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Inleiding
Voor u ligt de toekomstvisie van het Vlaams Instituut voor Landbouw- en
Visserijonderzoek (ILVO). Het is niet de eerste keer dat we onze strategische
krachtlijnen uitschrijven in een visiedocument. Onze vorige visie - ILVO 2020
- dateert uit 2008, maar is door de snelle evoluties in de maatschappij en
in de landbouw- en voedingssector niet meer actueel. De uitdagingen
van de toekomst zijn immens, denk maar aan de groeiende
wereldbevolking, de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen, de
klimaatverandering, de toenemende globalisering, de polarisering van
de maatschappij, de pijlsnelle technologische evolutie. Meer dan ooit
wordt het een opgave om de mensheid te voorzien van voldoende
en gezond voedsel én van interessante groene grondstoffen, met
respect voor de draagkracht van de planeet.

Voedingsonderzoek centraal
Nieuwe uitdagingen en vraagstukken vergen innovatieve, creatieve
antwoorden. De rol van het wetenschappelijk onderzoek is daarin cruciaal.
Om onze voedselvoorziening en -productie veilig te stellen en tegelijk te
verduurzamen en de uitdagingen van de toekomst aan te gaan, is er een grote
behoefte aan innovatie, adequate knowhow, toegepaste expertise en grondige
praktijkkennis. Die behoefte leeft zowel in de primaire productie als in de secundaire
sectoren, die instaan voor de verwerking van de landbouwproducten. Om de transitie in ons
voedingssysteem succesvol tot stand te brengen, is een geïntegreerde kennisbenadering nodig, die
naar de volledige productieketen kijkt. Voeding staat centraal in al onze onderzoeksactiviteiten
en om dat te expliciteren staat het letterwoord ILVO sinds begin 2017 voor: Instituut voor
Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek.

Onze onderzoeksstrategie, een dynamische visie
De tijd dat onderzoekscentra studies en onderzoeksprojecten
opzetten vanuit een ivoren toren is voorbij. Onze antennes
detecteren feilloos de noden en vragen vanuit de praktijk,
de sectoren, de bedrijven, de overheid en de samenleving.
Met toegepast onderzoek willen we al wie vooruit wil in de
agrovoedingsketen – landbouwers en vissers, leveranciers en
verwerkers, burgers en beleid – de antwoorden aanreiken om
te komen tot een meer rendabele, duurzame, rechtvaardige
praktijk, in harmonie met milieu en maatschappij. ILVO heeft
altijd al met beide voeten in de landbouw en visserij gestaan,
en wil, vanuit een kritische kijk naar zijn maatschappelijke
rol en relevantie, zijn functie als toekomst- en vraaggericht
kenniscentrum verder uitbouwen.

4

Leeswijzer
In dit document beschrijven we de speerpunten van onze
onderzoeksstrategie. We schetsen de trends, uitdagingen en
nieuwe context van ons onderzoek (hoofdstuk 1) en verklaren hoe
de horizontale concepten (systeemwerking en kennisintegratie)
ons onderzoek omspannen (hoofdstuk 2). We formuleren nieuwe
ambities en herdefiniëren onze onderzoekslijnen (hoofdstuk
3). Maar we beperken ons niet tot een theoretisch programma.
Omdat we daadwerkelijk de transitie in het voedselsysteem willen
aanjagen en ondersteunen met tastbare innovaties, investeren we
in technologieplatformen en bouwen we living labs uit. Daar testen
we samen met alle stakeholders in de voedingsketen de processen
en producten van de toekomst uit (hoofdstuk 4).

Het is dan ook een bewuste keuze om onze toekomstvisie in nauwe samenwerking met onze
partners en stakeholders tot stand te laten komen. Onze onderzoeksstrategie zet de bakens uit
voor onze werking in de komende periode, maar is een dynamisch document, dat we blijvend
willen voeden met feedback en suggesties van onze stakeholders om het doelgericht en efficiënt
te houden.

Samenwerking als hefboom
We stellen onze expertise ter beschikking van het Vlaamse beleidsdomein Landbouw en Visserij.
Maar ook de andere beleidsvelden op Vlaams niveau – milieu, natuur, ruimtelijke ordening,
plattelandsontwikkeling, wetenschapsbeleid, dierenwelzijn, ... – kunnen een beroep doen op onze
kennis. En ook federale (voedselveiligheid, volksgezondheid, plantengezondheid, marien milieu,
economische fraudebestrijding, ...) en Europese instellingen (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid,
Gemeenschappelijk Visserijbeleid, …) bedienen we.
We bouwen nauwe samenwerkingsverbanden uit met de landbouw-, visserij- en voedingssector.
Via een partnerschap met Flanders’ FOOD en Fevia is onze Food Pilot bijvoorbeeld een geoliede
machine voor innovatie en praktische trouble shooting op het gebied van voedselverwerking.
We investeren in kennisuitwisseling en werken samen met collega-onderzoeksinstellingen en
praktijkcentra (voor de primaire landbouwproductie verenigd in Agrolink Vlaanderen) en met
andere wetenschappelijke instellingen en organisaties in binnen- en buitenland.
Onze interne organisatie hebben we bijgesteld om de nieuwe uitdagingen krachtiger te kunnen
aangaan. Teamwerk vormt de basis van onze onderzoeksprogramma’s. Door de vakkennis uit de
agrovoedingssector te koppelen aan hoogtechnologische expertise,
en door multidisciplinair te werk te gaan, zijn we in staat om
complexe vraagstukken ‘van grond tot bord’ en ‘van bord
tot grond’ te ontrafelen en pasklare oplossingen te
bedenken.
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De uitdagingen waar de Vlaamse
landbouw en de agrovoedingssector voor
staan, zijn complex en divers. Zowel op
maatschappelijk, ecologisch als economisch vlak
zijn er grote vraagstukken op te lossen, maar ook
kansen te verzilveren. Kennisontwikkeling en innovatie,
geënt op de concrete uitdagingen, trends en vragen in de
sector en de maatschappij, zijn broodnodig om de transitie van
ons voedselsysteem waar te maken. Om met die complexiteit om
te gaan en tot oplossingen te komen die de samenleving en de
sector zo goed mogelijk dienen, is er nood aan strategische en
wetenschappelijk onderbouwde vernieuwing. ILVO heeft daartoe
een onderzoeksvisie uitgewerkt rond twee horizontale concepten
– systeembenadering en kennisintegratie – en acht thematische
onderzoekslijnen.
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1. Uitdagingen en trends
wijzigende
context
van complexe
uitdagingen en trends
richt de
kompasnaald
van het ILVO

Onze maatschappij is in volle transitie. Wereldwijd manifesteren zich diverse megatrends met
verstrekkende gevolgen, die ook een impact hebben op onze voedselvoorziening en de landbouwen agrovoedingssector. Denk maar aan de groeiende wereldbevolking, de klimaatverandering,
de versnelde technologische ontwikkelingen, de uitputting van onze natuurlijke grondstoffen
enzovoort. Die wijzigende context van complexe uitdagingen en trends richt de kompasnaald
van het ILVO.

1.1

VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en
Visie 2050 in Vlaanderen

Vanuit zijn maatschappelijke en wetenschappelijke rol wil ILVO maximaal bijdragen tot de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG’s) van de Verenigde
Naties. Deze doelstellingen werden in september 2015 tijdens een top van de Verenigde Naties door
de wereldleiders aangenomen. Het beëindigen van armoede en ongelijkheid en de bestrijding van
klimaatverandering staan daarbij centraal. De SDG’s
vervangen de Millenniumdoelstellingen die eind 2015
Vanuit haar expertise en kennis draagt ILVO vooral bij aan de
zijn vervallen. Ze zullen tot 2030 van kracht zijn.
volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen:

Doelstelling 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en
verbeterde voeding en promoot duurzame 		
landbouw
Doelstelling 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot 		
welvaart voor alle leeftijden
Doelstelling 9: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder
inclusieve en duurzame industrialisering en 		
stimuleer innovatie
Doelstelling 12: Verzeker duurzame consumptie- en 			
productiepatronen

De
uitvoering
van
de
Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen
vraagt
een
engagement van alle regeringen, maar ook van
middenveldorganisaties, bedrijven, burgers, én
kennisinstellingen. Ook ILVO neemt hierin zijn
verantwoordelijkheid. Dat doen we onder meer door
mee onze schouders te zetten onder het Vlaamse
toekomstproject Visie 2050. Met dat project wil de
Vlaamse Regering Vlaanderen tegen 2050 omvormen
tot een regio maken die sociaal, open, veerkrachtig
en internationaal is, die welvaart en welzijn creëert
op een innovatieve en duurzame manier, en waarin
iedereen meetelt.

Doelstelling 13: Neem dringend actie om de klimaatverandering 		
en haar impact te bestrijden
Doelstelling 14: Behoud en maak duurzaam gebruik van de 		
oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen
Doelstelling 15: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam 		
gebruik van ecosystemen, beheer bossen
duurzaam, bestrijd woestijnvorming en 			
landdegradatie en draai het terug en roep het 		
verlies aan biodiversiteit een halt toe
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1.2	De draagkracht van de aarde
Bevolkingsgroei stelt voedseluitdaging scherp
de
manier
Tegen het einde van deze eeuw zullen er naar verwachting 10 miljard mensen
waarop we ons
op de wereld wonen, waarvan het overgrote deel in steden of verstedelijkt
voedsel produceren, gebied. Al die mensen voorzien van voldoende en gezond voedsel, is een
moet het onderwerp van de grote uitdagingen van de komende decennia. Maar vooral ook de
zijn van een grondige manier waarop we ons voedsel produceren, moet het onderwerp zijn
van een grondige maatschappelijke denkoefening.
maatschappelijke
denkoefening
Naar een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen

Voor het voortbestaan van de aarde en de mensheid is het cruciaal dat onze
voedselproductie gebeurt met respect voor de draagkracht van de ecosystemen
op aarde. Zonder bijsturingen dreigt de almaar groeiende wereldbevolking de
natuurlijke hulpbronnen uit te putten, waardoor een schaarste aan grondstoffen
en natuurlijke rijkdommen een reëel gevaar is. We moeten op zo’n manier met onze
grondstoffen en hulpbronnen omgaan, dat verliezen en overschotten sterk beperkt
en zelfs weggewerkt worden. Een duurzame (voedsel)productie vergt een radicaal
andere manier van kijken naar het grondstoffenbeheer en de economie, maar ook
naar de landbouweconomie en de agro-foodsector.

Evenwicht tussen landbouw en natuur
Het intensieve gebruik van hulpbronnen, maar ook de doorgedreven intensivering en
specialisatie in de landbouwsector zetten een toenemende druk op ecosystemen. De kwaliteit van
de mariene en terrestrische ecosystemen gaat erop achteruit. Tegelijk groeit het maatschappelijke
besef dat het zo niet verder kan en dat onze ecologische voetafdruk moet verkleinen.
De maatschappij vraagt een voedselvoorziening die streeft naar duurzame teeltsystemen en
een evenwicht tussen landbouw en natuur. Vlaanderen bevindt zich in een specifieke situatie:
als dichtbevolkt en verstedelijkt gebied maakt onze regio werk van een hoogproductief
landbouwsysteem, waarin de diensten die de natuur levert, effectief gebruikt en beschermd
worden.
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1.3

Veerkrachtige, vernieuwende,
verantwoordelijke agrovoedingsketen

Technologische schokken
Er is nood aan vernieuwingen van het productieproces en innovatieve oplossingen in de
voedselverwerking en de logistiek. De vraag naar materialen en producten van biologische
oorsprong stijgt, om de overstap naar een bio-gebaseerde economie mogelijk te maken.
Innovatieve landbouwpraktijken die de negatieve impact van landbouw op de leefomgeving
kunnen keren, moeten nog verbeterd worden en algemener geïntroduceerd in de sector.
Hetzelfde geldt voor de visserijsector en het mariene ecosysteem. Die gewijzigde kijk op de
productieprocessen van de hele landbouw en agro-voedingsketen, heeft een grote impact op de
toekomstige ontwikkeling van de Vlaamse landbouwsector.

De kwaliteiten van voeding
De voedselproductie moet ook inspelen op specifieke trends in de samenleving en behoeften die
leven bij de consument, denk maar aan bepaalde dieetvereisten. De Belgische voedingsbedrijven,
handelaars, restaurantketens en cateringbedrijven en de overheid hebben in het Convenant
Evenwichtige Voeding (2016) afspraken gemaakt om consumenten de weg te wijzen naar een
gezonder en evenwichtiger voedingspatroon. Met die concrete engagementen vanuit de hele
sector is België een Europese koploper. De voedingsbedrijven engageren zich om verder
in te zetten op de reductie van vet, zout en suiker. Om dit te bereiken, zijn gespecialiseerde
inspanningen op het gebied van productontwikkeling nodig.
Waar de VN het traject beschrijft om, in het kader van Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling
2, malnutritie te bannen tegen 2030, voelt ILVO zich meer dan aangesproken. Overvoeding en
ondervoeding zijn ook bij ons toenemende problemen.

Kansen vanuit de circulaire economie en bio-economie
De tijd dat landbouw en visserij louter leveranciers waren van food en feed is voorbij. Fibre,
fuel, farma, flower en andere functies spelen een steeds grotere rol. De dreigende uitputting
van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen biedt met andere woorden ook kansen aan de
primaire sector. Een circulaire economie, waarin producten, materialen en hulpbronnen zo
lang mogelijk in de keten blijven en waarin de afvalproductie tot een minimum wordt beperkt,
is de sleutel tot een duurzame, koolstofarme en hulpbronnenefficiënte economie. De transitie
naar een circulaire economie is vandaag in Vlaanderen al bezig, en zal zich in de toekomst
alleen maar sterker doorzetten.
Tegelijk zoekt de bio-economie hernieuwbare grondstoffen, als alternatief voor fossiele
producten en energie en sluit ze de biologische kringlopen. Materiaal van biologische oorsprong
heeft tal van voordelen: het is hernieuwbaar, biologisch afbreekbaar en composteerbaar. Het
sluiten van kringlopen kan verschillende vormen aannemen: hergebruik van reststromen binnen
het bedrijf of de sector. Maar ook het aanwenden van landbouw-, voedings- en visserijstromen
in andere sectoren, biedt perspectieven. Bij het gebruik van biologische hulpbronnen moet wel
aandacht worden besteed aan de milieueffecten van de levenscyclus en de duurzame inputoutput balans.

Nood aan een inter- en transdisciplinaire aanpak
Antwoorden op al deze vraagstukken vereisen een inter- en transdisciplinaire aanpak, waarbij
niet enkel de onderdelen, maar ook volledige systemen onder de loep worden genomen. Het
wetenschappelijk onderzoek dat de primaire en secundaire economische sectoren ondersteunt,
moet hierop inspelen.
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1.4

Wijzigend klimaat

De landbouwsector is een van de sectoren die, door zijn CO2-uitstoot, bijdraagt tot de
klimaatverandering, maar tegelijk kan bijdragen tot de oplossing door CO2-opslag. Zowel de
landbouw als de visserij ondervinden de impact van de klimaatverandering aan den lijve. Op
beide domeinen – klimaatmitigatie en klimaatadaptatie – is er behoefte aan kennisontwikkeling.

CO2-uitstoot reduceren
Om de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen en -afspraken te halen, moet de uitstoot van
broeikasgassen vanuit de landbouw beperkt worden. Landbouwproductie zal altijd gebaseerd
zijn op natuurlijke processen, die onvermijdelijk gepaard gaan met emissies. Het is dan ook
belangrijk dat de sector inspanningen levert om zijn emissies te minimaliseren via een meer
systeemgerichte aanpak. Er is een blijvende nood aan wetenschappelijk onderzoek naar
economisch efficiënte methodes om de uitstootreductie van de landbouwsector mogelijk te
maken. De landbouwsector kan ook bijdragen tot de oplossing van het klimaatprobleem door de
opslag van CO2 in de bodem en in gewassen. Ook op dat domein is er is er nog een grote nood
aan onderzoek.

Wijzigend klimaat vraagt aanpassing
De effecten van de klimaatverandering zijn nu al merkbaar, ook in België en Vlaanderen. Zo ligt
de jaargemiddelde temperatuur in Ukkel vandaag bijna 2,4°C hoger dan in de pre-industriële
periode. Tegelijk neemt de jaarlijks neerslag toe en stijgt de zeespiegel. De impact van de
klimaatverandering op landbouw en visserij – en die is er vandaag al - manifesteert zich bij
ons vooral via het gewijzigde bodemvochtgehalte, de stijgende omgevingstemperatuur en
de toenemende CO2-concentraties in de atmosfeer. Al die factoren hebben een invloed op de
gewasopbrengst. Klimaatverandering heeft niet alleen een effect op het gewas, maar beïnvloedt
ook de aanwezigheid van ziekten, plaagorganismen en bestuivers. Het gedrag van reeds
aanwezige organismen kan veranderen en er duiken ook nieuwe plagen op.
Om onze voedselvoorziening veilig te stellen in een veranderend klimaat, zijn adaptatiemaatregelen
voor de Vlaamse land- en tuinbouw zeer urgent. Wetenschappelijk onderzoek moet de
bouwstenen aanleveren voor deze maatregelen.
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1.5	Positie van de landbouwbedrijven
Socio-economisch onder druk
De landbouwsector beleeft moeilijke tijden. Dat weerspiegelt zich in de socio-economische
positie van landbouwers en hun bedrijven. Zowat overal ter wereld verzwakt de marktpositie
van landbouwbedrijven, die in de voedselketen geprangd zitten tussen toeleveranciers en
verwerkingsbedrijven. Om die positie te versterken heeft de sector nood aan alternatieve
business- en beleidsmodellen, zoals het sterker inzetten op nieuwe vormen van samenwerking
en meerwaardecreatie binnen de primaire productie.

Platteland in beweging
De (sub)rurale gebieden in onze regio zijn onderhevig aan felle veranderingen. De aanspraken
van heel wat actoren en gebruikers moeten verzoend worden: landbouw, natuur, recreatie
en vrijetijdsbesteding, mobiliteit, toerisme, horeca en lokale economie, … Nieuwe uitdagingen
zoals de klimaatverandering vragen van het platteland nieuwe functies, denk maar aan
energieproductie of waterbuffering tegen overstromingen. Die transitie schept nieuwe kansen
en rollen voor de landbouwer: als beheerder van het agro-ecosysteem, als actor in de
recreatieve en toeristische sector, als producent van hernieuwbare energie, als speler
in de zorgsector … Welke rol kunnen familiale landbouwbedrijven opnemen in het
Vlaamse platteland van morgen? Om al die transitietrajecten de beste kansen
op slagen te geven, is een kwaliteitsvolle, objectieve en wetenschappelijke
monitoring van de maatschappelijke tendensen en noden erg nuttig.
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2. Fundamentele strategische keuzes
		 in de ILVO organisatie
Drie horizontale fundamenten legt ILVO onder zijn thematische onderzoekslijnen: het
systeemdenken, de integratie van vele soorten kennis en de ILVO-waarden. Met systeemdenken
mikt ILVO op de noodzakelijke meerwaarde door de complexiteit van het gehele vraagstuk
mee te incorporeren in plaats van geïsoleerde oplossingen te bieden voor ontrafelde delen
van de problematiek. Met geïntegreerde kennis(soorten) bedoelen we verrijkende koppelingen
van enerzijds historische, in de community opgebouwde stielkennis rond landbouw, voeding
en visserij in Vlaanderen en anderzijds ultramoderne, innovatieve, technologische kennis. En de
voortdurende interne werking om de vijf ILVO-waarden te internaliseren brengt een collectieve
werkmentaliteit die volgehouden puike prestaties faciliteert.

2.1 	De systeembenadering
Het agro-ecosysteem is een complex systeem, dat ontzettend veel elementen omvat. Denk maar
aan de diverse biotische en abiotische factoren en hun complexe interacties, de respons van
planten en dieren op gewijzigde productiefactoren, de invloed van externe parameters zoals
het klimaat, impact op beleid, economie en maatschappij. Ingrepen of veranderingen mogen we
niet op het niveau van één element bekijken, maar steeds met oog voor de interactie tussen alle
onderdelen en aspecten van het systeem. Alleen de gecombineerde kennis van al deze facetten
laat toe om strategieën te ontwikkelen die de weerbaarheid en veerkracht van de plantaardige en
dierlijke productiesystemen aanscherpen. Met als resultaat: een duurzamere productie, minder
residuen, een betere omzet en gezondere planten en dieren.

Inzicht in interacties
Duurzame landbouw vergt een grondig inzicht in de interactie tussen de afzonderlijke
duurzame
facetten van het landbouwsysteem. Vaak zijn individuele praktijken of innovaties die gunstig
landbouw vergt
zijn voor één element van het ecosysteem nadelig voor andere elementen. Het toevoegen
een grondig inzicht in van hoge dosissen nutriënten kan bijvoorbeeld de groei van gewassen bevorderen,
de interactie tussen de maar zal tegelijk de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. Insecticiden beschermen de
afzonderlijke facetten gewassen tegen plagen, maar hebben een nadelige effect op de natuurlijke vijanden.
Innovatie kan ook leiden tot competitie rond biomassa: investeren in vergisting omwille
van het landbouwvan een gegarandeerde financiële return via groene stroomcertificaten kan een meer
systeem
hoogwaardige valorisatie van bijvoorbeeld groenten- en fruitbiomassa in de weg staan.
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Oog voor nieuwe landbouwfuncties
Om de interacties tussen de verschillende biotische en abiotische componenten en feedback
loops binnen het agro-ecoysteem te begrijpen en om landbouwpraktijken te ontwikkelen die
input, output en trade-offs optimaliseren, moeten we denken vanuit het volledige systeem. We
spreken ook van een ‘farming and food systems approach’. Voor de landbouw als leverancier
van voedingsproducten en voedergewassen biedt zo’n holistische visie een grote meerwaarde. Zo
zijn voeder- en voedingswaarde, grondstoffen voor een gebalanceerde voeding, bodembeheer,
teeltsystemen, behoud van bioactieve componenten en recuperatie van afvalstromen allemaal
aspecten die reeds van bij de keuze van het productiesysteem in rekening gebracht moeten
worden. Maar de systeembenadering heeft ook oog voor nieuwe of veranderende functies
van de landbouw: energieleverancier, grondstoffen voor de groene economie, leveren van
ecosysteemdiensten, korte keten ...

Samenwerking en governance
ILVO wil kennis ontwikkelen om de transitie naar innovatieve landbouwsystemen te bevorderen.
Die nieuwe, duurzame landbouwsystemen hebben een positieve impact op het ecosysteem
en beschikken tegelijk over de nodige veerkracht om economisch rendabel te zijn. Maar het
innoveren van de bestaande agro-ecosystemen is een complexe opgave: men moet rekening
houden met relaties en conflicten tussen stakeholders, met het beleid en de vaak onzekere socioeconomische impact van zowel technologische - als systeeminnovaties. Ook samenwerking,
kennisdoorstroming, governance en socio-economische aspecten zijn onderdeel van de
systeembenadering.

Systeemdenken als afzonderlijk onderzoeksthema

als
kenniscentrum
Om een antwoord te bieden op de complexe, multidisciplinaire
hebben wij zowel
vraagstukken vertrekt ILVO dus vanuit een systeemgerichte,
interdisciplinaire aanpak. Als kenniscentrum hebben wij zowel
technologische en
technologische en technische knowhow in huis, als sociotechnische knowhow in
economische expertise. In beide domeinen profileert ILVO zich als een
huis, als socio-economische
hub van creativiteit en innovatie. Daartoe zet het toepassingsgericht
expertise.
In beide domeinen
en socio-economisch onderzoek in, dat gestoeld is op een brede
profileert ILVO zich als een
wetenschappelijke en technologische basis.
Het systeemdenken is niet alleen een manier om naar lopend of nieuw
hub van creativiteit en
onderzoek te kijken, het wordt binnen ILVO ook ontwikkeld als een
innovatie
op zich staand onderzoeksthema. Door methodologische kennis uit te
bouwen en nieuwe systeemgerichte tools te ontwikkelen versterken we het
meer technisch georiënteerd onderzoek.

14

2.2

Integratie van vakkennis en nieuwe technologie

In de Vlaamse landbouwsector en visserijwereld is bij de individuele bedrijven een indrukwekkende
vakkennis aanwezig. Noem het ongeschreven boerenwijsheid, ‘tacit knowledge’, ervaringskennis.
Die kennis is in elk geval een bijzondere rijkdom en vormt het fundament van onze land- en
tuinbouwbedrijven. Tegelijk geven internationale trends aan dat de landbouwsector de komende
decennia overspoeld zal worden door nieuwe technologieën. Hoogtechnologische instrumenten
en toepassingen, zoals robots, drones en sensoren, zijn uitstekende instrumenten om de Vlaamse
landbouw nog meer duurzaam en rendabel te maken. Toch zullen deze instrumenten zonder
de echte stielkennis de weg naar de praktijk maar moeilijk vinden. Het komt er dus op aan om
de meer klassieke vakkennis te koppelen aan de nieuwste innovaties, en omgekeerd, en om
nieuwe ontwikkelingen in een vroeg stadium te toetsen aan de landbouwpraktijk.

Vakkennis herwaarderen
Door jarenlange observaties van agro-ecologische concepten zijn in Vlaanderen heel wat
praktische basisinzichten verworven in diverse productiesystemen. Veel van deze inzichten
en principes raakten in de vergetelheid door de toegenomen mechanisatie, monocultuur
en ruime mogelijkheden voor gewasbescherming en bemesting. Nogal wat oude wijsheden
werden als ‘black box’ toegepast, omdat de technische middelen nog niet ter beschikking
waren om ze in de diepte te onderzoeken en om de specifieke reacties van systemen en hun
onderdelen te begrijpen.
Ook op het sociaal-economische gebied en de positie van landbouwers in de
plattelandsgemeenschap kunnen we lessen trekken uit het verleden. Denk maar aan de vroegere
opbouw van ketenstructuren, de evolutie van marktmechanismen en prijsontwikkeling. Uit de
vroegere relatie tussen landbouwer en consument kunnen we heel wat leren: hoe kunnen we de
positieve elementen hieruit inbrengen in de huidige Vlaamse context?
ILVO kan, gebaseerd op jarenlange ervaring, bogen op een uitgebreide kennis van landbouwveeteelt- en managementpraktijken. Van in het begin van vorige eeuw werden data verzameld op
de 200 hectare proefvelden van ILVO en die zijn hierbij van onschatbare waarde. In het zoeken
naar oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen willen we de bestaande ervaring
en vakkennis ten volle laten renderen. ILVO wil de ervaringsdeskundigheid, stielkennis en andere
vaak onuitgesproken kennis (die zowel in de sector als binnen het eigen instituut aanwezig
is) opzoeken, herwaarderen, capteren en vervolgens koppelen aan de hoogtechnologische
mogelijkheden van de 21ste eeuw.

Innovaties toetsen aan praktijk
Internationale trends geven aan dat de landbouwsector in de komende jaren zal geconfronteerd
worden met een golf aan data en technologische innovaties. Denk maar aan digital farming,
Agriculture 4.0, enzovoort. Als praktijkgerichte onderzoeksinstelling wil ILVO het technologieaanbod
afstemmen op de vraag naar bruikbare en rendabele technologische innovaties, die antwoorden
bieden voor de dagelijkse praktijken in het landbouwbedrijf. Kennis van de landbouwsector en
een brede, diepgewortelde stielkennis spelen daarbij een essentiële rol.
De voeling met de landbouw is voor ILVO een passend referentiekader om nieuwe innovaties
af te toetsen. Door reeds bij de ontwikkeling van nieuwe technologie of bij het voortraject van
technische innovaties de praktische toepasbaarheid en haalbaarheid als vertrekpunt te nemen,
kan innovatie versneld, effectiever en beter gericht worden.
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2.3

ILVO waarden

Vijf essentiële waarden horen intrinsiek thuis binnen ons menselijk kapitaal: Samenwerken, het
voorbeeld (willen) geven, een proactieve houding aannemen, een ernstige professionaliteit en
een aanstekelijk positivisme. Deze waarden zijn de automatische toetssteen van de beslissingen
van het management. Via een personeelsactieplan wordt ook de werkvloer, in alle groepen
en niveaus, bij herhaling meegenomen bij de uitwerking van deze vijf ILVO-waarden. Ook in
aanwervings- en evaluatiecriteria spelen zij hun rol.

Samenwerken
ILVO is een open, makkelijk aanspreekbare en bereikbare organisatie. We beschouwen het als
een evidentie en een eer om gesprekspartner, collega, bron van informatie en dienstverlener te
mogen zijn voor het beleid, de relevante sectoren, de universiteiten, de maatschappelijke actoren,
de directe omgeving van lokale entiteiten en burgers. In 2017 is er vanuit deze waarde door het
management gewerkt aan nog betere interne samenwerkingen en aan gerichte partnerschappen
met andere kenniscentra (universiteiten, structureel overleg Vlaams wetenschappelijke
instellingen, Agrolink Vlaanderen, …).

Voorbeeldfunctie
Woorden wekken, voorbeelden strekken. Een kennisinstelling die duurzame en rendabele
landbouw- visserij- en voedingsproducten wil stimuleren, moet zich in haar eigen experimentele
werking en haar toegepaste onderzoeksdaden exemplarisch gedragen. Dat betekent niet enkel dat
de proefboerderij, de serres, de veldproeven, de Food Pilot, en de labs de perfectie moeten
nastreven. Ook wanneer ILVO spreekt over verduurzaming geeft het eigen korps zelf het
voorbeeld met onder meer ILVO-brede duurzaamheidsdagen (doe-dagen) en met
een interne duurzaamheidswerkgroep. Wanneer wij investeringen in gebouwen
en machines overwegen, worden duurzaamheidscriteria ter harte genomen.
De Europese en Belgische definitie van wetenschappelijke integriteit
implementeren, betekent voor ILVO een actief trainingsschema voor alle
niveaus opstellen, met interne dilemma-oefeningen, monitoring, een
klachtenprocedure en een sanctiesysteem.
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Proactief
De relatieve traagheid waarmee wetenschappelijke kennis ontstaat staat haaks op de
jachtigheid van sommige maatschappelijke evoluties. ILVO wil niet inspelen op alle sensationele
wanen van de dag. Wij organiseren ons echter wel tot een flexibele en wendbare organisatie
die op een aanvaardbare termijn kan ingaan op vragen en bezorgdheden van het beleid en
van de sectoren die in acute incidenten kunnen terecht komen, en van burgers die door plotse
gebeurtenissen op zoek gaan naar betrouwbare achtergrondinformatie. ILVO-wetenschappers
zijn getraind om zich snel in te werken in gespecialiseerde wetenschappelijk literatuur. Dit
gebeurde recent onder meer rond het thema klimaat, en rond de bekommernis om de
gezondheid van buurtbewoners van grotere veehouderijen.
Proactiviteit betekent dat wij een neus voor opportuniteiten ontwikkelen. En ook dat wij
bewust de vinger aan de pols houden van zowel lokale als wereldwijde uitdagingen. Deze visie
is een proactieve oefening om het onderzoeksschip ILVO op koers te houden naar 2030.

Professioneel
ILVO wil meer bereiken dan een uiterlijke façade van professionaliteit. De professionele attitude
binnen en zelfs buiten het werk is een standaard, een vorm van zijn. Grondigheid, kwaliteit, tijdigheid,
dienstbaarheid, vriendelijkheid, open en transparantie communicatie, spontane verantwoordelijkheid,
engagement … zijn voor ILVO aspecten van het begrip professionalisme. Wij versterken deze waarde
door elkeen opleidingskansen te bieden, door degelijke leiderschapsinstrumenten en door een
stimulerende werkomgeving met de modernste wetenschappelijke apparatuur.

Positief
Optimism is a moral duty. Bekijk je de toestand van de landbouwwereld en de vele uitdagingen
waar onze sectoren tegen aankijken, dan is de stap naar doemdenken snel gezet. Toch bepleit
ILVO met alle kracht voor een positief denken: dat onderzoek en innovatie zullen leiden naar
duurzame verbeteringen van de producties, ten gunste van de mensen en hun leefomgeving.
ILVO personeelsleden tonen zich daarom veeleer als ‘ja’-zeggers dan als ‘ja maar’-denkers. ILVO
wil luisterbereid, assisterend en betrouwbaar zijn. De concretiseringen van deze waarde leidde
in het verleden al tot hoge scores in klantentevredenheid en in de interne tevredenheidsenquête
onder het personeel.
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Om de landbouw- en voedingssector en
de maatschappij maximaal te ondersteunen
met nuttige en toepasbare kennis, hebben we
onze onderzoekslijnen hertekend. Acht nieuwe
onderzoekslijnen moeten ons in staat stellen om
de toekomstige uitdagingen van het landbouw- en
voedingssysteem efficiënt en daadkrachtig aan te pakken.
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de
meest
duurzame productie
3.1	Gezonde gewassen, dieren en bodem voor
komt tot stand door te
streven naar een optimale
een gezonde voeding
gezondheid van plant,
Het agro-voedingssysteem van de toekomst moet zowel ecologisch
dier en bodem.
als socio-economisch veerkrachtig zijn en het moet kwaliteitsvolle
Daar zet ILVO
en gezonde voedergewassen en voedingsproducten opleveren. De
op in
meest duurzame productie komt tot stand door te streven naar een

3.		 Onze onderzoekslijnen

optimale gezondheid van plant, dier en bodem. Daar zet ILVO op in.

Gezonde gewassen
Ziekten en plagen
De gezondheid van planten wordt in grote mate bepaald door de aan- of afwezigheid van
schadelijke organismen, maar ook door de gevoeligheid en afweermogelijkheden van de planten.

ILVO’s onderzoek naar ziekten en plagen op planten heeft drie
speerpunten:
1) het blijvend anticiperen op mogelijke nieuwe bedreigende
schadelijke organismen om vroegtijdig en adequaat te
kunnen ingrijpen. Het ILVO-onderzoek is sterk internationaal
georiënteerd. Dat is nodig, onder meer om het verhoogde
risico te onderzoeken op insleep, verspreiding en impact door
nieuwe schadelijke organismen. Vooral de sterk geïntensifieerde
handel, maar ook het veranderende klimaat, versterken deze
fenomenen.
2) het ontwikkelen van beheersstrategieën voor belangrijke
ziekten en plagen in onze teelten in het kader van Integrated
Pest Management (IPM). De Vlaamse productie moet inzetten op
teeltsystemen die leiden tot ‘high value crops’ met lage residu’s
van gewasbeschermingsmiddelen. Teeltzekerheid, maar ook
meerwaarde-creatie staan hierbij centraal.
3) het conditioneren van de bodem. Het besef groeit dat een
gezond bodemleven - het geheel aan schimmels, bacteriën en
levende organismen- , zelfs misschien meer dan de fysieke en
minerale samenstelling van de bodem invloed uitoefent op de
weerbaarheid en veerkracht van de planten, zodat ziekten en
plagen onderdrukt worden. We zetten in op bodemonderzoek,
omdat de bodem – in tegenstelling tot het klimaat – wel degelijk
bewerkt en beheerd wordt in functie van de plantengezondheid.
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Mengteelten en teeltrotaties
Mengteelten – het gelijktijdig telen van meerdere gewassen op hetzelfde perceel – kunnen heel wat
voordelen bieden. Zo helpen ze de landbouwer om de ziekte- en plaagdruk beter te controleren,
zijn teelt beter aan te passen aan wisselende en extreme weersomstandigheden, verhoogde
buffercapaciteit te voorzien, diversiteit te leveren en de bodem te verbeteren. Agroforestry is een
voorbeeld van dergelijke gemengde teeltsystemen, maar ook complexe mengsels op basis van
groenbedekkers, grasklaver, kruidenrijke graslanden verdienen de nodige aandacht. Zowel het
systeemdenken als de kennisintegratie oud-nieuw komt hierbij aan bod.
Het ontwikkelen van mengteelten en ook van ruimere teeltrotaties is een belangrijke opgave
voor de toekomst. Beide bieden kansen om economische meerwaarde te creëren en zullen ook
noodzakelijk zijn om goed om te gaan met de gevolgen van de klimaatverandering. ILVO focust
daarom zijn veredelings- en selectieprogramma’s van plantenrassen op het creëren van een
betere veerkracht ten opzichte van de nieuwe klimaatomstandigheden. Daarnaast moet gezocht
worden naar geschikte teelttechnieken. De combinatie van die twee kennisdomeinen zal de basis
vormen voor een succesvolle introductie in de praktijk.

diergezondheid
en -welzijn aan
De intensiteit van onze dierlijke productiesystemen stelt hoge eisen aan de dieren. Door de
de ene kant, en
management- en productiesystemen te verbeteren, kunnen productieziekten en metabole
voedselveiligheid van
aandoeningen tot een minimum beperkt worden en kan het dierenwelzijn de plaats
de finale zuivel- en
krijgen die het verdient. Een andere doelstelling is om het gebruik van antibiotica tot een
minimum te beperken. Om dat te bereiken, voert ILVO zijn gezondheidsonderzoek vanuit vleesproducten aan de
andere kant reiken
een geïntegreerde kijk. Diergezondheid en -welzijn aan de ene kant, en voedselveiligheid
van de finale zuivel- en vleesproducten aan de andere kant reiken elkaar de hand. Doorheen
elkaar de hand

Gezonde dieren

de hele keten brengen we alle factoren in kaart die de diergezondheid beïnvloeden - voeding,
huisvesting, management, genetica, transport, slachtproces,… - om ze in een volgende stap te
optimaliseren.

Chronische stress
Met de kennisopbouw over acute en chronische stress bij dieren, en de gevalideerde bepaling ervan
via analyse van veren, haren of schubben, verwerft ILVO zich een bijzondere wetenschappelijke
niche. Chronische stress kan schadelijke gevolgen hebben voor observeerbare parameters zoals
groei, voortplanting, immunologische afweer en algemene lichaamsconditie. ILVO onderzoekt
meer fundamentele vraagstukken en tegelijk concrete toepassingen in bijvoorbeeld de
aquacultuur. Door monitoring van langdurige stress kunnen producenten gericht het welzijn en
de prestaties van de dieren verbeteren.

Oude rassen
Kan de genetica van ‘oude rassen’ meer robuustheid, hogere langleefbaarheid en andere
gunstige duurzaamheidsparameters binnenbrengen in de bestaande genetica? Op die manier
zou de gezondheid van de dieren binnen specifieke productiesystemen verder verbeterd kunnen
worden. Vooral bij het opzetten naar alternatieve productiesystemen om nichemarkten te
ontwikkelen kunnen oude rassen interessante eigenschappen aanbrengen. ILVO zet in op dit
genetische onderzoek.
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Microbioom van de darm
We bouwen ook verder aan een betere kennis van de relatie tussen het microbioom – het geheel
van micro-organismen in het lichaam van een dier – en het metabolisme en de gezondheid
van de gastheer. Zo willen we meer inzicht krijgen in de factoren die de ontwikkeling van het
microbioom tijdens het vroege leven beïnvloeden, alsook de stabiliteit ervan tijdens het latere
leven. Die kennis is essentieel als we willen streven naar een optimale gezondheid en een efficiënte
productie van dierlijke producten.

Gezonde bodem als interface tussen planten en dieren
ILVO
wil met
De bodemkwaliteit op en rond het landbouwbedrijf wordt in belangrijke mate bepaald door
zijn onderzoek de
de beheerpraktijken van de landbouwer. Denk maar aan het gebruik van meststoffen, bodemlandbouwer helpen om verbeterende middelen en gewasbeschermingsmiddelen, mechanisatie, aangepaste gewassen
de chemische,
en gewasrotaties. ILVO wil met zijn onderzoek de landbouwer helpen om de chemische,
fysische en biologische bodemkwaliteit te sturen. Het doel: de onkruid- en ziektedruk in de
fysische en
gewassen
verminderen en een goede en kwaliteitsvolle opbrengsten realiseren. Belangrijk
biologische
zijn een aangepaste voorziening van zuurstof en water, een goede benutting van nutriënten
bodemkwaliteit
zoals stikstof en fosfor, en een goede bewerkbaarheid en doorwortelbaarheid van de veldgrond.
te sturen
Vruchtbaarheid en bodemmicrobioom
De bodem heeft een grote invloed op de groei en gezondheid van planten. Onder bodem verstaan
we zowel de grond zoals in de veldteelten, als de substraten en matten zoals gebruikt in de
tuinbouw. De bodem bepaalt de plantengezondheid op twee verschillende fronten. Enerzijds zijn
er schadelijke organismen die in de bodem overleven en het wortelsysteem aantasten. Anderzijds
dirigeert de bodem de eigenschappen van planten en beïnvloedt hij de afweer tegen ziekten en
plagen, ook bovengronds. De bodemsamenstelling en de directe omgeving van de wortels, de
rhizosfeer, spelen in beide gevallen een belangrijke rol.
ILVO zet in op onderzoek naar bodemcondities en microbiologie die de invloed van ziekten en
plagen onderdrukken. Het microbioom in de bodem vormt een belangrijk uitgangspunt binnen
ons systeemonderzoek.

Mestverwerking en -behandeling
ILVO zal ook gericht onderzoek voeren naar de behandeling en verwerking van mest en
organische restproducten voordat ze toegepast worden in de bodem. Die behandeling is nodig
om de weerbaarheid en functionaliteit van de bodem te verhogen, maar ook om het risico
op insleep van menselijke pathogenen en antibioticaresiduen via de mest te beperken. Deze
insleep heeft immers een direct effect op het bodemmicrobioom, maar ook op het microbioom
van de bovengrondse plantenmassa. Insleep kan ook leiden tot een besmetting van de ruimere
omgeving, bijvoorbeeld door uitspoeling naar oppervlakte- en grondwater.
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3.2	Maatschappelijk gedragen dierlijke productie
Ondanks het feit dat de Vlaamse veehouderij en visserij de samenleving heel wat oplevert, wordt
de sector geconfronteerd met kritische signalen. ILVO engageert zich om op basis van dialoog
en wetenschappelijk onderzoek de mogelijke positie en de toekomstige modaliteiten van de
veehouderij en visserij in Vlaanderen te onderzoeken en bespreekbaar te maken.

ILVO
beschouwt
Weerbaarheid en veerkracht zijn bepalend voor de toekomst van de dierlijke sector. De
het als zijn taak
consument staat kritischer tegenover de veehouderij, visserij en aquacultuur, maar
om hierover objectieve
zijn opinie is vaak meer gestoeld op een buikgevoel en perceptie dan op kennis. ILVO
informatie aan te leveren,
beschouwt het als zijn taak om hierover objectieve informatie aan te leveren, bij
bij
voorkeur proactief, om zo
voorkeur proactief, om zo het maatschappelijke debat en de politieke beslissingen op
het maatschappelijke debat
een wetenschappelijke verantwoorde manier te voeden. Het is daarbij essentieel om de
koppeling tussen milieu-impact, dierenwelzijn en rendabele productie in Vlaanderen te
en de politieke beslissingen
expliciteren.
op een wetenschappelijke
verantwoorde manier
Onderzoek dat richting aangeeft
te voeden

Objectieve informatie in maatschappelijke debatten

De milieu-impact van de veehouderij is door de intensifiëring onmiskenbaar groot geworden.
Dit vertaalt zich in lokale problemen zoals de ammoniakproblematiek, nitrificatie en
eutrofiëring van het grondwater. Maar ook in problemen met mondiale gevolgen, denk maar
aan de klimaatverandering, de ontbossing en de problematiek van antibioticaresistentie. Via
een systeembenadering, gesteund op technologische expertise en een grondige kennis van alle
deelaspecten, helpt het ILVO-onderzoek de sector om de juiste richtingen te kiezen in deze
maatschappelijke vraagstukken.
Maar ook een degelijke basiskennis en -expertise zijn belangrijk om het systeemdenken te
ondersteunen. Daarvoor zijn inzichten in de fysiologische processen, de productieprocessen, de
huisvesting van dieren en de managementsystemen essentieel.

Inzet van biomassa en reststromen
Ons onderzoek in de dierlijke sector focust ook op het efficiënter benutten van de biomassa
en het gebruik van reststromen in veevoeders. We houden daarbij rekening met de algemene
competitie voor koolstof- en stikstofbronnen – Feed, Food, Fuel, Fibre – en het circulaire denken.
Om een antwoord te bieden op de groeiende kritiek op de import uit overzeese gebieden,
bestuderen we de mogelijkheden van alternatieve eiwitbronnen.
Voederwaardering en performantie-onderzoek spelen een essentiële rol in het maken van
duurzame keuzes rond het inzetten van alternatieve voedermiddelen, rest- en nevenstromen en
additieven in de veevoeding met een minimale concurrentie met direct consumeerbare humane
voedingsmiddelen. We vertrekken steeds vanuit een holistische kijk op nutriëntenstromen,
diergezondheid en duurzame dierlijke productie. Ook genetica, welzijn, stress, emissies, smaak,
identiteit, rendabiliteit en waterverbruik zijn focuspunten in deze onderzoekslijn.
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Dierenwelzijn
De maatschappelijke gevoeligheid rond het welzijn van dieren in productiesystemen groeit.

Expertise in dierenwelzijn en -gedrag is een basispijler van deze
onderzoekslijn, waarin we streven naar:
1) het beter wetenschappelijk onderbouwen van het begrip
‘dierenwelzijn’ door ontwikkeling en integratie van nieuwe
welzijnsindicatoren, denk maar aan chronische stress;
2) het ontwikkelen van protocols die de on-farm bepaling
(en in uitbreiding doorheen de ganse keten) van dierenwelzijn
mogelijk maken, ter ondersteuning van lastenboeken (bv. op
vraag van de retail).

Praktisch kan ILVO meehelpen bij het zoeken naar oplossingen voor problemen in de veehouderij
waarvan bepaalde aspecten maatschappelijk onder druk staan. Denk maar aan voetzoollaesies
bij vleeskuikens, castraties en couperen van staarten bij vleesvarkens, kraamkooien bij zeugen,
scheiding tussen kalf en moederdier, enzovoort.

3.3	Rendabele productiesystemen en meerwaardecreatie
Kwaliteitscontrole
Naast lokale vermarkting is de export van landbouw- en voedingsproducten een

belangrijke economische factor voor de Vlaamse landbouw- en agrovoedingssector.
ILVO zet
Kwaliteit en authenticiteit zijn belangrijk om bestaande afzetmarkten te behouden
breed in op
en nieuwe te verwerven. Maar ook om controle op de naleving van de regelgeving
het ontwikkelen
op het gebied van bv. voedselveiligheid en kwaliteit mogelijk te maken. ILVO
van methodes voor
zet breed in op het ontwikkelen van methodes voor kwaliteitscontrole van
kwaliteitscontrole van landbouwproducten. Het feit dat ILVO zich als onderzoeksinstituut van de
overheid onafhankelijk van commerciële druk kan opstellen, is cruciaal voor de
landbouwgeloofwaardigheid
van onze controleprogramma’s.
producten
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Keten in transitie
Ondanks de uitstekende kwaliteit van hun producten slagen landbouwers er niet altijd in om
er een voldoende hoge prijs voor te krijgen. Onder meer de schaalgrootte, de arbeidskosten
en de logistiek bepalen de prijszeting. De prijs van landbouwproducten schommelt doordat
onze landbouwers produceren voor een wereldmarkt. Action labs, participatief onderzoek,
lerende onderzoeksnetwerken, landbouweconomische bedrijfsanalyses…: ILVO ontwikkelt
methodologieën en trajecten die landbouw-, visserij- en voedingsondernemingen naar andere
sporen begeleiden. Die kunnen leiden naar verbreding, verdieping, productinnovatie of
specialisatie, of naar gewijzigde organisatievormen van het productiesysteem.

Nichemarkten, korte keten, CSA, bio, stads- én gangbare landbouw
De rendabiliteit van de productiesystemen staat onder druk, onder andere door
de globalisering en de internationale handelsakkoorden. Voor massaproductie
wordt kostenefficiëntie steeds belangrijker. Daarnaast is er op lokaal vlak
ruimte voor minder intensieve nicheproductiesystemen met een korte link
naar de consument. Deze systemen helpen ook om het imago van de sector
te verbeteren.
ILVO ziet zeker toekomst in specifieke producten voor kleinere markten
met grotere marges. Die grotere marge kan het gevolg zijn van een betere
karakterisering op nutritioneel vlak, de aanwezigheid van bioactieve componenten,
een innovatieve manier van verwerking of het specifieke lokale karakter van een
product.

ILVO ziet
zeker toekomst
in specifieke
producten
voor kleinere
markten met
grotere marges

De veehouders die voor een alternatieve benadering kiezen door het opzetten van een
nicheproductiesysteem, komen tegemoet aan vragen uit de maatschappij, zoals korte keten,
weidegang, kippen met buitenbeloop, niet castreren of biologische veehouderij. Biologische
veehouderij en plantaardige productie vormen een aparte niche met specifieke vragen. Tegelijk
leveren deze nieuwe deelsectoren kennis aan die de gangbare sector helpt verduurzamen. Een
uitwisseling van kennis en expertise tussen de gangbare en biologische sector via gemeenschappelijk
onderzoek kan helpen om meer duurzame en aanvaardbare veehouderijsystemen te realiseren.
Kennisontwikkeling en deskundige ondersteuning zijn hierbij onmisbaar, omdat dergelijke
koerswendingen een grote impact hebben op de bedrijfsvoering. Door een systeemvisie te
ontwikkelen op nicheproductiesystemen helpen we de sector om meer gericht in te zetten op
niches die voldoende afzetmarkt en rendabiliteit garanderen. Wetenschappelijk onderzoek en
technische kennis kunnen helpen om deze niches succesvol te maken.
Daarnaast is het even belangrijk dat we ondersteuning blijven bieden bij het verder optimaliseren
van de primaire productie voor de eigen voedselverwerkende industrie. ILVO zal zich blijven
inspannen om voor al deze spelers een waardevolle technologische partner te zijn.
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Meerwaardecreatie via plantenveredeling
De ruime expertise die ILVO de afgelopen decennia heeft uitgebouwd in de plantenveredeling,
biedt een heel pallet mogelijkheden voor meerwaardecreatie in verschillende sectoren.
ILVO wil inzetten op nieuwe, vermarktbare cultivars van land- en tuinbouwgewassen
(groenbedekkers, industriële gewassen, voeder-, voedings- en sierteeltgewassen) met
een duidelijke meerwaarde: een hogere opbrengst, een betere kwaliteit (voedings- en
voederwaarde, visueel-esthetische waarde), een verhoogde tolerantie tegen biotische
en abiotische stressfactoren, een efficiënter gebruik van water en nutriënten of een
gewijzigde samenstelling van inhoudsstoffen. We zetten in op participatieve ontwikkeling
van nieuwe rassen, die zowel inzetbaar zijn op een ruim areaal als in nichemarkten.

Hogere rendabiliteit in de voedingsindustrie
Ook in de sectoren die primaire producten verwerken zijn nog belangrijke stappen te zetten
naar meer rendabele systemen of producten met meerwaarde. Voorbeelden hiervan zijn
milde processingtechnologie, het monitoren van de impact van processing op voedselkwaliteit
en het inschakelen van smaaktesten. ILVO streeft ernaar om continu de noden van zowel primaire
producenten als de verwerkende industrie in Vlaanderen te capteren en te onderbouwen met
wetenschappelijk expertise, om zo de economische meerwaarde van beide sectoren te vergroten.
We geven concrete adviezen, zowel aan vernieuwende bedrijven die zich in de korte keten willen
specialiseren, als aan voedingsbedrijven. Samen met hen tekenen we nieuwe voedingsproducten
en -processen uit en helpen we om door wetenschappelijke onderbouwing innovaties in deze
sectoren te commercialiseren.

3.4 	Bio-economie
Europa en de rest van de wereld maken volop werk van de bio-economie. Daarin komt het erop
aan om hernieuwbare grondstoffen en de bijhorende aangepaste processen te ontwikkelen, als
alternatief voor de producten en de energie uit fossiele grondstoffen.
Wie hernieuwbare grondstoffen zegt, komt onvermijdelijk bij de landbouw uit. Voor de
Vlaamse agro-industrie is het potentieel van de bio-economie reëel. De waaier aan mogelijke
eindproducten is vele malen groter dan wat men traditioneel associeert met toepassingen van
landbouwproducten.
Naast
Twee kenmerken van de groene economie vindt ILVO essentieel:
voedsel en dierenvoeding kan het
immers gaan om plastics, bio1) Dat er in de mate van het mogelijke rekening gehouden energie, chemie, geneesmiddelen,
wordt met het cascadeprincipe, waarbij biomassa eerst bouwmaterialen.
gebruikt wordt voor de hoogst mogelijke valorisatiewaarde,
om vervolgens de reststromen te gebruiken als input voor de
volgende toepassingen.

2) Dat de bio-economie tegelijk circulair wordt georganiseerd,
zodat er geen sprake is van afval. De finale reststroom uit een
bio-raffinageproces kan worden verwerkt in bodemverbeterende
toepassingen.
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Nu al is het meer dan duidelijk dat technologische innovaties een belangrijke sleutel zijn in de
transitie naar de circulaire en de bio-economie. ILVO pleit voor een multi- en trans-disciplinaire
aanpak en een systeemperspectief, waarbij alle schakels en actoren in een bepaalde keten
betrokken worden. Om de productiecijfers te halen, moet de industrie kunnen rekenen op
stabiel beschikbare hernieuwbare producten en een stabiele kwaliteit. ILVO opteert om te
focussen op zowel de middelgrote als de grote, lokale biomassastromen. In Vlaanderen zijn de
middelgrote stromen zeker relevant, gezien de grote concentratie van kleine en middelgrote
landbouwbedrijven en voedings- en voederbedrijven.

ILVO bakent volgende onderzoeksvragen af voor het toekomstig
bio-economie gerelateerd onderzoek:
1) Hoe produceren we zo duurzaam mogelijk biomassa in
functie van de bio-economie, zonder dat de bodem uitgeput
geraakt?
2)

Welke biomassa produceren we?

3) Hoe verwerken we deze biomassa zo efficiënt mogelijk in
een breder waaier van bio-gebaseerde producten?
4) Wat kan de bio-economie betekenen voor Vlaanderen en
meer specifiek voor de agro-industrie?
5) Hoe innoveren de Vlaamse bio-economie pioniers en wat
kunnen de toekomstige spelers in deze keten leren uit hun
ervaringen?
6) En hoe dringen we in het algemeen het gebruik van fossiele
grondstoffen terug?

26

3.5	Gezonde voeding
Productieprocessen optimaliseren
Om
kwaliteitsvolle
voedingsmiddelen
te
kunnen produceren, is het productieproces een
belangrijke schakel. Via ondersteunend onderzoek
optimaliseren we bestaande productieprocessen
met het oog op de verschillende aspecten van
kwaliteit: de smaak, gezondheid en veiligheid,
de maatschappelijke aanvaardbaarheid van
het productieproces, en de samenstelling en
eigenschappen van het eindproduct.

Convenant Evenwichtige Voeding
In het Convenant Evenwichtige Voeding (zie eerder) engageren de
Belgische voedingsbedrijven zich om verder in te zetten op de reductie
van vet,
zout en suiker. Daarnaast besteedt het convenant aandacht aan de nutritionele samenstelling
van voedingsproducten, sensibilisering en onderzoek en
productontwikkeling in functie van de uitbreiding van het gamma
In deze onderzoekslijn willen we:
en het aanbod van voedingsproducten. ILVO wil met zijn onderzoek
1) Een systeem ontwikkelen om via gerichte karakterisering van en expertise de voedingsbedrijven en de overheid ondersteunen bij
gewenste functionaliteiten (nutritionele waarde, voedingsvezels) het realiseren van de doelstellingen van het convenant.
en bio-activiteit de intrinsieke eigenschappen van de primaire
producten te inventariseren en ze daarna in het productieproces Malnutritie bannen tegen 2030
optimaal te benutten.

De functionaliteit zal onder meer via modelsystemen en
hoogtechnologische meettechnieken bepaald worden. Het
is algemeen aanvaard dat er een verband bestaat tussen de
samenstelling van het darmmicrobioom en de gezondheid,
zowel bij dieren als bij mensen. Daarom is het heel relevant
om de impact van de samenstelling van voeding en voeder
op de samenstelling van het darmmicrobioom en op de
darmgezondheid in het algemeen in kaart te brengen.
Op basis van deze inzichten kan in een volgende stap de
productsamenstelling en -processing gestuurd worden.
2) Modellen ontwikkelen die het mogelijk maken om op een
gerichte en efficiënte wijze voedingsproducten te ontwikkelen
en herformuleren in functie van specifieke doelstellingen.
Deze voorspellingsmodellen willen we toepasbaar maken voor
een breder gamma aan voedingsproducten. Deze aanpak is
ook inzetbaar voor de ontwikkeling van doelgroepenvoeding,
waaraan specifieke kwaliteitseisen verbonden zijn.

ILVO spoort mee met het duurzaamheidstraject van de VN,
dat malnutritie (onder- en overvoeding en onevenwichtige
diëten) wereldwijd wil bannen tegen 2030. We gaan continu op
zoek naar opportuniteiten om nieuwe grondstoffen, nieuwe
processingtechnieken, nieuwe inzichten op het vlak van
voedingsbehoeften te integreren in dat traject. Tegelijkertijd willen
we de voedselveiligheid blijven garanderen voor voedingsproducten
die omwille van een herformulering (bv. minder zout) mogelijke
nieuwe risico’s doen ontstaan.
Gezien de complexiteit van malnutritie en de bestrijding ervan,
stemmen we dit onderzoek van bij de aanvang af met alle betrokken
stakeholders: agro- en voedingsbedrijven, distributie, food service,
consumenten en gezondheidswerkers. Zo kan alle relevante
beschikbare informatie gebruikt worden bij de uitbouw van dit
onderzoek. Ook ontstaat door deze aanpak van bij de aanvang
een draagvlak om de resultaten uit het onderzoek sneller naar de
praktijk te laten doorstromen.
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3.6	Plattelandsontwikkeling in de Metropool
Vlaanderen
Steeds vaker wordt Vlaanderen bestempeld als metropolitaan of urbaan gebied. Deze term
verwijst naar de sterk verstedelijkte gebieden die een veelheid aan functies vervullen en waar stad
en platteland niet strikt gescheiden, maar verweven zijn. In beleidsnota’s wordt dan ook steeds
vaker over de ‘Metropool Vlaanderen’ gesproken: een regio die zich met haar metropolitane
allure kan meten aan prestigieuze wereldsteden zoals Londen of Parijs. Het feit dat toegankelijke
open ruimte binnen ieders bereik ligt, wordt hierbij als een belangrijke troef naar voor geschoven
voor Vlaanderen.

Het platteland als resource
De open ruimte is van cruciaal belang voor onze voedselproductie, maar ook in het licht van de
klimaatverandering: om het hitte-eilandeffect te temperen of om overstromingen op te vangen.
Ze zorgt voor biodiversiteit en vormt het landschap waarin stedelingen ontspannen en recreëren.
Het platteland beschikt niet alleen over natuurlijke, maar ook over menselijke hulpbronnen. De
aanwezigheid van menselijk en intellectueel kapitaal biedt heel wat kansen voor de ontwikkeling
van de open ruimte. We kunnen de open ruimte of het platteland dus beschouwen als een
belangrijke resource, met een intrinsieke kracht om transities en innovaties in te zetten.

Overlegprocessen op het platteland ondersteunen
Toch staat het platteland steeds meer onder druk. De wereld waarin we leven
verandert voortdurend en globalisering, klimaatverandering, verstedelijking
en bevolkingsgroei zijn maar enkele van de uitdagingen waar we mee
geconfronteerd worden. Diverse actoren, zoals landbouw, natuur, toerisme,
bewoners, ondernemers, landeigenaars, vastgoedsector, overheden
… zijn betrokken bij de evoluties op het platteland. Deze actoren zijn
meestal georganiseerd en kunnen op uiteenlopende manieren hun
belangen tot hun recht laten komen, zowel in de publieke ruimte
als in de beleidsorganen. De dynamiek tussen deze actoren leidt tot
veranderingsprocessen op het platteland. We willen de diversiteit aan
belangen en verwachtingen van deze actoren in kaart brengen en de
processen van belangenarticulatie begrijpen. Vanuit zijn opgebouwde
expertise wil ILVO deze processen, waarin diverse actoren uit de
landbouw- en voedingssector met elkaar in overleg treden, begeleiden.
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Behoud van de open ruimte
ILVO neemt een unieke plaats in bij het onderzoek naar plattelandsontwikkeling in Vlaanderen. Zo
hebben we veel expertise in huis over de ruimtelijke veranderingen op het platteland en de open
ruimte. ILVO zal het onderzoek om deze te kwantificeren en in kaart te brengen, onverminderd
ILVO
voortzetten. Zo helpt ons onderzoek mee zoeken naar manieren om beleidsmatig om te
neemt een
gaan met de druk op de open ruimte. Het kan daarbij gaan om innovatieve strategieën en
unieke plaats in
instrumenten voor het behoud en beheer van de open ruimte, maar ook om innovatieve
bij het onderzoek vormen van meervoudig ruimtegebruik.

naar plattelandsHet is belangrijk dat we onszelf de vraag stellen welk landbouwsysteem het beste aansluit
ontwikkeling in
bij de troeven en potenties van een bepaald gebied, welke rol de landbouwer daarin
Vlaanderen
kan opnemen en hoe hij daarin ondersteund kan worden. De verwevenheid van stad en
platteland, de dialoog tussen de verschillende actoren en het monitoren van de leefbaarheid
van het platteland, zijn hierbij belangrijke strategische uitdagingen.

Sociale veranderingen
De instroom van nieuwe actoren, niet-landbouwers, zorgt voor sociale veranderingen op het
platteland. Deze nieuwe actoren kijken op een andere manier naar het platteland en hebben
andere verwachtingen. Bovendien krijgen andere mensen verantwoordelijkheid bij beslissingen
over het landgebruik, waardoor nieuwe machtsrelaties ontstaan. Deze nieuwe actoren en hun
activiteiten transformeren het landschap. Vruchtbare gronden en gezonde bodems worden
ingenomen door allerlei activiteiten. Woonkernen breiden uit, wegen worden aangelegd en
oppervlaktes worden verhard. Ook stedelijke functies vinden steeds meer hun weg naar het
platteland: wonen, industrie, infrastructuur, havenuitbreiding, kleinschalige economische
activiteiten enzovoort.
Hoe groot de impact is van dergelijke veranderingen, wordt mee bepaald door de veerkracht
van het platteland: de capaciteit van een landbouwgebied om zich zo aan te passen aan
veranderende omstandigheden dat de levensstandaard behouden blijft. Het gaat daarbij zowel
om de inherente economische, ecologisch als sociaal-culturele kenmerken van een bepaalde
plattelandsregio.
Via verschillende onderzoeksporen zal ILVO scenario’s onderzoeken over hoe we het platteland
ten volle als een resource kunnen gebruiken en de ligging in een metropolitaan gebied als kans
kunnen beschouwen. Ook onderzoek naar zogenaamde ‘groene’ en ‘blauwe’ diensten past in dit
kader.
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3.7	Exploitatie van mariene productie
Mariene productie wint aan belang in het kader van de blauwe economie, mede door de
ontwikkelingen rond ‘blauwe groei’ en ‘blauwe biotech’. Binnen ILVO blijven visserij en de
ILVO
duurzame exploitatie van het mariene milieu dan ook een belangrijke onderzoekslijn.
De druk op natuurlijke hulpbronnen en ruimte op zee wordt steeds groter, waardoor een
verbreedt
strikte opvolging van Europese, federale en Vlaamse richtlijnen steeds belangrijker wordt. het sectorgerichte
ILVO verbreedt het sectorgerichte onderzoek tot een systeemvisie op visserij en mariene
onderzoek tot een
productie. Daarbij spelen valorisatie, internationale samenwerking en samenwerking
systeemvisie op
met bedrijven en het beleid een grote rol.

Gezonde visbestanden

visserij en mariene
productie

Gezonde visbestanden zijn de basis voor een socio-economisch weerbare visserij. ILVO zet hiertoe
in op een kwaliteitsvolle gegevensverzameling van alle aspecten van de Belgische visserijsector
en het continu verbeteren van analysemethodes en modellering. Onze sterkte is dat we gegevens
samenbrengen uit een brede variatie aan databronnen en die gestandaardiseerd toegankelijk
maken in een performante databank.

Visserij-technische innovatie
Innovatie in de visserijsector is essentieel. Het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) en
de bijhorende aanlandplicht, de vraag naar duurzaam gevangen vis, de nood aan efficiëntere
visserijtechnieken, de hoge uitbatingskosten en de vrees voor een beperkte toegang tot
visgronden vormen hierbij belangrijke drijvende krachten. ILVO streeft ernaar om op basis van
dialoog en gericht en innovatief wetenschappelijk onderzoek de sector verder te verduurzamen
en het Vlaamse beleid te adviseren. Het omgaan met de aanlandplicht en de impact die de
visserij heeft op het mariene ecosysteem is een grote uitdaging voor de sector. Concreet focust
het visserij-technische onderzoek zich daarom zowel op het verminderen van de impact van
de huidige boomkor, de verdere ontwikkeling van de pulsvisserij en de passieve visserij, als op
het overlevingsonderzoek. Nieuwe ideeën rond een betere ruimtelijke planning van de visserij
om de teruggooi en bodemberoering te verminderen, worden uitgewerkt. Het gebruik van de
vissersvloot als nieuwe bron van informatie, die real-time adviezen kan geven voor een optimale
ruimtelijke spreiding van de visserij-activiteiten, zal de volgende jaren meer aandacht krijgen.

Naar een duurzame aquacultuur
Vis, schaaldieren, schelpdieren, zeewieren …: de natuurlijke visbestanden kunnen niet meer voldoen
aan de globale vraag naar producten uit zee. Het zwaartepunt van de aquacultuurproductie
ligt momenteel in Zuidoost-Azië: landen met een zeer sterke economische groei, maar ook een
groeiende interne markt. Binnen Europa bestaat de vrees dat de toestroom van goedkope
visproducten uit aquacultuur vanuit deze landen zal verminderen. Daarom drijft Europa de eigen
aquacultuurproductie op.
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ILVO verricht onderzoek naar de ontwikkeling van duurzame aquacultuur, aan land en op zee.
Duurzaamheid staat hierbij centraal, door de impact op de leefomgeving te reduceren, de
afhankelijkheid van vismeel en -olie te reduceren door ontwikkeling van voeders met alternatieve
eiwit- en vetzuurbronnen, door producten te diversifiëren, nieuwe productieprocessen en
-systemen te ontwikkelen en acute problemen op bedrijfsniveau op te lossen.

Productmonitoring
Visserijproducten moeten voldoen aan de voorschriften op het gebied van veiligheid en
kwaliteit. ILVO ontwikkelt biologische, sensorische, fysische, chemische en chromatografische
methodes om de versheid en kwaliteit te monitoren. Ook voedselintegriteit en
authenticiteit zijn van toenemend belang in het ILVO-visserijonderzoek. Nieuw is de
focus op nieuwe zogenaamde emerging contaminanten in het mariene ecosysteem,
waarvoor nog geen normen bestaan. Voorbeelden hiervan zijn de accumulatie van
nieuwe antifoulings en toxische metalen, micro-en nanoplastics in voedingswaren en
nieuwe biotoxines die opduiken door de klimaatverandering. Maar ook endocriene
verstoorders, algentoxines en farmaceutica zijn mogelijke onderzoekspistes.

Blauwe biotech
Blauwe biotechnologie is een van de vijf sectoren van het ‘Blauwe Groei’-initiatief van de
EU om het potentieel van de Europese oceanen, zeeën en kusten verder te exploiteren. Ook
ILVO zet zijn schouders onder de verdere ontwikkeling van blauwe biotechnologie. De zee
vertegenwoordigt een eiwit- en genenpool die amper gekend is, laat staan geëxploiteerd wordt.
Mariene organismen zoals bacteriën en fungi kunnen hun nut hebben in biotechnologische
processen, zoals conversie en afbraak van allerlei stoffen. De immense genen- en eiwitpool
zelf kan echter ook een belangrijke nieuwe mariene hulpbron vormen met een belangrijk
valorisatiepotentieel. Zo kunnen enzymen, biomaterialen, intermediairen voor geneesmiddelen
… worden ontwikkeld tot producten voor voeding, menselijke gezondheid of voor industriële
toepassingen.
Blauwe technologie draagt ook bij tot de concepten van circulaire economie (zero-waste) en
bio-economie. Micro- en macroalgen vertegenwoordigen een
Ontzettend veel factoren hebben een impact op deze kwaliteit en belangrijke component van de mariene biomassa, met een grote
verscheidenheid aan valoriseerbare producten (van farmaceutische
daarom is een geïntegreerde aanpak nodig. ILVO focust op:
producten tot feed). De CO2-opslagcapaciteit van algen is bovendien
1) het onderzoek naar de biologische, toxicologische een troef en een mogelijke maatregel om de klimaatverandering
en chemische effecten van menselijke activiteiten op de tegen te gaan.
ecosysteemcomponenten en hun habitat;

2) de studie van verschillende types van vervuiling op het
mariene ecosysteem.
Naast de conventionele meet- en analysemethodes zetten we
ook in op nieuwe technieken zoals sediment profile imaging,
DNA metabarcoding en metagenomics.

Kwaliteit van het mariene milieu

Bij het streven naar een duurzame exploitatie van de natuurlijke
mariene rijkdommen moeten we de kwaliteit van het mariene milieu
op een wetenschappelijk onderbouwde manier kunnen evalueren.
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3.8	Klimaat
De klimaatverandering is een van de prioritaire uitdagingen voor het beleid, het bedrijfsleven
en het onderzoek. De landbouwsector is onderhevig aan de klimaatverandering en draagt er
tegelijk toe bij.

Klimaatresolutie (2016)

“

Quasi wereldwijd is er een consensus dat alle sectoren dringend mitigerende, adaptieve
en ruimtelijke klimaatmaatregelen moeten nemen. Wat landbouw betreft sluit de Vlaamse
beleidswereld daar naadloos bij aan, met een uitdrukkelijke wens. In de Klimaatresolutie (2016),
die kamerbreed werd goedgekeurd door het Vlaamse parlement en ondertekend werd door alle
partijen klinkt het

“dat Vlaanderen een voortrekkersrol speelt op vlak van klimaatefficiënte land- en
tuinbouwproductie, (…) dat de knowhow van de Vlaamse land- en tuinbouwsector
om het mondiale klimaatprobleem aan te pakken verder wordt ontwikkeld om
klimaatefficiënte land- en tuinbouwproducten te bekomen, met een globaal vergeleken
lagere broeikasgasuitstoot per eenheid van product, (…) dat de methaanuitstoot van de
veestapel naar omlaag moet via onderzoek en kennisoverdracht, door het optimaliseren
van voederrantsoenen en/of -efficiëntie, en door de bouw van emissiearme stalsystemen,
(…) dat er een focus komt op precisielandbouw, een techniek op maat van het gewas en
het dier, een agro-ecologisch principe, op biotechnologische processen en op andere
technieken die het gebruik van hulpbronnen (energie, gewasbeschermingsmiddelen,
antibiotica, kunstmest,…) kunnen verminderen.”
Het ILVO-Expertisecentrum Klimaat & Landbouw, opgericht eind
2016 onder impuls van de Vlaamse minister voor Landbouw, heeft
een dubbel doel:
1) de multidisciplinariteit van het klimaatonderzoek verder
versterken door de uiteenlopende expertises en kennisdomeinen
op het gebied van klimaat binnen ILVO samen te brengen, verder
te ontwikkelen en de internationale evoluties op het gebied van
klimaat- en landbouwonderzoek op de voet te volgen.
2) lopende en nieuwe onderzoeksprojecten en -resultaten
binnen en buiten ILVO in verband te brengen met de
klimaatimpact en -uitdaging.

“

Expertisecentrum Landbouw en Klimaat
ILVO beschikt al over heel wat kennis in dit domein. Zowel de effecten van landbouw op het
klimaat (kwantificeren van de uitstoot van broeikasgassen door landbouw) als de effecten van de
klimaatverandering op de landbouw (ontwikkeling van nieuwe ziekten en plagen) komen reeds
voor in talrijke onderzoeksprojecten.
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Mitigatie
Het landbouwonderzoek zet sterk in op de reductie van koolstofdioxide, methaan en ammoniak.
De emissies uit de veehouderij, zowel de broeikasgassen als ammoniak, geur en fijn stof, worden
veroorzaakt door biologische processen die zich niet gemakkelijk mechanisch laten reduceren.
De onderzoekslijn rond het pensmicrobioom past onder meer in het thema klimaatmitigatie. Het
doel van deze onderzoekstopic is om de maag-darmflora van herkauwers te beïnvloeden, en om
zo minder methaan uit te stoten. In de veehouderij mikt ILVO dus zowel op probate ingrepen op
het niveau van dier en kudde, als op maatregelen op het vlak van bedrijfsmanagement.
In de visserij wordt onder meer gekeken naar energiezuinige vaartuigmotoren, nutriëntenarme
maricultuur en valorisaties van mariene biomassa om de uitstoot van broeikasgassen te temperen.
In de plantaardige sector wordt mitigatie onder meer gelinkt aan alternatieven voor veen (een
fossiele grondstof) en aan compost. Compost kan de koolstofopslag in de bodem bevorderen en
de behoefte aan kunstmeststoffen die leefmilieu en klimaat belasten, doen dalen.

Adaptatie en LULUCF (Land use, Land Use Change and Forestry)
Dat CO2 kan worden gecapteerd en opgeslagen in de bodem is geweten. ILVO wil
ILVO
die kennis verder onderbouwen. Waar, via welke teelt- en bemestingsregimes,
focust
op
met welke klimaataangepaste gewassen, en via welke incentives kan in de
strategieën
om
Vlaamse bodems meer koolstof worden opgeslagen?

de open ruimte

De klimaatverandering zet Vlaanderen onder druk, onder meer door de klimaat-bestendiger
toename van overstromingen, langdurige droogte en de stijgende vraag
in te richten
naar verkoeling. ILVO focust daarom op strategieën om de open
ruimte klimaatbestendiger in te richten. Landbouwbodems zullen
hiertoe moeten bijdragen, door overtollig water te bergen en
door, via een robuuster bodemleven, planten beter weerbaar te maken tegen
(nieuwe) plantenziektes.
Klimaatadaptatie wordt voor de voedingssector en bij uitbreiding voor
de hele (bio-) economie een uitdaging. ILVO heeft nu al de emerging
risks in de voedselveiligheid in het vizier. Duurzaam gebruik van
biomassa, inclusief reststromen, met specifieke aandacht voor het
minimaliseren van de klimaatimpact van plantaardige en dierlijk
productie en de verwerking ervan tot voeding, voeder of ander
bio-gebaseerde producten (materialen, energie …) is eveneens een
klimaatgerelateerde ambitie.
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4. Wetenschappelijke ambities
en instrumenten
Onze horizontale concepten – systeemdenken en kennisintegratie – en onze thematische
onderzoekslijnen geven de richting aan waarin het ILVO-onderzoek de komende jaren zal
evolueren. In de complexe context van veranderende ecosystemen en nieuwe uitdagingen
zetten we onze technische competenties, tools en methodologische zo in dat ze optimaal leiden
tot de realisatie van de ILVO-visie. In living labs, ontmoetingsplaatsen waar gespecialiseerde
ontwikkelingen en diensten het licht zien, faciliteren we de dialoog tussen onderzoek en
maatschappij. Onze technologieplatforms en de centrale rol die we geven aan experimental
design ontsluiten de meest gespecialiseerde tools voor al onze onderzoekers. En ILVO blijft
doelbewust investeren in de inter- en transdisciplinariteit van zijn onderzoek.

4.1	Living labs
ILVO beschikt over alle troeven om te fungeren als proeftuin voor multidisciplinaire, praktijkgerichte
innovaties in de landbouw- en voedingssector. Onze onderzoekscentrum bundelt diverse
onderzoekshubs waar interactie plaatsvindt tussen fundamenteel en toegepast onderzoek,
industrie, praktijkcentra, landbouwers, beleid en voorlichting. Hoe die interactie er concreet
uitziet, hangt af van de aard van de infrastructuur en het onderzoek. In de varkenssector wordt
hier al mooi op ingespeeld door het Varkensloket.
Binnen ILVO zijn verschillende onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten aanwezig die perfect
aan bovenstaande definitie voldoen. ILVO wil die centra van uitwisseling en co-creatie meer
zichtbaarheid en identiteit geven. Daarbovenop plaatsen we een aantal nieuwe living labs in de
schijnwerpers:

Food Pilot
De uitgebreide infrastructuur en grondige kennis maakt van ILVO de ideale ontmoetingsplaats
voor bedrijven aan beide zijden van de productieketen. De interactie tussen bedrijven die
actief zijn in de primaire productie en bedrijven uit de verwerkende industrie is cruciaal voor
onze voedselvoorziening. De Food Pilot, die we samen met Flanders’ FOOD uitbaten, is een
toonbeeld van een living lab. De pilot is een analyse- en dienstverleningscentrum dat beschikt
over expertise en infrastructuur, zoals een semi-industriële piloothal waar uitdagingen en noden
van de verwerkende industrie gekoppeld worden aan vragen vanuit de primaire productie. ILVO
wil, meer nog dan in het verleden, de bruggenbouwer zijn tussen productie en verwerking en als
draaischijf fungeren voor het capteren van onderzoeksnoden en aanreiken van instrumenten om
innovatie te versnellen. ILVO zal zich daarom actief inschrijven in de Vlaamse speerpuntcluster
voor de agro-foodindustrie.
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Veehouderij
Ook in de dierlijke sector liggen er nog heel wat kansen om bedrijven competitiever te
maken. ILVO heeft de ambitie om door te groeien als het centrale aanspreekpunt
voor onderzoek voor de dierlijke sector. De beschikbare stalinfrastructuur
van ILVO samen met onze uitgebreide expertise vormen de perfecte basis
om onze rol als living lab voor duurzame dierlijke productie nog verder
uit te bouwen. Dat doen we door alle spelers uit productie, verwerking en
onderzoek samen te brengen in een open, constructieve en innovatieve
omgeving. ILVO’s nieuwe melkveestal en varkenscampus zijn hiervan
treffende voorbeelden.

Proefboerderij
De proefboerderij van ILVO is een ideale infrastructuur om uit te bouwen tot
living lab. Ook de inplanting van de proefhoeve in zijn ruimere omliggende
omgeving kan als een landschapsobservatorium of living lab benut worden.
Door de praktijkopvolging en praktische implementatie van technologische
ontwikkelingen in de proefboerderij kan ILVO een significante bijdrage leveren
aan de innovatie in de Vlaamse agrofoodsector. Concrete innovaties, initiatieven rond
duurzaamheid, energie- en waterverbruik of aanpassingen van teelttechnieken worden
optimaal ingezet worden op onze eigen proefboerderij. We bouwen de boerderij uit tot een
ontmoetingsplaats voor landbouwers, vertegenwoordigers van het beleid, sectororganisaties,
onderzoekers en voorlichters. Met de kennis die we hierbij verwerven, zijn we ook klaar om de
stap te zetten naar on-farm research: onderzoek op het landbouwbedrijf zelf nadat de proof of
concept geleverd werd in de eigen proefboerderij.
Het uitbouwen van de proefboerderij als landschapsobservatorium is een illustratie van
onze systeembenadering. Het gros van de ILVO-infrastructuur ligt in een peri-urbaan en
multifunctioneel landschap op het grondgebied van de Oost-Vlaamse deelgemeenten Gontrode,
Lemberge en Landskouter. Dit landschap is een goede referentie als onderzoekszone voor
primaire productie, maar heeft ook belangrijke andere functies: biodiversiteit (bv. de Natura
2000-zone Aelmoeseneiebos), wonen, recreatie en levering van regulerende ecosysteemdiensten.
Zowel ecologische als sociale interacties kunnen in deze omgeving bestudeerd worden en als
proof of concept benut worden voor ander onderzoeken die zich in een multifunctioneel
landschap afspelen.

Precisielandbouw
Precisielandbouw of smart digital farming is een belangrijke sleutel tot verduurzaming van het
klassieke landbouwsysteem. Precisielandbouw biedt een heel scala aan mogelijkheden waarbij
niet alleen een hele reeks wetenschappelijke disciplines betrokken zijn, maar ook uiteenlopende
sectoren. ILVO bouwt precisielandbouw uit als living lab. Dat doen we door verder in te zetten
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op de uitbreiding van de nodige veld- en stalinfrastructuur en accommodatie, alsook op de
nodige computationele kracht en engineering skills.

ILVO
bouwt precisielandbouw uit als
living lab

Precisielandbouw bevindt zich op het raakvlak van technologische evoluties
(drones, robotica, sensoren) en evoluties in bedrijfsmanagement (innovatieve
monitoringstechnieken, bedrijfsautomatisatie, verlichting van arbeid). De snelle
ontwikkeling van ICT en sensorgebaseerde technologieën en software zorgt ervoor dat
een groeiende hoeveelheid gegevens verzameld kan worden. De datarevolutie zal zich de
komende jaren razendsnel ontwikkelen in de agrifoodsector. In overleg met alle betrokken
actoren verrichten we onderzoek naar geschikte businessmodellen en naar de waardecaptatie
van data en sensortechnologie. ILVO wil zijn dienstverlening in dit domein verder uitbouwen
en de wisselwerking met de landbouw- en voedingssector verder versterken. Zo willen we een
actieve rol spelen in de ontsluiting van het economische potentieel van die datarevolutie voor
Vlaanderen en willen we helpen om de competitiviteit van de Vlaamse bedrijven aan te
scherpen.

Veredeling
ILVO is vanuit zijn jarenlange traditie in veredelingsonderzoek uitgegroeid
tot een ontmoetingsplaats voor de veredelings-, jongplanten- en
zaadsector. Eigen veredelingsprogramma’s worden uitgevoerd
in nauwe samenwerking en interactie met telerscoöperaties en
zaadbedrijven. We investeren in de ontwikkeling van specifieke
technologieën zoals protoplastenfusies en in CRISPR/CAS9.
We begeleiden de implementatie van de ontwikkelde knowhow in
specifieke veredelingsprogramma’s van de veredelingsbedrijven.
We zetten in op de uitbouw van een lerend netwerk met bedrijven
en kenniscentra om zo de doorstroming van kennis op het vlak van
veredelingstechnologie te versnellen en het kennisniveau van de
Vlaamse bedrijven permanent te verhogen. We beschikken over de
nodige laboratorium- en serre-infrastructuur om onderzoek binnen de
geldende bioveiligheidsregels uit te voeren.

Diagnosecentrum voor Planten
Bij het Plantendiagnosecentrum van ILVO komen heel wat bedrijven en overheden aankloppen
voor advies. Met een waaier aan activiteiten is het ook een draaischijf voor kennis en ontwikkeling
van nieuwe technologie. Zo is het diagnosecentrum binnen België en de Europese Unie erkend
als Nationaal Referentielaboratorium Plantengezondheid, het expertisecentrum dat overheden
en andere laboratoria wetenschappelijk ondersteunt. Er lopen ook diverse samenwerkingen
in diagnostisch onderzoek en ontwikkeling van bio-toetsen, op vraag van instellingen voor
fundamenteel onderzoek en buitenlandse onderzoekscentra. Het Plantendiagnosecentrum van
ILVO werkt ook mee aan opleidingen voor studenten en medewerkers van universiteiten en
praktijkscholen.

37

Compost-site
ILVO beschikt over een vergunde compostsite (VLAREM) met kwaliteitszorgsysteem
(VLACO gecertificeerde OBA-compost (organisch-biologisch afval)). Die dient
om de reststromen afkomstig van de proefveldwerking en de proefopzetten
in de serres en het groenafval afkomstig van het onderhoud van de ILVOplantsoenen te verwerken. De installatie is van het type ‘rillencompostering’,
waarbij samenstelling en proces maximaal kunnen aangestuurd worden.
De afgewerkte compost wordt toegepast op de ILVO-percelen, om er de
bodemkwaliteit te verbeteren door het toedienen van stabiele organische
stof, voedingsstoffen en nuttige bodembiologie. De compostsite wordt
ook gebruikt in het kader van de wetenschappelijke missie van ILVO.

Er vindt onderzoek plaats naar:
1) de optimalisatie van het composteringsproces door het
gebruik van toeslagstoffen;
2) de mogelijkheid om alternatieve organische reststromen te
benutten;
3) de bereiding van compostproducten die veenproducten
kunnen vervangen in teeltsubstraten. Ook wordt er compost
bereid voor de meerjarige proeven rond bodembeheer op de
velden van ILVO en daarbuiten.

4.2	Experimental design
De algemene maatschappelijke trend naar verdere digitalisering en het toenemende belang van
solide data laten zich ook voelen in het ILVO-onderzoek. Publieke middelen die besteed worden
aan wetenschappelijk onderzoek, moeten zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Het doorgedreven
gebruik van modellen en statistische tools willen we ook inzetten om het onderzoek zelf op
een meer efficiënte manier te laten verlopen. ‘Experimental design’ is een verzamelnaam voor
statistische instrumenten die ingeschakeld kunnen worden om experimenten efficiënter te laten
verlopen, zonder hierbij in te boeten aan kwaliteit of relevantie van de resultaten. ILVO zal
optimaal gebruikmaken van deze beschikbare instrumenten en zijn expertise in de toepassing
ervan verder uitbouwen.
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4.3

Onze technologieplatformen

ILVO investeerde de afgelopen jaren sterk in de uitbouw van specifieke en geavanceerde
infrastructuur. Deze investeringen openen nieuwe mogelijkheden voor toekomstgericht
onderzoek en dienstverlening. Het duurzaam exploiteren en verder uitbouwen van onze
technologieplatformen is cruciaal om onze onderzoeksstrategie te kunnen uitvoeren.

Genomics
Wat?

Een hoogtechnologisch platform rond genomics (Next Generation Sequencing), kwantitatieve genetica (associatie mapping) en populatiegenetica.
De focus is de implementatie van innovatieve experimentele - en bio-informaticamethoden voor
de verwerking en interpretatie van (meta)genomics data. Het gaat onder meer om (kwantitatieve)
data voor de taxonomische of functionele samenstelling van complexe gemeenschappen
(bv. micro-organismen, …) en de (kwantitatieve) analyse van de genomische diversiteit binnen
een welbepaalde species via genoom-annotatie en ‘Allele Frequency Fingerprinting’ (cultivar
identificatie, adaptieve loci, enzovoort ).

Meet@all
Wat?

Een state-of-the art expertisecentrum rond chromatografie en massaspectrometrie
Dit expertisecentrum is uitgerust met moderne, performante toestellen, gericht op
het ontwikkelen van wetenschappelijke knowhow rond massaspectrometrisch
gebaseerde analyses van specifieke componenten in planten, dieren en voeding.
iSense

Wat?

Een technologieplatform gericht op het brede veld van de sensortechnologie.

Door het inzetten van sensortechnologie via concrete innovaties
in de landbouw, visserij en voeding wil ILVO de duurzaamheid,
efficiëntie, dierenwelzijn, kwaliteit en veiligheid verhogen. Met dit
technologieplatform willen we in de sector een voorbeeldfunctie
opnemen en het uithangbord worden voor onderzoek rond sensoren in
de landbouw en voeding. ILVO zet in op ‘smart farming’, precisielandbouw,
dronetechnologie en de digitale boerderij. Telkens maken we werk van
technologische innovaties met een praktische en economische meerwaarde.
Door de combinatie van onderzoeksinfrastructuur, een proefboerderij, rollend
materiaal en solide kennis, heeft ILVO een unieke troef in handen om hierin het
voortouw te nemen.
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NBT
Wat?

Het platform voor New Breeding Techniques (NBT) is recent opgericht vanuit de
observatie dat recent een aantal innovatieve veredelingstechnieken ontwikkeld zijn
waaronder cisgenese, TALEN, ZFN, CRISPR/Cas9 … Deze nieuwe technieken zijn bedoeld
We
om de genetische informatie van een organisme op een gerichte en stabiele manier
bouwen
te wijzigen.
verder aan de

lange traditie van
Voor ILVO is het van strategisch belang om de evolutie in dit domein, zowel qua
hoogstaand
technologie als regelgeving, op de voet te volgen. Daarnaast zal het bepaalde nieuwe
technologieën, zoals CRISPR/CAS9, ook zelf implementeren. We bouwen hiermee verder
veredelingsaan de lange traditie van hoogstaand veredelingsonderzoek. Dankzij die expertise kunnen
onderzoek
we de nieuwste veredelingstechnologieën beschikbaar maken voor de Vlaamse sector en het
beleid ondersteunen op het gebied van NBT en relevante regelgeving.

Modellering
Wat?

Een brede expertisecluster rond modellering
ILVO zal in de komende jaren blijven inzetten op het uitbouwen van modellen. Welke invloed
precies, en hoe groot die is, wordt voorspeld aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde
computermodellen. Doordat die modellen vaak algemeen van aard zijn, brengen ze
de specificiteit van bepaalde gewassen niet in rekening, denk maar aan de lagere
opbrengsten van graslanden tijdens de zomer en de lagere opbrengsten van
zomergewassen als gevolg van droogte-episodes. De voorbije jaren hebben
we hierin een ruime knowhow uitgebouwd, die we willen bundelen in
een expertise-cluster rond modellering. Het belang dat we hechten aan
modellering volgt rechtstreeks uit de systeembenadering die ILVO
nastreeft.

Als het aankomt op modellering beschikt ILVO over twee unieke
troeven:
1) We hebben zowel de expertise om modellen op te stellen en
te programmeren, maar ook om deze in praktijkomstandigheden
objectief en op een wetenschappelijk correcte manier na te
meten en te valideren.
2) Voor het opmaken van diverse, complexe modellen kunnen
we terugvallen op historische en nieuwe datareeksen afkomstig
van een brede variatie van onderzoeksdisciplines.
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4.4

Voortzetten van inter- en transdisciplinair onderzoek

Het inter- en transdisciplinair onderzoek aan ILVO, ingezet bij de lancering van ILVO 2020 in
2008, is uitgegroeid tot een van onze grootste troeven. De inspanningen om wetenschappelijke
kennis en expertise binnen een bepaald onderzoeksveld toe te passen of in te zetten in andere
onderzoeksvelden willen we nog opdrijven. Door kennis in te zetten over de grenzen van
onderzoeksdomeinen of biologische niches heen, kunnen we de onderzoekcyclus
nog
efficiënter organiseren.
Door

kennis in

Het genomisch onderzoek is daarvan een illustratie. De internationale
te zetten over
wetenschap heeft op dit domein de laatste jaren
de grenzen van
enorme stappen vooruitgezet. Dat een
gezond microbioom bepalend is voor
onderzoeksdomeinen
een goede gezondheid, is intussen
of biologische niches
algemeen geweten. Het aspect
heen, kunnen we de
darmgezondheid bij mens
onderzoekcyclus
en dier is nog niet volledig
begrepen. Wel bestaat er
nog efficiënter
een wereldwijde consensus
organiseren
dat naast de darmmicrobiota
ook de intestinale barrière,
de
mucosale immuniteit en darmmetabolieten
belangrijke parameters zijn om dit te beschrijven.
Verder onderzoek naar het darmmicrobioom
vergt de combinatie van verschillende
expertisedomeinen binnen en buiten ILVO.
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