanderen heeft een beperkt aantal doelstellingen 
vastgelegd waarvoor subsidies kunnen verkregen worden. Op die manier 
beïnvloedt de Vlaamse overheid heel sterk de ontwikkelingsstrategieën in de regio’s 
en slaagt men er niet voldoende in om effectief gebiedsgericht te kunnen werken. 
Ook de provincies hebben een grote invloed op de gebiedsgerichte plattelands-
ontwikkelingstrajecten in de regio’s. Deze invloed uit zich voornamelijk op het 
organisatorisch vlak, maar sommige provincies grijpen ook vaak nog in op regionale 
beslissingen en drukken zo hun stempel op gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling. 

Project: Over regio’s en hun actoren. Een analyse van de rol van actoren en beleid 
in processen van gebiedsspecifieke plattelandsontwikkeling in Vlaanderen.
Financiering: ILVO
Looptijd: 2008 - 2013
Contact: lies.messely@ilvo.vlaanderen.be



La
nd

bo
uw

 &
 M

aa
tsc

ha
pp

ij
La

nd
bo

uw
 &

 M
aa

tsc
ha

pp
ij

59

Bio beter begrijpen?
Hoe de dynamiek in discoursen de ontwikkeling van 
biologische landbouw in Vlaanderen beïnvloedt

Doel
De biologische productie in Vlaanderen groeit langzamer dan de vraag naar 
biologische producten. In 2012 telde Vlaanderen 299 biolandbouwers. Die 
bewerken samen ongeveer 0,8% van het landbouwareaal. Dit ligt ver onder het 
Europese gemiddelde van 5,6% (2011). Het onderzoek wou inzicht krijgen in 
de ontwikkeling van de biologische landbouw in Vlaanderen en zijn uitdagingen. 
Hiertoe analyseerden we de impact van verschillende discoursen rond biologische 
landbouw op de ontwikkeling van instituties en praktijken die gerelateerd zijn aan de 
biologische productie in Vlaanderen. Welke discoursen rond biologische landbouw 
bestaan er binnen de Vlaamse biologische markt, het beleid en de landbouwsector, 
hoe beïnvloeden ze elkaar en welke invloed heeft dit op de ontwikkelingen binnen 
de biologische landbouw in Vlaanderen?

Aanpak
Interviews, persberichten, beleidsdocumenten en observaties zorgden voor heel wat 
kwalitatieve data. Aan de hand van een kritische discourse analyse verwierven we 
inzichten in de discoursen binnen de (biologische) landbouwsector, (biologische) 
markt en het (Vlaamse) landbouw beleid. We gingen na hoe de discoursen binnen 
deze domeinen veranderden in de loop van tijd, hoe de relatieve machtsverhoudingen 
tussen de verschillende discoursen evolueerden en hoe dit een invloed heeft gehad 
op de ontwikkeling van de productie en consumptie in Vlaanderen in de voorbije 
decennia. 

Resultaat
Het onderzoek onthult dat verschillen in discourses de coördinatie en samenwerking 
tussen de verschillende domeinen belemmert. Een dergelijke coördinatie en 
samenwerking zijn noodzakelijk om een groei in de biologische productie te 
stimuleren. Het onderzoek suggereert dat het faciliteren van een gemeenschappelijk 
discourse over de verschillende domeinen van de landbouwproductie en -consumptie 
heen belangrijk is voor de ontwikkeling van de biologische landbouw. Hierbij is het 
essentieel niet alleen rekening te houden met de groepen van actoren opgenomen 
in het onderzoek (biologische en conventionele landbouwers, beleidmakers en 

supermarkten) maar ook met andere spelers (toeleveranciers, dierenartsen, banken, 
onderzoeksinstellingen, ….) die net zo goed ontwikkelingen in de landbouwproductie 
en –consumptie beïnvloeden.

Project: Rol van actoren en netwerken in de ontwikkeling van de biologische 
landbouw
Financiering: Vlaamse overheid
Looptijd: 2010 - 2013
Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be
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Ondernemerschap als drijvende kracht voor duurzame 
landbouwontwikkeling 
Participatorische ontwikkeling en validatie van een 
ondernemersscan voor land- en tuinbouwbedrijven

Doel
Om in te spelen op de uitdagingen van duurzame landbouwontwikkeling volstaat 
het voor land- en tuinbouwers niet langer om een vakman te zijn. Ondernemers- 
en managementcapaciteiten worden steeds belangrijker. De land- en tuinbouwer 
is dus genoodzaakt bij te leren en zich verder te professionaliseren op het vlak 
van ondernemerschap. Dit onderzoek beoogt de ontwikkeling en validatie van een 
ondernemersscan voor de ondersteuning van ondernemerschap op Vlaamse land- 
en tuinbouwbedrijven. Het uiteindelijk doel is om deze scan, na validering, te laten 
gebruiken door voorlichters en studieclubs in de land- en tuinbouwsector. En dit 
als een methode om bedrijven naar duurzaam ondernemerschap te begeleiden. 
Naast gebruik als stand-alone instrument kan de scan ook geïntegreerd worden in 
instrumenten voor geïntegreerde duurzaamheidsbeoordeling. 

Aanpak
Aangezien de ondernemersscan zowel wetenschappelijk verantwoord als praktisch 
bruikbaar moet zijn, werd een participatorische onderzoeksaanpak gevolgd. Hierbij 
werden zowel wetenschappelijke experten als stakeholders van de Vlaamse land- en 
tuinbouw betrokken, zoals voorlichters, bankadviseurs, vertegenwoordigers van land- 
en tuinbouworganisaties, vormingsverantwoordelijken, certificeringsorganisaties, 
overheidsdiensten, onderzoekers en natuurlijk land- en tuinbouwers zelf. 

De ondernemersscan is hiërarchisch opgebouwd volgens thema’s, die verder 
worden onderverdeeld in 15 indicatoren. De 8 thema’s zijn: Visie-Strategie, 
Planning-Organisatie-Controle, Netwerking-Samenwerking, Risicomanagement, 
Opportuniteiten zien en realiseren, Zoek- en leergedrag, Innovatie en Vakmanschap. 
Deze thema’s en indicatoren worden visueel voorgesteld in een sterdiagram (zie 
figuur). Het sterdiagram geeft een duidelijk overzicht van de positie van een bedrijf 
op het niveau van de ondernemersthema’s en –indicatoren. Alle scores worden 
weergegeven op een schaal van 0 tot 100. De breedte van een segment bepaalt 
het relatieve gewicht van een thema of indicator. Een dikke zwarte lijn geeft het 
gemiddelde van een groep referentiebedrijven weer. 

Resultaat
Na een eerste test- en validatiefase op een 50-tal melkveebedrijven, werd het gebruik 
van de scan geëvalueerd als een instrument voor het opzetten van een leertraject in 
de melkveecafés, die worden georganiseerd door de Afdeling Monitoring en Studie 
(AMS) van het Vlaams Departement voor Landbouw en Visserij. Verdere testen en 
toepassingen van de scan in andere land- en tuinbouwsectoren zijn aangewezen. 

Project: Melkveecafés ondernemerschap (deelproject)
Financiering: Vlaamse overheid
Looptijd: 2011 - 2013
Samenwerking: Universiteit Hasselt, Centrum voor Milieukunde (prof.dr.ir. Steven 
Van Passel); HoGent, Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur, 
Vakgroep Dierlijke Productie (dr.ir. Marijke Meul); Departement Landbouw en Visserij, 
Administratie Monitoring en Studie (ing. Joost D’Hooghe)
Contact: nicole.taragola@ilvo.vlaanderen.be

Ondernemersscan voor land- en tuinbouwbedrijven (indicatorniveau)
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Organisatie

Planning

Hoe	beheren	landbouwers	economisch	en	financieel	risico?
Survey over risico-perceptie, -houding en –beheer bij Vlaamse 
landbouwers

Doel
Risico en onzekerheid zijn groter dan voorheen, en zullen ook in de toekomst 
substantieel blijven. Onderzoekers, voorlichters en de overheid hebben een rol 
te vervullen om de landbouwsector keuzes aan te bieden die hen in staat stellen 
om risico en onzekerheid te beheren. Kennis over welke risico’s de landbouwers 
waarnemen en welke risicomanagementstrategieën volgens de landbouwers 
meer zinvol zijn dan andere is hierbij onontbeerlijk. In het voorjaar van 2013 
werd daarom een survey uitgevoerd bij alle landbouwers die deelnemen aan het 
LandbouwMonitoringsNetwerk van het Departement Landbouw en Visserij (n= 759), 
om te peilen naar risicoperceptie, attitude ten opzichte van risico en risicobeheer bij 
Vlaamse landbouwers.

Aanpak
De enquête peilde naar risicoperceptie, door de landbouwers te vragen hoe frequent 
bepaalde schokken volgens hen zijn, en hoe ernstig de impact is als de schok 
zich zou voordoen. Risicohouding werd gemeten door de landbouwers te vragen in 
hoeverre ze akkoord zijn met een reeks stellingen over het nemen van risico. Tenslotte 
werd de landbouwers gevraagd in hoeverre ze een reeks risicobeheerstrategieën 
een zinvolle optie vinden. Er werd ook gemeten in welke mate het landbouwgezin 
een buffer vormt voor economische en financiële risico’s op het bedrijf. 

Resultaat
Landbouwers zijn vooral bezorgd over marktrisico’s, door hen gedefinieerd als 
onzekerheid over de langere termijnevolutie van de uitgaven ten opzichte van 
de inkomsten. Dit verschilt sterk van de gebruikelijke kijk op marktrisico’s in de 
wetenschappelijke literatuur, waar dit wordt gelijkgesteld aan de schommelingen van 
prijzen op kortere termijn. Daarnaast zijn risico’s gekoppeld aan beleidswijzigingen 
en grondbeschikbaarheid de voornaamste bezorgdheden van landbouwers. 
Risicobeheerstrategieën zoals contractteelt, verzekeringen en termijnmarkten zien  de 
landbouwers als minst relevant. Dit resultaat is paradoxaal gezien de grote aandacht 
bij zowel het wetenschappelijk onderzoek als het beleid voor deze strategieën. 
Landbouwers vertrouwen meer op interne strategieën zoals het opbouwen van een 
financiële buffer, diversificatie, beperkingen op het vreemd vermogen en harder 

werken op moeilijke momenten. Onze resultaten tonen  ook aan dat het gezin voor 
een substantieel deel de risico’s van het landbouwbedrijf buffert, door strategieën 
zoals niet-landbouw tewerkstelling en besparen op persoonlijke uitgaven. 

Project: Bedrijfsgerichte opvolging en analyse van risico in de Vlaamse land- en 
tuinbouw
Financiering: IWT
Looptijd: 2009 - 2014
Samenwerking: Universiteit Hasselt
Contact: frankwin.vanwinsen@ilvo.vlaanderen.be, 
 erwin.wauters@ilvo.vlaanderen.be

Nut van verschillende beheerstrategieën
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Hoe kunnen ketenrelaties bijdragen tot een 
transformatie naar verduurzaming van de 
agrovoedingsketen? 

Project: Institutionele organisatie van de duurzame 
transformatie van de agrovoedingsketen
Financiering: ILVO 
Looptijd: 2013 - 2017
Samenwerking: UGent
marianne.hubeau@ilvo.vlaanderen  

Hoe kan zelfbeheer van voedselnetwerken 
bijdragen tot het ontwikkelen van een duurzamer 
voedselsysteem?

Project: Een sociologische analyse van zelfbeheer in de 
landbouwsector.
Financiering: ILVO 
Looptijd: 2013 - 2017
Samenwerking: UA
kirsten.vanderplanken@ilvo.vlaanderen.be 

Hoe de transformatie naar een duurzamere 
agrovoedingsketen inhoudelijk en procesmatig 
onderbouwen?

Project: Transformatie naar een duurzame landbouw en 
voedingsketen
Financiering: Consortium ILVO – Platform duurzame 
ontwikkeling landbouw en voeding. Ondersteund met 
middelen van Vlaanderen in Actie
Looptijd: 2013 - 2015
Samenwerking: Platform duurzame ontwikkeling landbouw 
en voeding : BEMEFA, ABS, Boerenbond, FEVIA, Comeos 
en UNIZO en met medewerking van de werkgroep 
landbouw-voeding van transitie middenveld
fleur.marchand@ilvo.vlaanderen.be, 
koen.mondelaers@ilvo.vlaanderen.be  

Welke creatieve combinaties van valorisatietrajecten 
van plantaardige biomassa bieden het meest 
perspectief naar duurzaamheid voor de landbouw- 
en verwerkende bedrijven binnen de bio-economie?

Project: Opbouw van een integraal 
ketenwaarderingsinstrument voor duurzame meervoudige 
valorisatietrajecten van plantaardige productie
Financiering: IWT
Looptijd: 2013 - 2017
Samenwerking: UGent
anouk.mertens@ilvo.vlaanderen.be  

Op welke manier kunnen leer- en meetinstrumenten 
op bedrijfs-, sector- en ketenniveau gelinkt worden 
aan elkaar en elkaar versterken? 

Project: Effectiviteit van meet-en leerinstrumenten in 
duurzaamheidstrajecten op bedrijfs- en ketenniveau
Financiering: ILVO 
Looptijd: 2013 - 2017
Samenwerking: UGent, Boerenbond
ine.coteur@ilvo.vlaanderen.be  

Nieuwe onderzoeken en 
een greep 

uit de waaier 
aan onderzoeken

bij de eenheid 
Landbouw & Maatschappij
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Nieuwe onderzoeken en 
een greep 

uit de waaier 
aan onderzoeken

bij de eenheid 
Landbouw & Maatschappij

Hoe beheren landbouwers risico's en om welke 
risico's gaat het?
 
Project: Risicobeheer in landbouwsystemen
Financiering: ILVO
Looptijd: 2013 - 2016
erwin.wauters@ilvo.vlaanderen.be

Hoe kan een melkveehouder met behulp van een 
wetenschappelijk onderbouwde beslissingstool tot 
een betere bedrijfsvoering komen?

Project: Participatieve duiding en evaluatie van 
bedrijfsspecifieke ontwikkelingsstrategieën in de 

melkveehouderij 
Financiering: ILVO 
Looptijd: 2013 - 2015
Samenwerking: UGent, LIBA
jolien.hamerlinck@ilvo.vlaanderen.be

Hoe kunnen we private tuineigenaars 
ertoe bewegen om in hun tuin meerwaarde 
te creëren voor de maatschappij?

Project: Het tuincomplex in strategisch perspectief. 
Gevalstudie Vlaanderen
Financiering: ILVO 
Looptijd: 2013 - 2014
Samenwerking: K.U.Leuven
valerie.dewaelheyns@ilvo.vlaanderen.be  

Hoe kunnen participatieve democratie en 
geïntegreerde plattelandsontwikkeling met elkaar 
samengaan? 

Project: Democratie en geïntegreerde rurale ontwikkeling: 
de casus LEADER
Financiering: Beurs - Extern (UGent)
Looptijd: 2013 - 2015
Samenwerking: UGent 
joost.dessein@ilvo.vlaanderen.be 

Hoe richten we de Vlaamse peri-urbane gebieden 
in opdat we de gevolgen van de klimaatverandering 
kunnen opvangen en de lokale voedselproductie 
veilig stellen?

Project: Ontwerpend onderzoek naar klimaatadaptieve 
planconcepten voor de peri-urbane gebieden in 
Vlaanderen
Financiering: ILVO 
Looptijd: 2013 - 2017 
Samenwerking: UAntwerpen
jeroen.dewaegemaeker@ilvo.vlaanderen.be  

Welke actoren en instituties binnen de stadsregio 
geven vorm aan en sturen de ontwikkeling van 
stadslandbouw?

Project: Governance van stadslandbouw in een 
comparatief perspectief: een sociologische analyse
Financiering: ILVO 
Looptijd: 2013 - 2017
Samenwerking: UGent
charlotte.prove@ilvo.vlaanderen.be  
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 LABOANALYSES

 REFERENTIEWERKING

 KEURING

 TECHNISCHE DIENSTVERLENING

 ADVIES

 PRODUCTEN

DIENSTEN & PRODUCTEN

Samen met en vooral dank zij het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk 
onderzoek dat ILVO uitvoert, is er een steeds bredere waaier aan 
hooggespecialiseerde dienstverlening voor de verschillende agro- en visserijsectoren 
beschikbaar. De activiteiten binnen deze dienstverlening leveren een win-winsituatie 
op voor alle partners. De klant weet dat hij met de meest actuele kennisomgeving 
samenwerkt: ILVO houdt via de aangereikte onderwerpen voeling met de dagelijkse 
complexe problemen binnen de sector. 

Hierna volgt een gestructureerd overzicht van deze diensten en producten. Via 
de contactpersoon is het mogelijk meer uitleg te vragen. Bedrijven, individuen en 
organisaties die een beroep doen op de dienstverlening van ILVO weten dat zij een 
vaste en billijke prijsofferte mogen verwachten, en dat indien noodzakelijk en rekening 
houdend met de vigerende wetgeving, confidentialiteit kan worden gegarandeerd. 
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LABOANALYSES

ILVO beschikt voor onderzoeksactiviteiten over tientallen gespecialiseerde en 
meestal geaccrediteerde laboratoria. Zij staan ook open voor externe klanten. Alle 
proeven worden uitgevoerd door ervaren en goedopgeleide laboranten en technici 
onder supervisie van wetenschappelijk personeel. Waar nodig verduidelijken de 
onderzoekers de testen met het oog op hun bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk- 
en bedrijfsvoering.

Voeding     

Chemische voedselveiligheid els.daeseleire@ilvo.vlaanderen.be
 wim.reybroeck@ilvo.vlaanderen.be
 sigrid.ooghe@ilvo.vlaanderen.be
 
Microbiologische voedselveiligheid koen.dereu@ilvo.vlaanderen.be
 marc.heyndrickx@ilvo.vlaanderen.be
 
Samenstelling, authenticiteit jan.deblock@ilvo.vlaanderen.be
en kwaliteit els.daeseleire@ilvo.vlaanderen.be
 hadewig.werbrouck@ilvo.vlaanderen.be
 hendrik.deruyck@ilvo.vlaanderen.be
 wim.reybroeck@ilvo.vlaanderen.be
 sigrid.ooghe@ilvo.vlaanderen.be
 isabel.taverniers@ilvo.vlaanderen.be

Organoleptisch onderzoek jan.deblock@ilvo.vlaanderen.be
 hendrik.deruyck@ilvo.vlaanderen.be

Houdbaarheid els.vancoillie@ilvo.vlaanderen.be

GGO's isabel.taverniers@ilvo.vlaanderen.be 
 bart.vandroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be  
 marc.deloose@ilvo.vlaanderen.be
  

Allergenen isabel.taverniers@ilvo.vlaanderen.be 
 bart.vandroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be  
 marc.deloose@ilvo.vlaanderen.be

In vitro screening en  marc.heyndrickx@ilvo.vlaanderen.be
gastro-intestinale simulaties geertrui.rasschaert@ilvo.vlaanderen.be

Plant en bodem

Plant, bodem en substraat chris.vanwaes@ilvo.vlaanderen.be

Diagnosecentrum voor lutgart.dewael@ilvo.vlaanderen.be
ziekten en plagen bij planten

Ploidie-analyse leen.leus@ilvo.vlaanderen.be

Moleculaire merkers jan.deriek@ilvo.vlaanderen.be
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Dier-gerelateerde analyses

Diervoeder johan.deboever@ilvo.vlaanderen.be

Bloedanalyse van dieren johan.aerts@ilvo.vlaanderen.be 

Intermediaire producten  johan.deboever@ilvo.vlaanderen.be
(pensvocht en darminhoud)

Excretieproducten johan.deboever@ilvo.vlaanderen.be
(excreta, faeces en urine)

Dierlijke eindproducten  johan.deboever@ilvo.vlaanderen.be
(melk, vlees, ei)

Marien milieu (vistuig, zeewater) bart.verschueren@ilvo.vlaanderen.be

Marien sediment bavo.dewitte@ilvo.vlaanderen.be 

Epibenthos sofie.vandendriessche@ilvo.vlaanderen.be

Macrobenthos jan.wittoeck@ilvo.vlaanderen.be

Plankton karl.vanginderdeuren@ilvo.vlaanderen.be 

Vis karen.bekaert@ilvo.vlaanderen.be 

REFERENTIEWERKING

ILVO voert een gestadig groeiend aantal analyses uit in zijn rol als Nationaal Referentie 
Laboratorium en dit in een aantal domeinen (zie onderstaande lijst). De federale 
overheid erkende ILVO-Technologie & Voeding dit jaar bijkomend voor de detectie 
van de analyse naar residuen van diergeneesmiddelen (NRL Chemie). We zijn ook 
aangesteld (officieel gemandateerd) om onafhankelijke en betrouwbare (toestel)
controles en tests uit te voeren, die moeten bewijzen dat andere (sectorgebonden, 
private, of openbare) labs nog steeds exact meten wat ze beweren te meten. ILVO 
is ten slotte het instituut waar klanten met technische vragen of problemen, en bv. 
twijfels rond meetonzekerheid van een resultaat terecht kunnen. 
Deelname aan referentiewerking weerspiegelt niet alleen de excellentie van een 
betrokken labo. Het ultiem belang ligt in de bijdrage tot correcte analyseresultaten, 
die uiteindelijk juiste inschattingen betreffende de volksgezondheid en kwaliteit van 
voeding mogelijk maken. 

Erkende nationale referentielaboratoria (NRL)

NRL Plantenziekten martine.maes@ilvo.vlaanderen.be
 annemie.hoedekie@ilvo.vlaanderen.be

NRL Melk en melkproducten koen.dereu@ilvo.vlaanderen.be

NRL Residuen van diergeneesmiddelen sigrid.ooghe@ilvo.vlaanderen.be
 wim.reybroeck@ilvo.vlaanderen.be
 els.daeseleire@ilvo.vlaanderen.be

NRL Watergehalte in pluimvee hadewig.werbrouck@ilvo.vlaanderen.be

NRL GGO’s isabel.taverniers@ilvo.vlaanderen.be

NRL Allergenen isabel.taverniers@ilvo.vlaanderen.be
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KEURING

Een veilig productieproces van primaire 
landbouwproducten impliceert een onberispelijk 
machinepark. Een goede werking én onderhoud 
van een melkmachine, spuitinstallatie of om het 
eender welke landbouwmachine zijn van essentieel 
belang. De overheid heeft ILVO aangeduid als 
controleur van bepaalde installaties. Daarbij is 
technische én chemisch-biologische kennis vereist. 
Behalve de periodieke keuringen is ILVO ook 
actief inzake opleidingen en bijscholingen van 
onderhoudstechnici. 

Melktechniek

Keuring stephanie.vanweyenbergh@ilvo.vlaanderen.be 
melkwinningsapparatuur (Control) sarah.delaeter@ilvo.vlaanderen.be 
 
Kwaliteitszorg onderhoud  stephanie.vanweyenbergh@ilvo.vlaanderen.be
melkwinningsapparatuur (Control) sarah.delaeter@ilvo.vlaanderen.be 
 
Spuittechniek

Erkende keuringsdienst voor johan.declercq@ilvo.vlaanderen.be 
spuittoestellen in Vlaanderen david.nuyttens@ilvo.vlaanderen.be

Testen landbouwmachines jurgen.vangeyte@ilvo.vlaanderen.be

Kits voor antibiotica-bepaling wim.reybroeck@ilvo.vlaanderen.be

Gemandateerde referentiewerking

Begeleiding melkcontrolecentrum  hadewig.werbrouck@ilvo.vlaanderen.be
Vlaanderen

CGW- en OHB-onderzoek  joke.pannecoucque@ilvo.vlaanderen.be
– rassenlijsten  johan.vanwaes@ilvo.vlaanderen.be

Luchtemissies en Duurzame  peter.demeyer@ilvo.vlaanderen.be
Productietechnieken (LNE) eva.brusselman@ilvo.vlaanderen.be 

Begeleiding visserijbeheer els.torreele@ilvo.vlaanderen.be

Overige referentiewerking

Ringtesten zuivelindustrie wim.reybroeck@ilvo.vlaanderen.be
 sigrid.ooghe@ilvo.vlaanderen.be
 hadewig.werbrouck@ilvo.vlaanderen.be

Animal marine laboratory  johan.aerts@ilvo.vlaanderen.be
(ANIMALAB)



D
ie

ns
te

n 
&

 p
ro

du
ct

en
D

ie
ns

te
n 

&
 p

ro
du

ct
en

69

TECHNISCHE DIENSTVERLENING 
(AAN KMO’S, BEDRIJVEN EN OVERHEID)

ILVO stelt zijn wetenschappelijke expertise ten dienste 
van externe bedrijven en organisaties die via eigen 
innovatieve processen vooruit willen komen. Opvallend is 
de flexibele setting van deze technische of technologische 
adviesverlening. Wij ervaren dat de vertaling en het 
bruikbaar maken van wetenschappelijk onderzoek naar 
de sector doorgedreven maatwerk vraagt, met een service 
die past bij de aard van de vragen en behoeftes in de 
sectoren. Dat gaat van proefveldwerking, over het kritisch 
ontwikkelen van een Welfare Quality Protocol voor 
dierenwelzijn op praktijkbedrijven, tot de mogelijkheid 
om nieuwe voedingsproducten proefondervindelijk te 
produceren in de vernieuwde Food Pilot.

Plant en teelt

Proefveldwerking kristiaan.vanlaecke@ilvo.vlaanderen.be

Ziekteresistentiescreening kurt.heungens@ilvo.vlaanderen.be
 
Beeldanalyse van vorm en kleur peter.lootens@ilvo.vlaanderen.be

Monitoren van fotosynthese en groei peter.lootens@ilvo.vlaanderen.be

Genetische analyse kristiaan.vanlaecke@ilvo.vlaanderen.be
 
Opstellen van kruisingsschema’s johan.vanhuylenbroeck@ilvo.vlaanderen.be

Pre- en postcontrole zaai-  johan.vanwaes@ilvo.vlaanderen.be 
en pootgoed

Veehouderij

Voederwaardering  johan.deboever@ilvo.vlaanderen.be 
en voederbewaring

Zoötechnische proeven leen.vandaele@ilvo.vlaanderen.be
met melkvee   stephanie.vanweyenbergh@ilvo.vlaanderen.be

Zoötechnische proeven sam.decampeneere@ilvo.vlaanderen.be 
met vleesvee stephanie.vanweyenbergh@ilvo.vlaanderen.be

Zoötechnische proeven  sam.millet@ilvo.vlaanderen.be
met varkens annelies.vanuffel@ilvo.vlaanderen.be
   
Zoötechnische proeven  luc.maertens@ilvo.vlaanderen.be
met kleinvee evelyne.delezie@ilvo.vlaanderen.be

Gedrag en welzijn frank.tuyttens@ilvo.vlaanderen.be
van landbouwdieren annelies.vannuffel@ilvo.vlaanderen.be

Emissies rundvee sam.decampeneere@ilvo.vlaanderen.be
 nico.peiren@ilvo.vlaanderen.be
 peter.demeyer@ilvo.vlaanderen.be

Uitscheidingsproeven pluimvee evelyne.delezie@ilvo.vlaanderen.be
  els.daeseleire@ilvo.vlaanderen.be

PreventAgri: veiligheid op  robin.desutter@ilvo.vlaanderen.be
land- en tuinbouwbedrijven
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Visserij, aquacultuur en marien milieu

Ontwerp en testen van vistuig  bart.verschueren@ilvo.vlaanderen.be

Duurzaamheidsbeoordeling  kim.sys@ilvo.vlaanderen.be
  kelle.moreau@ilvo.vlaanderen.be
  arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be
  
CIVIS (Communicatie en  els.vanderperren@ilvo.vlaanderen.be
Innovatie in de VISserijsector)

Proefinstallaties voor mariene proeven  daan.delbare@ilvo.vlaanderen.be
  johan.robbens@ilvo.vlaanderen.be
  kris.hostens@ilvo.vlaanderen.be
  hans.polet@ilvo.vlaanderen.be

Wetenschappelijk duiken  stefan.hoffman@ilvo.vlaanderen.be

Aquacultuur  daan.delbare@ilvo.vlaanderen.be

Visserijbiologie  hans.polet@ilvo.vlaanderen.be
  els.torreele@ilvo.vlaanderen.be

Voedings- en voedertechnologie

Food Pilot geert.vanroyen@ilvo.vlaanderen.be
 katleen.coudijzer@ilvo.vlaanderen.be
 karen.verstraete@ilvo.vlaanderen.be
 nathalie.bernaert@ilvo.vlaanderen.be

TAD-Zuivel katleen.coudijzer@ilvo.vlaanderen.be

Viskwaliteit karen.bekaert@ilvo.vlaanderen.be
 sabrine.derveaux@ilvo.vlaanderen.be
 daphne.deloof@ilvo.vlaanderen.be
 johan.robbens@ilvo.vlaanderen.be
 geertrui.vlaemynck@ilvo.vlaanderen.be
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Agrotechniek

ICT/automatisatie koen.mertens@ilvo.vlaanderen.be
 jurgen.vangeyte@ilvo.vlaanderen.be

Ontwerp machines jurgen.vangeyte@ilvo.vlaanderen.be

Metingen stalklimaat, stalemissies  peter.demeyer@ilvo.vlaanderen.be
en emissiearme stalsystemen eva.brusselman@ilvo.vlaanderen.be
(gassen, fijn stof en geur)

Emissies rundvee sam.decampeneere@ilvo.vlaanderen.be
 nico.peiren@ilvo.vlaanderen.be
 peter.demeyer@ilvo.vlaanderen.be
  
Laboratorium spuittechniek david.nuyttens@ilvo.vlaanderen.be

Duurzaamheid stalmatten  veerle.vanlinden@ilvo.vlaanderen.be 
slijtage stalvloeren  

Analyse van mechanische  bart.eloot@ilvo.vlaanderen.be
impacten bij aardappeloogst

Zoötechnische proeven melkvee  leen.vandaele@ilvo.vlaanderen.be
 stephanie.vanweyenberg@ilvo.vlaanderen.be

Zoötechnische proeven varkens  sam.millet@ilvo.vlaanderen.be
 annelies.vanuffel@ilvo.vlaanderen.be

Onderwatergewichtbepaling  bart.eloot@ilvo.vlaanderen.be
van groenten en fruit 

Landbouw & Maatschappij

Faciliteren van participatieve fleur.marchand@ilvo.vlaanderen.be
processen lies.debruyne@ilvo.vlaanderen.be
 elke.rogge@ilvo.vlaanderen.be
 joost.dessein@ilvo.vlaanderen.be

Kwantitatieve en modelmatige  jef.vanmeensel@ilvo.vlaanderen.be
ondersteuning van  dakerlia.claeys@ilvo.vlaanderen.be
beslissingsprocessen  
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ADVIES

De adviesverlening aan de overheden en het delen van expertise via uiteenlopende 
nationale en internationale netwerken waarin ILVO participeert, is in deze lijst 
opgenomen. 

Advies aan de overheid     

Advies bij het wildschadebesluit  bert.vangils@ilvo.vlaanderen.be
 
Advies inzake Agrarisch  bert.reubens@ilvo.vlaanderen.be
Natuurbeheer en Agrobiodiversiteit  

Certificatie van het PDPO  jef.vanmeensel@ilvo.vlaanderen.be
(Vlaams Programmadocument
voor Plattelandsontwikkeling)  

Emissiearme stalsystemen (VLM) peter.demeyer@ilvo.vlaanderen.be

Wetenschappelijk advies aan FAVV lieve.herman@ilvo.vlaanderen.be

Wetenschappelijk advies aan  marc.heyndrickx@ilvo.vlaanderen.be
Hoge Gezondheidsraad (HGR) 

Wetenschappelijk advies aan  lieve.herman@ilvo.vlaanderen.be
European Food Safety Authority 
(EFSA)   

Advies aan organisaties en netwerken

Pilot farm Kosovo alex.devliegher@ilvo.vlaanderen.be

NOBL (Netwerk Onderzoek  lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be
Biologische Landbouw & voeding)
 
ERA net  jurgen.vangeyte@ilvo.vlaanderen.be
(ICT-Agri, SUSFOOD, marinera) hendrik.deruyck@ilvo.vlaanderen.be

JPI HDHL  hendrik.deruyck@ilvo.vlaanderen.be
EC Joint Programming Initiative 
‘Healthy Diet for a Healthy Life’  

Consortium Kennisopbouw  peter.demeyer@ilvo.vlaanderen.be
Luchtemissies Veehouderij (VEMIS)
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PRODUCTEN

Veredeling van sierteelt- en landbouwgewassen (bv. gras) gebeurt bij ILVO altijd 
vanuit het perspectief van verduurzaming en rentabilisering. Nieuwe cultivars die het 
resultaat zijn van veredelingsprogramma’s inzake sierteelt worden gecommercialiseerd 
via twee coöperatieve telersvennootschappen. Uitgangsmateriaal van nieuwe 
landbouwrassen wordt wereldwijd aangeboden aan vermeerderingsbedrijven. 

Bij ILVO-Visserij groeide ondermeer de marktvraag om zeewater te kopen. ILVO 
beschikt nl. over een rechtstreekse pijpleiding die water van diep in de Noordzee 
aan land brengt. 

Siergewassen     

Azalea - AZANOVA johan.vanhuylenbroeck@ilvo.vlaanderen.be
                 
Houtige sierplanten - BEST-select johan.vanhuylenbroeck@ilvo.vlaanderen.be
   
Land- en tuinbouwgewassen   

ILVO-rassen marianne.malengier@ilvo.vlaanderen.be
    
Zeewater daan.delbare@ilvo.vlaanderen.be

Mariene organismen hans.polet@ilvo.vlaanderen.be

Advies aan KMO en bedrijven

Duurzaamheidsmonitoring  fleur.marchand@ilvo.vlaanderen.be

Consortium Kennisopbouw  peter.demeyer@ilvo.vlaanderen.be
Luchtemmissies Veehouderij (VEMIS)  

Consortium Agroforestry bert.reubens@ilvo.vlaanderen.be
(boslandbouwsystemen)  

Kosten/batenanalyse en  daan.delbare@ilvo.vlaanderen.be
technologisch advies voor 
aquacultuuractiviteiten 

Technopool Sierteelt  johan.vanhuylenbroeck@ilvo.vlaanderen.be
(kenniscentrum voor de sector)   
                 
Varkensloket  sarah.desmet@ilvo.vlaanderen.be
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Onderzoekscoördinatie 2013

Record

Het aantal A1 publicaties waarbij ILVO-onderzoekers eerste auteur of co-auteur zijn 
stijgt al jaren. In de selectieve lijst achteraan in dit activiteitenverslag telt u er 151. 
Dat is op 6 jaar tijd met de helft toegenomen. In 2007 waren er 98 A1’s, in 2008 
106, in 2009 117, in 2010 126, in 2011 151 en in 2012 182. 

ILVO heeft eind 2013 liefst 110 doctoraatsonderzoeken lopen. Ook dat is een 
record. Het betekent dat we heel wat nieuwe, geïnspireerde onderzoekers in onze 
rangen sluiten. Alleen al in de zomerperiode van 2013 waren er 27 beurzen voor 
onderzoekers vacant. ILVO kon het jaar afsluiten met het hoogste aantal medewerkers 
in zijn geschiedenis: 614 om precies te zijn, waarvan 291 niveaus A (universitairen 
en doctoraatshouders). 

Focus via onderzoeksprogramma

Op 1 januari 2014 is het nieuwe Onderzoeksprogramma 2014-2016 van 
start gegaan. In het derde trimester van 2013 werd volop geschreven aan dit 
Onderzoeksprogramma dat opnieuw opgebouwd werd rond de negen ILVO2020 
programma’s. In totaal werden 74 beleidsonderbouwende en 27 kennisopbouwende 
projectclusters uitgeschreven. Het nieuwe Onderzoeksprogramma werd in december 
aan de administratie L&V bezorgd. Evaluatie van de beleidsonderbouwende 
projecten gebeurt door de administratie L&V; de kennisopbouwende projecten 
worden geadviseerd door het Raadgevend Comité (voorjaar 2014).

Ambitieus, innovatief en toekomstgericht via ILVO-eigen onderzoeksmiddelen

Drie jaar geleden, in 2011 lanceerde ILVO het ambitieuze systeem van de 
‘Gecoördineerde Acties’ (GA’s) waarbij een aanzienlijk pakket middelen wordt 
gereserveerd om onderzoeksprojecten op te zetten die symbool staan voor een ‘big 
challenge’ die via ILVO2020 werd gedefinieerd. Trans- en multidisciplinariteit zijn 
ondermeer belangrijke selectiecriteria. Vorig jaar, 2012, konden we de selectie 
van de allereerste GA aankondigen: “GeNeSys: Gebruik van Nevenstromen 
als Systeeminnovatie”. Het multidisciplinair team van landbouweconomen, 
voedseltechnologen, visserijonderzoekers en bodemspecialisten is in 2013 op 

volle kracht gekomen om te werken aan de maatschappelijke verzuchting om 
productiemiddelen efficiënter in te zetten, verliezen te vermijden en kringlopen 
zo goed mogelijk te sluiten. Er wordt een sterke participatie van allerlei externe 
belanghebbenden (land- en tuinbouwers, reders, afnemers, marktdeelnemers, 
technologen, wetenschappers, beleid, etc.) beoogd. 

Intussen heeft de directieraad op 23 mei 2013 een tweede GA op de rails gezet: 
het projectvoorstel Genomics, “Diepduiken in de genetische diversiteit van (meta)
populaties” werd uit een aantal inzendingen geselecteerd. Centraal in deze GA 
staat de implementatie van generieke genomics tools op maat van het onderzoek dat 
ILVO uitvoert. ILVO-onderzoekers zullen de kritische know-how creëren inzake next 
generation sequencing. Het Genomics-platform dat ILVO een aantrekkelijke partner 
blijft in domeinen waarin sequentietechnologieën reeds geïmplementeerd zijn of 
zullen worden. 

En de inkt van de eerste ondertekende Genomics-doctoraatsbeurs is nauwelijks 
droog, of de 3e GA oproep vertrekt. Een opvolger voor GeNeSys en Genomics 
wordt mogelijk midden 2014 boven de doopvont gehouden. 

Bottom up: ILVO 2020

ILVO2020 was de organisatiebrede oefening om de ‘big challenges’ in het 
landbouw- en visserijonderzoek in Vlaanderen te identificeren. Het gedachtengoed 
van ILVO2020 – multidisciplinaire samenwerking en overleg over de vier eenheden 
heen – is en blijft een waardevolle troef van ILVO. Het overlegmodel heeft zijn 
primaire doelstelling bereikt. In 2013 werd de pauze-knop ingedrukt rond de 
ILVO2020 werkgroepen. We hervormen nu het overlegmodel om frisse ideeën rond 
onderzoeksthema’s te genereren. Op de fundamenten die gelegd werden door de 
ILVO2020 werkgroepen, staat anno 2014 een heel nieuwe structuur klaar om de 
kritische, inventieve dialoog binnen ILVO verder te stimuleren. Tijd om opnieuw op 
‘start’ te drukken. 
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De vinger aan de pols voor een gezond evenwicht 
Financiën en beheerscontrole

Financiën

De financiering van ILVO gebeurt via 2 rechtspersonen: IVA (Intern Verzelfstandigd 
Agentschap van de Vlaamse overheid) en EV (Eigen Vermogen). ILVO-IVA ontvangt 
een basisfinanciering voor de werking, investeringen en het personeel van de Vlaamse 
overheid. De aparte rechtspersoonlijkheid ILVO-Eigen Vermogen genereert traditioneel 
een pak middelen dat de basistoelage overstijgt. Als wetenschappelijke instelling 
boort ILVO verschillende (soorten) onderzoeksfondsen aan voor projectonderzoek. 
Beide jaarrekeningen worden via geëigende kanalen gecontroleerd. De jaarrekening 
van het ‘Eigen Vermogen’ wordt voorgelegd aan de Beheerscommissie van EV-ILVO, 
waarin ook de Inspecteur van Financiën zetelt. Daarnaast werd een Bedrijfsrevisor 
aangesteld die deze jaarrekening grondig audit. De beide boekhoudingen worden 
gecontroleerd door de IVA Centrale Accounting en het Rekenhof. ILVO-Directie voegt 
de uitgaven van de beide boekhoudingen samen om de totale werkingskost van het 
instituut op een analytische manier te bekijken.

Beheerscontrole

Na de goede eindscore die ILVO van Audit Vlaanderen voor de aanpak van de 
organisatieprocessen ontving in 2011 werden in de loop van 2013 de openstaande 
aanbevelingen op vlak van HRM, integriteit en ICT verder gerealiseerd. Daarnaast 
werden ook heel wat efficiëntie-bevorderende acties uitgewerkt, dit vooral op 
vlak van de afstemming van de diverse databases op elkaar, de oprichting van 
het Comité voor Wetenschappelijke Integriteit, gemeenschappelijke aankopen 
voor labmateriaal en de uitwerking van e-ploeg. Een bedrijfsrevisor formuleerde 
toekomstige aanbevelingen.

ILVO plant ook in de toekomst een optimalisatie en maximale beheersing van de  
processen, om alle vooropgestelde strategische en operationele doelstellingen te 
realiseren.

Het ILVO-kwaliteitshandboek, dat de werkprocessen binnen ILVO in detail beschrijft, 
werd geactualiseerd voor aanpassingen en verbeterprocessen 2013. De directieraad  
(DR) en het comité van wetenschappelijke directeurs (COWEDI) bepaalden tijdens 

het Strategisch Seminarie in het najaar van 2012 de operationele doelstellingen voor 
2013. In het najaar van 2013 werden dan weer nieuwe operationele doelstellingen 
voor 2014 vooropgesteld. Deze garanderen op korte termijn de realisatie van de 
strategische lange termijndoelstellingen. Opvolging werd voorzien via specifieke 
indicatoren in de BSC (Balanced Score Cards)

DR en COWEDI evalueerden naar jaarlijkse gewoonte ook de mate van 
organisatiebeheersing. Dat gebeurde door een interne maturiteitsscore toe te kennen 
aan elk van de thematische beheersmaatregelen. Het systeem vindt zijn weerslag in 
een performantie-indicator. 

Door de werkgroep Organisatiebeheersing werden in het najaar risico-analyses 
uitgewerkt op de lopende ILVO-processen. Nieuwe beheersmaatregelen stroomden 
door naar de Operationele Doelstellingen 2014 en later.

Uitgaven 2013

65 %

21 %

1 %13 %

Oorsprong middelen 2013

Basisfinanciering beleidsdomein L&V

Dotatie L&V

Vlaamse Beleidsdomeinen

IWT

Federale overheden

EU

Private sector

Business Unit

40 % 

12 %
11 %

9 %

8 %

9 %
8 %

2 %

Personeel

Werking

Investeringen
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Richting geven, elektronisch ploegen en intern coachen
Personeel en Human Resources-beleid

KOMPAS, ILVO op juiste koers

Vanuit een strategische doelstelling werd in 2013, onder begeleiding van de ILVO-
personeelsdienst en samen met tientallen leidinggevenden, een richtinggevend 

instrument ontwikkeld voor ILVO-leidinggevenden: 
KOMPAS.
 
Om KOMPAS te introduceren werd op 12 december 
2013 een HR-symposium georganiseerd waarop 
alle betrokken personen werden uitgenodigd. Drie 
externe sprekers (Dirk Buyens, Herman Van de Velde 
en Brunhilde Borms) werden aan het woord gelaten 
om, ieder vanuit hun eigen werkcontext, de ILVO-
leidinggevenden te inspireren.
 

totale personeelsbezetting ILVO 31/12/13, aantal koppen en voltijdse 
equivalenten (VTE’s)

man/VTE vrouw/VTE totaal/VTE aandeel EV (%) 
op totaal/VTE

Niv. A 130/127,6 158/147,7 288/275,3 61,8/63,2

Niv. B 62/60,2 73/63,5 135/123,7 58,5/60,2

Niv. C/D 112/106,4 79/60,9 191/167,3 41,4/43,5

Totaal 304/294,2 310/272,1 614/566,3 54,7/56,7

E-ploeg

In samenwerking met de interne cel ICT werd een elektronisch systeem voor prestatie- 
en competentiemanagement, E-PLOEG, op punt gesteld. Dit maakt een eenvoudige 
opvolging van planning, opvolging en evaluatie mogelijk. Daarnaast biedt het ook 
de mogelijkheid om de aanwezige en vereiste competenties te beheren, zowel op 
individueel vlak als op organisatieniveau.

Coaching

Was 2012 het jaar waarbij interne coaching binnen ILVO ingang vond, dan is 
2013 het jaar van de verankering geworden. Steeds meer personeelsleden (vooral 
leidinggevenden) vinden vlot de weg naar coaching en zien de meerwaarde van 
een klankbord binnen de eigen organisatie. Midden 2013 werd binnen de Vlaamse 
overheid een intern coachingsnetwerk opgestart, waar ook de interne coach van 
ILVO deel van uitmaakt.
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ILVO-Communicatie: toegankelijk, interactief en 
sensibiliserend

Toegankelijk

Wetenschapscommunicatie moet volgens ILVO toegankelijk, goed vindbaar en 
relevant zijn. Wie van ver of van dichtbij met landbouw, tuinbouw, visserij en 
voedselproductie te maken heeft moet op een doeltreffende en snelle wijze kennis 
kunnen nemen van onze onderzoeksresultaten en dienstverlening. De ILVO-website 
(www.ilvo.vlaanderen.be) heeft in 2013 met dat oogmerk nog een centralere zend- 
en archieffunctie gekregen. Sinds eind 2012 is de structuur grondig vernieuwd. Alles 
is nu volledig tweetalig Nederlands-Engels. Service- en actuaboodschappen op een 
eerste niveau worden slim verbonden met de tweede dieper gravende laag van 
het onderzoeksportaal (www.pure.ilvo.vlaanderen.be). De bio’s van onderzoekers, 
de onderzoeksentiteiten, de wetenschappelijke onderzoeksprojecten en publicaties 
worden er overzichtelijk ontsloten. De belangstelling stijgt: 26000 bezoekers in het 
voorbije jaar, wat neerkomt op een gemiddelde van 55 unieke bezoekers per dag.
ILVO bleef actief samenwerken met massamedia en vakpers. In 2013 stuurden we 
een vijftigtal persberichten uit. Journalisten worden onder meer op de hoogte gebracht 
van elk doctoraatsonderzoek dat wordt afgewerkt, uiteraard vulgariserend en vertaald 
naar de dagdagelijkse problematiek van de Vlaamse landbouw en visserij. Onze 
bevindingen rond nematoden tegen plaaginsecten, klaverrot, precisielandbouw, 
berengeur, dierenwelzijn, campylobacter, zoöplankton, valoriseerbare reststromen 
en nog veel meer, werden opgepikt door kranten, magazines en vakbladen. 

Gesneden koek leveren aan de redacties en doelpubliek garandeerde daarnaast ook 
aandacht voor belangrijke ILVO-boodschappen: in het tijdschrift Landgenoten vulde 

ILVO tot het eind van 2013 een dubbele pagina met telkens 7 onderzoektopics. Vier 
ILVO-nieuwsgolven, elektronische –inmiddels tweetalige- nieuwsbrieven, bereikten in 
2013 onze ruim 3000 stakeholders. Hun reacties op de frisse lay-out en inhoud zijn 
unaniem positief. 

Interactief

Spreken én luisteren. ILVO zocht in 2013 bewust naar meer interactieve formules tijdens 
B2B ontmoetingen met de sector. Er is altijd al veel zorg besteed aan studiedagen, 
demo’s, workshops, persconferenties, symposia en vakbeurzen, gelegenheden om 
thematisch en grondig uit te leggen wat de wetenschap weet en hoe die kennis 
kan vertaald worden in de praktijk. Paneldiscussies, vraagrondes, zoemgroepen, 
praktijkgetuigenissen, brainstormsessies, dialoogdagen, interviews… de toehoorders 
grepen hun kans om actiever en met enthousiasme vanuit de zaal deel te nemen. 

Kennis delen, zelfs met de individuele burger en de brede maatschappij, is een deel 
van de ILVO-missie. Het vertaalde zich in 2013 in onze bereidwillige deelname 
aan debatten (over GGO’s), in ontvangst en rondleidingen op ILVO van binnen- en 
buitenlandse groepen, in assistentie bij www.ikhebeenvraag.be, een initiatief van 
14 Vlaamse en federale wetenschappelijke instellingen om wetenschapsinformatie 
en innovatie te verspreiden. ILVO beantwoordde 67 vragen van burgers, een 
verdrievoudiging op 5 jaar tijd. 

Sensibilisatie

Als beleidsondersteunende en –adviserende onderzoeksinstelling krijgt ILVO wel 
eens de opdracht om zelf te (re)ageren op fenomenen die via onderzoek zijn 
bovengespit. We geven het voorbeeld van “Preventagri”. Deze dienst binnen ILVO 

bestudeert de arbeidsveiligheid. Ten gevolge van de verontrustende 
ongevallencijfers ontstond de dringende nood aan een actieplan en een 
sensibiliseringscampagne. “Landbouw zonder kleerscheuren” werd een 
aangrijpend kort filmpje, een folder met dramatische foto’s, beide in huis 
geproduceerd. De Vlaams Minister-president trapte de campagne op 
gang tijdens de Werktuigendagen in Oudenaarde (samen met een ILVO-
animatieteam), en tijdens Agribex. Inmiddels rollen alle betrokken actoren 
samen, na 2 rondetafelsessies, een actieplan voor meer arbeidsveiligheid 
uit. 
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Milieu, Welzijn en Facilitair Management 
Investeren blijft een noodzaak

2013 bevestigde de pluspunten van een diepgaande integratie tussen milieu, 
welzijn en facilitair management. Naast de implementering van een allesomvattende 
duurzaamheid binnen de voorgestelde onderzoeksonderwerpen, vormt de verdere 
interactie tussen deze drie elementen de uitdaging voor ILVO in de nabije toekomst. 
Niettegenstaande de besparingsmaatregelen binnen de Vlaamse overheid blijft ILVO 
investeren in milieu en welzijn. Dat doen wij vanuit onze bezorgdheid voor de 
landbouwsector en periferie. Want we hebben een voorbeeldfunctie te vervullen. 
Concreet vindt dat bij ILVO zijn weerslag in een beheerst aantal arbeidsongevallen 
met, wat belangrijker is, een lage ernstgraad.

Om onze milieu-performantie systematisch op te krikken, besliste de directie voor 
de Belac-geaccrediteerde laboratoria (die analyses uitvoeren voor het FAVV) een 
milieuzorgsysteem, ISO 14001, te implementeren. De certificatie-audit vindt 
normaliter midden 2014 plaats. 

In 2013 werd verder gewerkt aan de investeringen in en onderhoud aan ons 
patrimonium. Na belangrijke investeringen voor de eenheid Plant en de proeffabriek 
(Food Pilot) in de vorige jaren, komen nu belangrijke werken voor de eenheden Dier 
en Technologie & Voeding in de uitvoeringsfase. 

Virtueel goed bezig
Informatie- en communicatietechnologie

De ICT-dienst is verantwoordelijk voor de ICT-ondersteuning van alle ILVO-medewerkers. 
De dienst telt zeven personeelsleden en beheert de computerinfrastructuur en -netwerken 
die verspreid zijn over de zeven locaties van ILVO. Daarnaast worden ook op maat 
gemaakte toepassingen ontwikkeld ter ondersteuning van de diverse onderzoeks- en 
beheersactiviteiten van ILVO. De ICT-dienst verzorgt ook de technische uitbouw van 
de ILVO-website en het intranet, in samenwerking met de communicatiedienst. Ook 
het beheer van de (mobiele) telefonie-infrastructuur valt onder de verantwoordelijkheid 
van de dienst.

De belangrijkste projecten in 2013 waren:
• Virtualiseren van het serverpark. Alle fysieke servers worden geleidelijk 

gevirtualiseerd in een VMWare-cluster. Dit biedt grote voordelen op gebied van 
beheersbaarheid, een veel efficiënter gebruik van de beschikbare middelen en 
meer uitgebreide en betrouwbare back-upmogelijkheden.

• Installeren van videoconferentiesystemen op de sites Merelbeke en Oostende. 
Dit voorkomt onnodige verplaatsingen.

• De enquêteservice werd opgestart (survey.ilvo.vlaanderen.be).

De ruwbouw van de nieuwe proefstal voor melkvee werd voltooid en de technieken 
volgen in 2014. Het is de bedoeling om de aanbesteding en uitvoering van 
de nieuwe zeugen- en varkensstal (i.s.m. UGent en HoGent) te verwezenlijken in 
2014. Ook werd de studie voor een nieuwe proefstal voor pluimvee en van het 
aquacultuurgebouw voorbereid. De inrichting van het nieuw kweeklabo in Oostende 
is in testfase en zal bijdragen tot hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek.

Verder is de afkoppeling van het afvalwater van de site Dier 68 uitgevoerd. In het 
complex van Technologie & Voeding 115 zijn de verbouwingswerken gestart voor 
de herinrichting van de ateliers en werkplaatsen. Daken en gevels worden vernieuwd 
en doeltreffend geïsoleerd zodat de werkomstandigheden en het gebruikerscomfort 
voldoen aan de hedendaagse eisen. De werken lopen tot het bouwverlof van 2014.
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LANDBOUW & MAATSCHAPPIJ

Onderzoeksdomein 
Bedrijfs- en Sectorontwikkeling
en
Onderzoeksdomein 
Plattelandsontwikkeling

Burg. Van Gansberghelaan 115, bus 2
9820 Merelbeke-Lemberge
T +32 (0)9 272 23 40
F +32 (0)9 272 23 41
l&m@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be/l&m

PLANT 

Caritasstraat 21
9090 Melle
T +32 (0)9 272 29 00
F +32 (0)9 272 29 01
Plant@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be/plant

Onderzoeksdomein
Toegepaste Genetica en Veredeling

Caritasstraat 21
9090 Melle
T +32 (0)9 272 29 00
F +32 (0)9 272 29 01
plantGV@ilvo.vlaanderen.be

Onderzoeksdomein 
Gewasbescherming

Burg. Van Gansberghelaan 96, bus 2
9820 Merelbeke-Lemberge
T +32 (0)9 272 24 00
F +32 (0)9 272 24 29
plantGB@ilvo.vlaanderen.be

Onderzoeksdomein 
Teelt en Omgeving

Burg. Van Gansberghelaan 109
9820 Merelbeke-Lemberge
T +32 (0)9 272 27 00
F +32 (0)9 272 27 01
plantTO@ilvo.vlaanderen.be

Onderzoeksdomein 
Groei en Ontwikkeling 

Caritasstraat 21
9090 Melle
T +32 (0)9 272 29 00
F +32 (0)9 272 29 01
plantGO@ilvo.vlaanderen.be



Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Burg. Van Gansberghelaan 96, bus 1
9820 Merelbeke-Lemberge, België

T +32 (0)9 272 25 00 
F +32 (0)9 272 25 01 
ilvo@ilvo.vlaanderen.be 
www.ilvo.vlaanderen.be
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