
 

 
 

 

Format voor het indienen van een 

wens   
voor de Oproep van de Brancheorganisatie Akkerbouw 

 
Titel wens      Bijdrage gerstrassenonderzoek NIBEM 
 
Contactgegevens indiener:    Naam: Anne-Marie Niks 
      Bedrijf: NIBEM 
      e-mailadres: AMNiks@dranken.org 
 
 
Wat is de aanleiding of reden voor uw wens? 
 
Jaarlijks doen wij vanuit onze stichting (samen met alle ketenpartners; veredelaars, telers, collecteurs, 
mouters, brouwers) onderzoek naar brouwgerstrassen die geschikt zijn voor Nederlandse teelt.  

- De landbouwkundige eigenschappen van de gerstrassen worden beoordeeld binnen het 

CGO-onderzoeksprogramma (dit deel van het onderzoek wordt niet bekostigd door NIBEM).  

- Voor de mout en brouweigenschappen van de verschillende rassen laten wij onderzoek doen 

bij VLB (Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin). Het onderzoek is gericht op de 

geschiktheid van rassen voor een kwalitatief eindproduct bier en op het rendement. 

  
Aanvankelijk hadden wij voldoende eigen middelen binnen de organisatie voor de bekostiging van het 
onderzoek, maar door een verandering in de organisatie zien wij ons genoodzaakt om jaarlijks een 
bijdrage te vragen van de ketenpartners uit de brouwgerstketen. Hoe we de bijdrage van de telers 
kunnen realiseren is tot nu toe nog een uitdaging. 
 
 
Beschrijf kort wat uw wens inhoudt en welke concrete resultaten u verwacht. 
 
In het overzicht van het onderzoeksprogramma zien we de volgende 4 thema’s  
- Vitale bodem (bodemchemie, bodembiologie, bodempathogenen, bodemfysisch)  
- Vitaal gewas (veredeling en uitgangsmaterialen, gewasbescherming, ziekten en plagen en 
onkruidbestrijding en –beheersing)  
- Energie en Kringlopen (circulaire akkerbouw, incl. biobased economy)  
- Management, Economie en Data (harmonisatie en uitwisseling van data, oogst, bewaring en 
verwerking).  
  
Wij wensen een gedeeltelijke vergoeding van ons gerstrassenonderzoek (het gedeelte vanuit de 
telers a 25.000 euro per jaar) vanuit het thema Vitaal gewas (veredeling) of Management, Economie 
en Data. Wij verwachten dat dit er aan bijdraagt dat het gerstrassenonderzoek blijft bestaan en dat dit 
de positie van gerstteelt in Nederland verstevigd/verbeterd. 
 
 
Eventueel beschrijving van de globale aanpak en betrokkenen. 
 
Het onderdeel van het onderzoek voor de mout en brouweigenschappen van de verschillende rassen  
bij VLB (Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin). Het onderzoek is gericht op de 
geschiktheid van rassen voor een kwalitatief eindproduct bier en op het rendement. 
 
Voor het onderzoek zal er tevens worden bijgedragen door andere ketenschakels (veredelaars, 
collecteurs, mouters, brouwers). 


