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Ik heb elk jaar, zo aan het einde van
het jaar, weer dat gevoel over hoe snel
de tijd gaat. Ook in 2017 is er veel
gebeurd en bij Naktuinbouw heel veel
– ook niet gepland – werk verzet. Zo
aan het einde van het jaar reflecteren
is waardevol. Je houdt jezelf een spiegel
voor. Om stil te staan bij hoe je bijvoor-
beeld werkt, welke keuzes je daarbin-
nen maakt, welke vaardigheden je inzet,
enzovoorts, enzovoorts. Maar, met re-
flecteren alleen kom je er niet. Je moet
ook verder kijken dan je neus lang is.

Een jaar geleden zaten wij in een fusie-
verkenning met de BKD. De verkenning
liet ons inzien dat op dit moment een
nauwere samenwerking geen meer-
waarde voor onze sectoren en voor de
organisaties oplevert. Wij bespraken
met brancheorganisaties en sector-
besturen het beeld van de veranderen-
de wereld, de effecten daarvan op de
tuinbouwsector en die op ons als
keuringsdienst. Hoe kunnen wij in de
toekomst de Nederlandse teeltmateri-
aalbedrijven optimaal ondersteunen?

Onze reputatie als ‘BV Nederland’ van
leverancier van hoogwaardig teelt-
materiaal willen we natuurlijk wereld-
wijd hooghouden. En voor Nederlandse
bedrijven zorgen voor markttoegang
naar steeds veeleisender afzetmarkten
(fytosanitair, genetisch en kwalitatief).
Het verscherpte onze blik op wie wij
zijn, waar we goed in zijn en wat er
beter kan. En op wat de bedrijven nu
en in de toekomst van ons nodig heb-
ben. De verkenning leverde ons de
koers en inhoud van het meerjaren-
plan 2018-2022 op.

Het Naktuinbouw-bestuur heeft in de
eerste helft van 2017 de toekomstbeel-
den omgezet in een meerjarenplan.
Dit is in juli vastgesteld. In het najaar
gingen we hiermee verder aan de slag.
Alle afdelingen vertalen het meerjaren-
plan naar hun specifieke werkzaam-
heden. Naktuinbouw-breed leggen wij
de focus op klantgerichtheid, slimmer
werken (productiviteitsverbetering) en
ontwikkeling van medewerkers. Bent
u geïnteresseerd in onze plannen, bekijk
dan vanaf 20 december de whiteboard-
animatie op onze website. In pakweg
vijf minuten leggen wij in een geteken-
de film onze toekomstplannen uit.

In dit nummer stellen wij u ook onze
nieuwe bestuursvoorzitter aan u voor:
Agnes van Ardenne. U vindt een schets
van de onderwerpen in het meerjaren-
plan. Deze diepen wij verder uit, zoals
de innovaties bij R&D en het gebruik
van DNA-technieken.

 Wij zijn op weg naar een ‘Next Level’. 
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Onze reputatie als ‘BV Nederland’ van

Blik op de horizon...

“De verkenning

verscherpte onze blik

op wie wij zijn, 

waar we goed in zijn,

en op wat de bedrijven

nu en in de toekomst

van ons nodig

hebben.”

John van Ruiten
Directeur Naktuinbouw

Voorwoord
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NAFI
Naktuinbouw doet meer...

 Afgelopen jaar startten we samen met zaad-

bedrijven het vrijwillige erkenningssysteem

NAFI: Naktuinbouw Authorized Field

Inspection. Doel is te helpen met monitoring

 van de zaadproductie. 

NAFI stelt eisen aan zowel de inspecteur als

aan de manier van inspecteren. Bedrijven

bepalen zelf de scope: rasechtheid, raszuiver-

heid, zuiverheid en/of gezondheid. 

Dit najaar organiseerden we een training

voor inspecteurs van deze bedrijven: Bejo,

ENZA, Monsanto, Nunhems, Rijk Zwaan en

Syngenta. Ook vond de eerste audit plaats.

Als het NAFI-erkenningssysteem goed werkt,

kan Naktuinbouw resultaten van het erkende

bedrijf overnemen.

De NAFI-voorwaarden staan op onze website:

www.naktuinbouw.nl/groente/nafi

Foto: Marcel Kortekaas, Production Specialist bij Rijk Zwaan 

met senior keurmeester Ronald Boer van Naktuinbouw 
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‘Zoeken naar overeenstemming, dat is mijn m

“Dat ik voor deze functie ben gevraagd is bijzonder.” Aan
het woord is Agnes van Ardenne, die in januari 2017 Henk
Lange opvolgde als voorzitter van Naktuinbouw. Bevlogen
vertelt zij over de nationale en internationale ontwikkelingen
van de tuinbouw en de rol die de kwaliteitsdienst daarin
kan vervullen. Als Westlandse tuindersdochter werkte zij
zich met een gezonde dosis goed verstand op tot staats-
secretaris en minister voor Ontwikkelingssamenwerking. 
Na haar politieke carrière was zij Permanent Vertegenwoor-
diger van Nederland bij de Wereldvoedselorganisatie FAO in
Rome. Bijna vier jaar leidde zij het Productschap Tuinbouw,
onder andere door de woelige periode van de EHEC-crisis,
naar de afbouw van het schap. Sinds kort nam ze ook de
taak van waarnemend burgemeester van de gemeente
Westland op zich. Het ontbreekt haar niet aan energie en
een flinke dosis doorzettingsvermogen.

Mensen op drift
Het is een kleurrijke loopbaan, waar de beschikbaarheid
van voldoende voedsel voor ieder mens als een rode draad
doorheen loopt. “Daar waar gebrek is aan eten ontstaan
conflicten en raken mensen op drift. Dat raakt me enorm”,
legt ze uit. 
“Wil je stabiliteit in de wereld, dan moet je honger bestrij-
den. Nederland vervult daarin een belangrijke rol; niet door
het produceren van grote bergen voedsel om te exporteren.
Maar door onze kennis op die plaatsen in te zetten waar 
dat nodig is. Naktuinbouw voelt voor mij gewoon als thuis-
komen. Ik zit aan tafel met veredelaars en producenten 
van plantmateriaal. Dat is de bron, daar waar alles begint.
Hier draag ik dus weer een steentje bij aan het verbeteren
van het voedselsysteem.”

Efficiency en transparantie
Vol enthousiasme is Van Ardenne aan haar nieuwe uitda-
ging begonnen. Een belangrijk thema voor de komende
jaren is het Meerjarenplan 2018-2022, waaraan zijzelf, het
bestuur en de sectorbesturen een belangrijke bijdrage h
ebben geleverd. “De wereld van de veredeling van rassen 
en variëteiten van voedsel, bloemen en bomen zit in de 
versnelling. Naktuinbouw moet daarin mee, of nog beter,
vooruit blijven. Onze organisatie moet dus anders ingericht
worden. Nog meer efficiency en transparantie naar de klant
gericht en vooral verdere vernieuwing en toepassing van
onze technologische mogelijkheden.”

Benoemen of voordragen
Een belangrijke rol die voor haar is weggelegd is de hervor-
ming van het bestuur. Zo worden de sectorbesturen groente-,
bloemisterij- en boomkwekerijgewassen vervangen door
sectorraden. Ze behouden hun belangrijke adviserende rol
als het om Zaaizaad- en plantgoedwet zaken gaat; zoals
keuringsreglementering en tariefstellingen. In deze sector-
raden zitten afgevaardigden namens de tuinbouwbranche-
organisaties. Voorheen benoemden de sectorbesturen de
leden van het bestuur. Straks gebeurt dat andersom. De
sectorraden doen een voordracht, waarna het bestuur uit-
eindelijk zelf haar leden benoemt. “Ik vind het belangrijk
dat hierdoor een betere balans ontstaat”, legt de voorzitter
uit. “Ik pleit voor een onafhankelijk bestuur. Bovendien ont-
staat er op deze wijze meer dynamiek in besluitvorming.”

Profielschetsen
Samen met secretaris Remy Broenink schrijft ze profiel-
schetsen voor kandidaat-bestuurders, en de competenties

Agnes van Ardenne één jaar voorzitter van Naktuinbouw

Een jaar na het aantreden van voorzitter Agnes van 

Ardenne waait er een fleurige, frisse wind door het pand

van Naktuinbouw als haar snelle hakjes door de gangen

tikken. Met een flinke zwiep aan de deurknop valt ze met

de deur in huis. Deze omgeving past haar als een jas.

“Het is gewoon als thuiskomen”, zegt ze met een glimlach. 
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jn manier van werken’

“We kunnen als tuinbouwsector

nog veel meer internationaal 

betekenen en verdienen. Als 

we het maar samen doen.”
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die zij moeten bezitten. En er is voor het eerst een rooster
van aftreden gemaakt. Een bestuurder wordt voortaan voor
een periode van vijf jaar gekozen, waarna nog eenmaal ver-
lenging van vijf jaar mogelijk is. “Dat geldt uiteraard ook voor
mij”, legt ze uit. “Overigens voeren we dit beleid wel in vol-
gens de weg van de geleidelijkheid. We zoeken naar evenwicht
in het bestuur. Naar jonge ondernemers, zowel mannen als
vrouwen die onze bestuurders gaan aanvullen. Er gaat de
komende jaren veel veranderen op gebied van sensoren, big
data en nieuwe technieken. Die veranderingen gaan onze
organisatie beïnvloeden en we moeten ze kunnen toepassen.”

Menselijk kapitaal
Tot genoegen van de Ondernemingsraad is in het meer-
jarenplan ook een visie neergezet op het personeelsbeleid.
Naktuinbouw drijft immers op de deskundigheid van haar
medewerkers. Of het nu om onderzoek gaat of uitvoerende
taken, alles is echt mensenwerk. De gemiddelde leeftijd van
de medewerkers neemt toe en dat is een punt van aandacht.
“Hier liggen dus uitdagingen voor Naktuinbouw. In een ge-
zonde organisatie moet je ervoor zorgen dat mensen zich
kunnen ontwikkelen en dat je kennis kunt overdragen op
nieuwe krachten. Ik wil graag dat onze medewerkers goed
zijn opgeleid en daarnaast betrokken, collegiale mensen
blijven”, legt ze uit. “Bovendien is het hard nodig om stagi-
aires binnen te halen en mensen te werven voor dit specia-
listische vak. We moeten laten zien hoe leuk en uitdagend
dit werk is en dat er mogelijkheden zijn om door te groeien.”

Zoeken naar concencus
Hoe lukt het haar om in zo’n korte tijd de neuzen in één
richting te krijgen? Ze glimlacht. “Goed luisteren. De juiste
procedures volgen. Zorgen dat iedereen zijn inbreng kan
geven in een vergadering. Je doet mensen geen recht als je
ze niet laat uitspreken. Ik probeer aan de hand van al die
informatie en meningen een samenvatting te maken en een
gemene deler te vinden. Zoeken naar overeenstemming, dat
is mijn manier van werken. Dan ontstaat een verhaal waar
iedereen achter kan staan en zo bereik je meer. “Bovenal
vind ik – en dat geldt voor elk bestuur – dat er een goede
basis van vertrouwen moet zijn. Dat is helemaal niet zo
heel erg ingewikkeld, mits je in alle openheid en transpa-
rantie werkt. Het is mijn taak om dat proces te begeleiden
en goed te borgen. Dan gebeuren er vanzelf dingen waar
mensen blij van worden en daar beleef ik veel plezier aan.”

Onze verantwoordelijkheid
De voorzitter vindt het noodzakelijk dat Naktuinbouw zich-
zelf vernieuwt. Zij plaatst dit in een context van verande-
ringen die wereldwijd gaande zijn. “Kijk bijvoorbeeld naar
China, daar ontstaan steden met veertig tot zestig miljoen
inwoners, die allemaal moeten eten en in een gezonde 
omgeving willen leven. Onze tuinbouwbedrijven weten hoe
je dat moet doen, zij zijn van alle economische sectoren 
de meest efficiënte. Kijk maar naar de energieleverende
kassen, afname van CO2 van de Botlek voor groei van de
planten en het rendement per hectare. Verder zijn we ultra
slim met logistiek, verpakkingen en afval.
De tuinbouw is er eigenlijk klaar voor om circulair te gaan,
dus kringlopen te sluiten en klimaatneutraal te produceren.
Daar is in die nieuwe steden, behoefte aan. Met groen voor
de gezonde leefomgeving en voedsel, dat circulair beschik-
baar is. Ook daar hebben we de veredelaars nodig om de
juiste rassen en variëteiten op de markt te brengen.
We kunnen als tuinbouwsector nog veel meer internatio-
naal betekenen en verdienen. Als we het maar samen doen.
Maar als we te lang wachten, dan worden we van links en 
van rechts ingehaald. Dat geldt ook voor Naktuinbouw. Wij
spelen een sleutelrol door bijvoorbeeld snellere en betere
toetsmethodes te ontwikkelen en onze service verder te op-
timaliseren. Daar zet ik me graag voor in. Het is alsof mijn
cirkel zich ook sluit. Ik denk weleens: als mijn vader me nu
eens zou zien. Wat zou hij trots zijn.” �

Wisseling van de wacht: Agnes van Ardenne nam op 1 januari 2017

het Naktuinbouw-voorzitterschap van Henk Lange over.
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Toen rentmeester Hans Gierveld van
het Twentse Landgoed Twickel een
nieuwe eikenopstand plande, ging hij
maar liefst drie jaar van tevoren bij
boomkwekers langs. Hij besprak 
precies welke bomen ze in die tijd
zouden opkweken. “Dat is een school-
voorbeeld van hoe het zou moeten
gaan. Lang van tevoren bestellen, af-
spraken maken over kwaliteit en soor-
ten, waarbij de Nederlandse Rassen-
lijst Bomen leidend is en certificatie
volgens Select Plant Bosplantsoen”,
zegt Dianne Nijland, directeur van de
Vereniging van Bos- en Natuurterrein-
eigenaren (VBNE). 

Bomen staan soms wel honderd jaar. 
Toch spelen bij de aanplant korte-termijn-
overwegingen nog vaak een rol. Maar dat
is aan het veranderen, dankzij Green Deal
‘Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt’.
Ketenpartijen vonden elkaar en gaan samen
verder op weg naar een nieuwe deal.

Green Deal sector bosplantsoen krijgt vorm

Lange termijnvisie bosplantsoen voor 

robuuste en klimaatbestendige beplanting
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parantie in de keten over beschikbare
hoeveelheden en prijsvorming. Het
onderlinge vertrouwen is gegroeid”,
geeft Jansen aan. “We moeten nog wel
werken aan een belangrijk punt: een
groot gebrek aan kennis over het be-
lang van kwaliteit bij de afnemers.
Om die kennis te verbeteren, maakten
we het boek ‘Bestellen van Bosplant-
soen’ en het Praktijkadvies ‘Plantsoen
kiezen, bestellen en planten’ en orga-

niseerden we workshops. Dat het boek
aan een tweede druk toe is, laat dui-
delijk zien hoe groot de behoefte is.”
Een vervolg-Green Deal moet zorgen
voor verdere kennisopbouw en sluiten
van de keten. “Degene die plantsoen
bestelt, moet krijgen wat hij besteld
heeft”, drukt Jansen het kernachtig uit.
. 
Inheemse bomen en struiken
Het certificeringssysteem Naktuin-
bouw Select Plant Bosplantsoen zorgt
niet alleen voor zekerheid over de her-
komst, maar ook voor traceerbaarheid.
In veel plannen voor bosplantsoen
staan tegenwoordig termen als in-
heems en streekeigen. Uitvoerders
gaan daar naar eigen inzichten mee
om. “Maar het maakt nogal wat uit 
of je meidoorns uit het Maasheggen-
gebied gebruikt, of van Italiaanse her-
komst. De eerste zijn veel resistenter
tegen bacterievuur. Zo is herkomst 
tevens een garantie voor kwaliteit”,
zegt Jansen. 
“Ook de grote omvang van de essen-
taksterfte is deels terug te voeren op
een te smalle genetische basis. Als je
daar geen rekening mee houdt, krijg 
je te maken met veel ziekten en hoge
beheerskosten. Een grotere genetische
diversiteit van het plantmateriaal
geeft een grotere kans op resistentie.
Bovendien moet je de totale kosten
over de hele levenscyclus bekijken,
niet alleen de aanlegkosten. Als je 
het verkeerde plantsoen bestelt, zit 
je daar voor soms wel honderd jaar
aan vast”, geeft Nijland aan.
Maar zelfs opdrachtgevers die zich be-
wust zijn van zulke kwaliteitseisen,
kunnen voor verrassingen komen te
staan. Op korte termijn kan er een 
tekort zijn aan genoeg geschikt mate-
riaal. Dan gaan alle partijen schippe-
ren: de kwekers, de aannemers en de
onderaannemers. “De oplossing daar-

Met de Green Deals stimuleert de
overheid sinds 2011 de gang naar 
een duurzame samenleving. Het zijn
overeenkomsten tussen organisaties,
bedrijven en belangengroepen om een
bepaald doel te bereiken. Financieel
ondersteund door het Rijk. In de sector
bosplantsoen – de aanleg van bomen
en struiken – kwam zo’n Green Deal
als geroepen. “Er leefde nauwelijks
besef dat partijen met elkaar een
keten vormen en dat ze een gezamen-
lijk belang hebben. Dat is nu sterk ver-
anderd”, vertelt Jos Jansen, voorzitter
van de stuurgroep Green Deal ‘Weet
welk plantmateriaal je (ver)koopt’.
De keten is complex door het grote
aantal betrokken partijen. Bij de
boomkwekers is er veel onderlinge
handel en Staatsbosbeheer neemt een
bijzondere plek in als leverancier van
het grootste deel van het inheemse
zaad, terwijl de organisatie ook afne-
mer is. Aan afnemerskant staan de
opdrachtgevers, zoals gemeenten en
provincies. Zij besteden het werk uit
aan partijen die vaak zelf weer uitbe-
steden aan onderaannemers. Daar-
naast hebben ontwerpbureaus een
grote invloed op de keuze voor bomen
en struiken in een project. 

Meer transparantie en vertrouwen
“De Green Deal bracht meer trans-

Jos Jansen en Dianne Nijland
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plantsoen, geeft hij aan: “Als je bijvoor-
beeld zou afspreken dat een partij ver-
antwoordelijk is voor de aanleg plus
tien jaar onderhoud, krijg je heel an-
dere afwegingen. Plantsoen neemt bij
natuurontwikkelingsprojecten (als
voorbeeld) vaak maar 5% van het 
projectbudget in. Als je dan 10% meer
uitgeeft voor kwaliteit, is dat maar
10% van die 5%, dus 0,5%. Dat valt
vrijwel in het niet bij de totale project-
kosten. Zeker als je daarna decennia-
lang goedkoper kunt beheren en de
beplanting beter functioneert. Rijks-
waterstaat maakt al dergelijke afspra-
ken bij het wegenbeheer.”

Doorstart Green Deal
De afspraken en de uitwisseling van
kennis zorgen al voor meer onderling
vertrouwen in de keten. Staatsbos-

beheer zorgt dat het zaad van de
zaadgaarden en genenbanken beter
en gemakkelijker beschikbaar is op 
de markt. Naktuinbouw heeft van 
Select Plant Bosplantsoen niet alleen
een controlemechanisme gemaakt,
maar ook een instrument dat inzicht
geeft in beschikbare hoeveelheden. 
De kwekers werken mee aan de certi-
ficering en stimuleren gezamenlijk de
toepassing van autochtoon en goed
plantmateriaal. Het beste bewijs voor
het gegroeide onderlinge vertrouwen
is dat alle partijen nu werken aan de
doorstart van de Green Deal. 
“Als je elkaar versterkt, geef je het 
gemeenschappelijke groen weer een
serieuze plek in de samenleving. 
Bovendien creëer je een grotere markt
voor goed plantsoen”, besluit Hekhuis.

�

voor: op langere termijn bestellen. 
Kijken wat je over drie jaar nodig hebt.
Gecertificeerd materiaal gebruiken”,
zegt ze. “Daarmee krijg je een robuus-
ter plantsoen waarbij je minder hoeft
in te boeten (vervangen van gesneuvel-
de exemplaren), dat bovendien tegen
klimaatverandering kan.”

Besparen op vervolgbeheer
Harrie Hekhuis, hoofd beheer en pro-
ductie bij Staatsbosbeheer, relativeert
de meerkosten die gepaard gaan met
gebruik van kwaliteitsmateriaal: “Je ziet
dat veel partijen sterk letten op de in-
koopprijs van plantsoen. Maar het be-
sef groeit dat iets meer uitgeven bij de
start, op lange termijn duizenden euro’s
kan schelen in het vervolgbeheer.”
Ook een andere manier van denken
bij aanbesteding leidt tot beter bos-

Buitenstebinnen 11

Harrie Hekhuis: 

“Het besef groeit dat iets meer uitgeven 

bij de start, op de langere termijn 

duizenden euro’s kan schelen.”

Harrie Hekhuis
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De wereld verandert
Bedrijven worden groter en werken steeds internationaler.
Productie vindt over de hele wereld plaats. Consumenten
willen weten waar producten vandaan komen en hoe ze tot
stand kwamen. Grenzen en grenscontroles worden strenger.
Fytosanitaire eisen nemen toe. Politieke spanningen komen
meer voor. 
Het zorgen voor markttoegang op internationale markten is
voor het bedrijfsleven van levensbelang. Overheden hebben
minder omvang en capaciteit en trekken zich in uitvoering
terug. Verantwoordelijkheden komen daardoor meer bij het
bedrijfsleven te liggen. Ook waar het gaat om onderzoeken
en innovaties. 

De tuinbouwsector verandert mee
Wereldwijde handel wordt er dus niet makkelijker op. Lan-
den en klanten in de tuinbouwsector eisen veel. Zij vragen
ketentransparantie van producten (tracking en tracing) en
een duurzame productie. Ziekten en plagen moeten vaker
worden voorkomen. Systemen die continu de kwaliteit van
het materiaal bewaken beheersen steeds meer de productie-
risico’s. Zo maakt de sector meer gebruik van hightech
meet- en registratiesystemen. 

Keuringsdiensten gaan daar in mee
Als kwaliteitsdienst controleren wij onafhankelijk. Maar
wij ondersteunen de sector ook actief in verbeteringen om
marktposities te versterken. De sector verlangt dat een
keuringsdienst op een hoger niveau de bedrijfssystemen
doorlicht, niet dat we elk plantje controleren. 
Voor dat nieuwe niveau zijn hoger opgeleide mensen nodig
die tegelijk veel praktische kennis van de gewassen hebben.
Mensen die kennis vastleggen in ICT-systemen en gebruik
maken van hightech technieken om teeltmateriaal te 
beoordelen en te waarmerken.

Hoofdroute voor de komende jaren
Naktuinbouw is hard op weg om op een Next Level te
komen. Onze uitgestippelde route volgt de hiernaast 
omschreven vier hoofdwegen:

Naktuinbouw12

Onze visie: alle tuinbouwondernemers in de wereld hebben toegang tot goed, gezond 

Kompas voor 2018-2022

Onze richting naar een ‘Next Level’  in

Klantgerichtheid

Onze relaties zijn heel gevarieerd: van eenmanszaak tot multinatio-
nal. Ook bieden we een variëteit aan diensten: van laboratorium-
toets tot veldkeuring en van het leveren van virusvrij materiaal tot
DUS-onderzoek op nieuwe plantenrassen. Dat daagt ons uit om al
onze klanten te bedienen op zo’n manier dat we inspelen op hun
vragen en wensen. Daarvoor komen we vaker naar u toe en vragen
we u of de geleverde dienst aan uw verwachtingen voldeed. Bedrij-
ven hebben niets aan lange wachttijden, onnodig papierwerk en
moeizame contacten. We zetten het ‘bureaucratisch spook’ op een
doodlopende zijweg. 
We pikken steeds meer omgevingssignalen op die van invloed kun-
nen zijn op onze toekomst en die van de sector. We spelen daarop
in zoals auto’s met een autopilot-systeem zelfstandig kunnen ma-
noeuvreren en van koers kunnen veranderen. Kennis waarborgen
we in systemen en de informatie daaruit delen we met onze directe
achterban. Denk bijvoorbeeld aan eisen van derde landen (landen
buiten de EU) om de export en markttoegang te bevorderen. Ook
meedenken met de sector en overheid hoe grensbelemmeringen
weggenomen kunnen worden, blijft voor ons een belangrijke taak.

Menselijk kapitaal

De kennis en ervaring van medewerkers die de komende jaren met
pensioen gaan, willen we behouden en overdragen aan een nieuwe
generatie. Zij brengen op hun beurt ook weer nieuwe specialistische
know-how binnen. Naktuinbouw wil een aantrekkelijke werkgever
zijn en denkt mee met de carrièreperspectieven van medewerkers.
We zetten in op duurzame inzetbaarheid. Om medewerkers fit, vitaal
en met werkplezier de steeds nieuwe uitdagingen in het vakgebied
aan te laten gaan. 
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gezond en betrouwbaar teeltmateriaal. Welke wegen slaan we de   komende jaren in? 

l’  in sectorondersteuning 

Naktuinbouw is op weg naar een ‘Next Level’. Op welke weg(en) lopen wij samen met u de komende jaren?

Nieuwe technologieën

Het gebruik van hoogwaardige technologieën is
nodig voor het ontwikkelen van nieuwe toetsen om
ziekten te detecteren én voor het verbeteren van
bestaande laboratoriumtoetsen. Daarvoor bouwen
wij een nieuw hightech laboratorium.
Vision-technologie vraagt om het verwerken en 
ontsluiten van big data. Denk aan het gebruik van
drones bij controles én DNA-technologie in rassen-
onderzoek, keuringen en ziektendetectie. Naktuin-
bouw ondersteunt de sector ook bij het verminderen
van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van hygiëne-
systemen en via het stimuleren van de ontwikkeling
van resistente rassen.

Slimmer werken

Om de productiviteit te verhogen, zetten we nieuwe
(ICT-)technologieën in en gaan we slimmer werken.
Met als doel de kwaliteit te verbeteren en de kosten
voor de bedrijven goed beheerst te houden. Zoals
het verbeteren van mijnNaktuinbouw. Hier delen
we informatie met u en kunt u zelf gegevens invoe-
ren. Dergelijke systemen geven u inzicht in bijvoor-
beeld de status van uw onderzoek. De digitale
aanlevering van gegevens zorgt voor een snellere
verwerking. Ook zijn systemen nodig die de keten
transparanter maken, waardoor de herkomst van
producten snel te traceren is. Bedrijven gaan meer
zelf keuren. Naktuinbouw controleert niet meer elk
plantje, maar beoordeelt of het kwaliteitssysteem
van het bedrijf volgens de norm is. Daarvoor is de
kennis nodig van producten en over hoe het waar-
borgsysteem en bedrijfsproces in elkaar zit. 
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Het analyseren van de genetische vin-
gerafdruk is niet nieuw voor Naktuin-
bouw. Al sinds het begin van dit
millennium vindt in het laboratorium
DNA-onderzoek plaats. Bijvoorbeeld
om de identiteit van een plant vast te
stellen of om ziekteverwekkers te
identificeren. Maar de afgelopen jaren
is er behoorlijk wat gebeurd op dit 
gebied. Met name het sequensen, het
bepalen van de volgorde van de vier
bouwstenen van het DNA, is in een
stroomversnelling geraakt. 

Praktische toepassingen
Een werkgroep met Naktuinbouw-
medewerkers onderzocht wat nieuwe
DNA-technieken voor Naktuinbouw
kunnen betekenen. Zij deden dat onder
leiding van de oud-directeur van Key-
gene in Wageningen, prof. Hans Dons. 
“Het is technisch steeds eenvoudiger
om kenmerken van een plant of een
organisme via het DNA vast te stellen”,
aldus Dons. “Het is daarom een logisch
moment om te kijken wat de prakti-
sche toepassingen voor Naktuinbouw
zijn. De organisatie wil immers zijn
vooraanstaande rol op het gebied van
rassenonderzoek, keuringen, ziekte-
detectie en diagnostiek behouden en
versterken. We keken eerst hoe de
DNA-technologie de komende vijf jaar
een rol gaat spelen in het werk van
Naktuinbouw op het gebied van iden-
titeit, gezondheid en kwaliteit.”

Onderscheidbaar
Eén van de toepassingen is het vast-
stellen van de onderscheidbaarheid
van planten voor het rassenonderzoek.
“Het uiterlijk van een plant, het feno-
type, blijft voor het kwekersrecht- en
het toelatingsonderzoek doorslagge-

vend. DNA-onderzoek kan een goede
ondersteuning bieden”, aldus Hans
Dons. Nu gebruikt Naktuinbouw nog
slechts incidenteel een DNA-analyse.
Dat kan met name uitsluitsel geven
wanneer er discussie ontstaat over de
identiteit van een plant.
Eén van de voorstellen is om hiervoor
databanken op te zetten. Nog niet
voor alle gewassen, maar gedacht
wordt aan een stuk of vijftien soorten
waarvoor veel DUS-aanvragen binnen-
komen. Met sequentie-technieken
verbeteren en versnellen de processen
én worden ze goedkoper. Een databank
helpt vooral bij gewassen waarvan
rassen morfologisch (op het oog) lastig
te onderscheiden zijn: tomaat, roos,
bonen, ui en komkommer. Ook voor
het vaststellen van de voor een ras
unieke resistenties is DNA-analyse
een handig en snel hulpmiddel. 
Voor vegetatief vermeerderde gewas-
sen is een levende collectie gewenst.
De DNA-gegevens hiervan zouden in
een databank moeten worden opge-
nomen. Het instandhouden van een
levende collectie is immers kostbaar
en bij onbedoeld verlies van een plant
is vervanging niet altijd eenvoudig.
Overigens zijn er voor aardappel en
Phalaenopsis al databanken beschik-
baar, net als voor diverse groot- en
kleinfruitgewassen.

Het onzichtbare zichtbaar maken
Ook op het gebied van ziekte-onder-
zoek valt veel te winnen met DNA-
methoden. De traditionele toetsen
kosten immers relatief veel tijd. Voor
de identificatie van virussen en viroï-
den wordt het complete DNA vastge-
legd, het zogenaamde ‘Whole Genome 
Sequencing’. Bij bacteriën, schimmels

De ontwikkelingen van

biotechnologie gaan 

razendsnel. Tien jaar

geleden kostte het mil-

joenen euro’s en jaren

werk om de genetische

code van een levend or-

ganisme te ontcijferen.

Tegenwoordig weet je

dat voor nog geen dui-

zend euro en in een paar

dagen tijd. Naktuin-

bouw onderzocht wat

DNA-technologie voor

haar werk kan doen.

DNA-technologie 
opent nieuwe mogelijkheden

Thomas van Gurp, bio-informaticus bij Naktuinbouw
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en nematoden kan men – net als voor
de identificatie van planten – gebruik-
maken van SNP’s: variaties op het DNA.
Maar in de toekomst wordt ook hier
het volledige DNA onder de loep ge-
nomen. Dat geeft extra zekerheid over
de aan- of afwezigheid van ziektever-
wekkers in het plantmateriaal. 
Het DNA-onderzoek toont niet alleen
aan óf een plant is geïnfecteerd met
een ziekteverwekker. Het kan zelfs de
verschillende stammen en fysio’s on-
derscheiden. En ook als de plant op het
oog gezond lijkt, kan een DNA-toets
aantonen dat er ziekteverwekkers
aanwezig zijn. Het maakt de nog on-
zichtbare ziektesymptomen zichtbaar.
Bij keuringen en certificeringen kan
sequensen waardevolle ondersteuning
bieden. Bij het vaststellen van ras-
zuiverheid en rasechtheid van teelt-
materiaal geeft een DNA-analyse de
keurmeester extra informatie naast
de visuele inspectie. Het werk waarbij
het gaat om keuringen op de kwaliteit

van het teeltmateriaal profiteert ver-
moedelijk de komende vijf jaar min-
der van DNA-technieken. Theoretisch
kun je het gebruiken voor uniformi-
teitsbeoordeling. Om een betrouwbare
uitslag te krijgen, is wel een groot aan-
tal planten nodig. De kosten wegen
daar (nog) niet tegen de baten op.

Investeren
Een deel van de DNA-analyses kan
worden uitbesteed aan gespecialiseer-
de laboratoria. Naktuinbouw moet zelf
ook de nodige apparatuur aanschaf-
fen. Eén van de consequenties van het
uitbreiden van het sequensen is dat 
er een enorme hoeveelheid gegevens
beschikbaar komt. Die moeten op een
toegankelijke en veilige manier worden
opgeslagen in een databank, want een
deel van de gegevens in de databank
is vertrouwelijk. De verwachting is dat
veredelingsbedrijven informatie over
hun rassen beschikbaar stellen, maar
vertrouwelijke gegevens mogen natuur-

lijk niet naar buiten. De grote hoeveel-
heid data vereist een grote opslag-
capaciteit. Er moet dus ook in compu-
tercapaciteit worden geïnvesteerd.
Voor het omgaan met die datastroom
is ook gespecialiseerd personeel nodig.
Sinds enkele maanden beschikt Nak-
tuinbouw over een bio-informaticus,
Thomas van Gurp. Hij brengt de be-
schikbare genetische informatie in
kaart, vergelijkt ze en trekt vervolgens
conclusies uit de overeenkomsten en
verschillen. Ook ontwikkelt een bio-
informaticus analysemethoden en
standaardiseert en automatiseert hij
deze processen. 
En natuurlijk moet de kennis op het
gebied van moleculaire genetica wor-
den versterkt. Er zijn nieuwe medewer-
kers nodig en de huidige onderzoekers
hebben aanvullende opleidingen nodig.

Voortrekkersrol voor Nederland
Investeren in DNA-technologie be-
spaart op termijn geld. Een deel van
de huidige werkzaamheden wordt in
de toekomst vervangen door molecu-
laire bepalingen. Ook komen nieuwe
vormen van internationale samen-
werking binnen handbereik. Voor veel
fenotypisch onderzoek zijn klimaat-
en proefomstandigheden belangrijk.
Voor DUS-onderzoek en keuringsstan-
daarden zijn daarom lokale referen-
tiecollecties noodzakelijk. Moleculaire
technieken kunnen in elk land plaats-
vinden. Databanken met moleculaire
informatie kunnen daarom wereld-
wijd worden gedeeld.

Het belangrijkste is dat het Nederland-
se bedrijfsleven een vooraanstaande
positie heeft op het gebied van teelt-
materiaal. Naktuinbouw heeft mede
als gevolg daarvan een voortrekkers-
rol in rassenonderzoek, ziektedetec-
tiemethoden en kwaliteitsborging.
“Om die prominente rol te blijven 
spelen, is investeren in DNA-technolo-
gie en bio-informatica noodzakelijk”,
concludeert Hans Dons. �

Hans Dons: 

“DNA-onderzoek kan een goede 

ondersteuning bieden.”

Hans Dons (Bron: www.caln.nl) 
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De komende jaren verandert het werk

van Naktuinbouw sterk van karakter. 

Op korte termijn zijn DNA-technieken

daarvoor verantwoordelijk. Op de langere

termijn vision-technologie, big data-

analyse en robotisering. De afdeling R&D

pikt innovaties op en zorgt samen met

partners voor doorontwikkeling.

Grote impact op Naktuinbouw 
door technologieontwikkelingen 

Innovatie R&D

Naktuinbouw16

Keuringen, rassenonderzoek en toetsen op ziekten en 
plagen: deze taken van Naktuinbouw veranderen op ter-
mijn door de snelle ontwikkeling van DNA-technieken. 
“Sequencen – het in kaart brengen van de DNA-volgorde –
gaat tegenwoordig zo snel dat het al op korte termijn ons
werk bepaalt. Als R&D-afdeling bouwen we voort op wat 
de wetenschap ontwikkelt en vertalen dat in bijvoorbeeld
snelle toetsen die in onze laboratoria uitvoerbaar zijn”, 
vertelt teammanager R&D Michel Ebskamp.

Op de langere termijn zorgen vision-technieken voor net
zo’n revolutie. Hiermee kunnen we grote aantallen beelden
analyseren. “Ook dat bestrijkt onze werkterreinen. Je kunt
denken aan keuringen met drones, rassenonderzoek met
behulp van 3D-analyse of de automatische beoordeling van
kiemkracht in het laboratorium. Dat vergt nu veel mens-
kracht, maar als je gebruikmaakt van zelflerende algorit-
mes is er op termijn veel te automatiseren. Zover is het
overigens nog lang niet: het menselijk oog is moeilijk te
verslaan”, vertelt Ebskamp.

Ook de analyse van grote aantallen gegevens (big data)
biedt nieuwe mogelijkheden. “Een simpele vorm is de com-
binatie van weergegevens en temperaturen om te voorspel-
len waar bepaalde ziekten zich kunnen voordoen. Dan
concentreer je daar de keuringen, gebaseerd op risicoana-
lyse. Maar je kunt aan veel meer denken, zoals het opspo-
ren van trends op social media”, zegt hij.
Een mooi voorbeeld van de potentie van big data is ‘Watson

Michel Ebskamp: 

“Dit is baanbrekend onderzoek, 

als dit lukt, kunnen we straks 

veel sneller werken.”
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Potato’. Dit is een computerprogramma in ontwikkeling
door Wageningen University & Research en IBM. Het pro-
gramma brengt alle bestaande informatie over aardappelen
bij elkaar. Een goudmijn als de juiste digitale ‘mijnbouw-
technieken’ worden toegepast.

Verder gaat ook de robotisering door. “Veel van de laborato-
riumtoetsen bestaan uit routinematige handelingen. Met
behulp van een ‘laboratory inventory management system’
leggen we alle stappen vast. Op termijn kunnen we daar-
door ook onze klanten veel sneller en beter inzicht geven in
de voortgang van analyses en de uitslagen daarvan. Dat ge-
beurt nu veelal telefonisch, maar in de toekomst veel meer
via mijnNaktuinbouw”, zegt de R&D-manager.

DNA-technieken bij Fusarium-onderzoek

De schimmel Fusarium vormt in veel groentegewassen een
probleem. De ziekte kan zich onder andere met zaad ver-
spreiden. “Om te testen welke soort eventueel op het zaad
zit, kweken we de schimmel vanuit zaden op een voedings-
bodem op. Dan zie je kolonievorming, maar het is lastig 
te beoordelen of het om een schadelijke vorm gaat. Om
vals-positieve uitslagen te voorkomen, kun je vervolgens
gevoelige planten enten met de verdachte schimmel-
isolaten en opkweken. Wanneer de planten ziek worden, is
het duidelijk dat het gaat om een schadelijke vorm van de
schimmel. Nadeel daarvan is dat dit veel tijd en kasruimte
kost”, vertelt senior-onderzoeker Harrie Koenraadt. 
Er is dus grote behoefte aan een snellere test die minder
ruimte kost. Daarom ontwikkelt Naktuinbouw samen met
de Universiteit van Amsterdam (UvA) moleculaire toetsen.

Harrie Koenraadt:

“De kunst is om een stukje

DNA te vinden, 

een merker, die specifiek is

voor de ziekteverwekkende

soort.”

De kunst daarbij is om een stukje DNA te vinden, een mer-
ker, die specifiek is voor de ziekteverwekkende soort. Dat 
is lastig. Fusarium is extreem variabel en het genetische 
verschil tussen schadelijk en onschadelijk is vaak klein. 
“Wij isoleren de schimmel uit bijvoorbeeld ui, anjer, cycla-
men, tomaat, asperge en maken een collectie van schade-
lijke isolaten. Die gaan naar de UvA. Zij brengen het
genoom in beeld en zoeken met behulp van bio-informa-
tica naar relevante merkers”, vertelt Koenraadt. Die zijn
nodig om uiteindelijk met de TaqMan PCR-methode snel
monsters te analyseren.
Een ander traject is de beoordeling van grondmonsters op
de aanwezigheid van Fusarium-schimmels, die schadelijk
zijn voor asperge. Nu kost het veel tijd en kasruimte voor-

Buitenstebinnen 17

BuiBin-9-p1-24-DEFINITIEF.qxp_Opmaak 1  04-12-17  13:38  Pagina 17



Naktuinbouw18

dat een verklaring over de status van een potentieel asper-
geveld kan worden afgegeven. “Beoordeling van grond met
een DNA-toets is wel complexer. Je moet het DNA eerst
goed uit de grondmonsters krijgen. Bovendien zijn er bij 
asperge meerdere Fusarium-soorten in het spel. Dan ga 
je op zoek naar specifieke merkers voor die soorten. Die
mogen geen signaal afgeven bij onschadelijke isolaten van
nauw verwante of zelfs dezelfde soort”, vertelt hij. 
Dit is baanbrekend onderzoek: “Als dit lukt, kunnen we
straks veel sneller werken, zijn we niet meer afhankelijk
van kas- en klimaatcelruimte en kan veel werk geautomati-
seerd worden. Bovendien gebruiken we deze techniek dan
voor andere bodemgebonden ziekten.”

Keuringen met drones

Het werk van keurmeesters drijft op visuele inspectie. Ver-
geleken met een camera ziet een mens heel goed. Maar hij
moet dan wel geconcentreerd blijven, op verschillende mo-
menten van de dag hetzelfde beoordelen en ontwikkelin-

gen in de tijd opmerken. Naktuinbouw onderzoekt of ca-
mera’s en sensoren een toegevoegde waarde kunnen heb-
ben bij het keuringswerk. “Dit staat nog helemaal aan het
begin. Maar omdat vision-technologie snel ontwikkelt, zijn
we alvast aan het experimenteren”, vertelt beleids-
medewerker Marco van Dalen. Een eerste toepassing kan
voorselectie tijdens de keuringen in het veld zijn. “Je laat
bijvoorbeeld een drone met een camera over een perceel
vliegen. Daarmee spoor je snel afwijkende plekken op, die
je extra aandacht geeft bij de keuring”, zegt hij.
Behalve gewone camera’s spelen ook infraroodcamera’s
een rol. Die zien namelijk andere dingen dan de mens. Bij-
voorbeeld de hoeveelheid bladgroen of de efficiëntie waar-
mee de plant omgaat met het licht. In de akkerbouw
rukken zulke sensoren al op om plaatsspecifiek te kunnen
bemesten of bestrijden. “Voor ons werk is de resolutie van
dergelijke apparaten nog te grof. Wij kijken naar kleine
plekjes op de plant die op een ziekte kunnen duiden”, geeft
Van Dalen aan. 

Om op termijn naar meer geautomatiseerde inspecties 
te komen, is nog veel nodig. “Behalve een betere resolutie
heb je goede databases nodig met beelden van het gezonde
gewas en van afwijkingen. Als je die kunt combineren met
kunstmatige intelligentie, zodat het programma leert van
ervaringen, kun je wel stappen zetten”, vertelt hij.
Innovatieve ondernemers oriënteren zich ook op de moge-
lijkheden. “Als zij ideeën hebben, houden wij ons aan-
bevolen. Als iemand bijvoorbeeld met vision-techniek 
bacterievuur kan opsporen of zelfs voorspellen, trekken 
we graag samen op.”

Marco van Dalen: 

“Als innovatieve ondernemers 

ideeën hebben, 

houden wij ons aanbevolen.”
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Zekerheid over herkomst

Hoe kun je met zekerheid zeggen dat een paprika uit
Spanje komt en niet uit Nederland? DNA-onderzoek biedt
bij deze vraag geen oplossing. Als een ras in beide landen
wordt geteeld, zijn de paprika’s genetisch hetzelfde. 
Naktuinbouw oriënteerde zich al op herkomstonderzoek,
toen deze concrete vraag zich aandiende bij problemen bij
een Duitse supermarkt. Deze case hielp het onderzoek een
stuk verder. Elementen zoals zuurstof en waterstof bestaan
in verschillende vormen. Dat heten isotopen. De isotopen
verschillen in atoomgewicht. Waterstof bijvoorbeeld kent
drie isotopen. “Alle gewassen hebben water nodig en water
wordt vrijwel altijd lokaal gebruikt. Daardoor zijn de ele-
menten uit dat water, waterstof en zuurstof, heel geschikt
voor herkomstonderzoek. Over de wereld verschillen de
verhoudingen tussen de isotopen van waterstof en zuur-
stof vaak. Op internet zijn kaarten beschikbaar met deze
isotopenratio’s”, vertelt onderzoeker Daniël Bakker. 
Na extractie van het sap uit de paprika’s bleek dat aan de
hand van de isotopen Nederlandse herkomst duidelijk te
onderscheiden was van Spaanse of Egyptische.
In een EFRO-project wordt de techniek nu verfijnd. EFRO

staat voor Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
“Dat doen we samen met de Vrije Universiteit Amsterdam,
waar een massaspectrograaf staat. Dat is een apparaat dat
de isotopen onderscheidt en hun verhouding bepaalt. 
Technisch gaat het goed, nu ontwikkelen we het tot een
praktijkgeschikt systeem. We werken vooralsnog met
bomen, rozen, lelietjes van dalen en paprika”, zegt Bakker. 
“Het kan een extra tool gaan vormen voor de keuringen, die
ook preventief werkt. Als we de herkomst niet vertrouwen,
kunnen we die straks nagaan. Maar er zijn nog meer 
mogelijkheden: op den duur kun je zelfs denken aan eigen
karakteristieke isotopenprofielen voor zaadbedrijven of
kwekers als herkomstgarantie voor hun producten.”

�

Daniël Bakker: 

“Als we de herkomst niet vertrouwen,

kunnen we die straks nagaan.”
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buiten Europa, waaronder Engeland.
“Onze producten gaan naar eind-
gebruikers of naar kwekerijen”, vertelt
Hans Goudswaard, die Quality 
Assurance Manager is. “De huidige 
regelgeving rond de verhandeling van
teeltmateriaal binnen de EU is niet 
ingewikkeld. Net als naar andere EU-
landen krijgt iedere partij die nu naar
het Verenigd Koninkrijk gaat een plan-
tenpaspoort mee.” Dit document is
nodig voor het fytosanitair vrijgeven
van zaden, stekken, jonge planten en
bomen. “We hebben binnen ons bedrijf
al veel nagedacht over de komende
veranderingen. We zien er tegenop dat
er meer papierwerk komt zodra het
Verenigd Koninkrijk weer een derde-
land wordt. Het is niet te hopen dat 
er ook aparte fytosanitaire inspecties
komen.”

Hogere kosten
Over de exacte uitvoering is nog niet
veel bekend. Goudswaard voorziet dat
de werkzame situatie van nu mogelijk
verandert in een gecompliceerd 
systeem.

Het Verenigd Koninkrijk is altijd een
belangrijke handelspartner voor de
Nederlandse tuinbouw geweest. Na de
Brexit gaat er veel veranderen, dat
staat vast. Het eiland dat al sinds 1973
behoort tot de Europese Gemeenschap
is straks weer één van de zogenaamde
derdelanden; landen buiten de Euro-
pese Unie (EU). Handelsbedrijven die
al jarenlang zaken doen, krijgen te
maken met nieuwe regelgeving en
mogelijke heffingen. Bovendien kan
de regelgeving rond het kwekersrecht
ingrijpend veranderen. Een ‘zachte’ of
‘harde’ Brexit, eenvoudiger wordt het
er niet op.

Meer papierwerk
Florensis in Hendrik-Ido-Ambacht is
veredelaar en leverancier van een
breed pakket teeltmateriaal. Het be-
drijf is vooral bekend van perkplanten
als Pelargonium, Calibrachoa, Lavandula,
Begonia, Primula, Impatiens, Viola en
Osteospermum. Het bedrijf produceert
hoogwaardig teeltmateriaal uit zaad
en stek, onder andere in Afrika en Por-
tugal, en exporteert het binnen en

Krap anderhalf jaar voor Brexit is nog onzeker met welke veranderingen

de tuinbouwsector te maken krijgt. Wordt bijvoorbeeld de controle aan de

grens strenger of krijgen bedrijven te maken met importheffingen? Gelden

dezelfde regels voor kwekersrecht aan beide zijden van het Kanaal? De tijd

dringt en de onderhandelingen zijn nog maar net gestart.

Brexit en de gevolgen voor kwekersrecht en handelsverkeer

Nog lang niet duidelijk 
wat er precies gaat veranderen

Hans Goudswaard: 

“We hebben binnen ons

bedrijf al veel nagedacht

over de komende  

veranderingen.”
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Hij noemt als voorbeeld het controle-
ren per vrachtwagen in plaats van per
partij. Dit leidt tot vertraging aan de
grens. Ondanks vervoer onder gecon-
ditioneerde omstandigheden moet het
transport zo snel mogelijk. Anders
staan de kwetsbare planten te lang in
het donker. 
“We hebben alle scenario’s al door-
lopen, maar kunnen eigenlijk niet veel
meer dan afwachten. De Brexit levert
zeker meer papierwerk en hogere 
kosten voor transport op. Bovendien
vrees ik dat elementen als protectio-
nisme zich vertalen in strengere im-
portcontroles”, besluit hij.

Koopkracht
Bij La Serra ExclusivePlants in Esch
ontspon zich eenzelfde discussie. Dit
bedrijf ontwikkelde zich van kuip-
plantenkwekerij tot importeur van
bomen en solitairen (hogere vaste
planten die niet gegroepeerd staan)
uit Zuid-Europa. De laatste jaren nam
met name de export naar Engeland
toe. Het bedrijf levert veel producten
aan groothandel, hoveniers en tuin-
centra. Bedrijfsleider Aron de Kruijf
meldt dat hij de media goed in de
gaten houdt, net als de geluiden die
hij opvangt van klanten. 
“In de eerste plaats maak ik me zor-
gen om het dalende Pond, door de
voorgenomen maatregelen. Daardoor
gaat de koopkracht bij consumenten
achteruit en dat heeft mogelijk gevol-
gen voor de verkoop bij onze relaties”,
legt hij uit. “Daarnaast verwacht ik
aanscherping van fytosanitaire 

maatregelen. Op dat gebied gaat per 
1 januari 2018 toch al het één en
ander veranderen.”
Voor de gevolgen van mogelijke im-
portheffingen vreest hij niet. “Dat
brengt ons niet in een uitzonderings-
positie, want zo’n maatregel treft alle
bedrijven. Een importheffing maakt
een ‘buitenlands product’ wel duurder
en maakt het product minder interes-
sant voor de klant. Ook leidt het tot toe-
name van productie binnen Engeland.”

De Kruijf kan eigenlijk niet meer doen
dan afwachten wat er gaat gebeuren.
“We hebben als bedrijf wel het voor-
deel dat we op meerdere markten
opereren.”

Splitsing kwekersrecht
De Brexit is ook een flinke stoorzen-
der in de uitvoering van het Europees
Kwekersrecht. De vraag speelt of de
Britten gaan proberen de verschillen
te overbruggen door zoveel mogelijk
gelijke regelgeving aan te houden. 
Of kiezen zij voor een typisch eigen
nationale aanpak? Als het laatste ge-
beurt, dan vreest Maarten Leune van
Royalty Administration International
(RAI) in ’s-Gravenzande dat verede-
laars veel dubbel werk moeten laten
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Aron de Kruijf: 

“We hebben als bedrijf

wel het voordeel 

dat we op meerdere

markten opereren.” 
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zich soms in hele kleine nuances. Bij
Chrysant speelt ook mee dat een
gewas zich anders kan profileren in
een ander jaargetijde of onder andere
klimaatomstandigheden. Om dat on-
derscheid goed te beoordelen, heb je
veel ervaring nodig. Ik vrees dat veel
kennis verloren gaat en dat het jaren
duurt voordat een nieuw onderzoeks-
station dat kennisniveau opnieuw be-
reikt.” Uiteraard geldt ook het omge-
keerde. De Britten moeten kennis op-
bouwen van gewassen die voorheen
in andere landen werden onderzocht.

Overgangsfase
In de overgangsfase kan volgens Leune

doen. Dat brengt ook meer kosten met
zich mee. Tot nu toe wordt het kwe-
kersrechtonderzoek voor aanmeldin-
gen voor Europees kwekersrecht
verdeeld over de onderzoeksstations
in meerdere lidstaten. Straks zou dat
zowel in Engeland als op het vaste-
land van Europa moeten plaatsvinden
als de resultaten niet uitwisselbaar
zijn. “Veel van dit soort zaken is nog
onbesproken. Lopende onderhande-
lingen moeten daar meer duidelijk-
heid over geven”, vertelt hij. “Het is
ingewikkelde materie met meerdere
gevolgen. Veredelaars zonder verte-
genwoordiger in Engeland moeten die
dus gaan aanstellen en omgekeerd.”

DUS-onderzoek
Leune is vooral erg bezorgd over het
DUS-onderzoek dat het NIAB (voor
maar liefst 678 soorten) in Cambridge
doet: een onderzoeksstation geaccre-
diteerd door het CPVO. Het NIAB heeft
jarenlange ervaring in vele gewassen.
Met name het onderzoek bij Chrysant
is belangrijk voor Nederlandse verede-
laars. Dit moet worden verplaatst naar
één van de EU-lidstaten. Op verzoek
van de belangrijkste veredelingsbedrij-
ven in Chrysant treft Naktuinbouw al
voorbereidingen om in Nederland
taken over te nemen. “Dat heeft veel
voeten in aarde. Verschillen tussen 
bestaande en nieuwe rassen vertalen
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Maarten Leune: 

“Veredelaars zonder 

vertegenwoordiger 

in Engeland moeten 

die dus gaan aanstellen

en omgekeerd.” 
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een vacuüm ontstaan. Het CPVO dient
dan alleen nog DUS-onderzoek in bij
Engelse instellingen als dit gegaran-
deerd kan worden afgerond voor in-
gang van de Brexit. Leune verwacht
dat daardoor rassen tussen de wal en
het schip vallen. Met name die gewas-
sen waarvoor meerjarig onderzoek
nodig is. “Het is een slangenkuil, ik
hoop dat de onderhandelingen over
dit thema normaal en pragmatisch
zullen verlopen, zonder dat partijen
de hakken in het zand zetten.” Enige
haast is geboden. Ruim een jaar voor
de Brexit is overleg wel gestart, maar
de onderhandelingen bevinden zich
nog in een grijs gebied. �
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Opleidingen & Trainingen

Data opleidingen & trainingen eerste helft 2018

• Professional Plant Sampling 26 & 27 februari
(inschrijven t/m 12 januari)

• Interne audit kwaliteit-plus-systemen 28 februari & 1 maart
(inschrijven t/m 16 januari)

• Training Bedrijfshygiëne 28 februari
(inschrijven t/m 16 januari)

• Opleiding Bedrijfshygiëne 5, 13, 20 en 27 maart
(inschrijven t/m 19 januari)

• Spoor van het zaad 12 maart
(inschrijven t/m 26 januari)

• Plantspecifieke ELISA technieken 22, 29 maart & 5 april
(inschrijven t/m 7 februari)

• Kwaliteit van boomkwekerijproducten 29 maart
(inschrijven t/m 14 februari)

• Bemonstering van zaden 10 & 24 april
(inschrijven t/m 26 februari)

• Validatie & Kwaliteitsmonitoring 24 mei
(inschrijven t/m 11 april)

• Bemonstering van grond 29 mei
(inschrijven t/m 16 april)

• Plant Variety Protection Course 18-29 juni
(inschrijven t/m 7 mei)

• Seed Identification Voorjaar 2018
meer informatie via www.naktuinbouw.nl

Neem voor in company trainingen contact op via opleidingen@naktuinbouw.nl of (071) 332 62 70
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Naktuinbouw24

Er hangt een vage cannabisgeur in de kas van de Naktuinbouw. De geur is
afkomstig van de twee henneprassen die voor het Europees kwekersrecht zijn
aangemeld. Het Italiaanse instituut CREA-CI; de raad voor landbouwkundig
onderzoek en analyse van landbouwkundige economie, heeft het tweetal
veredeld. Hun bijzondere eigenschap: ze hebben een verhoogd oliegehalte, een
verhoogd CBD- en THC-gehalte en zijn daarom zeer geschikt voor de productie
van medicinale cannabisolie. Naktuinbouw voert het DUS-onderzoek uit.

Nationaal programma
Er zijn twee stoffen die bij het medicinaal gebruik van cannabis belangrijk zijn:
CBD en THC. De laatste is het psychoactieve bestanddeel. Cannabisolie die meer
dan 0,2% THC bevat, mag alleen door artsen worden voorgeschreven; de CBD-olie
is bij de drogist verkrijgbaar. “Wij hebben de rassen CINRO (8% CBD en 7% THC) 
en CINBOL (20% THC) ontwikkeld. Voor de productie van de olie worden alleen de
bloemen gebruikt”, vertelt dr. Gianpaolo Grassi. “Wij zijn in Italië in 2014 gestart
met een nationaal programma voor de productie van medicinale cannabis”, aldus
dr. Grassi. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe henneprassen. 

Populair geneesmiddel
Het begon allemaal in 2005, toen hij tijdens een congres in Leiden liet zien dat
cannabidiol, de olie van de cannabisplant, een heilzame werking heeft op kinderen
met onbehandelbare epilepsie. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er
een reeks van aandoeningen is die met cannabidiol kunnen worden bestreden.
Oncologen schrijven het voor om misselijkheid bij chemotherapie te bestrijden,
bij MS-patiënten helpt het tegen de spierkrampen, het vermindert de tics bij het
syndroom van Gilles de la Tourette en het kan worden gebuikt bij therapieresistente
glaucoom (staar). In de psychiatrie wordt het ingezet tegen psychoses, maar het is
ook een goede pijnbestrijder. “In Italië vindt de productie plaats onder verantwoor-
delijkheid van de ministeries van Defensie en Gezondheid. Cannabisolie is de
afgelopen jaren in mijn land uitgegroeid tot een populair geneesmiddel”.

Naktuinbouw Buitenstebinnen

Een bestaand product in een nieuw jasje. In deze editie: 
medicinale cannabisolie

“Veel aandoeningen kunnen
met cannabidiol worden bestreden”

Dr Gianpaolo Grassi, hoofdonderzoeker bij het Italiaanse CREA-CI:
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