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Toen ik onlangs met collega Kees van
Ettekoven terugkeek op zijn veertig-
jarig dienstverband en twintig jaar
Europees kwekersrecht, konden wij
samen de conclusie trekken dat er
veel is veranderd in de wereld van
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. 

De ontwikkelingen gaan snel en de
inzet van nieuwe technieken spelen
een belangrijke rol. Veredelaars, plant-
kwekers en andere ondernemers staan
dagelijks voor vele keuzes. 
Maar welke keuze maak je? Wat is
interessant voor je als persoon, bedrijf
of juist sector? “Regeren is vooruitzien”
is een bekend gezegde en geeft aan
dat politici niet kunnen werken zonder
inspiratie uit toekomstbeelden.
Vooruitzien in de praktijk is niet zo
eenvoudig. Richt je je als veredelings-
bedrijf op kwekersrecht of juist op
octrooi, of wellicht beide? Ga je pro-
duceren voor de afzet via de veiling,

specifieke keten of produceer je juist
planten voor inhoudsstoffen die nodig
zijn voor de medische wereld? Blijf je
als inspectiedienst of bedrijfslaborato-
rium je richten op traditionele toets-
methoden of richt je je op nieuwe
technieken als sequencing? Dit is
maar een kleine greep uit de vragen
die in onze sectoren spelen. De onder-
nemer van vandaag ziet veel meer
vragen op zich af komen.

Bent u als ondernemer actief bezig
met de toekomst, of is het vooral de
‘daily business’ die bepalend is voor
de agenda van morgen? 

Staatsecretaris Dijksma maakte op 
16 oktober bekend dat het kabinet wil
dat de agrarische keuringen in het pu-
blieke domein worden (terug)gebracht.
Nu zijn veel keuringsdiensten privaat-
rechtelijk. Als het aan het kabinet ligt
zal dit moeten veranderen. De situatie
in de plantaardige sector is echter
complex. Het ontvlechten van wette-
lijke en nevenwettelijke taken kan de
sector haar internationale koppositie
kosten! Gelukkig liet het kabinet aan
de Tweede Kamer weten hierover
nadrukkelijk in gesprek te willen gaan
met de keuringsdiensten en de branche-
organisaties, om samen een gedragen
en werkbaar model te ontwikkelen. 

Wat zijn de gevolgen van het maken
van belangrijke beleidskeuzes?
Regeren is niet alleen vooruitzien,
maar vooral ook overzien wat de
consequenties zijn. l
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“Regeren is overzien”

“Het ontvlechten van

wettelijke en

nevenwettelijke taken

kan de sector haar

internationale

koppositie kosten.”

John van Ruiten
Directeur Naktuinbouw

Voorwoord
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Boomzaden
In Nederland staan zogenaamde opstanden

(groepen van bomen) die aan hoge kwaliteits-

eisen voldoen. Deze opstanden zijn jaren

geleden in kaart gebracht en worden jaar-

lijks beoordeeld. Soms valt er een opstand 

af en soms komt er één bij. Als deze bomen

zaden produceren, zoals eik en beuk, dan

kunnen hier weer kwalitatief goede bomen

uitgroeien.

Deze hoge genetische kwaliteit is veelal

vereist om bossen opnieuw aan te planten,

of voor vervanging van bepaalde bomen. 

In Nederland certificeert Naktuinbouw 

de boomzaden en bomen die uit deze

opstanden voortkomen. Om de kwaliteit 

te waarborgen, begint het volgen van de

kwaliteit al bij het rapen van de boom-

zaden. Jaarlijks zijn in oktober zo’n vijf 

tot tien inspecteurs op pad; van Rijkswegen 

tot zeer fraai gekleurde bossen.

Foto: Het inzamelen van boomzaden. 

Naktuinbouw doet meer...
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Vanille is één van de duurste spece-
rijen ter wereld. De prijs van de ge-
droogde, gefermenteerde peulen van
de vanilleplant varieert op de wereld-
markt van 25 tot 500 dollar per kilo en
stabiliseerde de laatste jaren rond de
100 dollar. Het is een gecompliceerde
markt, die wordt beïnvloed door aan-

bod van synthetische vanille en een
sterk schommelend areaal. Stijgt de
prijs, dan wordt er meer aangeplant.
De boeren op Madagaskar, die onge-
veer tweederde van de wereldproduc-
tie voor hun rekening nemen, worden
er niet rijk van. Bovendien wisselt de
kwaliteit van het eindproduct.

Stel dat je vanille in kassen zou kun-
nen telen, onder geconditioneerde
omstandigheden. En stel dat je ook
het drogen en fermenteren nog beter
onder de knie zou krijgen. Dat is een
uitdaging. Geen Nederwiet, maar 
NederVanille. Teler Joris Elstgeest in
Nieuwe Wetering droomt samen met
andere telers al van een aromatische
toekomst. Een consortium van telers
en universiteiten onderzoekt de kan-
sen voor de vanilleteelt onder glas 
en probeert afnemers te vinden voor
het eindproduct. Elstgeest hoopt dat
NederVanille kan uitgroeien tot een
echt kwaliteitsproduct.
Onderzoeker Filip van Noort van 
Wageningen UR Glastuinbouw is be-
trokken bij het onderzoek. “Inmiddels
is ons project al redelijk bekend en
krijgen we ook hulp en adviezen van-
uit de hele wereld. Juist omdat er zo’n
gecompliceerd marktmechanisme
achter schuil gaat”, legt hij uit. 

Vergroening
Planten met bijzondere inhoudsstof-
fen staan erg in de belangstelling.
Trendwatchers voorspellen dat tech-
nisch hoogwaardige kassen de apo-
theek voor de toekomst zijn. Vanille 
is een voorbeeld van een aromatisch
gewas, maar de aandacht gaat ook 
uit naar bronnen voor groene gewas-
beschermingsmiddelen, verfstoffen,
cosmetica en medicijnen.

Het Kenniscentrum Plantenstoffen
helpt telers en andere bedrijven met
het vinden en benutten van deze
duurzame nieuwe grondstoffen. Jan
Smits is projectmanager en nauw be-
trokken bij Biobased Economy (BBE),
waarbij biomassa grondstof is voor
niet-voedsel toepassingen. Een voor-
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Gaan we weer natuurlijke indigo gebruiken als kleurstof

van spijkerbroeken? Zal de grootste fabrikant van cola

straks weer échte vanille gebruiken in plaats van synthe-

tische smaakmakers? Veel consumenten kiezen bewust

voor producten op natuurlijke basis. De glastuinbouw 

kan goed op deze trend inspelen door zich te specialiseren

in de teelt van deze bijzondere grondstoffen. We staan 

aan de vooravond van een innovatieve transitie.

Serieuze vergroening blijft niet lang 
Kenniscentrum Plantenstoffen stimuleert gebruik inhoudsstoffen

NederVanille in kas Wageningen UR
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meer uit ’

Filip van Noort:
“Er zijn aanwijzingen
dat Polygonum veel

makkelijker onder glas
is te telen 

dan in de vollegrond.”  



beeld daarvan zijn de vezels in toma-
tenplanten, die geschikt zijn voor de
verpakkingsindustrie. 
Tomaten bevatten echter niet alleen
vezels, maar tal van stoffen die ge-
schikt zijn voor andere toepassingen.
Onderzoeksbedrijf Fytagoras in Leiden
zoekt bijvoorbeeld in het plantensap
van tomatenstengels naar componen-
ten die actief kunnen zijn in groene
gewasbeschermingsmiddelen. Planten
leveren dus niet alleen goede voedings-
middelen en sierwaarde, ze hebben
nog veel meer waarde.

Hoge concentratie
Obesitas is een serieus en groeiend
probleem in onze samenleving. Het
grote zoeken is naar stoffen die sup-
plementen of medicijnen opleveren
die obesitas kunnen voorkomen of 
bestrijden. Een gewas dat in de belang-
stelling staat is Dioscorea oppositifolia,
ofwel Chinese Yam. Dit wordt al vele
honderden jaren geteeld als voedings-
middel, maar heeft ook een lange 
traditie op gebied van medicinale wer-
king. Stoffen uit deze wortel zouden
de vetopslag in het lichaam tegengaan.

Maar ook hiervoor geldt dat het onder-
zoek er nog volop mee aan de slag
moet.
Potplantenbedrijf Pothos Plant in
Monster experimenteert al met de
teelt van dit gewas. Het bedrijf pro-
beert de concentratie van nuttige stof-
fen zo hoog mogelijk te maken. Deze
intensieve manier van telen is kost-
baar, maar naar verwachting zal het
ook een schone en waardevolle stof
opleveren. Peter Olsthoorn van Pothos
Plant denkt dat daarvoor een markt is.

Screening sierteelt-
gewassen
Niet alleen de Yam is interessant. Een
project dat stoffen uit een breed spec-
trum sierteeltgewassen screent op hun
gewasbeschermende werking wordt
gefinancierd vanuit restant PT-gelden,
de Topsector Tuinbouw en Uitgangs-
materialen en FloraHolland. Na een 
literatuurstudie is een kleine selectie
van commercieel geteelde sierteelt-
gewassen (ongeveer twintig planten-
geslachten) uitgezocht om verder te
onderzoeken. Dit jaar test Wageningen
UR Glastuinbouw extracten daarvan
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op hun effecten in verschillende
toetsgewassen. Aandacht ligt op 
bestrijding van schimmels als meel-
dauw en Botrytis en plagen als trips,
bladluizen en spint.
Beschermde teelt maakt een streng
teeltprotocol mogelijk, waardoor ook
zuivere extracten ontstaan zonder
sporen van gewasbeschermingsmid-
delen. Dat het hier om duurzame
toepassingen gaat staat vast. Smits:
“De gewasbeschermingsindustrie is
serieus bezig met vergroening en de
voedingsmiddelenindustrie zoekt
ook naar natuurlijke bronnen. Het is
een beweging die doorzet naar inno-
vatie.”

Het Kenniscentrum Plantenstoffen
begon twee jaar geleden met de aan-
leg van een zogenaamde extracten-
bibliotheek. Deze is eind 2015 toe-
gankelijk voor afnemers. De biblio-
theek kan Nederlandse tuinders als
volwaardig leverancier koppelen 
aan producenten van farmaceutica,
agrochemie, kleur-, geur- en smaak-
stoffen, cosmetica, voedingssupple-
menten en veevoederadditieven. 

“Over tien jaar 

worden cross sectorale

business cases voor

het winnen van 

waardevolle stoffen

gewoon uitgevoerd.”

Polygonum tinctorium in de kas van Wageningen UR



De database bevat ongeveer 1.300 ver-
schillende soorten die in Nederland
commercieel worden geteeld, waar-
van de verschillende plantendelen in
totaal ongeveer 2.240 ruwe en 2.200
opgeschoonde extracten opleveren. 

Voedingssupplementen
Veel aandacht gaat al uit naar de teelt
van algen onder glas, mits het soorten
zijn die commercieel aantrekkelijk
zijn. Een voorbeeld daarvan zijn algen
die de gewilde rode pigmentstof 
astaxanthine aanmaken. Deze stof
kan kleurstoffen in voeding vervangen
en is bovendien een krachtige antioxi-
dant waarvan voedingssupplementen
worden gemaakt. Een consortium van
telers, toeleveranciers en onderzoek
richt zich op de teelt van deze algen in
reactoren (buizen) bij Wageningen UR
Glastuinbouw. 
Dit toegepaste onderzoek richt zich
allang niet meer op de vraag of deze
stof een bepaalde werking heeft, maar
op een goed teeltrecept. Verschillende
telers hebben al proeven op hun be-
drijf aangelegd en samen optimalise-
ren zij de teelt. 

Verfstof 
Bij hetzelfde onderzoekscentrum
werkt Filip van Noort ondertussen ook
aan de voorbereiding van een project
met de verfstof indigo, bekend van
spijkerbroeken en de kleding van 
nomadenvolk de Touareg, dat in de
Sahara leeft. Eerder bleek uit een 
economische studie dat de teelt van

Indigofera tinctoria onder glas waar-
schijnlijk niet rendabel zal zijn. Van
Noort heeft daarom zijn aandacht 
verlegd naar de teelt van Polygonum
tinctorium, waaruit ook indigo kan
worden gewonnen. Deze plant is 
mogelijk interessanter. 

“Er zijn aanwijzingen dat Polygonum
veel makkelijker onder glas te telen 
is dan in de vollegrond. Onder gecon-
ditioneerde omstandigheden hebben
we voeding en watergift beter in de
hand en lukt het om veel sneller te
telen”, legt hij uit. 
De Greenports Noord-Holland en 
Aalsmeer zijn aanjager van dit project.
In het consortium dat deze proef volgt
zitten vertegenwoordigers vanuit de
hele keten, dus telers, verwerkers en
TNO. 

Hoog op de agenda
Nieuwe toepassingen met planten-
stoffen staan hoog op de kennis- en
innovatieagenda van de zes Green-
ports. 
Biobased Economy, waar dit onder-
werp onder valt, krijgt steeds meer
aandacht. Smits: “Dit is bij uitstek 
een cross sectoraal onderwerp, omdat
er zoveel verbindingen liggen naar
voedingsindustrie, cosmetica, groene 
gewasbescherming en chemie. Met 
dit programma kan de tuinbouw 
excelleren. In kassen zijn de klimaat-
omstandigheden zo te creëren dat 
het maximale uit planten is te halen.
In combinatie met een sterke ver-
edelingssector heeft de Nederlandse
tuinbouw een goede uitgangspositie.” 

Smits kijkt met open vizier naar de
toekomst. “Over tien jaar worden
cross sectorale business cases voor
het winnen van waardevolle stoffen
gewoon uitgevoerd. Dan zal de tuin-
bouw heel gericht planten telen,
waarbij telers, extractiebedrijven en
industrie elkaar zullen versterken.”

l
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Indigofera tinctoria (foto WUR) Polygonum tinctorium (foto WUR)



Nieuwe rassen verschillen onderling steeds minder van 
elkaar. De zogenaamde ‘rasafstanden’ worden kleiner. Om
de onderlinge verschillen goed te kunnen blijven zien, is
een nieuwe DNA-technologie behulpzaam. De bestaande
analysemethoden zijn over een paar jaar niet meer toe-
reikend en in verhouding te duur. Naar verwachting is met
de huidige analysemethoden niet diep genoeg op het DNA
in te zoomen, waardoor ze minder bruikbaar zijn. Ook zijn
de huidige methoden arbeidsintensiever dan de nieuwe.

Samenwerking
In 2013 startte via de Amsterdam Economic Board het 
project Green Forensics, als onderdeel van de Green Life
Sciences Hub. In de wandelgangen beter bekend als CSI 
in de Tuinbouw. 
Het project is een initiatief – op basis van co-financiering –
van de Universiteit van Amsterdam, UvA (Swammerdam
Instituut), de Kamer van Koophandel van Amsterdam 
en Naktuinbouw. De UvA en Naktuinbouw werken hierin
nauw samen. Kennis op het gebied van de ‘high throughput 
sequencing technology’ komt van de UvA. Naktuinbouw
brengt kennis in op het gebied van de identiteit van rassen
en verwantschapsanalysen. Naktuinbouw heeft toegang tot
verschillenden plantendatabases. Verder slaat het de brug
naar de praktijk door het toepasbaar maken van de kennis
voor de sector en waar mogelijk aan te sluiten bij praktijk-
vragen.

Nieuwe techniek
Onderzoekster Fleur Gawehns-Bruning (Naktuinbouw 
Laboratoria, team R&D) geeft aan dat de nieuwe DNA-tech-
nologie (high troughput sequencing) veel voordelen biedt.
Zo is alle sequentie-informatie over een ras beschikbaar,
voor een snelle en goede analyse. “Het is te vergelijken met
het kijken naar sterren. Vroeger waren sterren alleen met
het blote oog te zien als lichtpuntjes op heel veel zwart. Met
de eerste verrekijkers werden meer sterren zichtbaar. Met
de moderne telescopen zien we nu dat de hele hemel vol zit
met sterren en er eigenlijk helemaal geen zwart bestaat.” 
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Rassen van elkaar onderscheiden 

door nieuwe DNA-technologie 

De Universiteit van Amsterdam 

en Naktuinbouw werken achter de

schermen hard aan het inzetten

van een nieuwe DNA-technologie

om de identiteit en verwantschap-

pen van plantmateriaal nog beter

en sneller te bepalen. De nieuwe

DNA-technologie is inmiddels 

ontwikkeld voor komkommer en

tomaat, andere gewassen volgen.

Green Forensics
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‘fluitje van een cent’ 
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Verder blijkt de nieuwe technologie 
al resultaat te geven na één tot twee
dagen. Met de huidige methoden is
dat circa een week. Gawehns maakt
daarbij wel de aantekening dat de
kosten van de nieuwe analysemethode
bij een kleine hoeveelheid monsters
nog wel behoorlijk wat hoger liggen
dan die van de oude. Ze verwacht dat
dit snel verandert, omdat sequencing
zich in een rap tempo ontwikkelt.
Naktuinbouw richt zich voor routine-
toetsing ook op andere systemen,
welke nog worden getest. “Naar ver-
wachting wordt het in de komende
vijf jaar veel goedkoper. In de laatste
tien jaar is sequencing twee miljoen
keer goedkoper geworden. Deze trend
zet zich voort.” En bovendien: “Het ge-
noom (volledige DNA) van de mens is
al lang bekend, dat van vele gewassen

“In de laatste tien jaar is DNA-sequencing twee miljoen keer 
goedkoper geworden. Deze trend zet zich voort.”

Wat is DNA-sequencing?

DNA-sequencing is het bepalen
van de precieze volgorde van de
nucleotiden in een DNA-molecuul.
Het omvat de techniek die wordt
gebruikt om de volgorde van de
vier basen: adenine, guanine, 
cytosine en thymine (A, G, C en T)
te bepalen in een DNA-streng. 
In enkele dagen is geheel geauto-
matiseerd een genoom (het volle-
dige pakket DNA van plant, dier of
mens) te ontrafelen door een com-
binatie van chemische- en compu-
tertechnieken.
Het genoom wordt in stukjes van
een paar honderd basenparen
(combinaties van A, G, C en T) ge-
hakt. Een high-tech machine leest
de stukjes per letter uit. Als dit is
gedaan worden de losse stukjes
weer bij elkaar gebracht. Zie het
als het leggen van een puzzel. Als
je een referentie hebt, dan is de
foto op de puzzeldoos al bekend.
Heb je dit niet, dan moet je eerst
de foto op de puzzeldoos (referen-
tieras) nog maken.

De komst van snelle DNA-sequen-
cingmethoden versnelt het biolo-
gisch- en medisch onderzoek en
ontdekkingen. Kennis van de
DNA-sequenties is inmiddels 
onmisbaar voor fundamenteel 
biologisch onderzoek en in tal van
toegepaste gebieden, zoals medi-
sche- en plantaardige diagnose,
biotechnologie, forensische bio-
logie, virologie en biologische sys-
tematiek.
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nog niet. Genomen van planten zijn
vaak ook nog veel complexer. Zo is het
genoom van de tulp tienmaal zo groot
als dat van de mens. Daardoor kost
het meer tijd en geld om een goede
analyse te doen. Er moet namelijk
eerst een goede referentie komen,
voordat de nieuwe techniek is toe 
te passen. Ook dat zal snel gaan ver-
anderen.”
Van komkommer en tomaat was al
goed referentiemateriaal beschikbaar,
daar is de nieuwe technologie nu al 
in te zetten. In het project zijn ook
roos, sla en tulp meegenomen. Naar
verwachting zullen in de loop van
2016 ook deze gewassen feilloos zijn
te toetsen. 

De ontwikkeling van nieuwe identifi-
catietechnieken biedt uiteindelijk de

tuinbouwondernemers de kans om
hun positie te verbeteren. Inbreuk 
op kwekersrecht is met deze nieuwe
ontwikkeling ook beter en sneller te
bepalen, zodat met een goede tech-
niek de handhaving van het kwekers-
recht voor de raseigenaren beter
mogelijk blijft.

Nieuwe impuls
Door het project Green Forensics krijgt
de bepaling van de identiteit en even-
tuele verwantschappen van plantma-
teriaal een belangrijke nieuwe impuls.
Als het project in juli 2016 afloopt
krijgt het binnen Naktuinbouw Labo-
ratoria een doorstart. Fleur Gawehns-
Bruning: “We gaan dan intern samen
met de afdeling Rassonderzoek ver-
der, er is nog genoeg te onderzoeken.”

l

“We gaan samen met de afdeling Rassonderzoek verder,
er is nog genoeg te onderzoeken.”

Wat is Variety Tracer?

Naktuinbouw Variety Tracer is
speciaal ontwikkeld om vragen te
beantwoorden over de identiteit
van plantaardig materiaal, ver-
denking van nateelt, verdenking
van inbreuk op kwekersrecht en
patenten en ‘Essentially Derived 
Varieties’ (EDV’s). De combinatie
van morfologische beoordeling 
en DNA-onderzoek maakt Variety
Tracer uniek. Hiermee is een 
concept beschikbaar waarmee 
(juridische) discussies over identi-
teit zijn te beslechten. Er zijn ook
Tracers beschikbaar voor ziekte-
verwekkers (Pathogen Tracer) en
herkomst (Origin Tracer).



“Het tempo ligt inmiddels zo veel
hoger. Veredelen en het onderzoeken
van rassen zijn veel leuker geworden.”
Kees van Ettekoven kan het weten. 
In oktober werkte hij veertig jaar bij
Naktuinbouw en al die tijd was hij 
bij het rassenonderzoek betrokken. 
“Veertig jaar terug betekende verede-
len de mooiste planten uit een veld
selecteren en die vermeerderen. Of
eindeloos kruisen en weggooien wat
niet optimaal was. Toen kwamen de
gerichte kruising, de hybridisatie, de
markers om te contoleren of je de 
gewenste eigenschap had ingekruist,
de markers die konden voorspellen of
een gewenste eigenschap in een plant
zit. Een nieuw ras maken kost nu geen
twintig jaar meer, maar tien, of soms
zelfs maar vijf”, constateert hij. 

Zeewier
Naktuinbouw wil in hetzelfde tempo
mee blijven ontwikkelen en was er al-
tijd al als de kippen bij om innovaties
te omarmen en op nieuwe ontwikke-
lingen vooruit te lopen. Of het nu om
een nieuwe technologie gaat of een
nieuw gewas. Kees van Ettekoven: “De
laatste jaren hebben we onder meer
zeewier onderzocht. We kunnen wel
wachten tot een bedrijf met een ras
komt en dan eens rustig gaan kijken
hoe we bewijzen dat het onderscheid-
baar (distinct), uniform en stabiel
(DUS) is. Maar dan lopen we achter de
feiten aan. Wij zijn begonnen met het
ontwikkelen van een DUS-toets voor
zeewier en ontdekten dat met name
stabiliteit een zwak punt is. Daar kan
het bedrijfsleven nu mee aan de slag.” 

Naktuinbouw14

Veertig jaar geleden 

stak rassenonderzoek

heel anders in elkaar;

kan Kees van Ettekoven

(hoofd Rassenonderzoek)

in retrospectief vaststel-

len. “Nu ik weet wat 

mogelijk is, zou ik niet

meer op die wijze kun-

nen werken.”

Rassenonderzoek in veertig jaar 
koploper in de wereld 



Weg bij de overheid
Dat het rassenonderzoek in Nederland
zo goed aansluit op de praktijk is mede
te danken aan de keus om het niet lan-
ger bij de overheid onder te brengen,
maar bij onafhankelijke keuringsdien-
sten. Die keus is twee keer gemaakt,
twee mijlpalen in de kwekersrecht-
historie, volgens Kees van Ettekoven.
In de jaren zeventig besloot de over-
heid de toelating van groenterassen
voortaan onder te brengen bij NAKG,
één van de voorlopers van Naktuin-
bouw. De tweede keer was in 2005, toen
de nieuwe Zaaizaad- en plantgoedwet
zijn intrede deed. Alle beslissingen
over nationaal kwekersrecht en de toe-
lating van rassen werd samengebracht
in de Raad van plantenrassen (Rvp).
Naktuinbouw kreeg als enige in 
Nederland de verantwoordelijkheid
voor al het uitvoerend onderzoek. 
Van Ettekoven: “Daarmee werd rassen-
onderzoek losgeweekt uit de sfeer 
van fundamenteel/wetenschappelijk
onderzoek. Dat was niet de goede om-
geving voor dit meer routinematige
onderzoek.” Naktuinbouw kan het
goedkoper, sneller en praktischer, 
wil Van Ettekoven maar zeggen. “In
andere landen is het systeem veel
ambtelijker, minder klantvriendelijk.”

Internationale positie
Rvp verleent alle nationaal kwekers-
recht voor land-, en tuinbouwgewas-
sen op basis van onderzoek van Nak-
tuinbouw. Maar ook de organisatie die
Europees kwekersrecht verleent, het
CPVO (zie ook pag 21), laat circa een
derde van het onderzoek in Roelof-
arendsveen uitvoeren.

Wie Naktuinbouw inschakelt voor ras-
senonderzoek, plukt ook de vruchten
van het internationale werk dat daar-
omheen wordt verzet. 
“Wij vatten onze taak ruim op en zijn
nooit te beroerd om een klusje op ons
te nemen”, zegt Kees van Ettekoven.
Dus is Naktuinbouw een actieve deel-
nemer in de UPOV: de organisatie 
die wereldwijd effectieve systemen
promoot en stimuleert om de rechten

van veredelaars te beschermen. Elk
jaar komen de UPOV-werkgroepen een
week bij elkaar om nieuwe protocollen
op te stellen voor rassenbescherming
en rassenonderzoek. 
Tot 1990 was dit een bezigheid van
wetenschappelijke instituten. Kees
van Ettekoven was de eerste van een
keuringsinstituut die mee mocht. 
Komend jaar is hij voorzitter van de
technische commissie. Daarmee stuurt
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hij het opstellen van protocollen aan
die gebruikt worden in 92 landen die
nu lid zijn van UPOV.

Landen openbreken
Kwekersrecht is niet uitsluitend gericht
op de bescherming van de veredelaar,
maar stimuleert ook de ontwikkeling
van betere rassen. Naktuinbouw heeft
niet de kleinste ambities met mondi-
aal kwekersrecht. Van Ettekoven: “Het
speelt een rol bij de wereldwijde voed-
selvoorziening. Stel dat een veredelaar
droogteresistentie in een aardappelras
heeft gekruist. Misschien kiest zo’n
veredelaar er een enkele keer voor 
om een partij naar een land te sturen
waar geen kwekersrechtsysteem 
bestaat. Maar voor structurele afzet
kiest hij landen waar de royalties wél
geregeld zijn.”
Samen met het ministerie van Econo-
mische Zaken en landbouwattachés
zet Naktuinbouw zich in om kwekers-
rechtsystemen in landen op te zetten
of te verbeteren. “De vraag komt vaak
van regeringen zelf. Zo wil Bosnië-
Herzegovina advies van ons. Zij willen
ooit bij de EU, dat kan niet zonder
kwekersrecht. Turkije vroeg ons hun
hele systeem te evalueren, met name
de handhaving. We hebben elk jaar
wel drie of vier projecten lopen. Uit
landen die net beginnen met kwekers-
recht, zoals Macedonië of Tanzania,
komen groepen ambtenaren en kwe-
kers naar Nederland, om te praten met
de Rvp, Naktuinbouw, veredelingsbe-
drijven en boeren of tuinders. We 
bieden een traineeship bij Naktuin-
bouw. Bij Wageningen UR geven mede-
werkers van Naktuinbouw een twee-
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“De vraag is bijvoor

per land niet t



weekse cursus over kwekersrecht”,
vertelt Kees van Ettekoven. “Op deze
manier maken we landen ook nog
eens toegankelijker voor Nederlandse
veredelingsbedrijven.”

Toekomst
De toekomst van kwekersrecht kent
veel uitdagingen. “De vraag is bijvoor-
beeld of kwekersrecht per land niet te
inefficiënt is. In Europa kun je nu al
kwekersrecht voor 28 landen tegelijk
aanvragen. Misschien moet er wel
mondiaal kwekersrecht komen. Een
schokkende gedachte voor een aantal
leden van de UPOV: dat zou betekenen
dat veel nationale instituten geen 
bestaansrecht meer hebben.”
De technologische ontwikkelingen
gaan rassenonderzoek zeker verande-
ren. Er is nu al sprake van rassen niet
alleen op uiterlijk te beoordelen, maar
ook op moleculair niveau. 

Van Ettekoven: “De vraag is hoe ver
we hierin moeten gaan. Moet een ras
dan ook uniform en stabiel zijn op
moleculair niveau? Als twee basen-
paren van het DNA verschillen, is het
dan een ander ras, ook al kun je aan
het uiterlijk geen enkel verschil ont-
dekken? Een moleculaire referentie-
collectie is wel veel makkelijker aan 
te leggen dan een morfologische. Wij
hebben niet alle planten van de wereld
in de proeftuin staan om een nieuw
ras mee te vergelijken. Laat staan dat

landen die net met rassenonderzoek
beginnen dat zouden kunnen. 
Naktuinbouw is al tien jaar bezig met
het opbouwen van op DNA gebaseerde
collecties. Landen als China en Korea
zijn er ook ver mee. Om voorop te 
blijven lopen, moeten we ten minste
gelijke pas houden met de Neder-
landse veredelingstop. En verder is 
het zinvol om samen te werken. Met
Frankrijk, Schotland en Taiwan bou-
wen we gezamenlijke databases op.”

l
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Het beeld van de ontdekkingsreiziger in kaki broek en 
tropenhelm, die de tropen afstroopt om zeldzame planten
te verzamelen voor eigen gebruik, behoort voorgoed tot 
het verleden. Niet zelden profiteerden rijke landen vroeger 
– bewust of onbewust – van de natuurlijke bronnen van
minder ontwikkelde landen. Het is alleszins redelijk dat 
er de laatste jaren internationale afspraken zijn gemaakt
om de rijkdom van de aarde te beschermen en de opbreng-
sten eerlijker te verdelen. Afspraken hierover zijn vastge-
legd in het Nagoya Protocol, dat de biodiversiteit beschermt. 

Het uitgangspunt van dit internationale verdrag is helder.
De uitwerking van de afspraken is daarentegen zeer gecom-
pliceerd voor gebruikers van materiaal, zoals veredelaars.
Anke van den Hurk, adjunct directeur van Plantum, de ver-
eniging van bedrijven die actief zijn in uitgangsmateraal,
waakt al veertien jaar over dit dossier. Zij vindt het moeilijk
om de gevolgen van dit verdrag voor haar leden en de hele
tuinbouwsector in krachtige termen samen te vatten, ook al
omdat er nog veel onduidelijk is. 

Meer dan zestig landen 
Het protocol, dat ontwikkeld is onder het Biodiversiteits-
verdrag van 1992, is inmiddels door 61 landen en de Euro-
pese Gemeenschap ondertekend. Dit verdrag bracht een
fundamentele verandering teweeg, door landen soevereine
rechten te verlenen over genetische bronnen. Het maakte
daarmee de uitwisseling van plantmateriaal tussen landen
veel gecompliceerder.
Daarop sloot de Food and Agriculture Organisation (FAO)
een verdrag dat toegang tot en het delen van opbrengsten
juist vergemakkelijkt voor 64 gewassen, die belangrijk 
zijn voor de mondiale voedselzekerheid. Een aantal grote
landbouwgewassen staat daar dus op, maar grote groente-
gewassen als tomaat en komkommer bijvoorbeeld niet. 
Het nieuwe protocol gaat over de controle op naleving van
de regels en omvat in principe alle gewassen en onder-
schrijft de regels van het FAO-verdrag.
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Veredelen is het beste te omschrijven

als een creatief proces, waarbij de

juiste ouderlijnen samen met de ken-

nis van de veredelaar leiden tot een

verrassende plant of een nieuw dier.

Het Nagoya Protocol omschrijft de

controle op zorgvuldige omgang met

het bronmateriaal, om daarmee ook

te zorgen voor een eerlijke verdeling

van uiteindelijke voordelen. Die twee

uitgangspunten samenbrengen is een

langdurig proces.

Van verdrag naar werkbare handleiding

Gedetailleerde uitvoering 
Nagoya Protocol uiterst moeilijk

(foto’s Plantu
m

)
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Onder de landen die het protocol hebben ondertekend zijn
verhoudingsgewijs veel landen die belang hebben bij een
eerlijke en billijke verdeling. Mexico heeft zich bijvoorbeeld
al aangesloten en Brazilië is in aantocht. De Europese 
Gemeenschap heeft het verdrag inmiddels geratificeerd.
Grote landen als de Verenigde Staten, Rusland en China
hebben echter nog geen handtekening gezet en het is de
vraag of dit gaat gebeuren. 

Welke bron
Lastig is het implementeren van de regels. Van den Hurk
legt uit: “Het principe van het protocol klinkt heel logisch,
maar is dat in de praktijk wel zo? Als een veredelingsbedrijf
op zoek is naar de herkomst van een wilde grassoort, hoe 
is die exact vast te stellen? De verspreiding van een soort
stopt niet bij de landsgrenzen, dus van wie is het? En van
wie is het materiaal dat soms al heel lang in het bezit is 
van genenbanken en dat ooit rechtmatig is verkregen?”
Veredelaars maken in hun programma’s vaak gebruik van
moderne rassen, die vervolgens worden doorveredeld.
Slechts in ongeveer vijf tot tien procent maken zij gebruik
van wilde varianten van cultuurgewassen, om bijvoorbeeld
resistenties in te kruisen. Bestaande rassen bevatten 

zodoende stukjes genetisch materiaal van wilde planten,
soms vanuit verschillende bronnen. Het is lastig om vast 
te stellen waar de toegevoegde waarde vandaan komt en
vervolgens een eerlijke verdeling te maken. 

Veredelingsvrijstelling
Veredelingsbedrijven staan voor nog een ander dilemma.
Jaar en dag werken zij volgens de regels van het kwekers-
recht, dat een vrijstelling voor veredeling kent. De nieuwe
regels lijken tegenstrijdig. Plantum, dat de veredelings-
vrijstelling omarmt, voerde daarom een sterke lobby om die
ook in de Europese regelgeving rond het Nagoya Protocol 
te implementeren. Dat zou namelijk een enorme admini-
stratieve rompslomp voorkomen. Dat is helaas niet gelukt.
Er ontstaat nu een verschil in regelgeving voor bronmateri-
aal dat voor of na invoering van het Nagoya Protocol
(in oktober 2014) is verkregen. Ook dat maakt de uitvoering
enorm ingewikkeld.

Praktische uitvoering
Als een veredelingsbedrijf gebruik wil maken van nieuw 
in te voeren genetische bronnen, dan moet het voortaan
een aanvraag indienen bij het land waar bronmateriaal

Anke van den Hurk:
“Het principe van 

het Nagoya protocol
klinkt heel logisch,

maar is dat ook zo?”



1992
Wereldleiders, bijeen in Rio de 
Janeiro, sluiten het eerste Biodiversi-
teitsverdrag (CBD), gericht op het be-
houd van de ecologische basis van
de aarde in combinatie met econo-
mische ontwikkelingen. Inmiddels
zijn 190 partijen toegetreden. Geneti-
sche bronnen vallen nu onder de
soevereine rechten van staten. De
toegang is onderwerp van bilaterale
onderhandelingen tussen gebruiker
en oorsprongsland.
2004
De FAO legt in de International 
Treaty on Plant Genetic Resources
for Food and Agriculture (ITPGRFA)
vast dat voor 64 gewassen geen 
bilaterale, maar één gestandaar-
diseerd multilateraal systeem kan
worden gevolgd.
2010
In Nagoya stellen landen in een in-
ternationaal verdrag rechten en ver-
plichtingen vast voor de controle op

het nakomen van afspraken over
toegang en delen van voordelen. 
2014
Het Nagoya Protocol wordt van
kracht. Inmiddels ondertekenden 
61 landen en de EU het verdrag. 
2015
Op 12 september stemt het Europees
Parlement over de implementatie
van het Nagoya Protocol. Ondanks
een sterke lobby doorkruist dit de
veredelingsvrijstelling tot op zekere
hoogte. Hierover is het laatste woord
nog niet gesproken. Op 29 september
nam de Eerste Kamer de nieuwe Wet
implementatie Nagoya Protocol aan.
2016
De Nederlandse Voedsel- en Waren-
autoriteit (NVWA) gaat toezicht en
inspecties uitvoeren op de naleving
van het Nagoya Protocol na publica-
tie van de nieuwe wet in de Staats-
krant. Het Centrum voor Genetische
Bronnen (CGN) is aangewezen als
nationaal informatiepunt. 
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vandaan komt. Die aanvraag moet via
checkpoints in ieder land worden uit-
onderhandeld en worden gehonoreerd.
In Nederland is dat het Centrum voor
Genetische Bronnen (CGN), onderdeel
van Wageningen UR. De NVWA houdt
toezicht op het naleven van deze 
regels. 
Deze procedure, ontwikkeld onder het
Biodiversiteitsverdrag van 1992, werkt
enorm vertragend. Zeker als het land
van oorsprong niet vlot meewerkt.
Van den Hurk: “We zijn bang dat het
de creativiteit van veredelen remt en
de biodiversiteit versmalt.”

Hoe moeilijk ook, een werkgroep waar-
aan ook Plantum deelneemt, probeert
voortvarend een logisch en werkbaar
Nederlands systeem te ontwikkelen.
Dat begint met het aanleggen van een
inzichtelijke administratie van alle
veredelingsactiviteiten. Wanneer deze
‘guidance’ goed is uitgewerkt staat
nog niet vast. Ook lopen er pilots
waarin de bilaterale afspraken worden
toegepast. Van den Hurk: “We zijn er
nog niet uit en dat is best een zorge-
lijke gedachte.” l

“Veredelaars vrezen 

dat de uitvoering van

het Nagoya Protocol

het veredelingsproces

sterk vertraagt, 

zeker als het land 

van oorsprong niet

vlot meewerkt.”

Afspraken biodiversiteit in beeld
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Administratief opstapje
“Nationaal kwekersrecht vragen we
ook nog aan, maar vooral als admini-
stratief opstapje voor Europese regi-
stratie. In Nederland is het efficiënt
geregeld. Het meeste werk dat Nak-
tuinbouw voor ons verzet voor een
aanvraag in Nederland kunnen we
ook gebruiken voor de Europese kwe-
kersrechtaanvraag. Je hoeft maar één
vinkje te zetten om aan te geven dat
je verder wilt gaan met Europa”, zegt
Joep Lambalk, directeur Research &

Development bij groentezaadbedrijf
Enza Zaden. 
Veel groenteveredelaars gebruiken de
nationale procedures en het nationale
DUS-onderzoek om het ras toegelaten
te krijgen voor de handel. Toelating 
in de EU moet nu nog langs de Euro-
pese Commissie. 
Martin Ekvad werkt ernaar toe dat
CPVO dat in de toekomst op zich gaat
nemen. “Het zou het proces om een
ras toegelaten te krijgen in de handel
aanzienlijk kunnen versnellen.”

Die inventaris kwam er natuurlijk, en
intussen waren de hersens en handen
van de medewerkers al druk aan het
werk. Het Europese kwekersrecht vol-
deed klaarblijkelijk aan een behoefte.
Met één kwekersrechttoekenning door
het CPVO weet een veredelingsbedrijf
zijn ras direct beschermd in alle 28
lidstaten van de Europese Unie. De
voorwaarden voor Europees kwekers-
recht komen grotendeels overeen met
die voor het Nederlandse kwekersrecht.
“Denk eens in wat een papierwerk,
tijd en kosten dat scheelt: één aan-
vraag in plaats van 28. Niet in elk land
je planten apart hoeven laten testen.
Bovendien heeft het CPVO een sterke
juridische afdeling. Je kunt snel be-
zwaar maken als je merkt dat iemand
een ras aanmeldt dat veel op jouw ras
lijkt”, zegt Nellie Hoek, directeur van
Royal Administration International.
Hoek regelt het intellectueel eigendom
voor nieuwe variëteiten van talloze ver-
edelingsbedrijven van siergewassen.
“De harmonisatie van kwekersrecht in
heel Europa heeft de markttoegang
voor nieuwe variëteiten gestroom-
lijnd. Het stimuleert diversificatie en
innovatie, omdat kwekers hun intel-
lectueel eigendom in de hele regio
goed beschermd weten”, voegt CPVO-
directeur Martin Ekvad toe.

Het bescheiden kantoor was nog leeg toen het Communautair Bureau voor

Plantenrassen (CPVO) twintig jaar geleden officieel begon met het verlenen

van de allereerste Europese kwekersrechten. Geen computer of bureaustoel 

te bekennen. Wel lagen er honderden aanvragen te wachten. Binnen zes

maanden waren dat er drieduizend. 

Efficiënter dankzij 
Europees kwekersrecht 

Martin Ekvad (foto CPVO)
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Grootste teststation
Het CPVO heeft zelf geen uitgebreide technische staf. “Het
lag bij de oprichting meer voor de hand de bestaande natio-
nale infrastructuren voor rassenonderzoek te blijven benut-
ten”, legt Martin Ekvad uit. Het CPVO werkt samen met 13
Europese teststations voor rassenonderzoek. Naktuinbouw
is hiervan de grootste; het levert de meeste DUS-testen aan
het CPVO, vooral sier- en groentegewassen. 
Het voordeel van degelijk onderzoek is ook buiten Europa
merkbaar. Sommige landen, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika,
vinden het niet nodig zelf plantmateriaal in proefopplan-
tingen te zien voor het verlenen van kwekersrecht. Ze ver-
trouwen op het onderzoek van het CPVO, vaak uitgevoerd
door Naktuinbouw en ze nemen dan het DUS-rapport over.

Meer uniformering
Momenteel is alleen in Europa kwekersrecht voor meerdere
landen tegelijk mogelijk. “Ik verwacht dat elders in de wereld

ook conglomeraten van kwekersrecht ontstaan. Oost- en
West-Afrika zijn al ver met het voorbereiden van regionaal
kwekersrecht in plaats van per land”, zegt Nellie Hoek. Mar-
tin Ekvad: “We delen onze expertise graag met opkomende
regionale systemen voor kwekersrecht. Meer van dergelijke
organisaties als CPVO zijn in het belang van de sector.”

Van kijken naar meten
Iedereen is het erover eens dat moleculaire technologie een
rol gaat spelen bij rassenonderzoek. DNA-onderzoek kan
een aanvulling zijn op kijken naar het uiterlijk om te bepa-
len of een ras onderscheidbaar, uniform en stabiel is. Joep
Lambalk: “Een goede zaak, omdat het objectiviteit toevoegt.”
Jaap Mazereeuw, algemeen directeur Enza Zaden: “De tech-
nologische ontwikkelingen gaan hard. Het ambacht verschuift
van kijken naar meten. Het is lastig om die ontwikkelingen
bij te benen, ook voor de wetgever. Dat kan alleen door in
gesprek te blijven met de sector, zodat wij duidelijk kunnen
maken welke technologie voor ons van belang is. Via Nak-
tuinbouw gebeurt dat. Daar vinden wij een gewillig oor.”

Naast elkaar
“Nederland moet oppassen dat de veredelingssector zijn voor-
aanstaande positie niet kwijtraakt door de politieke houding
tegenover biotechnologie,” waarschuwt Jaap Mazereeuw. Als
Nederland in 2016 voorzitter is van de EU, vreest hij dat er
stappen worden gezet om patentrecht op planteigenschap-
pen in te dammen. “Dan zou het vestigingsklimaat in Europa
voor de veredelingssector verslechteren”, constateert hij. 

Ruim 54.200 aanvragen
In twintig jaar tijd kreeg het CPVO meer dan 54.200 aanvragen voor 

Europees kwekersrecht, waarvan 18.400 uit Nederland. Verreweg de 

meeste daarvan zijn voor siergewassen (57%). Van de aanvragen is 13%

voor nieuwe groenterassen en 6% voor fruitrassen. Het meerendeel van 

de aanvragen ontvangt het CPVO vanuit de Europese Unie (EU), 20% 

komt van buiten de EU. Of dit laatste in de toekomst verder toeneemt 

blijft volgens het CPVO speculeren.

V.l.n.r.: Patrick Dehaumont, Director General of the French Department of Food, representing the French Minister of Agriculture, Food, Fisheries and Rural affairs /

Carlos Godinho, CPVO / Andrew Mitchell, CPVO / Martin Ekvad, CPVO / Vytenis Andriukaitis, EU Commissioner for Health and Food Safety. (foto CPVO).



Enza Zaden heeft dertig octrooien en
lopende octrooiaanvragen. Joep Lam-
balk: “Nederland is geen eiland. De
aarzeling tegenover biotechnologie is
er buiten Europa veel minder. In China
alleen al worden maandelijks driehon-
derd octrooien aangevraagd die voor
ons relevant zijn. In heel Europa zijn
dat er vijfentwintig. Een bijkomend
voordeel is dat China het eigendoms-
recht ook goed geregeld wil hebben.”
“Tot dertig jaar geleden was kwekers-
recht genoeg. Maar er is nieuwe tech-
nologie ontstaan waarvoor kwekers-
recht niet afdoende bescherming
biedt. Daar moet je nieuwe regelingen
voor treffen. Wij geloven in co-existen-
tie: kwekersrecht naast octrooirecht”,
zegt Jaap Mazereeuw. l

Elite Siergewassen 
uitgebreid

Tijdens een extra deelnemers-
overleg verwelkomde Nak-
tuinbouw de 25e deelnemer

Naktuinbouw Elite Siergewassen.
Dümmen Orange (voorheen DNA
Green Group) sloot een overeenkomst
met Naktuinbouw. 

Groenten voor voedselbank
Regelmatig oogsten mede-
werkers van de Voedselbank
groenten in de kassen bij 

Naktuinbouw. Er is sprake van een
win-win-situatie: Naktuinbouw kan
de oogstwerkzaamheden uitbesteden
en de Voedselbank is blij met de verse
producten voor hun ‘klanten’.

Workshop bedrijfshygiëne
Afgelopen jaar is de workshop
bedrijfshygiëne omgebouwd
op de actuele situatie van de

Xylella-bacterie, maar deze kan ook
omgebouwd worden naar andere
ziekten. De nadruk ligt op bewust-
wording van beheersmaatregelen,
zodat besmetting voorkomen wordt. 
Ook ontvangt u handvatten voor het
vaststellen van risico’s en gaat u aan
de slag met het maken van een ver-
beterplan. De workshop geeft kennis,
vaardigheden én inzichten om goede 
bedrijfshygiënemaatregelen te nemen.
Heeft u een (acuut) probleem met 
een ziekte en wilt u uw medewerkers
hierin bijscholen of bewust maken?
Neem dan contact op met Naktuin-
bouw Opleidingen.

Blijf op de hoogte!
Om op de hoogte te blijven
van het laatste nieuws schrijft
u zich in voor onze nieuws-

brieven (scan de QR-code). We zijn ook
te volgen via Twitter (@Naktuinbouw
en @Naktuinbouw_FZI), via LinkedIn
en Facebook.
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Kort nieuws
Nieuws kunt u vinden op website www.naktuinbouw.nl

Door het scannen van de QR-code met uw smartphone

komt u rechtstreeks op de betreffende pagina terecht.

Data opleidingen & workshops eerste helft 2016 
Workshop Bedrijfshygiëne Ralstonia in roos nog niet bekend
Workshop Bedrijfshygiëne in groente- en siergewassen, 8 maart 2016
inclusief aardbeiplanten
Workshop Wegwijs in kwekersrecht- en 22 maart 
toelatingsonderzoek  
Workshop Kwaliteit van boomkwekerijproducten 29 maart
Opleiding Bemonstering van zaden 30 maart & 13 april
Opleiding Bemonstering van grond 20 april
Seminar Valdatie & Kwaliteitsmonitoring 26 mei
Opleiding Plantspecifieke ELISA-technieken 1 mei, 7 & 14 juni
Plant Variety Protection Course 13 juni t/m 24 juni

CPVO en Naktuinbouw
Martin Ekvard: “Naktuinbouw voert - als CPVO-

erkend station - voor ons belangrijke diensten

uit. Een voorbeeld: van 2005 tot 2015 voerde

zij bijna 7.000 DUS-testen uit. Dat is ruim

63% van alle nieuwe rassen die uit Nederland

komen. Verder kan ik melden dat de Neder-

landse experts helpen bij het ontwikkelen van

nieuwe protocollen, die alle testorganisaties in

de EU vervolgens toepassen. Naktuinbouw is

ook betrokken en/of leidend bij onderzoekspro-

jecten die het CPVO (co-)financiert, met als

doel de DUS-testen te verbeteren. De Neder-

landse kwaliteitsdienst is één van de actiefste

organisaties voor het creëren en verbeteren

van regionale kwekersrechtsystemen, waar

ook ter wereld. Kortom: Naktuinbouw is de 

afgelopen twintig jaar een zeer gewaardeerd

partner geweest voor het CPVO, een partner-

schap dat we willen voortzetten en versterken.”



Naam: Arthur Rijk 
Leeftijd: 39 jaar

Opleiding: MBO internationale handel 
Bedrijf: Rijk Onion Sets

Plaats: ‘s-Heerenhoek
Hobby: Old timer tractor

Wat zien we op de foto? 
“Mijzelf op een John Deere 720.”

Hoe komt u aan deze hobby? 
“Meegekregen van mijn vader.”

Hoe lang heeft u die hobby al?
“Van jongs af aan.”

Wat doet het bedrijf?
“Teelt en verwerking van eerstejaars plantuien.”

Hoe gaat het met de plantuien?
“De uien stonden tot de oogst (ten tijde van dit interview) 
er goed bij.” 

Zijn er belangrijke ontwikkelingen in uw werkveld?
“We zien in ons deel van de sector meer export van plantuien 
naar de voormalige Oostbloklanden ontstaan. Verder zien wij 
dat er minder vraag is naar kleinverpakkingen.” 

Waar bent u trots op?
“Op het familiebedrijf, en de laatste grote investering die we 
gedaan hebben; een palletiseerder.” (Redactie: Een palletiseer-
machine stapelt producten automatisch op een pallet). 

Wat heeft u aan Naktuinbouw?
“Dat een onafhankelijke organisatie meekijkt naar de kwaliteit 
op ons bedrijf.”
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Vragen aan een...

Plantuienkweker


