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In dienst van kwaliteit
Voorwoord

ir. H.J. Lange
Voorzitter Naktuinbouw

In tal van landen is onpartijdig handelen

Investeren in hoogwaardig teeltmateriaal is

door anderen dan overheidsdiensten een bij-

een cruciaal onderdeel in de teelt. Bij het

zonder fenomeen. De combinatie van onaf-

ontstaan van Naktuinbouw in 1941 (het jaar

hankelijkheid, het leggen van het accent op

van oprichting van NAKG, waarna NAKB en

kwaliteitsbevorderend denken en brede

NAKS volgden) was het niet ongebruikelijk

expertise op het terrein van teeltmateriaal

om uit de oogst van het voorgaande jaar het

voor de tuinbouw is helemaal een zeldzaam-

teeltmateriaal voor het volgende jaar te

heid.

reserveren. In grote delen van de wereld is

Die combinatie maakt Naktuinbouw tot een

dat nog steeds het geval.

unieke organisatie. Tot een kwaliteitsdienst

In Nederland ontstonden al vroeg gespecia-

met een wettelijk vastgelegde, publieke taak,

liseerde bedrijven die zich toelegden op de

die de belangen van zowel producenten als

productie van zaden en plantmateriaal. Zij

gebruikers van teeltmateriaal voortdurend

voorzagen in de vraag naar betrouwbaar

voor ogen houdt. Naktuinbouw is een onaf-

teeltmateriaal. De Nederlandse tuinbouw

hankelijke organisatie, waarin alle betrokken

ontwikkelde zich voorspoedig en werd

partijen invloed hebben via besturen, advies-

daarmee een aanjager van de sector teelt-

en deelnemerscommissies. Zij voeden en

materiaal. Een actieve overheid (in agrarisch

waarborgen de betrokkenheid van Naktuin-

onderwijs, onderzoek en voorlichting) met

bouw bij de sector teeltmateriaal, zonder aan

korte lijnen naar het bedrijfsleven, uitstekend

onafhankelijkheid in te boeten.

onderzoek in genetica en plantenveredeling,

Dit boek bestaat uit 14 hoofdstukken met in de rechterstrook
korte uitstapjes en anekdotes,
die los van het hoofdstuk gelezen kunnen worden. Onder de
pagina staat een tijdbalk die,
naast historische gegevens van
Naktuinbouw en haar voorgangers, ook tijdsbeelden bevat.
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vroegtijdige aandacht voor intellectueel

Noemenswaardige gebeurtenissen en anek-

Van links naar rechts:

eigendom op planten (kwekersrecht) en een

dotes geven het kleur. Ook de drie ‘dochters’,

ir. J.E.M. van Ruiten, directeur

doelmatige infrastructuur van keurings- en

volwassen geworden en al jaren het huis uit,

mr. R.G.J. Broenink, secretaris

fytosanitaire diensten completeren het kwin-

krijgen hun plaats.

ir. H.J. Lange, voorzitter
ir. N.C.A. Koomen, directeur

tet van succesfactoren dat de sector teeltmateriaal groot maakte. Hoewel we het vaak

Dit tijdsdocument is tevens een eerbetoon

als vanzelfsprekend beschouwen, heeft de

aan hen die het initiatief namen. Dr. O. Banga,

tuinbouw nergens ter wereld zo’n ruim ras-

directeur van het IVT (Instituut voor de

senaanbod beschikbaar als in Nederland.

Veredeling van Tuinbouwgewassen) was als
grondlegger van toegepaste plantenverede-

Dit boek schetst de rol die Naktuinbouw en

ling in de tuinbouw de wegbereider voor

haar voorgangers door de jaren heen hebben

zowel de groentezaadindustrie als sierteelt-

vervuld. Het beschrijft het ontwikkelings-

veredeling. De Directeur Tuinbouw van het

proces van keuringsdiensten tot het huidige,

toenmalige ministerie van Landbouw en

zelfstandige bestuursorgaan als instrument

Visserij, dr. ir. A.W. van der Plassche is met

van overheid en bedrijfsleven samen.

recht de ‘founding father’ van de keurings-

Aan opbouw van deskundigheid is bijna

diensten NAKB, NAKG en NAKS.

zeventig jaar gewerkt. Tien jaar na de fusie
van NAKB en NAKG tot Naktuinbouw vormt

Last but not least is dit boek opgedragen

de ingebruikneming van de nieuwe accom-

aan hen die een groot deel van hun leven

modatie in Roelofarendsveen een mooie

sturing hebben gegeven aan NAKB / NAKG /

aanleiding om in boekvorm terug te blikken

NAKS: de directeuren Grooters, Erkelens en

en stil te staan bij het heden. Maar er wordt

Elzenga, alsmede de secretarissen Saathof

ook naar de toekomst gekeken. Thematisch

en Koning.

uitgewerkte hoofdstukken nemen u mee

Dank is ook verschuldigd aan de medewer-

naar waar het begon en wat er van kwam.

kers die zich met toewijding – vaak decennia-

Dit boek belicht, verklaart en beschrijft het

lang – hebben ingezet voor hoogwaardig

belang van het ras, de kwaliteit en de gezond-

teeltmateriaal voor de Nederlandse tuinbouw,

heid van teeltmateriaal.

in dienst van kwaliteit.
ir. H.J. Lange,
voorzitter Naktuinbouw
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Ir. G.T. Grooters

dr. O. Banga

M.A. Erkelens

ir. G. Elzenga

ir. L.J. van der Broek

mr. R.P.J.M. Koning

Directeur NAKG

Directeur NAKB

Directeur NAKB

Directeur NAKB / NAKS

Directeur NAKB

Directeur NAKB

1941-1973

1943-1946

1946-1966

1966-1986

1986-1991

1991-2000

Opgevolgd door

Opgevolgd door

Secretaris Naktuinbouw

ir. N.C.A. Koomen

ir. J.E.M. van Ruiten

1976-2005
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Hoofdvestiging Naktuinbouw
Sotaweg 22, Roelofarendsveen
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Van keuringsdienst tot
expertisecentrum

Naktuinbouw en Hogeschool behalen
‘Contract van de week’

“Naktuinbouw en Hogeschool Leiden zijn
vorige week genomineerd voor het ‘Contract
van de week’ van het programma Qwesti van
Zaken, bij TV-West. Vanochtend bleek dat

Naktuinbouw

89% van de stemmende kijkers gekozen heeft
voor de samenwerking tussen Hogeschool
Leiden en Naktuinbouw, waardoor het predicaat ‘Contract van de week’ is behaald.”
Zo luidde het persbericht op 3 juli 2006.
Het samenwerkingscontract tussen Hogeschool Leiden en Naktuinbouw heeft betrek-

Naktuinbouw wordt de laatste jaren meer gezien als expertise-

king op drie nieuwe unieke vakopleidingen,
welke bedoeld zijn voor laboratoriummede-

centrum dan als keuringsdienst. Die rol heeft Naktuinbouw voor

werkers in de plantaardige sector die hun
kennis willen uitbreiden of verbreden.
Docenten van Hogeschool Leiden met uitge-

een groot deel verworven door daar in te stappen waar de overheid

breide kennis van methoden en technieken
en vakspecialisten van Naktuinbouw hebben

terugtrad. Een verhaal over de tuinbouw en de keuringsdienst,

hun kennis gebundeld. Dit resulteert in interessante theorie- en praktijklessen.

die samen opgroeiden.

De samenwerking tussen Naktuinbouw Vakopleidingen en Hogeschool Leiden is na 2006

Wat Naktuinbouw in de afgelopen kleine

Naktuinbouw is inmiddels een expertise-

zeventig jaar ook aan kennis opbouwde en aan

centrum, waar taken van een keurings-

expertise ontwikkelde, het gebeurde allemaal

en inspectiedienst, onderzoeksinstelling,

met de keuringen als basis. Nieuwe activitei-

wetenschap en praktijkonderwijs bij elkaar

ten moesten de keuringen vereenvoudigen,

komen. Bovendien ontmoeten overheid en

betrouwbaarder of sneller maken.

de tuinbouwpraktijk elkaar binnen Naktuin-

Het woord ‘keuringsdienst’ dekt de lading

bouw. Elders in Europa, beter gezegd elders

echter niet meer. In 2000, tijdens het ontstaan

in de wereld, is een dergelijke combinatie

van Naktuinbouw, is geconstateerd dat het

van verantwoordelijkheden, activiteiten en

beter is om niet meer te spreken van een

organisaties niet te vinden. Dat deze bijzon-

keuringsdienst, maar van een kwaliteits-

dere combinatie er een is om te koesteren,

dienst. Naktuinbouw staat dan ook voor

blijkt uit de waardering van vakgenoten uit

Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst

het buitenland. Zij maken vaak gebruik van

Tuinbouw.

Naktuinbouw.

Vlnr: Hannie Hoekstra (TV West)
Nico Koomen (Naktuinbouw)
John van der Willik (HL)
Pieter Kuipers (TV West)

Bij landbouworganisaties staat 1888 te boek als

In de tweede helft van de negentiende eeuw wor-

voor Boskoopse Culturen. Uit de naam blijkt dat

den door belanghebbende tuinders de eerste

men begint met fruitgewassen, maar al gauw ver-

stappen gezet op het gebied van kwaliteitsvoor-

plaatst het zwaartepunt zich naar de siergewas-

schriften en daarmee impliciet van het keurings-

sen. Zo wordt in 1879 het volledige hulstsortiment

te bevorderen. Plaats van handeling is Schouwen-

wezen. In die niet zo weelderige tijd ontstaat de

opgeplant en beoordeeld. In 1884 volgen de

Duiveland. Andere landbouwverenigingen volgen

behoefte aan gewaarborgde kwaliteit van zaad en

magnolia’s.

het voorbeeld, zoals in Groningen (sinds 1893) en

plantmateriaal om hogere opbrengsten te krijgen.

1888

1861

verder uitgebreid.

het eerste jaar waarin veldkeuringen worden
gehouden om de productie van goed teeltmateriaal

Friesland (sinds 1901).

Eén van de oudste initiatieven tot kwaliteitsverbetering – een aantal tuinders wenst beoordeling
en verspreiding van goede variëteiten – wordt
genomen door de in 1861 in Boskoop opgerichte
‘Vereeniging tot Regeling en Verbetering der

10

Vruchtsoorten’, de latere Koninklijke Vereniging
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Kenniskluwen

sluit dit aan op een al bestaande belangstel-

streerd staan in databases, kennis en kunde

ling voor de kennis en activiteiten die de

blijven deels het exclusieve terrein van de

De positie van Naktuinbouw als expertise-

overheid afstoot. Soms neemt Naktuinbouw

hoofden en handen van keurmeesters, ras-

centrum is stap voor stap gegroeid. Om het

ze noodgedwongen over; iemand moet het

senonderzoekers, laboranten en proeftuin-

ontstaan ervan te kunnen begrijpen, zou je

doen. Steeds houdt Naktuinbouw het belang

medewerkers. Als het om een belangrijke

het spoor terug moeten volgen.

van de geregistreerde bedrijven in het achter-

keuringsbeslissing gaat of om een laborato-

bouwproducten verbouwd werd, waaronder

Veel oorzaken zijn zuiver Nederlandse ont-

hoofd. Is het voor hen van belang dat deze

riumuitslag, die soms verstrekkende gevolgen

ook groentezaden. Voor de zaadtelers was er

wikkelingen, zoals de verstrengeling én de

kennis behouden blijft? Steeds houdt de

kunnen hebben, dan is de deskundigheid, het

een vervolgopleiding, de Tuinbouwvakschool

ontkoppeling van onderwijs, voorlichting en

dienst ook in de gaten of een nieuwe taak

vakmanschap, van mensen bepalend.

voor Zaadteelt in Bovenkarspel.

onderzoek in de land- en tuinbouw en de

wel complementair is aan de bestaande en

vooruitstrevende tuinbouwsector versus de

of deze taak past bij de opdracht van Nak-

Naktuinbouw heeft consequent geïnvesteerd

terugtredende overheid. Maar ook ontwikke-

tuinbouw.

in een goede bedrijfscultuur, waarin opleiding,

sie naar het Rijksproefstation voor de Zaad-

lingen in het buitenland blijken bepalend te

In de loop van de tijd is door deze opstelling

coaching en ontwikkeling van medewerkers

controle in Wageningen.”

zijn geweest voor Naktuinbouw.

een cluster ontstaan van kennis met een

centraal staat. Vooral voor keurmeesters is

Wordt er een onderzoeksinstituut opgehe-

passende organische samenhang. Onder-

een robuust opleidingsplan in de maak.

ven? Stoot de overheid een laboratorium af?

nemende bestuurders, gedreven directies,

In 2009 ontwikkelt Naktuinbouw kwalifica-

Verdwijnt er een opleiding? Naktuinbouw

een actieve achterban die internationaal bij

tie-eisen voor deze functie. Om keurmeester

Rechts: Keurmeester Frans van Holsteijn

is nog steeds alert om activiteiten over te

de top hoort en een overheid die de keurings-

te kunnen zijn, moeten medewerkers speci-

cursisten het prakijkexamen af. Dat was zuur,

tijdens een verdiepingsdag

nemen die de sector niet kan missen, en die

diensten de ruimte geeft, hebben de ontwik-

fieke opleidingen volgen, deze volgens een

vond NAKG. De keuringsdienst nodigde

Onder: Forumhal Wageningen UR

elders geen onderdak kunnen vinden. Soms

keling van Naktuinbouw als expertisecentrum

vastgelegd opleidingsplan afronden en vol-

Maarten uit om in Den Haag praktijkexamen te

gestimuleerd. Maar ook: de bedrijfsdichtheid

doende ervaring opdoen. Is een medewerker

voeding van de kennis zijn organisaties in

in Nederland en het feit dat Nederland klein is.

eenmaal keurmeester, dan voert hij of zij

binnen- en buitenland waar Naktuinbouw

onder supervisie van een senior-keurmeester

mee samenwerkt, zoals onderzoeksinstituten,

enkele malen per jaar het dagelijkse werk

universiteiten, belangenorganisaties en over-

De handtekening van de NAKG-directeur

uit. Op basis van deze monitoring volgt

heidsdiensten. (Zie kolom op pagina 61).

prijkt op zijn diploma ‘Vakopleiding zaadteelt

In 1895 vindt de oprichting plaats van een
keuringscommissie, die een centrale rol speelt
in het sortimentswerk. In latere jaren weet NAKB

Maarten Zwaan begon zijn loopbaan bij het
zaadteeltbedrijf van zijn vader in Enkhuizen.
Aan de tuinbouwschool in Hoorn doceerde
men alles wat in Noord-Holland aan tuin-

Maarten toog er wekelijks heen. “We leerden
er plantenfysiologie, veredelingstechnieken,
plantenziektekunde etc. en gingen op excur-

Net voor zijn laatste examen in 1955 werd hij
opgeroepen voor militaire dienst, het Corps
Mariniers. Terwijl Maarten met zijn maten
door de modder worstelde, legden de andere

doen. Zo zat hij als negentienjarige zaadteler
in spe tegenover directeur ir. G.T. Grooters.
“Hij liet me telkens een zak zaad zien en ik
moest zeggen wat het was.” Zwaan slaagde.

zonodig een verbetertraject. Ook bespreken

en detaillist tuinzaden’. Maarten Zwaan bracht

Of het nu om keuringen of diensten op

keurmeesters jaarlijks een aantal keer ver-

het ver – tot directeur van het veredelings-

verzoek gaat, het draait om vakmanschap.

schillende keuringsonderdelen. Doel hiervan

Daarom spelen de medewerkers een cen-

is een uniform keuringsresultaat, tot en met

trale rol. Keuring en dienstverlening staat of

het invullen van documenten. Het kwalifica-

Het opbouwen van kennis en kunde is gebaat

valt bij een open benadering gekoppeld aan

tiesysteem dat Naktuinbouw heeft opgezet

bij continuïteit. Naktuinbouw hééft die conti-

een grote dosis kennis. Je moet weten waar-

is te vergelijken met het EHBO-systeem. Een

nuïteit, zowel organisatorisch als in personeel.

over je praat en je adviezen moeten degelijk

EHBO’er moet ook jaarlijks het bewijs leve-

De taken die er in de loop van de tijd zijn

onderbouwd zijn, anders word je als dienst-

ren dat hij nog kundig genoeg is om hulp te

bijgekomen, sluiten aan bij de kernactiviteit

verlener niet serieus genomen. En je moet

verlenen. Het wordt wel persoonscertificatie

keuringen. Groei en ontwikkeling was er

het naar het vak weten te vertalen, dus een

genoemd.

volop, maar niet overhaast. Natuurlijk is er

zekere mate van sociale intelligentie is geen

De geregistreerde bedrijven, waar medewer-

ook wel eens een initiatief mislukt. Fusies en

overbodige luxe.

kers dagelijks over de vloer komen of contact

samenvoeging van taken maar ook ontvlech-

Hoe handig hulpmiddelen als computer-

mee hebben, zijn een belangrijke kennisbron

ting gaven soms wrijving, maar niet zo dat

systemen ook zijn, hoeveel feiten ook geregi-

voor Naktuinbouw. Even belangrijk voor de

de continuïteit in gevaar kwam.

1898

1895

Vakmanschap

12

Cursist van het eerste uur

Continuïteit

bedrijf van zijn oom Rijk Zwaan – en was jaren
lid van het bestuur van Naktuinbouw.

De Nederlandse Pomologische Vereniging (NPV),
de latere Nederlandse Fruittelers Organisatie
(NFO), wordt opgericht in 1898. De vereniging

de interesse in gebruikswaarde te bundelen tot

streeft naar meer garanties voor kwaliteit en

een groepering die het keuringswerk op landelijke

soortechtheid van plantmateriaal van fruitgewas-

schaal kan uitvoeren. NAKB richt daartoe in 1962

sen. De NPV slaagt nog niet in die opzet; de tijd

de Regelingscommissie voor de Selectie en Keu-

lijkt nog niet rijp voor een centrale opzet van

ring van Sierbomen op.

keuringsactiviteiten.
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Kruisende routes

Praktisch en snel

Een proefveld met geschiedenis

Medewerkers blijven lang werken bij Nak-

Sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw

Dat de wensen van de sector en de ontwik-

De proeftuinlocatie in Roelofarendsveen is

tuinbouw. Zeker bij de keurmeesters ligt

treedt de overheid terug uit wat voorheen

kelingen bij de overheid elkaar kruisen bij

het gemiddeld aantal dienstjaren hoog.

als overheidstaak werd gezien. Het gaat

Naktuinbouw is geen toeval. Hier komen drie

expliciet om voorlichting, onderzoek en – zij

partijen samen: de wetgevende overheid, die

de Haarlemmermeer en de IJsselmeerpol-

het in mindere mate – onderwijs. In de prak-

de controle op kwaliteit en gezondheid uit

ders, waren afgevallen. De proeftuin ligt in de

tijk betekent dit minder mensen en midde-

handen heeft gegeven aan de keuringsdienst,

Googerpolder, veroverd op het water van de

len, vooral in het toegepast onderzoek. En

de sector teeltmateriaal, die er belang bij

Haarlemmermeer in 1717. Dit wordt vermeld

ook: reorganisatie op reorganisatie bij de

heeft dat keuringen snel, efficiënt en secuur

instituten die met het rassenonderzoek

worden uitgevoerd, en de eindafnemers, de

bezig waren. Het rassenonderzoek, dat eens

gebruikers van het uitgangsmateriaal, waar-

De aangekochte grond was weidegrond en

was ondergebracht bij gespecialiseerde,

voor de gezondheid en kwaliteit van het

bevatte zoveel kweekgras dat het jaren

gerenommeerde onderzoeksinstituten, werd

materiaal sterk bepalend is voor de oogst.

kostte om dit hardnekkige onkruid te verwij-

stafactiviteit van de Raad van Bestuur van

Doordat al deze partijen bij Naktuinbouw

deren. In de voorbije eeuwen is er door de

Wageningen Universiteit en Researchcentrum

aan tafel zitten, paart de organisatie kennis

(WUR). Een toonaangevend onderzoeksinsti-

van de regelgeving aan kennis van knelpun-

tuut als het Instituut voor Plantenziekte-

ten in de praktijk. Dat leidt tot een vrucht-

Restanten van de sierlijke ‘Goudse pijpjes’

kundig Onderzoek (IPO) verdampte. De Plan-

bare kruisbestuiving. Naktuinbouw vindt net

kwamen via het huisafval en de mestvaalt op

tenziektenkundige Dienst (PD) werd een

even wat sneller de weg in het ministerie

het land. Het proefveld neemt en geeft. Zo

agentschap*). Kort daarop volgde het besluit

van LNV om argumentatie aan te leveren

kreeg een collega van de administratie zijn

dat het fytosanitair beleid wel, maar de uit-

voor diplomatieke acties om een fytosanitair

voering van de fytosanitaire inspecties niet

probleem op te lossen. En door de kennis

langer meer als overheidstaak werden gezien.

van de praktijk weet Naktuinbouw wettelijke

verschalken van een kooltje uit de randrij van

Kortom, de fysieke inzet van de overheid is

verplichtingen om te zetten in werkbare

het veld. Gelukkig kon hij bij het avondeten

afgenomen.

keuringen en inspectieprotocollen.

weer gewoon als getrouwd man aanschuiven.

Het leverde ook inspirerende inzichten en
nieuwe kennis op.

Het management is al decennia een con-

De sector teeltmateriaal groeit de laatste

belang van de achterban in, mits het past bij

bij de Plantenziektenkundige Dienst

stante factor. Groot voordeel van een lange

decennia daarentegen als kool, kwantitatief

de functie van Naktuinbouw. Naktuinbouw

Met een organisatiemodel als dat van Nak-

personele continuïteit is het enorme reser-

en kwalitatief. Deze sector heeft behoefte

nam het rassenonderzoek en delen van de

tuinbouw – met sectorbesturen en advies-

voir aan kennis dat medewerkers opbouwen.

aan goed toegepast onderzoek (naast funda-

IPO-boedel, waaronder ziekteverwekkers

commissies vol vertegenwoordigers uit de

Nieuwe medewerkers worden hiermee gevoed.

menteel onderzoek uiteraard, maar daar

zoals een collectie Bremia-fysio’s, onder haar

tuinbouwpraktijk – is pragmatisme een

De kennis van Naktuinbouw is hierdoor niet

kan ook het buitenland in voorzien) kennis

hoede. Ze integreerde de fytosanitaire

sleutelwoord geworden in de activiteiten.

vluchtig, maar solide. Nadeel kan starheid

van plantenziekten en de relatie met teelt-

inspecties met het kwaliteitstoezicht op de

Hoe waardevol het is om met het ene been

en blikvernauwing zijn, maar de organisatie

materiaal, goed en efficiënt uitgevoerd ras-

bedrijven. Per 1 januari 2008 is het onder-

in het overheidsapparaat en met het andere

is in de loop der jaren zo veranderd en het

senonderzoek, toetsen die de ‘supply chain’

steunende werk voor de Raad voor planten-

been in de tuinbouwpraktijk te staan, blijkt

takenpakket zo uitgebreid, dat het werk blijft

van de bedrijven van meetpunten kunnen

rassen, een fusie van vier organisaties waar-

bij crises. Naktuinbouw slaagt keer op keer

prikkelen en uitdagen. Medewerkers die aan

voorzien, et cetera.

onder de Raad voor het Kwekersrecht, bij

erin bij een uitbraak van quarantaineziektes

Naktuinbouw zijn toegevoegd, vullen de ken-

De neerwaartse en de opwaartse lijn kruisen

Naktuinbouw ondergebracht. Bij het overne-

samen met de PD snel een aanpak te ont-

een agentschap. Een agentschap heeft doorgaans

nis aan en werpen vaak een nieuw licht op

elkaar, dat is duidelijk. Waar de overheid

men van taken lukte het vrijwel altijd om de

wikkelen die de ziekte onder de knie krijgt en

een ondersteunende of uitvoerende taak.

routines.

terugtreedt, stapt de keuringsdienst in het

wenselijke efficiëntieverbetering te realiseren.

de schade op tuinbouwbedrijven beperkt.

*) Een agentschap is een zelfstandig onderdeel
van een ministerie dat een eigen beheer voert.
De minister is de hoogste baas en de ministeriële

1914

verantwoordelijkheid geldt onverminderd voor

Het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen te Wageningen – later omgedoopt tot
Instituut voor Plantenveredeling (IvP) – neemt

1919

Keurmeesters op een bijscholingsdag

het resultaat van een zoektocht rond 1960,
als alternatief voor de tuin van landgoed ‘de
Voorde’ in Rijswijk. Andere opties, waaronder

op de kap van de windmolen ‘de Googer’,
die over het proefveld uitziet.

veehouders in de Googerpolder heel wat
tabak verstookt, getuige de vele tientallen pijpenkopjes die in de bodem zijn aangetroffen.

trouwring terug na een gezamenlijke zoektocht. Hij had het bewijs van zijn echtverbinding tijdens de middagpauze verloren bij het

Landbouwverenigingen keuren in de eerste
decennia van de twintigste eeuw overal in het
land de kwaliteit van teeltmateriaal. De uitvoering

het rassenonderzoek voor landbouwgewassen

verschilt per regio en per organisatie. Om de keu-

ter hand.

ringen te uniformeren wordt in 1919 het Centraal
Comité voor de Keuring van Gewassen in Nederland opgericht. Nog hetzelfde jaar volgt de oprichting van de concurrent, het Keuringsinstituut voor
Zaaizaad en Pootgoed (KIZ), door bedrijven die
zich door de landbouworganisaties niet de wet
willen laten voorschrijven.
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Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) is the

n i e u w
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Fingerprinting
Clavibacter in tomatoes

s

causal organism of bacterial canker in tomatoes. Fingerprinting

Naktuinbouwnieuws verschijnt vier keer per jaar

can be used to analyse if there is a relationship between
isolates of different origins.
Cmm is a seed transmitted pathogen. Using infected
seed is a major potential source of the disease.
As well as seed, there are other sources of inoculum such as infected trays, soil and/or water. The
bacterium is highly contagious and can rapidly
spread from plant to plant and between different
varieties of tomato. Symptoms often only appear
once the plant has left the nursery and is already
at the grower. This makes it rather difficult to
trace the primary source of the inoculum.

Tracing
Differentiating between various Cmm isolates
based on morphological criteria of colonies such as
size, shape and colour is not possible. In order to
trace Cmm infection, Hedwich Teunissen – at the
Naktuinbouw Laboratories – investigated whether
DNA fingerprints could be used to differentiate
between various Cmm isolates.

Technique
The results of the study were recently presented
by Harrie Koenraadt at the Crop Protection Symposium in the presentation ‘Detection, identifica-

tion and tracing of Cmm in propagating material’.
Using AFLP-analysis, a technique developed by
Keygene and used under license by Naktuinbouw,
it appears that Cmm-isolates can be fingerprinted
with a high degree of certainty.

12th International
Symposium on Virus Diseases
Viruses pose a continuous threat to ornamental plant production. This problem, new viruses and new insights were the

Rassenonderzoektopics of discussion at the 12th International Symposium on
Virus Diseases of Ornamental Plants (ISHS).
naar Roelofarendsveen

Many isolates, associated with three outbreaks in
practical situations can be categorised genetically
into three groups. There also appeared to be great
genetic diversity between Cmm isolates in the
Viruses are important threats mainly to vegetative
bacteria collection at Naktuinbouw.
propagation:verantonce a plant is infected, it stays
The fingerprint
technique
helps to ascertaining
Sinds
1 januari
2006 is Naktuinbouw
if there is a relationship between isolates that
infected; control is impossible. Unexpected or
new
virus
infections
can occur when new crops
have been isolated
from different
locations.
The
woordelijk
voor
de uitvoering
van
alle
kwekerstechnique can also be employed to differentiate
are grown, if mechanisation is introduced,
between and trace
other micro organisms.
through
intensification of international trade,
rechtonderzoeken
in Nederland.
Detheafgesproken
etc. These changes mean that continuous improvements
must be
certification schemes and
More information?
overgangsperiode van 2006 tot
2009
is made
bijnato ten
For more information about fingerprinting
detection techniques.
pathogens, please
contact
Hedwich
Teunissen,
einde,
hoe
staat
het er voor?
Presentations
tel. +31 (0)71 332 62 51, e-mail:
h.teunissen@naktuinbouw.nl
The symposium, held from 20 to 24 April 2008 in
a het besluit van het
Rassenonderzoek
Haarlem,
attracted 127 participants from 25 counin
de toekomst
Ministerie van Land- G
tries from the scientific
and
communiRassenonderzoek
bestaat
uitbusiness
het
bouw, Natuur en Voed-

N

selkwaliteit (LNV) in
2005 om alle kwekersrechtonderzoeken bij Naktuinbouw onder te
brengen, wordt vanaf 1 januari
2009 alle DUS-onderzoek (Distinctness, Uniformity, Stability) voor
groenten en siergewassen in
Roelofarendsveen uitgevoerd.

Fingerprinting at Naktuinbouw Laboratories

Aanpassing faciliteiten
De overgangsperiode tot 2009
bood Naktuinbouw de mogelijkheid de kassen in Roelofarendsveen te vernieuwen. De bestaande kassen waren verouderd en
afgeschreven, zodoende kon er
een nieuwe accommodatie worden ontwikkeld. Het kwekersrechtonderzoek siergewassen is
tot november 2008 uitgevoerd in
de accommodatie van de WUR
(‘Nergena’). Onlangs zijn de
bestaande proeven verhuisd
naar de nieuwe accommodatie
in Roe-lofarendsveen en zijn
de eerste proeven Freesia en
Alstroemeria geplant.
Een belangrijk onderdeel van het
DUS-onderzoek bij siergewassen
draait om fotografie. Dit onderdeel is ondergebracht bij de VKC
(Vaste Keurings Commissie)
die in de nieuwe accommodatie
beschikt over een geavanceerde
fotostudio.

ties and offered a wide range of lectures. In his
opening speech Ir. Langeslag, president of the
KAVB (Royal Netherlands Bulb Growers’ Association),
emphasised the importance of ornamental plant
production for the Dutch economy. The significance
of virus infections in ornamentals was well illustrated in terms of direct and indirect losses using
the example of tulip cultivation.

New insights

The sessions were organised around themes such
as viroids, detection techniques, resistance, etc.
Ing. Verhoeven (Plant Protection Service of the
Netherlands) presented the situation regarding
the detection of PSTVd in ornamental plants.
onderzoeken van plantenrassen
Using genetic information from PSTVd, infection
op gebruiks- en cultuurwaarde,
routes in crops including tomatoes were disidentiteit, fysieke kwaliteit en gecussed. bereidt
The session
techniques
gave
komst. Naktuinbouw
zich on detection
zondheid. Naktuinbouw handelt
ook actief
is binnen
de internatiogood
overview
of the practical
importance of
proactief op het gebied van rashierbij voor opaeen
situatie
waarbij
nale organisaties,
zoals UPOV en
(new) techniques.
was also
paiddaar
to the
senonderzoek. De lijn die vanaf
gevraagd kan worden
om werk-Attention
CPVO
om ook
de belangen
of van
testing methods:
this involves
de jaren 70 in de vorige eeuw is
zaamheden opvalidation
het gebied
van what
het rassenonderzoek
te onand theopapproach.
All together,
this formed
a
ingezet, geldt ook voor de toehet rassenonderzoek
te pakken.
dersteunen.
De ingezette
samengood starting point for a lively
plenary
discussion
werking
met NAK
en BKD zal zo
chaired
by Dr. Van Opstal mogelijk
(Director General
Internationaal
worden of
uitgebreid om
onderzoek
EPPO)
Nederland heeft
eenabout
goedetrade,
naamvalidation
ook and
hierquarantine.
nog verder te profiteren
There
also presentations
about
new viruses,
in de wereld van
het were
rassenondervan de
efficiency
die de combinafor example
new viruses intiePhalaenopsis,
zoek met een actief
bedrijfsleven
van keuring and
en DUS-onderdat leeft van de
innovatie
en een combinations.
zoek oplevert.
about
new virus-crop
This is
overheid die het
belang avan
een
becoming
more
important topic due to the
Raad
goede bescherming
en ordening
voor of
plantenrassen
international
character and
innovation
ornavan de handel mental
ondersteunt.
Raad can
voorbeplantenrassen
industry. Some DNADe
viruses
intevoor kwekersrechtverlening
Naktuinbouw isgrated
daarbij
een
into
thesterke
genome ofzorgt
propagation
material.
en toelating
rassen en oporganisatie dieThis
nietphenomenon
alleen het feiwas already
know forvan
banana,
op basis van door dertelijke
werk uitvoert
opappears
een hoog
but now
to be farstanden
more widespread.
Symposium
visitors
den uitgevoerd DUS-, en cultuuren betrouwbaar niveau, maar
> Page 2

waarde-onderzoek. Daarnaast
zorgt de Raad voor methodiekontwikkeling in het rassenonderzoek. Het Bureau dat de feitelijke
werkzaamheden voor de Raad
uitvoert is per 1 januari 2008
overgegaan naar Naktuinbouw.

Naktuinbouw
als rasseninstituut
Landsgrenzen zijn binnen de
wereld van rassen en uitgangsmateriaal nauwelijks van belang,
hier ligt ook de toekomstige ontwikkeling van Naktuinbouw als
rasseninstituut.
Vervolg op pag. 6

Keuringsplannen 2009
Door de drie sectorbesturen zijn de keuringsplannen voor
2009 vastgesteld. Op hoofdlijnen komt er in 2009 géén
wijziging in de aanpak die Naktuinbouw in de bedrijfskeuringen en de fytosanitaire inspecties hanteert. Er wordt
ook geen wijziging in de wetgeving verwacht.
Groentegewassen
In de sector groentegewassen is
het verder uitwerken en opzetten van het hygiënesysteem in
tomatenzaden- en tomatenplantenproductie het belangrijkste
aandachtspunt in 2009. Een evaluatie wordt uitgevoerd van de
systematiek en van de intensiteit van de instandhoudingscontrole groentezaadrassen. In de
gewassen bonen en ui wordt de
monstername op quarantaine-

organismen sinds dit jaar niet
meer door private laboratoria,
maar door Naktuinbouw uitgevoerd. In plantuien is er extra
aandacht voor raszuiverheid
van met name Stuttgarter
Riesen en wordt een extra veldkeuring valse meeldauw gedaan.
In de sector aardbeiplanten
wordt de LX-aaltjes aanpak opnieuw bezien in relatie tot certificering van virusvrijheid.

In dit nummer
Klein, kleiner, kleinst: viroïdengevaar
Validatie laboratoriumtoetsen

2

Gecertificeerd materiaal Hosta
Pré-audits tomatenzaden/-planten
Nicolumn

3

Keuringstarieven 2009 vastgesteld

4

Nieuwe EU-richtlijn fruitgewassen
Naktuinbouw Elite Siergewassen

Bloemisterijgewassen
In de sector bloemisterijgewassen vindt op basis van resultaten
van onderzoek naar een detectiemethode voor Xanthomonas in
Poinsettia een betere monstername en toetsing van verdachte
symptomen plaats.
Vervolg op pag. 2

Nacontrole bloemzaden
Noodmaatregelen Oost-Aziatische boktor

5

Inzameling boomzaden
Kwekersrecht in Maleisië
CPVO in Roelofarendsveen

6

Naktuinbouw Vakopleidingen

7

EMT-certificaat Van Zanten Plants BV
‘Kom in de kas’ in Roelofarendsveen
Orchideeënboek / Horti Fair / Agenda

8

directe contacten, zoals de gewasonderzoe-

deskundigen van de geregistreerde bedrijven

Spraakmakende zaken

ker of keurmeester, of met communicatie-

besproken worden. Deze consultaties zijn

en een bloemkool-mysterie

Het predicaat ‘expertisecentrum’ krijgt Nak-

middelen zoals Naktuinbouwnieuws, maar

vaak het begin van een aanpak voor een

tuinbouw van verschillende kanten. Sinds de

ook het bestuurlijke circuit is heel belangrijk.

knelpunt in de praktijk. Recente voorbeelden

jaren negentig voert Naktuinbouw eens in

Binnen de adviescommissies en sectorbestu-

hiervan zijn bijvoorbeeld de bijeenkomsten

de drie tot vier jaar een imago-onderzoek uit

ren wisselen de leiding van Naktuinbouw,

rond het Hosta Virus X (vaste plantensector)

Belle’ van de toenmalige kweker A.R. Zwaan

onder de geregistreerde bedrijven. In deze

veredelaars, telers en vermeerderaars enkele

en de opkomst van viroïden in plantmateriaal

in Voorburg was een doorbraak. Al spoedig

onderzoeken scoren telkens de kwalificaties

keren per jaar kennis uit. Alle keuringstech-

(sierteelt en groentegewassen).

verschenen er diverse ‘look-a-likes’ en moest

onafhankelijk, betrouwbaar en deskundig

nische zaken, nieuwe ziekten en ontwikke-

Een heel andere manier van kennis delen is

de kweker zich verdedigen tegen ongeoor-

zeer hoog. Naktuinbouw wordt regelmatig

lingen komen hier aan de orde. Ook organi-

de openstelling van de Moederplantentuin

benaderd door de eigen achterban om uitleg

seert Naktuinbouw een paar keer per jaar

in de periode april tot en met oktober. Vak-

te geven over de werkzaamheden aan hun

bezoekersmiddagen voor bijvoorbeeld het

genoten kunnen in het seizoen elke woens-

(IVT) als getuige-deskundige optraden – het

klanten of andere relaties.

rassenonderzoek. Deskundigen van Nak-

dag terecht in deze referentietuin met vaste

gelijk aan zijn zijde kreeg, diende de vraag

Kenmerkend voor de inschatting van de kun-

tuinbouw bekijken en beoordelen dan nieuw

planten. Hier staan meer dan 3.000 op

zich aan of de betrokken directeur van het

digheid van de kwaliteitsdienst is de houding

aangemelde rassen onder nummer. Daar-

rasechtheid beoordeelde planten, die het

groentezaadbedrijf nog wel lid van de Ker-

van onderzoeksbedrijf Keygene. Dit bedrijf is

naast houdt Naktuinbouw voorlichtings-

gebruikelijke handelssortiment vertegen-

selectief in de keuze van zijn samenwerkings-

bijeenkomsten en workshops. Hier staan

woordigen.

partners. Naktuinbouw is de enige licentie-

nieuwe ontwikkelingen centraal, die met

Van de mogelijkheid tot kwekersrechtverlening werd kort na de introductie in 1941 al
direct gebruik gemaakt. Het radijsras ‘Cherry

loofde nateelt. Toen de kweker in de rechtszaak tegen een Enkhuizer groentezaadbedrijf
– waarbij de heren Grooters (NAKG) en Banga

kenraad van de Gereformeerde Kerk kon blijven. Na een cassatieprocedure bij de Hoge
Raad bleek dat ook de kweker wel wat te verwijten viel, hetgeen resulteerde in een lichte

houder van de AFLP-technologie van Key-

boete voor het groentezaadbedrijf. De direc-

Vakopleidingen

gene, een DNA-techniek waarmee rassen en

teur kon zijn lidmaatschap van de Kerkenraad
dus voortzetten.

stammen van pathogenen geïdentificeerd
kunnen worden. Ook de diplomatieke dienst

Circa vijftien jaar geleden kwam vanuit het

van het ministerie van LNV (de landbouw-

bedrijfsleven de vraag naar specifieke kennis

Zwaan in De Lier was een gezien ras. In juli

raden en -attachés) kennen Naktuinbouw.

van bepaalde laboratoriumwerkzaamheden.

1951 verscheen ‘Broersens Reus’ op het

De overheid – het ministerie van LNV en het

De opleiding tot zaadanalist zat decennia-

toneel, een bloemkool met een opvallende

ministerie van Economische Zaken (waar-

lang in het pakket van het Proefstation voor

gelijkenis met ‘Flora Blanca’. Een rechtzaak

onder de EVD) – vraagt regelmatig onder-

Zaadonderzoek. Toen dat in 1989 werd opge-

steuning vanwege de aanwezige expertise.

heven, duurde het even voor het doordrong

Dit varieert van het ondersteunen van col-

dat de opleiding verdwenen was en er geen

om logen, zoals de tuinder die op afstand

lega-keuringsdiensten in Europese landen

alternatief was. Laboranten van verschil-

een scheut ‘Flora Blanca’ van de vermeende

die willen toetreden tot de Europese Unie

lende zaadbedrijven kwamen vervolgens

nateelt zou kunnen onderscheiden.

tot en met het helpen opzetten van een goed

naar Naktuinbouw om de kneepjes van het

Het mocht niet baten, Rijk Zwaan werd in het

doordacht kwekersrechtsysteem.

vak en de nieuwste ontwikkelingen te leren

Ook de bloemkool ‘Flora Blanca’ van Rijk

waarin de bekende mr. Berkhouwer als verdediger optrad was het gevolg. Er werden
getuigenverklaringen afgelegd die er niet

gelijk gesteld.

kennen. Deze oriëntaties voorzagen in een
behoefte. De vraag ernaar groeide en Nak-

Kennis delen

tuinbouw besloot een cursus samen te stellen

Rechtsboven: Bezoekersmiddag van bedrijven

Naktuinbouw deelt haar expertise niet alleen

Deze training groeide uit tot de huidige

aan rassenproef Allium.

met de overheid, maar vooral met bedrijven

vakopleiding Zaadanalyse & Gezondheids-

Rechts: Moederplantentuin Roelofarendsveeen

die er belang bij hebben. Dit gebeurt door

onderzoek.

De eerste rassenlijst verschijnt op
13 september 1924 in De Veldbode.
De aanbevelingen betreffen granen

1926

1924

om meer vakgenoten die kennis te bieden.

Ook voor bos- en laanbomen erkennen kwekers

Naast genoemde beschrijvende rassenlijst kende

het belang van gekeurd zaad. Aanvankelijk starten

de populierenkeuring nog een ‘Reglement en voor-

de boomkwekers met één gewas. In 1926 wordt de

schriften voor de keuring van haar bomen’.

(onder andere Wilhelmina-tarwe),

Vereniging tot Waarborg van Herkomst van zaad

bieten, bonen en zeven aardappelrassen,

en plantsoen van de Grove den opgericht.

waaronder Eersteling en Bravo.

In 1939 start de afdeling Tuinbouw van de NAK
met het keuren van populieren voor de houtteelt.
Een ‘Eerste beschrijvende rassenlijst voor populieren’ was toen al gemaakt. Dit was mogelijk
door het verschijnen van de dissertatie van
G. Houtzagers over ‘Het geslacht Populus in ver-

16

band met zijn betekenis voor de houtteelt’ (1937).
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Leiden (HL) ontstaan. Door de verschraling

De zaaier

in het onderwijs is in de loop der jaren het
Het beeld van de zaaier met een doek voor

laboratoriumonderwijs voor de plantaardige

het lichaam, waarin het zaad werd gedragen

sector verdwenen uit Nederland. Bij de

(zie pagina 4). Een zaaikuip, of zelfs een

Hogeschool Leiden kwamen studenten uit

zaaiviool, het is allemaal terug te vinden bij

de tuinbouw, maar die konden alleen werken

Gérard Urselmann uit Enkhuizen. De collectie

aan studieprogramma’s uit de humane

die hij en zijn vrouw Hannie in de loop van 30

gezondheidssector, terwijl het toch verschil

jaar bijeen brachten is zeer compleet. De ver-

maakt of je een ELISA-toets uitvoert op het

zameling bevat afbeeldingen uit zaadcatalogi,
beeldmerken van bedrijven, bijbelse afbeel-

AIDS-virus of op het tomatenbronsvlekken-

dingen, gebruiksvoorwerpen, medailles en

virus. Door de koppeling van kennis van de

zelfs ware kunstwerken die verband houden

technieken en de kennis over planten van

met zaad en zaaien.

HL en Naktuinbouw bestaan er sinds enkele
jaren weer laboratoriumopleidingen voor de

Een deel van de collectie is in wisselende

plantaardige sector. Sinds 2006 zijn vier

samenstelling te zien in het hoofdgebouw
van Naktuinbouw, tot genoegen van mede-

opleidingen met HL opgezet, die samen vol-

werkers en bezoekers.

doen aan de vraag. Het gaat om post-hboopleidingen, waar bijvoorbeeld medisch

Het genieten krijgt een extra dimensie wan-

geschoolde laboranten zich laten bijscholen

neer verzamelaar Urselmann, een geboren

om te kunnen werken in de bedrijfslaborato-

Limburger die in Enkhuizen ‘seedsman’ werd,

ria waarover grote veredelings- en vermeer-

bij de vitrine tekst en uitleg geeft. Bij elk stuk
van zijn collectie heeft hij wel een verhaal te

deringsbedrijven veelal beschikken. Het

vertellen.

voordeel is dat voor studenten het werken in
Boven: Cursisten tijdens de vakopleiding ‘Ken

Inmiddels biedt Naktuinbouw zo’n vijftien

De samenwerking breidt zich de komende

een plantenlaboratorium helder in beeld

Naast de reguliere vakopleidingen biedt Nak-

je bedrijfstak’ en Gebouw Hogeschool Leiden

vakopleidingen aan, specifiek voor werk-

jaren verder uit.

komt. Hiermee is de werving van personeel

tuinbouw ook in company-trainingen aan.

Rechts: Pipetteren door laborant

zaamheden in de sector teeltmaterialen in

Naktuinbouw Vakopleidingen pretendeert

gediend.

Dit zijn trainingen die op het bedrijf van de

de tuinbouw. Het aanbod groeit de komende

geen opleidingscentrum te zijn, zoals een

jaren nog.

Middelbare of Hogere Tuinbouwschool. De

Met Wageningen International werkt Nak-

Dit kunnen onderdelen zijn van vakopleidin-

Op het gebied van vakopleidingen werkt

doelstelling is de kennis en vaardigheden

tuinbouw Vakopleidingen samen op het

gen zoals workshops, maar ook ‘Herkennen

Naktuinbouw samen met Breedwise. Deze

waar Naktuinbouw over beschikt door te

gebied van internationale opleidingen. Zo is

van virussen’ of ‘Enten’, een praktijkmiddag

organisatie biedt cursussen aan voor verede-

geven aan het bedrijfsleven waar Naktuin-

met de overdracht van het kwekersrechton-

om (vakantie)medewerkers goed geschoold

lingsbedrijven, vermeerderaars en planten-

bouw een directe band mee heeft. Het gaat

derzoek naar Naktuinbouw ook de vakoplei-

aan de slag te laten gaan.

kwekers. Het zijn opleidingen voor alle typen

om vaktechnische kennis die elders niet te

ding Plant Variety Protection (PVP) Course

medewerkers, van veredelaar tot commercieel

vinden is: een niche. Het zijn vaak cursussen

overgenomen, oorspronkelijk opgezet door

De opleidingen van Naktuinbouw winnen aan

medewerker, van medewerker in de zaad-

van enkele dagen, workshopachtig ingericht.

het Centrum voor Plantenveredelings- en

populariteit, vooral de incompanytrainingen.

opdrachtgever worden gegeven.

Het Centraal Comité en Keuringsinstituut voor
Zaaizaden (KIZ) blijven elkaar beconcurreren.
Aan deze onwenselijke situatie komt pas in 1932
een eind dankzij de oprichting van de Nederlandse

Reproductieonderzoek (CPRO).

Gekwalificeerd personeel is schaars.

Samen met Breedwise heeft Naktuinbouw in

Omdat in de tuinbouwsector behoefte bleek

De PVP Course richt zich op de implemen-

De scholingsinzet van Naktuinbouw is dan

2004 een interactieve opleiding opgezet om

te zijn aan goede opleidingen voor laboran-

tatie van kwekersrecht in landen waar een

ook gewenst.

in een middag en avond de hele zadensector

ten met de focus op planten is in 2006 een

kwekersrechtsysteem in ontwikkeling is of

of de sierteeltsector te verkennen.

samenwerkingsverband met Hogeschool

waar de introductie onlangs is afgerond.

1933

1932

bewerking tot moleculair bioloog.

“De regeling voor de Tuinbouwkeuringen, ingesteld door den Nederlandschen Algemeenen
Keuringsdienst, N. A. K., biedt U hierbij aan de
eerste beschrijvende Rassenlijst voor Fruit. Met

Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Poot-

de samenstelling heeft zich belast ons medelid, de

goed van Landbouwgewassen (NAK).

heer Dr. I. Rietsema, Directeur van de R. K. Land-

Deze organisatie centraliseert ten langen leste

en Tuinbouwschool te Breda“.

de keuring van landbouwzaden.
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Hét kenniscentrum voor
plantenrassen

de verantwoordelijkheid voor al het kwekers-

onderzoeksgroep te formeren werd geno-

rechtonderzoek, inclusief alle administratieve

men omdat er een kloof ontstond tussen de

handelingen die dit werk met zich meebrengt.

wetenschap en het routinematige toetsings-

In het buitenland moeten veredelaars of

De overname verbetert de efficiëntie en ver-

werk, door een terugtredende overheid. Nak-

telers vaak verschillende onderzoeksinstel-

laagt de kosten. Met deze werkzaamheden,

tuinbouw deed al sinds begin jaren negentig

lingen of universiteiten benaderen om aan de

naast het registratie- en keuringsonderzoek,

op kleine schaal onderzoek naar problemen

juiste informatie te komen. Een Nederlandse

is Naktuinbouw uitgegroeid tot hét kennis-

uit de praktijk en nieuwe technieken, omdat

veredelaar of teler kan contact opnemen

centrum op het gebied van nieuwe en

de behoefte hieraan groeide. De uitkomsten

Gekozen werd voor een speld in goud voor de

met Naktuinbouw als hij een vraag heeft

bestaande plantenrassen.

kon het laboratorium voor routinetoetsingen

heren en een hanger in twee formaten (groot

over de identiteit van een bepaald ras. Een

Inbreuk op de kwekersrechtelijke bescher-

gebruiken.

groot pluspunt voor het bedrijfsleven. Deze

ming kan tegenwoordig niet alleen met het

expertise brengt kosten met zich mee, maar

blote oog op het veld, maar kan ook met

De specialisten van de onderzoeksgroep ont-

selen droegen het beeldmerk van NAKG en

die worden gezamenlijk opgebracht.

DNA-technieken worden aangetoond.

wikkelen anno 2009 nieuwe toetsmethoden

zijn aan tal van medewerkers uitgereikt.

Naktuinbouw is actief in het ontwikkelen

om ziekten te detecteren, voor rassenidenti-

van deze technieken.

ficatie en voor resistentiebepalingen. De

Bedrijfsonderscheiding

Halverwege de jaren tachtig van de vorige
eeuw besloot NAKG tot het instellen van een
zichtbare markering van jubilea voor medewerkers die respectievelijk 25 en 40 jaar in
dienst waren.

en klein, naar keuze) voor de dames. Voor
degenen die 40 dienstjaren volmaakten werd
een briljant toegevoegd. De jubileumversier-

onderzoekers zetten nieuwe wetenschappelijke methoden om in betrouwbare, effi-

Van specialist naar allrounder

ciënte en betaalbare routinematige toetsen.

Aanvankelijk waren keurmeesters gewas-

wordt nagegaan of er een betrouwbare toets

specialisten, met de focus op het uitvoeren

elders in de wereld beschikbaar is.

van kwaliteitskeuringen. Omdat de taken

Zo niet, dan ontwikkelt het onderzoeksteam

van Naktuinbouw zijn verbreed, is de kennis

deze zo snel mogelijk, al dan niet met part-

van een keurmeester ook sterk verbreed.

groep. Naast vaste planten keuren zij ook

ners uit binnen- of buitenland. Ook bestaande

Tegenwoordig is er sprake van een basis-

bijvoorbeeld rozenplanten of een ander

toetsen worden aangepast, zodat ze niet

keuring op kwaliteit en een keuring op fyto-

boomkwekerijgewas. Vroeger gingen keur-

alleen betrouwbaar blijven, maar ook efficiënt

Na de fusie van NAKB en NAKG is een

sanitair gebied die de Europese wetgeving

meesters op een bedrijf ‘paadje in en paadje

en betaalbaar.

nieuwe gouden jubileumspeld ontworpen,

vereist, certificeringskeuringen (kwaliteit-

uit’ om alle gewassen te controleren. Dat

plus-systemen) en fytosanitaire zendings-

moet soms nog wel, maar meer en meer kij-

De onderzoeksgroep zoekt op verzoek van

inspecties (import/export). De geestelijke

ken keurmeesters niet alleen naar het pro-

bedrijven of van de sector oplossingen voor

Rassenonderzoeksveld Naktuinbouw

Rassenonderzoek bestaat in Nederland lan-

bagage van de keurmeester groeide mee.

duct, maar vooral naar de bedrijfsvoering in

bepaalde problemen in de praktijk. Het

locatie NAK Tollebeek

ger dan Naktuinbouw en haar voorgangers.

Naktuinbouw heeft gekozen voor integratie.

relatie tot het teeltmateriaal; de keuring

Productschap Tuinbouw (PT) financierde ver-

Zo’n honderd jaar geleden startte het eerste

Alle keurmeesters zijn inzetbaar voor kwali-

wordt meer een procesmatige benadering.

schillende projecten waarvan de tuinbouw

rassenonderzoek, aanvankelijk met land-

teitskeuringen, fytosanitaire keuringen en

tot op de dag vandaag profijt heeft. Een voor-

bouwgewassen. De tuinbouw had vooral

zendingsinspecties. Dat maakt de organisa-

beeld is de detectiemethode die Naktuin-

belangstelling voor kwekersrechtelijke

tie flexibel, efficiënt en kundiger, want de

bescherming. Het kwekersrechtonderzoek

kennis die een keurmeester bij een fytosani-

was tot 2006 ondergebracht bij het Centrum

taire keuring opdoet, kan hij ook bij een

Sinds 2000 hebben Naktuinbouw Laboratoria

grondmonsters te kunnen aantonen. De

voor Genetische Bronnen (CGN), onderdeel

kwaliteitskeuring toepassen. Keurmeesters

de beschikking over de afdeling Onderzoek

bacterie veroorzaakt knobbels in wortels en

van de WUR. Sinds 2006 heeft Naktuinbouw

zijn niet meer verbonden aan één gewas-

& Ontwikkeling (O&O). Het besluit een eigen

stengels van verschillende gewassen.

Eigen onderzoeksgroep

gebaseerd op het beeldmerk van Naktuinbouw. Voor 40-jarige jubilea is deze voorzien
van een parel.

bouw samen met Bioclear BV ontwikkelde
om de bacterie Agrobacterium tumefaciens in

De wil om ook een bodem te leggen in de kwaliteit

de NAK staat hen niet aan. De bedrijven voelen

van verhandelde groente- en bloemzaden is er al

zich beperkt in werkzaamheden die zij als hun

voor de Tweede Wereldoorlog. Duitsland besluit in

eigen verantwoordelijkheid beschouwen. Ze roe-

1936 alleen nog zaden toe te laten die gekeurd zijn

pen een particuliere keuringsdienst in het leven,

pogingen om de kloof tussen NAK en BKZ te over-

door een officiële instantie.

het Bondskeuringsinstituut voor Zaaizaden (BKZ)

bruggen mislukken. Staatsraad dr. A.A.L. Rutgers

Het eerdere initiatief van de NAK, op aandringen

te Heiloo. Hiermee geven bedrijven uiting aan hun

krijgt van het ministerie van Economische Zaken

van de landbouworganisaties, om een afdeling

afkeer om aan de leiband van de landbouworgani-

de opdracht om de ‘keuringsstrijd’ te beslechten.

voor tuinbouwzaden in te richten, valt niet bij

saties te lopen.

Door tussenkomst van Commissie Van der Plassche

1937

1936

Als er plotseling een nieuwe ziekte opduikt,

Twee keuringsdiensten voor groentezaden leiden
tot verhitte discussies in vakbladen, regionale
kranten en zelfs in de Tweede Kamer. Verschillende

iedereen in goede aarde. Enkele groentezaadbe-

(foto) valt in 1941 het besluit om de keuringsdienst

drijven sluiten zich weliswaar aan bij de NAK,

voor groentezaden NAKG in het leven te roepen, in

maar tegelijkertijd ontstaat een initiatief van

1943 en 1947 gevolgd door NAKB en NAKS.

andere groentezaadbedrijven om de keuring zelf

20

op te pakken. Vooral het certificeringsysteem van

< Reproductie uit boek ‘Rassen in wording’
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Infectie kan dwerggroei en sterfte van de

De jaarvergadering

plant veroorzaken. De economische schade
Zowel NAKB als NAKG kenden het fenomeen

kan hoog zijn, vooral bij export naar landen

jaarvergadering. Door een gestaag terug-

met een nultolerantie. Een besmetting kan

lopende opkomst werd daar op 24 november

in de plant pas achteraf worden vastgesteld

1999 een punt achtergezet.

en bestrijdingsmethodes zijn niet voorhan-

De jaarvergadering bij NAKG was een orga-

den. De detectie in grondmonsters bracht

nisatiebrede bijeenkomst. Bij NAKB werd

uitkomst.

deze per gewasgroep gehouden. Deze jaarvergaderingen, waarvoor alle geregistreerde
bedrijven werden uitgenodigd, was meer dan
een formaliteit. Iedereen had toegang, ook

Snuffelen

degene die geen lid was van een brancheorganisatie. Daarmee stond de jaarvergadering

Naast stages voor studenten uit het middel-

voor een zeer eigentijdse, rechtstreekse

baar en hoger onderwijs heeft Naktuinbouw

betrokkenheid. Iedere aanwezige had het

in de afgelopen jaren verschillende keren

recht om het woord te voeren en daar werd
goed gebruik van gemaakt. Het programma

medewerking verleend aan speciale projecten

kende altijd hetzelfde patroon: een openings-

om leerlingen die nog geen beroepskeuze

woord van de voorzitter, een overzicht van

hebben gemaakt kennis te laten maken met

de werkzaamheden gepresenteerd door de

de tuinbouwsector.

directie en de melding, welke leden in een

Dat varieerde van een eigen bonenplant telen

bestuurs- of adviescommissie werden

en samen met Naktuinbouw beoordelen,

benoemd. De vergaderingen eindigden met
een gastspreker of een excursie.

door leerlingen van groep 5 en 6 van twee
basisscholen, tot een dag voor een science-

Bedrijfsbezoeken

klas. Deze klas bestaat uit derdejaars vwo-

Zuid-Amerikaanse landen, zoals Chili en

De directie ervoer de jaarvergadering als

richtlijnen voor teeltmateriaal of fytosanitaire

Mexico en Afrikaanse landen, waaronder

het afleggen van verantwoording over de

leerlingen, die extra tijd besteden aan weten-

Doordat Naktuinbouw wordt beschouwd als

voorschriften.

Tanzania, zijn inmiddels in beeld gekomen.

werkzaamheden van het afgelopen jaar.

schapsprojecten.

kenniscentrum heeft het een grote aantrek-

Doel is de kwaliteits- en fytosanitaire keu-

Naktuinbouw werkt aan deze projecten mee

Hierover trad de keuringsdienst rechtstreeks

Bij Naktuinbouw konden de leerlingen prac-

kingskracht op groepen van buiten. Jaarlijks

ringen te verbeteren. Deze projecten worden

en wisselt kennis uit met buitenlandse part-

in discussie met de in de keuring betrokken

ticumopdrachten uitvoeren in het laborato-

bezoeken zo’n twintig groepen Naktuinbouw.

gefinancierd door het ministerie van Econo-

ners om een bijdrage te leveren aan het

rium. Naktuinbouw biedt ook stageplaatsen

Dit varieert van scholieren van middelbare

mische Zaken. Naktuinbouw heeft projecten

opbouwen van een goed functionerend keu-

aan, waaronder snuffelstages en maatschap-

tuinbouwscholen, studenten van HAS of

uitgevoerd of is op dit moment actief in:

ringssysteem en een systeem voor rassen-

pelijke stages. Dit om jongeren al vroeg ken-

universiteit tot onderzoekers en vakgenoten.

Bulgarije, China, Estland, Indonesië, Turkije,

toelating en kwekersrecht in deze landen.

nis te laten maken met diverse werkzaam-

Litouwen, Maleisië, Slowakije, Tsjechië, en

Dit stimuleert de tuinbouwontwikkeling in

heden binnen de organisatie en het werken

Vietnam.

die landen, wat gunstig is voor de leveran-

Sinds de overname van het rassenonderzoek

ciers van Nederlands teeltmateriaal. Het ver-

is dit een belangrijk werkterrein bij interna-

betert tegelijkertijd de onderlinge handels-

in de tuinbouw.

Internationale projecten

Naktuinbouw wil jongeren op een aantrek-

Naktuinbouw werkt mee in projecten om

tionale projecten. Het projectwerk is in de

contacten, zodat samenwerking met deze

kelijke manier kennis laten maken met de

landen te ondersteunen die tot de Europese

loop der jaren uitgewaaierd naar diverse

landen – alleen waar het Nederlandse

tuinbouw en wil zo een bijdrage leveren aan

Unie (EU) willen toetreden (kandidaatlanden)

werelddelen. Tot dusverre is Naktuinbouw

bedrijfsleven marktkansen ziet – voor het

de imagoversterking van de sector.

of onlangs zijn toegetreden (nieuwe lidstaten).

met kwekersrechtprojecten actief in Azië

bedrijfsleven in de toekomst geen problemen

De projecten helpen hen te gaan voldoen

(China, Maleisië en Vietnam).

oplevert.

“…Merkwaardig om te zien, dat een even groote

natuur geworden, dat ze de tegenwoordige

eenzijdigheid, maar dan omgekeerd wordt aange-

keuringspropaganda van ambtelijke zijde niet

troffen bij de menschen van de landbouwweten-

begrijpen. Men voelt nu eenmaal geen behoefte

schap. Deze zweren zoodanig bij keuring, waarvan

aan dat wat men heeft. (…) Vele vakgenoten, die

ze de goede gevolgen bij den landbouw hebben

zich afvragen wat die aanbevolen keuring nu toch

gezien, dat ze in dezelfde vaart ook de tuinbouw-

eigenlijk wel inhoudt, hebben hun leven lang niet

zaadteelt over de landbouwkeuringskam willen

anders gedaan.”

bedrijven.

1938

1937

aan de EU-eisen op het terrein van handels-

scheren. Dat ze daarbij blijk geven van een verbijsterend gebrek aan inzicht in het tuinzaadvak,

A.R. Zwaan, ingezonden brief in Zaadwereld no. 19,

beseffen ze dan ook evenmin. (…) Dit ‘Keuren’

1e jaargang, 1 april 1937

is onzen tuinzaadtelers zoodanig tot een tweede
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Naktuinbouw Variety Center
Roelofarendsveen
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Bron van innovatie

Raad voor plantenrassen

Bij het rassenonderzoek in Nederland is
onderzoek gescheiden van beslissing.

Rassenonderzoek

Zo nam de minister de beslissingen van
toe-lating en afwijzing in de tijd dat NAKG
het toelatingsonderzoek van groenterassen
deed. De minister kreeg hiervoor advies van
de Commissie Toelating Groenterassen.
Dat advies was weer gebaseerd op het
onderzoek van NAKG.
Volgens dezelfde principes besliste de Raad

Kwekersrecht is een onmisbaar instrument om innovatie in

voor het Kwekersrecht over het kwekersrecht. De Commissie voor de Samenstelling

de tuinbouw te belonen. Nieuwe rassen, productievere rassen,

van de Rassenlijst voor Landbouwgewassen
besliste over de toelating van landbouwras-

gebruiksvriendelijkere rassen. Investeren in verbetering verdient

sen en de toelating van rassen en opstanden

bescherming. Naktuinbouw is vooruitstrevend en onafhankelijk

voor de Samenstelling van de Rassenlijst

van bosbouwgewassen lag bij de Commissie
voor Bosbouwgewassen.
Bij de herziening van de Zaaizaad- en plant-

waar het gaat om rassenonderzoek. Met een internationale

goedwet in 2005 werd besloten om alle
beslissingen op deze gebieden onder te

bijdrage aan zowel heldere regels als geavanceerd onderzoek,

brengen bij één organisatie: de Raad voor

streeft Naktuinbouw naar eerlijke kansen voor innovatieve

uit deskundigen die geen directe binding

plantenrassen. Deze raad is samengesteld
meer hebben met bedrijven en organisaties
die belang hebben bij het beschermen of

veredelaars.

toelaten van rassen.
Kort na het tot stand komen van Zaaizaad- en
plantgoedwet werd door bezuinigingen bij de
overheid besloten om het bureau dat de raad
ondersteunt bij Naktuinbouw onder te bren-

en die van een aantal bolgewassen bij de

bijeen en wordt bijgestaan door een eigen

organisatie in Nederland aangewezen voor

BKD in Lisse.

secretaris en een administratief bureau.

toelatings- en kwekersrechtonderzoek in het

Elk jaar staan twee- tot drieduizend nieuwe-

Teamleiders van de eenheid rassenonder-

gehele plantenrijk. De kwaliteitsdienst doet

lingen bij Naktuinbouw te wachten op het

zoek van Naktuinbouw wonen de vergaderin-

dit voor Nederlandse en buitenlandse bedrij-

eindoordeel van deskundigen. Zijn deze

ven. Sinds 1 januari 2009 vindt het onderzoek

planten nieuwe rassen, of gaat het om al

naar onderscheidbaarheid, homogeniteit en

eerder bekende soorten? Vergelijking met

stabiliteit van groente- en siergewassen

bestaande rassen moet hierover duidelijk-

plaats in de nieuwe kassen in Roelofarends-

heid geven.

veen. De proeven van landbouwgewassen

Een nieuw ras moet aan drie voorwaarden

zijn ondergebracht bij de NAK in Emmeloord

voldoen. Het ras moet onderscheidbaar,

Eind 1938 start een cyclamenkeuring. Het doel is
een assortiment van rasechte cyclamen op te
bouwen. Voor de uitvoering wordt in 1942 een

gen bij om technische toelichting te kunnen
verstrekken.

1938

1938

gen. De raad komt een aantal keer per jaar

De overheid heeft Naktuinbouw als enige

Tot 1938 waarmerken keurmeesters moederbomen
met metalen strookjes, die ze met een speciale
tang en een drukknopsysteem aan de stam vast-

rijkscommissie ingesteld. De jaarlijkse cyclamen-

klemmen. Op dit metalen strookje is het nummer

keuring groeit uit tot de Vaktentoonstelling. Ook nu

van het ras uit de ‘Rassenlijst voor Fruit’ al door de

nog worden hier nieuwe rassen beoordeeld, maar

fabrikant ingeponst. Zo is bijvoorbeeld ‘appel nr. 1’

dan van een veel breder assortiment bloemisterij-

Schone van Boskoop en ‘appel nr. 3’ Cox’s Orange

gewassen.

Pippin. De aanduiding van de onderstam moet
de keurmeester op elk metalen strookje met een
stalen slagpen inponsen. Daaruit blijkt al dat de
handel in vruchtbomen nog lang niet de huidige
omvang had (zie grafiek op pagina 81).
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homogeen en bestendig zijn. Een plant uit

groentegewassen is het ook mogelijk om

Groenterassen worden overigens alleen in

UPOV (Union Internationale pour

eigen kruisingswerk die als twee druppels

toelating tot het handelsverkeer aan te

het verkeer toegelaten als zij zijn opgeno-

la Protection des Obtentions Végétales)

water op een bekend ras lijkt wordt niet als

vragen, het ras kan dan zonder vastgelegde

men in het Nederlandse rassenregister of in

apart ras erkend. Alle planten van de aange-

eigendomsrechten op de markt komen.

de Europese rassenlijst.

melde aanwinst moeten er bovendien bin-

Landbouwgewassen moeten naast het DUS-

nen zekere grenzen identiek uitzien. Verder

onderzoek een cultuur- en gebruikswaarden-

moeten de eigenschappen generatie na

onderzoek ondergaan voor het ras in het

generatie behouden blijven.

verkeer mag worden gebracht.

Als één van de eerste lidstaten had Neder-

Bescherming

land – vooral het Wageningse onderzoek –
een grote invloed. Naktuinbouw is betrokken

Sinds 1941 kunnen veredelaars nieuwe ras-

genoemd, afkorting van de Engelstalige ter-

sen wettelijk beschermen. In dat jaar bracht

Vergelijken

de overheid het Kwekersbesluit uit. In eerste

Vertaald in het Nederlands staat dat voor

bij toelatingsonderzoek volgens UPOV-principes. Daarom zijn de technische discussies in
UPOV-verband van groot belang.
NAKG had destijds geen contact met UPOV.

instantie ging het daarbij om enkele land-

Gelukkig zag Nico van Marrewijk, de vaste

onderscheidbaarheid, homogeniteit en

Zo’n honderd jaar geleden kwamen meer

bouwgewassen, maar het aantal gewassen

deskundige van de Raad voor het Kwekers-

bestendigheid.

nieuwe, verbeterde rassen op de markt. Voor

breidde zich snel uit. Hiermee stimuleerde

recht die zich bezig hield met de groenteras-

Met het predikaat nieuw ras kan de eigenaar

boeren en tuinders was het lastig om een

de overheid bedrijven te investeren in de

senaanvragen, in dat NAKG kon bijdragen

verschillende zaken regelen. Allereerst kan

keuze te maken uit het groeiende aanbod.

ontwikkeling van nieuwe, betere rassen.

hij het intellectuele eigendomsrecht van zijn

De behoefte ontstond om eigenschappen

Nederland bleek op dit terrein in Europa een

Beoordeling van een nieuw anjerras

ras vastleggen. Dit om te voorkomen dat

van nieuwe rassen vast te leggen.

voor kwekersrecht

anderen het ras in de markt brengen. Bij

10 mei 1940 Tweede Wereldoorlog.
Duitse parachutisten springen uit vliegtuig
tijdens de invasie van Nederland.
(foto Nationaal Archief)

van kon het IvP de eerste rassenlijst voor

koploper.

aan de discussie. Kees van Ettekoven van
NAKG sloot zich aan bij de delegatie van
het RIVRO, die elk jaar de Technical Working
Parties Vegetables (TWV) bezocht.

landbouwgewassen uitbrengen. Deze rassen-

Al snel zagen ook de overige deelnemers in

In 1914 ontwikkelde de Zeeuwse Maatschappij

lijst bestond uit drie pagina’s in de Veldbode

dat NAKG een nuttige bijdrage leverde in de

van Landbouw als eerste een ‘Leidraad voor

van 13 september 1924 (foto boven).

discussies, want de aantallen aanvragen

de keuring van gewassen op stam’. Deze

Ook in andere sectoren ontstond behoefte

leidraad bevatte beschrijvingen van rassen.

aan overzicht in het aanbod aan rassen. In

In datzelfde jaar begon het in 1912 opgerichte

1933 leidde dat tot de eerste Beschrijvende

Nadat Naktuinbouw in 2002 het kwekers-

Instituut voor Veredeling van Landbouwge-

Rassenlijst voor Fruitgewassen, in 1943

rechtonderzoek voor groentegewassen op

wassen in Wageningen – dit instituut heette

gevolgd door de eerste Beschrijvende Rassen-

zich nam, werd Kees van Ettekoven voor drie

kort daarna IvP, Instituut voor Plantverede-

lijst voor Groentegewassen. In latere jaren

jaar benoemd tot voorzitter van de TWV.

ling – met onderzoek om te bepalen of een

kwamen er rassenlijsten uit voor bomen en

ras voldoende zuiver was en voldoende land-

siergewassen.

bouwkundige waarde had.

Het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek

sterk veranderd, vooral door de sterke toe-

Jaarlijks werd de lijst van deze erkende rassen

is alleen in de landbouw tot de dag van van-

name van het aantal lidstaten, waarvan vele

gepubliceerd. De lijst bleef onvolledig omdat

daag van belang gebleven. Sinds 1941 mogen

zonder ervaring met kwekersrecht. De focus

maar weinig bedrijven hun rassen voor

in de landbouw geen rassen worden verhan-

is verschoven van harmoniseren en coördi-

erkenning aanmeldden. Bovendien kwamen

deld die niet op de Nederlandse of Europese

buitenlandse rassen niet voor erkenning in

rassenlijsten voorkomen.

aanmerking.

In de tuinbouw ontwikkelden de rassenlijsten

Tien jaar later stelde het ministerie van

zich tot uitgaven die op vrijwillige basis tot

Binnenlandse Zaken en Landbouw daarom

stand kwamen, zonder tussenkomst van de

een reglement vast voor de erkenning van in

overheid. Aan deze beschrijvende rassenlijs-

Nederland gekweekte rassen. Op basis daar-

ten kwam eind jaren negentig een einde.

1941

1940

rijke rol bij het tot stand komen van richtlijnen
en het vaststellen van onderzoeksmethoden.

Deze drie voorwaarden worden de DUS-eisen
men: distinctness, uniformity en stability.

Technici uit de lidstaten hebben een belang-

voor toelating waren een veelvoud van de
aantallen die de kwekersrechtcollega’s jaarlijks onderzochten.

Inmiddels is Naktuinbouw niet meer weg te
denken bij UPOV-bijeenkomsten.
Het werk van de UPOV is door de jaren heen

neren naar informeren, opleiden en trainen.
Op dit gebied is Naktuinbouw een graag
geziene partner met veel ervaring.

Op 11 augustus wordt de Stichting Nederlandsche

Met de oprichting van NAKG eindigt de jaren-

Algemeene Keuringsdienst voor Groentezaden

lange strijd tussen voor- en tegenstanders van

(NAKG) opgericht. Initiatiefnemer, hoofdrolspeler

een eigen, onafhankelijke keuringsdienst voor

en eerste voorzitter is de Directeur Tuinbouw van

tuinbouwzaden.

het ministerie van Landbouw, dr. ir. A.W. van der

Links één van de eerste logo-ontwerpen. Meer

Plassche. NAKG huurt eerst een huis in Heiloo.

over de totstandkoming van het NAKG-logo op

In februari 1943 betrekt de keuringsdienst een

pagina 107.

kantoor in Den Haag aan de Laan Copes van
Cattenburch 56 en richt het een proeftuin in op
landgoed De Voorde in Rijswijk.
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In 1957 organiseerde de Franse overheid in

Aanleiding voor deze conventie waren de

Inmiddels zijn 67 landen over de hele wereld

met het internationale UPOV-verdrag uit 1991.

Parijs een conferentie over de bescherming

problemen op de internationale tentoonstel-

aangesloten bij UPOV. Bovendien zijn twintig

Naast de DUS-eisen geldt voor het verkrijgen

van nieuwe rassen. De conferentie leidde in

ling van industriële uitvindingen in Wenen

landen bezig met het aanpassen van hun

van kwekersrecht een extra voorwaarde: het

1961 tot de oprichting van UPOV, de Union

in 1873. Veel buitenlandse deelnemers haak-

wetgeving aan de UPOV-conventie en ont-

ras moet nieuw zijn.

Internationale pour la Protection des Obten-

ten af voor deze tentoonstelling uit vrees dat

wikkelen veertig landen regels om planten-

Bij het aanvragen van kwekersrecht geldt

tions Végétales. De Nederlandse overheid

hun ideeën zouden worden gestolen. Zo

rassen te beschermen. Jaarlijks worden

hiervoor een zekere tolerantie. Het nieuwe

Indonesië, maar ook in Turkije en de twaalf

verving in 1966 het Kwekersbesluit door de

werd de behoefte aan de bescherming van

13.000 nieuwe aanvragen ingediend voor

ras mag in Nederland al een jaar voor de

jongste EU-lidstaten.

Zaaizaad- en plantgoedwet. In deze wet is de

intellectueel eigendom geboren.

kwekersrecht onder het UPOV-regime.

aanvraag op de markt zijn en in het buiten-

Naktuinbouw organiseert jaarlijks een twee-

Naktuinbouw als internationale tutor

Naktuinbouw kan praktische kennis mobiliseren om trainingen te verzorgen in opkomende
landen. Dat wordt binnen UPOV gewaardeerd. Er is veel gedaan in China, Vietnam,

weekse cursus over kwekersrecht voor deelnemers uit landen die beginnen aan kwekersrechtonderzoek. Daarnaast zijn medewerkers
van Naktuinbouw tutor bij de UPOV distant
learning course. In 2009 start Naktuinbouw
met een online helpdesk waar de cursisten
en hun collega’s praktische vragen op het
gebied van kwekersrecht kwijt kunnen.

Wiet met kwekersrecht

Het Nederlandse kwekersrecht heeft zich
ontwikkeld tot een echte intellectuele eigendomsbescherming. Zo echt, dat het beoogde
gebruik van het voorwerp van de bescherming (het betrokken plantenras) geen rol
speelt bij de beoordeling van de kwekersrechtaanvraag. Geheel in lijn met dat uit-

Zeggenschap

gangspunt werd in 2006, toen soft drugs net

of bijvoorbeeld gepubliceerde foto’s deze ‘eis

zoals nu een probleem van nationale orde

Naast het patentrecht werden ook merken-

plantenrassen geregeld.

recht en de bescherming van industriële

In 1968 werden de in 1961 binnen UPOV

ontwerpen in het verdrag opgenomen. De

Het kwekersrecht behoort tot de familie van

tot onbekendheid’ schaden. Verder geldt de

vastgestelde regels voor kwekersrechtelijke

Parijse Conventie werd in 1884 van kracht in

de intellectuele eigendomsrechten, waartoe

voorwaarde dat het ras een geaccepteerde

bescherming van kracht. Toen ratificeerden

veertien lidstaten.

ook het octrooirecht, auteursrecht en merken-

naam heeft.

gebruik’.

recht behoren. Het doel van kwekersrecht is

Het kwekersrecht houdt in dat de kwekers-

Overigens vroeg het onderzoek aan die ras-

Nederland, Duitsland en het Verenigd Konink-

vormden, kwekersrecht verleend voor bijna
30 henneprassen met een hoog THC-gehalte,
die te boek staan als ‘rassen voor medicinaal

Twee jaar later werd de bescherming van het

de kweker van een nieuw plantenras zeggen-

rechthouder het uitsluitende recht heeft om

sen om extra maatregelen. Het proefveld

is dit verdrag herzien en aangepast aan de

auteursrecht geregeld in de Berne Conventie.

schap te geven over het ras en een financiële

teeltmateriaal van dat ras voort te brengen

werd aan het zicht ontrokken door hoog

technologische ontwikkelingen. UPOV maakt

De twee organisaties fuseerden en groeiden

vergoeding voor het gebruik ervan.

of in de handel te brengen. In beginsel is het

deel uit van de World Intellectual Property

uit tot de World Intellectual Property Organi-

Tegelijkertijd zorgt het kwekersrecht ervoor

recht ook van toepassing op vermeerdering

Organisation (WIPO), een organisatie die zich

zation, met 184 lidstaten.

dat veredelaars bestaande rassen mogen

binnen het eigen bedrijf van de gebruiker.

materiaal’ meenamen. Gelukkig was de proef

bezighoudt met intellectueel eigendoms-

De organisatie beheert 24 verdragen op het

gebruiken om nieuwe, betere rassen te creë-

Voor een aantal landbouwgewassen geldt

toen net afgerond.

recht. Het eerste verdrag over intellectueel

gebied van intellectueel eigendomsrecht en

ren. Het Nederlandse kwekersrecht is veran-

hierop een uitzondering. Boeren mogen voor

eigendomsrecht was de Paris Convention for

maakt sinds 1974 deel uit van de Verenigde

kerd in de Zaaizaad- en plantgoedwet. Deze

eigen gebruik zaad oogsten en hoeven hier-

the Protection of Industrial Property in 1883.

Naties.

nationale regelgeving is in overeenstemming

voor slechts een lager royaltybedrag af te

Stichting Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst voor Boomkweekerijgewassen (NAKB)
wordt in 1943 opgericht en krijgt onderdak bij NAKG

In 1943 werd het Instituut voor de Veredeling van
Tuinbouwgewassen (IVT) opgericht. In Wageningen
kwam eind jaren zeventig de focus van de instituten

in Den Haag. Ook van deze keuringsdienst wordt

steeds meer te liggen op de veredeling. Dit leidde

dr. ir. A.W. van der Plassche voorzitter en hij blijft

ertoe dat het IVT in 1978 werd afgesplitst en

dat tot 1969. Van uniformiteit in de keuringen is niet

samengebracht met het onderzoek van het Insti-

meteen sprake. Zo keuren vijf gewestelijke keu-

tuut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewas-

ringsdiensten op gedecentraliseerde wijze groot- en

sen (IVRO) later RIVRO (Rijksinstituut) genoemd.

1945

rijk het UPOV-verdrag. In 1972, 1978 en 1991

1943

1943

land zelfs vier jaar. Het is nog niet duidelijk

bescherming, keuring en verhandeling van

opschietende vezelhennep. Dat kon echter
niet voorkomen dat de echte kenners op hun
reuk de proef ontdekten en enig ‘consumptie-

5 Mei, einde Tweede Wereldoorlog.
Een vrouw bedankt een soldaat van de
Prinses Irene Brigade met een mand fruit.
(foto Nationaal Archief)

kleinfruit en vegetatief vermeerderde laanbomen.
De keuring van aardbeiplanten en generatief vermeerderd naald- en loofhout verloopt wèl centraal.
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Nederland

Schuiven met het CPVO

met de oorspronkelijke plant. Denk aan

De bescherming van een ras kan beperkt

Dat het kantoor van het CPVO in Angers werd

genetisch gemodificeerde rassen. Deze heb-

blijven tot Nederland, maar ook voor alle

ben bijvoorbeeld een ingebrachte resistentie,

EU-landen in één keer worden geregeld.

maar hebben alle andere eigenschappen

Voor het Nederlands kwekersrecht kan men

gen, Angers en Wenen. Binnen de Europese

met de oorspronkelijke plant gemeen. Ook

terecht bij de Raad voor plantenrassen, een

Commissie was een aantal externe bureaus

mutanten hebben slechts één of enkele

zelfstandig bestuursorgaan. Het ondersteu-

te verdelen, waarbij met name de toen recent

andere eigenschappen die hen onderschei-

nende administratieve bureau van de raad is

toegetreden lidstaten vonden dat ze recht

den van het ouderras.

sinds 1 januari 2008 bij Naktuinbouw onder-

Bij siergewassen bevat het contract met de

gebracht. Deze raad verleent kwekersrecht

eigenaar van het oorspronkelijke ras vaak de

nadat is vastgesteld dat aan alle voorwaar-

worden ondergebracht. Achter de schermen

clausule dat mutanten niet mogen worden

den is voldaan.

werd toen aan Oostenrijk gemeld dat bij vol-

geregistreerd. De eigenaar van het afgeleide

Dit eigendomsrecht is uitsluitend in Neder-

doende belangstelling Wenen aangewezen

ras en de eigenaar van het oorspronkelijke

land van kracht. Als een kweker zijn exclu-

zou kunnen worden. De Oostenrijkers zaten

ras kunnen ook een overeenkomst aangaan,

sieve recht ook in andere landen wil uitoefe-

waarbij de eerste royalty’s betaalt.

nen dan is de verlening van dat recht in die

dragen. Ze mogen dit zaad echter niet ver-

Afgeleide rassen zijn rassen waarvan de

handelen. Voor groenten en siergewassen

wezenlijke eigenschappen overeenkomen

geldt die uitzondering niet.

hadden op een stukje van de Europese koek.
Het leek te lukken om iedereen tevreden te
stellen, alleen het CPVO moest nog ergens

hier echter behoorlijk mee in hun maag.
Probleem was dat er in hun land een verband
werd gelegd tussen het CPVO en genetische
modificatie, iets waartegen grote weerstand
bestond. Bovendien wilde Oostenrijk eigenlijk

Een ander interessant element van het

om Europees kwekersrecht aan te vragen.

veel liever het nog te stichten agentschap

UPOV-verdrag is dat de eigenaar niet alleen

Dit communautair kwekersrecht geldt in de

voor de Alpine-regio toegewezen krijgen en

de verkoop van teeltmateriaal kan verhinde-

hele Europese Unie.

ren, maar ook van het eindproduct dat ont-

Verantwoordelijk voor het Europees kwekers-

staat uit zijn ras. Voorwaarde is wel dat het

recht is het Communautair Bureau voor

Buitenlandse Zaken op dat moment zijn kans

niet in een eerder stadium mogelijk moet

Plantenrassen (CPVO) in het Franse Angers.

schoon zag om de regio waaruit hij afkomstig

voor twee Europese instellingen was geen
ruimte. Kortom, Wenen weigerde.
Het verhaal gaat dat de Franse minister van

zijn geweest om de illegale vermeerdering

vermeerderen. Het is altijd toegestaan om

De werkwijze van het CPVO is vergelijkbaar

was een goede dienst te bewijzen, zodat de

te stoppen.

een ras te gebruiken om nieuwe rassen te

met die van de Raad voor plantenrassen.

zetel Angers werd in de regio Maine et Loire,

creëren. Maakt de kwekersrechthouder mis-

Blijkt uit Nederlands onderzoek dat aan de

een belangrijk tuinbouwgebied van Frankrijk.

drag uit 1991 is dat álle gewassen onder het

Stel dat een rozenteler in een land dat geen

bruik van zijn monopolierecht door de ver-

voorwaarden voor kwekersrecht is voldaan,

Naktuinbouw heeft vanaf het begin nauw

kwekersrecht vallen. Ook is in dat verdrag

lid is van UPOV een roos vermeerdert die in

meerdering van zijn ras onnodig te beperken,

dan kan dat dus als basis gelden bij de aan-

contact met het CPVO, onder meer omdat de

het concept ‘essentially derived variety’

Europa kwekersrechtelijk is beschermd. Als

dan is het mogelijk het afgeven van licenties

vraag van Europees kwekersrecht.

Nederlandse overheid Naktuinbouw betrok

(afgeleid ras) opgenomen. Rassen die maar

vervolgens de geproduceerde snijrozen naar

af te dwingen.

op één of enkele kenmerken verschillen van

Nederland worden geëxporteerd, kan de

een bestaand ras, kunnen worden gezien als

eigenaar van het ras op Schiphol beslag op

Het kwekersrecht geldt maximaal voor 25

Het merkenrecht kan aanvullende bescher-

een afgeleid ras.

de bloemen laten leggen.

jaar. Voor rassen van aardappelen, bomen en

ming bieden. Bij siergewassen komt het in

Naktuinbouw is met ingang van 2009

enkele andere gewassen geldt een periode

sommige gewassen – bijvoorbeeld rozen –

contracthouder en enig uitvoerder voor het

van dertig jaar. Men kan tussentijds afstand

voor dat een kweker naast een rasnaam ook

kwekersrechtonderzoek voor het CPVO in
Nederland.

sen. Een afgeleid ras mag alleen op de markt

bij de discussie in Brussel over hoe zo’n

Extra aanvulling door merkenrecht

Er gelden speciale regels voor afgeleide rasMisbruik van licentierecht

worden gebracht met toestemming van de

Vanzelfsprekend kan de kwekersrechthouder

doen van het kwekersrecht. De controle op

een merkaanduiding voert. Deze aanduiding

eigenaar van het oorspronkelijke ras – meestal

licentie-overeenkomsten sluiten waarmee

inbreuken op het kwekersrecht moet de

kent een wettelijke bescherming. Dit is vooral

tegen een vergoeding.

hij anderen toestemming geeft het ras te

kwekersrechthouder zelf uitvoeren.

handig als de naam van het nieuwe product

Europees kwekersrechtbureau er uit zou
moeten zien.

In 1946 verschijnt het eerste reglementenboekje

gesloten kweker belang bij een beroepsmogelijk-

van NAKB, in de wandelgangen het algemeen

heid als hij het niet eens is met de keuringsuitslag.

keuringsreglement genoemd. Het reglement biedt

In die tijd is de Commissie de hoogste instantie die

AA, A, B en N, al naargelang herkomst en gezond-

de mogelijkheid om gewassen waarin verschil-

in keuringsgeschillen uitspraak doet. Tegenwoor-

Om het particuliere initiatief te bevorderen, kunnen

heid. Al spoedig is er voldoende materiaal beschik-

lende ziekten veel voorkomen, zoals aardbei, bes

dig is dat ondenkbaar; volgens de Grondwet heeft

bedrijven die zich toeleggen op selectie van klo-

baar in de hogere klassen, waardoor keurings-

en framboos, in verschillende gezondheidsklassen

iedereen recht op een onafhankelijke rechter.

nen zich door NAKB laten erkennen als ‘aardbei-

klasse N wordt afgeschaft.

in te delen. De gezondheidstoestand wordt uitge-

De keuringsvoorschriften voor aardbeiplanten ver-

Vijfentwintig jaar na oprichting van NAKB (1968)

schijnen in druk. Gezond plantmateriaal wordt in

zijn er veertien erkende aardbeiselectiebedrijven.

de jaren veertig niet centraal op een proefstation

Het reglement kent verschillende keuringsklassen:

geproduceerd, maar bij particuliere bedrijven.

1946

1946

kandidaten: Cambridge, Hannover, Wagenin-

Echter, sinds 1996 is er ook de mogelijkheid

Een belangrijke aanpassing in het UPOV-ver-

32

koming van de organisatie waren er diverse

andere landen noodzakelijk.
Beslag op eindproduct

Afgeleide rassen

gevestigd is eigenlijk toeval. Bij de totstand-

selectiebedrijf’. Voorwaarde is het bezitten en in

drukt in een zogeheten ziektegetal. De keuringen

stand houden van één of meer klonen, al dan niet

worden uitgevoerd door gewestelijke keurings-

verkregen door eigen selectiewerk. Daarnaast zijn

diensten volgens richtlijnen van NAKB.

er de gewone vermeerderingsbedrijven die geen

Van 1946 dateert ook de Commissie van Beroep

klonen in eigendom hebben, maar plantgoed telen

inzake de Keuringen. Omdat alleen goedgekeurd

uit massaselectie of klonen van anderen.

materiaal mag worden verhandeld, heeft de aan-
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Rechts: Plantmateriaal van nieuwe

bekendheid geniet, bijvoorbeeld op de veiling.

door het Benelux-Merkenbureau. De kosten

certificering plaats bij groentezaden. Door de

rassen wordt digitaal vastgelegd als

Na het zogenaamde depot – de registratie-

van merkrechtelijke bescherming zijn aan-

nauwe contacten tussen bedrijven en NAKG

onderdeel van de rasbeschrijving

procedure van het merk – kan men meteen

zienlijk lager dan die van het kwekersrecht.

waardoor tijdens de keuringsbezoeken ook

aanspraak maken op het recht, maar echte
zekerheid heeft men pas na toetsing door

Geen octrooi op rassen

werd het toelatingsonderzoek voor de natio-

Keurmeesters van Naktuinbouw maakten al
vroeg korte aantekeningen over hoe de rassen op de proeftuin en bij de bedrijven van
elkaar onderscheiden konden worden. De

een rechter.

Een octrooirecht op rassen komt in Europa

nale lijst en EEG-rassenlijst in 1973 opgedra-

eerste jaren werden deze aantekeningen in

Het huidige merkenrecht is ontwikkeld

niet voor. Dat komt doordat er naast kwekers-

gen aan NAKG.

de proeftuinboeken bewaard, vanaf het einde

om de vrijheid van goederenverkeer in de

recht niet een tweede rechtsstelsel op rassen

Benelux te bevorderen. Daarvoor bleek een

van planten van toepassing mag zijn. Octrooi-

uniforme bescherming van merken nood-

verlening is echter wel mogelijk op een

Om de eerste EEG-rassenlijst voor groente-

zakelijk. Op 19 maart 1962 ondertekenden

bepaalde werkmethode – bijvoorbeeld van

gewassen op te stellen, moesten alle rassen

Nederland, België en Luxemburg het Benelux-

het veredelen of het inbrengen van erfelijke

worden geïnventariseerd die in Nederland in

Groentegewassen als voor het kwekers-

Verdrag inzake de Warenmerken. Op basis van

eigenschappen – of op een bepaalde combi-

het verkeer waren. NAKG had hiervoor een

rechtonderzoek bij het Instituut voor de

dit verdrag kwam de Eenvormige Benelux-

natie van erfelijke eigenschappen, de zoge-

prima bron: de vele bezoeken die de keur-

Veredeling van Tuinbouwgewassen.

wet op de Merken tot stand, die in 1971 in

naamde gen-constructen.

meesters bij de bedrijven aflegden, waarbij

NAKG-medewerkers die in de gewascommis-

werking trad. De uitvoering van de wet ligt

In de Verenigde Staten verleent de US Patent

systeem van rassenonderzoek voldeed aan

steevast het aanwezige rassensortiment

bij het Benelux Merkenbureau.

Office wel, sinds de jaren tachtig, patenten

deze criteria, zodat de rassen uit de rassen-

werd bekeken. Wat bleek? Uit alle hoeken en

op plantenrassen.

lijst kunnen worden opgenomen in de EEG-

gaten kwamen rassen te voorschijn.

niet alleen nationale maar ook internationale

De duur van het merkenrecht is tien jaar,

rassenlijst.

De bedrijven namen het zekere voor het

contacten met materiedeskundigen, waar-

maar is onbeperkt te verlengen. Het merken-

Nadat de landbouwsector op deze wijze was

onzekere: opname via deze inventarisatie

onder Edith Thornton van het Britse Plant

geregeld nam men in Brussel ook de groen-

betekende dat er geen toelatingsonderzoek

Variety Control.

De Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst start in 1946
in Aalsmeer met de keuring van anjerstek.
De anjerteelt wordt belaagd door de vaatziekte

van de jaren vijftig werd een begin gemaakt

EEG-rassenlijst

Europa

ten ter hand. Oorspronkelijk lag het in de

noodzakelijk was. Het is niet uit te sluiten dat

Bij de oprichting van de EEG op 25 maart 1957

bedoeling een richtlijn groentegewassen te

in die periode rassen zijn opgenomen die in

was vrije handel één van de speerpunten om

maken, die een kopie was van de landbouw-

werkelijkheid alleen bestonden in de hoofden

een gemeenschappelijke markt te ontwikke-

richtlijnen. Mede door de inspanning van de

van de directies van de zaadbedrijven.

len. Voor de handel in teeltmateriaal van

Nederlandse delegatie zijn twee belangrijke

landbouwgewassen is een aantal EEG-richt-

afwijkingen ingebouwd.

lijnen uitgebracht die voorschreven hoe lid-

De eerste was dat het onderzoek voor toe-

Er moest ook afgerekend worden met een

staten instandhouding, handel en controle

lating niet altijd uitsluitend op officiële proe-

ander probleem, namelijk: wat is een ras?

hierop moesten regelen.

ven gebaseerd hoefde te zijn. Ook bedrijfs-

In die tijd was het grootste deel van het sor-

Kern van deze richtlijnen was dat een ras in

proeven mochten worden gebruikt, aanvullend

timent ontstaan uit positieve of negatieve

tenminste één van de lidstaten moet zijn

aan het officiële onderzoek. De tweede

massaselectie. Daar waar de bronnen van

toegelaten. Dan kan het worden opgenomen

afwijking was dat er een tijdelijke voorzie-

de rassen beperkt waren, was er veel sterk

in de EEG-rassenlijst. Opname in deze EEG-

ning werd ingebouwd die de voorgeschreven

verwant materiaal. Met name bij kruisbe-

rassenlijst garandeerde dat materiaal van

certificering verving. Groentezaden konden

stuivende gewassen was sprake van kleine

deze rassen vrij binnen de toen nog zes lid-

daarmee onder verantwoordelijkheid van de

verschillen tussen rassen met soms grote

staten van de EEG mocht worden verhandeld.

leverancier als standaardzaad verhandeld

variatie binnen de rassen. De keurmeesters

De richtlijnen gaven ook de criteria waaraan

worden.

wisten dat deze rassen van jaar tot jaar kleine

een ras moet voldoen om in één van de lid-

Inmiddels heeft deze uitzondering zich ont-

verschillen vertonen.

staten toelating te krijgen. Het Nederlandse

wikkeld tot regel. Er vindt praktisch geen

Het was NAKG-directeur Geert Grooters die

1946

rechten worden in Nederland geregistreerd

1946

de bedrijfsproeven konden worden bezocht

Wandelende rassenkennis

met een kaartenbak met rasaantekeningen.
Het gevolg: de rassenkennis van NAKGmedewerkers was een welkome input voor
zowel de Beschrijvende Rassenlijst voor

sies actief waren werden zelfs de ‘Walking
Reference Collection’ genoemd.
Medewerkers en commissieleden hadden

Definitie van ras

Diner in augustus 1946 ter gelegenheid van de viering van het eerste lustrum van NAKG in Sociëteit
De Vereeniging aan de Kazernestraat in Den Haag.

Phialophora cinerescens. Een van de voornaamste oorzaken van de verspreiding van dit pathogeen blijkt het gebruik van besmet teeltmateriaal
te zijn. Na een jaar neemt de dan net opgerichte
NAKS (Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Siergewassen) de keuring over.
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voor dergelijke rascomplexen de term ‘kap-

ment van alle in Nederland geproduceerde

vrager. Ook wilde men de jaarlijkse accijns

stokras’ bedacht. Hij bedacht ook namen

sierteelt- en fruitgewassen bijeen gebracht.

afschaffen.

voor deze rassen. Zo is de naam van het

Van waterplanten tot coniferen, van varens

WUR verwachtte het kwekersrechtonderzoek

schorsenerenras ‘Verbeterde Reuzen Niet-

tot bamboe, alles is er te vinden.

niet kostendekkend te kunnen uitvoeren.

schieters’ van hem. De rassen bestonden uit

Naast een productfoto wordt een korte

Naktuinbouw kon dat wel, omdat de kwali-

een aantal selecties die alle binnen het ras

omschrijving van het ras gegeven. Omdat

teitsdienst het werk in combinatie met het

alleen toelating tot het handelsverkeer wen-

vielen, maar onderling kleine verschillen

fotografie tegenwoordig een belangrijk

toelatingsonderzoek efficiënter kon uitvoeren.

sen of ook tegelijkertijd nationaal kwekers-

vertoonden.

onderdeel vormt van het DUS-onderzoek,

Bij het van kracht worden van de nieuwe

recht. Deze ‘dubbelmogelijkheid’ leidt niet tot

Hiermee kon het toelatingsonderzoek van

fotografeert de VKC in een gloednieuwe foto-

Zaaizaad- en plantgoedwet werd alle kwe-

extra kosten en het aantal aanmeldingen

start. De eerste aanvragen werden behan-

studio ook de kwekersrechtaanmeldingen

kersrecht- en toelatingsonderzoek samen-

deld door de net aangestelde adjunct-direc-

van sierteelt- en groentegewassen. Een

gebracht onder de Raad van plantenrassen

teur Nico Koomen. Toen deze steeds meer

representatieve foto vormt immers de basis

waarbij Naktuinbouw de verantwoordelijk-

directietaken overnam van Geert Grooters,

voor de vaststelling van de identiteit.

heid kreeg voor de uitvoering van alle onder-

werd Kees van Ettekoven aangetrokken om

Naar één rassenorganisatie

zaad- en plantgoedwet. Een belangrijk effect
van deze wet is dat aanvragers nu op het
aanvraagformulier kunnen aangeven of ze

voor deze dubbelmogelijkheid groeide explosief.

daar al plaatsvond was opname van het

In de uitvoering van de proeven is aansluiting

kwekersrechtonderzoek bij groentegewassen

gezocht bij NAK te Emmeloord voor de land-

een optie. Dit werd in 2002 gerealiseerd.

bouwgewassen en bij de BKD te Lisse voor

In Wageningen kwam eind jaren zeventig de

de voorjaarsbloeiende bolgewassen. Sinds

De Vaste Keurings Commissie (VKC) registreert

focus van instituten steeds meer te liggen op

jaarlijks zo’n tweeduizend siergewassen.

veredeling. Dit leidde ertoe dat het rassen-

Tijdens overleg over de nieuwe Zaaizaad-

groente- en siergewassen geconcentreerd in

Door een korte omschrijving op te stellen en

onderzoek van het Instituut voor de Verede-

en plantgoedwet bleek dat de overheid de

Roelofarendsveen. De landbouwproeven

een foto te maken, zorgt de VKC ervoor dat

ling van Tuinbouwgewassen (IVT) in 1978

financiële uitgangspunten voor het kwekers-

worden vanuit de vestiging van Naktuin-

rassen onder de juiste naam worden verhan-

werd afgesplitst en samengebracht met het

rechtonderzoek wilde wijzigen. In plaats van

bouw in Ede aangestuurd.

deld. De organisatie is sinds 2007 gevestigd

onderzoek van het Instituut voor het Ras-

een ‘lumpsum’ financiering die tot dan toe

Dit gaf wel enige problemen, want daar waar

op het terrein van Naktuinbouw. De VKC

senonderzoek van Cultuurgewassen (IVRO),

gebruikelijk was, gaf de overheid de voorkeur

het gebruik van bedrijfsproeven voor toela-

maakte van 1889 tot 2000 deel uit van de

later RIVRO (Rijksinstituut) genoemd.

aan een vergoeding per aanvraag door de aan-

Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en

Tien jaar later veranderden de ideeën over

Plantkunde (KMTP). In eerste instantie onder

het onderzoek in Wageningen en richtte

Lange tijd was het alleen mogelijk de identi-

de naam Bloemen, Planten en Groentencom-

men zich steeds meer op het fundamentele

teit van een plant vast te stellen door de

missie, maar sinds 1909 als VKC.

in plaats van het praktijkgerichte onderzoek.

morfologische kenmerken te bestuderen. Bij

andere organisaties. Met name het CPVO

VKC voert sinds 1988 de opnaamstelling, het

Het gevolg was dat de instituten langzaam

het DUS-onderzoek is dat de voorgeschreven

verzet zich tegen het gebruik van bedrijfs-

onderzoek van het assortiment en de registra-

maar zeker in één organisatie terecht kwa-

aanpak. Echter, wanneer een kweker ver-

proeven. Voor Naktuinbouw betekent dit een

Beoordeling van aardappelrassen in het

tie van nieuwe en bestaande bloemisterij-

men: het tegenwoordige Wageningen Univer-

moedt dat een ras illegaal wordt vermeer-

aanzienlijke toename van het onderzoek op

kader van rassenregistratie- en kwekersrecht-

gewassen uit. Naast registratie zijn de kwali-

siteit en Researchcentrum (WUR).

derd, dan heeft die methode nadelen. Het

onderzoek

teitskeuringen en fotografie belangrijke onder-

Al bij de vorming van het CPRO is geprobeerd

vaststellen van de identiteit op alleen uiter-

delen van het werk van deze organisatie.

het rassenonderzoek onder te brengen bij de

lijke kenmerken blijft een subjectief oordeel.

kwaliteitsdiensten. Maar NAK en NAKS

Hoe onderzoekers ook hun best doen om

De VKC maakt de gegevens van de geregi-

zagen op dat moment geen mogelijkheden

objectief te zijn, het zijn toch menselijke

streerde rassen via www.plantscope.nl open-

om dat onderzoek over te nemen. Voor NAKG

ogen die overeenkomsten en verschillen

baar. Hier is zo goed als het hele rassensorti-

lag dit anders. Omdat toelatingsonderzoek

waarnemen.

Ander kostenplaatje

1 januari 2009 is al het DUS-onderzoek voor

Variety Tracer

ting nog steeds een geaccepteerde onderzoeksmethode is, wordt dit door de Raad voor
plantenrassen niet geaccepteerd.
In de ogen van de Raad moeten kwekersrechtrapporten ook acceptabel zijn voor

de proeftuin en voor resistentietoetsen.
Foto: Resistentietoetsing op Corynespora.

In de jaren vijftig heeft NAKB vermeerderings-

De Stichting Nederlandse Algemene Keurings-

Naar verluidt is de heer Van der Plassche na aan-

dienst voor Siergewassen (NAKS) wordt in 1947

koop van bloemzaden zo teleurgesteld in de kwali-

opgericht. Het bestuur van deze stichting wordt

teit, dat NAKG ook bloemzaden opneemt in haar

gevormd door vertegenwoordigers van de bedrij-

takenpakket. Vanaf 1947 vindt er een steekproefs-

Later werd de productie van onderstammenver-

ven die teeltmateriaal produceren of verhandelen.

gewijze nacontrole plaats op bloemzaden.

meerderingsmateriaal vanuit Roelofarendsveen

1950

1947

Registratie sierteeltgewassen

Sinds 2006 heeft Nederland een nieuwe Zaai-

zoek.

de gestaag groeiende aantallen aanvragen
onder zijn hoede te nemen.

Aanzuigende werking door nieuwe wet

tuinen in Wilhelminapolder (1,5 hectare) Horst
(3,5 hectare) en Roelofarendsveen (0,5 hectare).

Voorzitter is ook hier dr. ir. A.W. van der Plassche.

verplaatst naar Biddinghuizen en vanaf 1985

Het is dan ook niet onlogisch dat NAKS eveneens

naar Zeewolde.

neerstrijkt in Den Haag. De keuringen die al
plaatsvinden in anjers en cyclamen worden bij de
nieuwe keuringsdienst ondergebracht.
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DUS-onderzoek bij de Naktuinbouw

door het Wageningse bedrijf Keygene. Deze

bescherming en ordening van de handel,

(cijfers 2007)

methode is toepasbaar voor alle levende

binnen de steeds verder afnemende moge-

organismen, planten maar bijvoorbeeld ook

lijkheden.

EU PBR

Totaal

Voordeel van de techniek is dat het betaal-

Naktuinbouw voert niet alleen het feitelijke

Alstroemeria

–

8

22

30

baar is, omdat niet eerst een specifieke mer-

werk uit op een hoog en betrouwbaar niveau.

Anjer

–

9

19

28

Naktuinbouw is ook actief binnen de inter-

Freesia

–

8

–

8

de resultaten binnen enkele dagen tot weken

nationale organisaties zoals UPOV in Genève

Gerbera

–

27

39

66

bekend zijn. Bovendien lijken rechters snel-

en CPVO in Angers om ook daar de belangen

Lelie

–

41

96

137

ler overtuigd van de betrouwbaarheid van

van het rassenonderzoek te ondersteunen.

Roos

–

23

89

112

Tulp

–

109

7

116

het onderzoek als zij een papier met het

De reeds ingezette samenwerking met NAK

Overige

–

64

168

232

bekende streepjespatroon voor zich zien.

en BKD zal zo mogelijk worden uitgebreid.

Potplanten

–

45

140

186

Het DNA-laboratorium van Naktuinbouw

Dit om ook hier maximaal te profiteren van

Snijbloemen

–

15

71

86

wordt niet alleen ingezet om illegale ver-

de efficiencywinst die de combinatie van

meerdering aan te tonen. De organisatie is

keuring en DUS-onderzoek oplevert.

ziekteverwekkers.

Siergewassen

kenset hoeft te worden ontwikkeld, terwijl

ook betrokken bij het opbouwen van data-

Een tweede nadeel van morfologisch onder-

Rechts: Beoordeling door gewasverzorger

zoek is dat planten in uiterlijk verschillen

–

111

3

114

Suikerbiet

–

51

–

51

Landsgrenzen zijn binnen de wereld van ras-

Granen

–

16

–

16

is van een aantal gewassen een DNA-vinger-

sen en teeltmateriaal nauwelijks van belang.

Vlas

–

4

–

4

Hier ligt ook de toekomstige ontwikkeling

Witlof

–

5

–

5

van Naktuinbouw als rasseninstituut. Het

Grassen

–

144

1

145

Toekomst

ondersteunen en uitbouwen van de mogelijk-

Moederplantentuin

Groente

Om de identiteit van siergewassen vast te

Naktuinbouw wacht niet tot het honderd

heden om internationaal een goede bescher-

Tomaat

139

24

23

186

nadeel is dat het erg lang duurt voor de

stellen heeft Naktuinbouw ook de zogenaam-

procent zeker is dat iets gaat gebeuren, maar

ming te krijgen voor nieuwe en betere rassen

Sla

109

1

68

177

resultaten bekend zijn. Want de plant moet

de Moederplantentuin. Deze referentie-

treft alvast voorbereidingen. Als een kans

is in toenemende mate een taak voor Nak-

Paprika

94

20

2

116

tuinbouw.

Bloemkool

42

4

13

59

Komkommer

29

–

4

33

Bonen

28

–

19

47

Meloen

26

9

–

35
39

zich voordoet, zet Naktuinbouw die om in

collectie van vaste planten bestaat uit 3.000

worden vastgesteld. Bij bijvoorbeeld bomen

cultivars die regelmatig worden verhandeld

neemt dat lange tijd in beslag.

en zijn beoordeeld als rasecht. Deze cultivars

daden.
Op technisch niveau is Naktuinbouw voor-

zijn beschreven, gefotografeerd en van de

Nederland heeft een goede naam in de wereld

aan te vinden bij discussies over verbeterin-

Ui

25

–

14

Naktuinbouw biedt daarom sinds enkele

correcte naam voorzien. Ze zijn opgenomen

van het rassenonderzoek. De basis hiervoor

gen van onderzoeksmethoden. De bijdrage

Wittekool

25

1

8

34

jaren ‘Variety Tracer’ aan, een methode om

in de online databank www.plantscope.nl.

is gelegd door de Wageningse instituten.

in deze discussies is steeds gebaseerd op

Spinazie

15

–

22

37

Maar het is in grote mate aan Naktuinbouw te

ervaring uit het werk zelf. Dit geldt met

Prei

14

–

20

34

Andijvie

14

–

9

23

met DNA-analyse vast te stellen om welk ras
het gaat. Dit is een snelle en betrouwbare

Vooral in het begin leverde de Moederplan-

danken dat het rassenonderzoek niet de weg

name bij discussies over het gebruik van

methode om een ras te identificeren.

tentuin verrassende inzichten. Zo bleken er

is gegaan van zoveel ‘near-market’-onderzoek.

moleculaire technieken bij DUS-onderzoek.

DNA-analyse is geen vervanging, maar een

maar liefst tien verschillende beschrijvingen

Rassenonderzoek maakte de Wageningse

Ook hierin zal Naktuinbouw zich pro-actief

aanvulling op het morfologische onderzoek.

in omloop van Anemone x hybride ‘Königin

instituten groot, maar er is inmiddels niet

opstellen.

Kleine genetische verschillen, bijvoorbeeld

Charlotte’. Waarschijnlijk zijn die verschillen

Courgette

14

–

–

14

Augurk

11

–

–

11

Aubergine

11

–

2

13

Watermeloen

10

–

–

10

zoveel meer van over.

Erwt

10

1

19

30

69

3

49

121

684

743

927

2.354

bij mutanten, komen ook bij DNA-onderzoek

ontstaan omdat niet de juiste planten zijn

De positie die Nederland inneemt met een

Overige

niet naar voren.

gebruikt, hoewel de interpretatie van kleuren

actief bedrijfsleven dat leeft van innovatie,

Totaal

De techniek die Naktuinbouw gebruikt is de

ook bijdraagt aan de verwarring.

verdient een sterke organisatie. De overheid

Tussen 1952 en 1958 breidt NAKS haar keuringen

maar tegelijk meest ver gaande regeling in:

uit met chrysant en freesia. De Keuringswet Tuin-

“Het bedrijfsmatig telen, bewerken, verhandelen,

bouwzaden en -plantgoed treedt in 1952 in

invoeren en uitvoeren of ten uitvoer aanbieden

en -plantgoed in maart 1952, welke wet op het

werking. Deze nieuwe wet was wenselijk, omdat

van teeltmateriaal van tuinbouwgewassen is

missies van de in de keuring betrokken gewassen.

gebied van de organisatie van de keuringen de

het stelsel van bindende rassenlijsten (alleen in de

slechts toegestaan aan hem, die is aangesloten bij

In het bestuur hadden zitting ir. A.W. v.d. Plassche

toenmalige wettelijke basis verving.

rassenlijst vermeld rassen mogen in het verkeer

een door algemene maatregel van bestuur aange-

(voorzitter) de heren C. Ofman, H. Scholten (leden),

worden gebracht) en het stringente, gesloten

wezen keuringsinstelling”. Lees: NAKG, NAKB en

dr. B.K. Boom en dr. J. Wasscher (adviserende

keuringssysteem van de landbouwsector niet een-

NAKS. Dit geldt voor groentegewassen en bloem-

leden) en mr. J. Saathof (foto). Laatstgenoemde

voudig op de tuinbouwsector toepasbaar waren.

zaden (inclusief plantsjalotten en plantuitjes), voor

was secretaris van NAKB / NAKG / NAKS van

De verscheidenheid aan gewassen en rassen is

boomkwekerijgewassen (alle fruitgewassen, de

1941 tot 1976.

immers enorm. Bovendien vindt de productie van

aardbei en een aantal rassen van populier, iep,

tuinzaden deels in het buitenland plaats.

wilg en es) en voor enkele speciale siergewassen

Artikel 2 van de wet houdt de meest eenvoudige,

(anjer, cyclaam, chrysant en freesia).

25 september 1952 kwam het bestuur van NAKS

Deze eerste bestuursvergadering van NAKS hield

– vijf jaar na datum oprichting – voor het eerst

verband met de totstandkoming van een nieuwe

bij elkaar. Van 1947 tot 1952 speelde het bestuur-

wet, namelijk de Keuringswet tuinbouwzaden

lijke leven binnen NAKS zich af in afdelingscom-

1952

1952

Aardappel

door de groeiomstandigheden. Een derde

volgroeid zijn voordat de identiteit kan

38

Akkerbouwgewassen

banken van referentiecollecties. Inmiddels
afdruk opgeslagen.
Moederplantentuin in Roelofarendsveen

NL PBR

ondersteunt het belang van een goede

Toelating

zogenaamde AFLP-techniek, ontwikkeld
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Kwekersrechtproef gerbera

40

41

HOOFDSTUK 3 L A B O R A T O R I U M T O E T S E N

N A K T U I N B O U W I N D I E N S T VA N K WA L I T E I T

Topkwaliteit kan niet zonder
een goede toets

Organismen identificeren met AFLP

Begin jaren negentig vond het Nederlandse
bedrijf Keygene een methode uit om snel
genetisch materiaal te analyseren: de Amplified Fragment Length Polymorphism-analyse,
kortweg AFLP. De techniek wordt wereldwijd

Laboratoriumtoetsen

op grote schaal gebruikt, met name in het
veredelingsonderzoek.
De techniek is gebaseerd op PCR (zie kolom
pagina 45). Specifieke restrictie-enzymen
knippen het DNA van een monster op speci-

Alleen met betrouwbare protocollen en state-of-the-art technologie

fieke plekken doormidden. Deze knip is niet
recht maar laat een overlap over, waarop een

kan Naktuinbouw een uitspraak doen over de vereiste kwaliteit.

zogenaamd DNA-adapter past. Vervolgens
wordt een primer toegevoegd die deze DNA-

Naktuinbouw Laboratoria toetst onder nummer zaden en plant-

adapter herkent.
Daarna volgt een PCR waarbij men het
aantal vermeerderde fragmenten kan regelen

materiaal op kwaliteit en gezondheid. Een eigen onderzoeksgroep

door aan de primers één of meerdere extra
nucleotiden toe te voegen.

verbetert bestaande toetsmethoden en ontwikkelt nieuwe. Planten-

Bij deze PCR ontstaan een groot aantal fragmenten van verschillende grootte die vervol-

ziektekunde en teeltkunde komen samen in team Diagnostiek.

gens via Polyacrylamide Gel Electrophoresis
(PAGE) gescheiden worden. Met PAGE wordt
DNA-materiaal in een gel gebracht en door

Toetscentrum Horst maakt uitgangsmateriaal virusvrij. Het zijn

stroom op een bepaalde positie gebracht –
waarbij de grootte van het materiaal de posi-

de laboratoria in Roelofarendsveen en Horst die aan de basis van

tie bepaald. Hierbij ontstaat een bandenpatroon dat in beeld gebracht kan worden en

de internationale reputatie van Naktuinbouw staan.

De totale contributie-inkomsten over de periode
1948-1952 aan NAKS bedroeg 2.057,50 gulden
(ruim 930 euro). Daarvan kwam 620 gulden via

vormt.

Ambities

tieel voor het succes van de Nederlandse

Kwaliteitsverbetering is de ‘core business’

vermeerderingsbedrijven. Goede kwaliteit

van Naktuinbouw. Het laboratorium speelt

wordt niet alleen bepaald door de uiterlijke

daarin een cruciale rol. Ook als verlengstuk

status van het plantmateriaal, steeds vaker

van de keuringswerkzaamheden – de verzoe-

wordt vooraf de inwendige plant getoetst.

ken van bedrijven om kwaliteitstoetsen of

Er is een goede reden om veel te investeren

gezondheidsonderzoeken uit te voeren – is

in de beste en nieuwste toetstechnologie. De

het werk van het laboratorium van eminent

toetsuitslag kan namelijk grote consequen-

belang. Naktuinbouw als geheel is het exper-

ties hebben voor de betrokken producenten.

tisecentrum op het terrein van de kwaliteit

1954

1952

Een hoge kwaliteit van teeltmateriaal is essen-

de vingerafdruk van het genetische materiaal

Diner in februari 1954 ter gelegenheid van de
viering van het twaalfeneenhalfjarig jubileum
van NAKG in La Corvette, Kurhaus Scheveningen

incassomaatregelen binnen, zo blijkt uit een bijlage bij de eerste notulen van de bestuursvergadering van NAKS, gedateerd 25 september 1952.
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en gezondheid van zaad en plantmateriaal.

Het laboratorium heeft drie werkvelden.

dan wordt deze in sommige gevallen nog

Stukjes in DNA

Naktuinbouw Laboratoria kennen in de

Allereerst zijn er de routinematig uitgevoerde

met een identificatietoets bevestigd: het

in de Polymerase-kettingreactie

wereld hun gelijke niet, noch in het aantal te

toetsen aan de kwaliteit en gezondheid van

vaststellen van de juiste identiteit van de

toetsen gewassen in de groente-, bloemiste-

plantmateriaal en zaden. Dit behelst het

ziekteverwekker.

rij- en boomkwekerijsector, noch in het aan-

toetsen van tienduizenden monsters uit

tal ziekteverwekkers waarop een toets

keurings- en certificeringsprogramma’s en

De vraag bij identificatietoetsen is niet

genoeg is om te analyseren. Dit is mogelijk

mogelijk is.

de toetsen op verzoek van bedrijven.

alleen ‘of’ er iets aanwezig is, maar vooral

met PCR, wat de afkorting is van Polymerase

‘wat’ er exact aanwezig is. Dit laatste geeft

Chain Reaction. Bij PCR worden twee
primers gekozen waarvan de basenvolgorde

nisme vast te stellen is door een specifiek
stukje DNA te vermenigvuldigen tot er

Hiermee heeft Naktuinbouw een goede

Kiemkrachtbepaling

Een manier om de identiteit van een orga-

reputatie opgebouwd in binnen- en buiten-

Als tweede hebben Naktuinbouw Laborato-

een extra zekerheid dat de eerste detectie

land. Die reputatie komt ook doordat binnen

ria een eigen team Onderzoek & Ontwikke-

juist is. Deze toetsen kunnen zogenaamde

Naktuinbouw wetenschappelijke ontwikke-

ling. Hier ontwikkelen wetenschappelijk

pathogeniteitstoetsen zijn, maar tegenwoor-

lingen, die kunnen leiden tot betere toets-

opgeleide medewerkers nieuwe toetsen en

dig worden daar meer en meer moleculaire

den. De juiste combinatie van primers is

methodieken, in een voor de praktijk werk-

systemen, verbeteren bestaande toetsen en

toetsen voor ingezet, zoals PCR (zie kolom

specifiek voor het organisme dat je wilt

bare toets worden omgezet.

doen onderzoek naar aanleiding van speci-

rechts).

aantonen.

fieke, vaak complexe, vragen over ziekten en

water heeft gehad, waardoor de schimmel is

schadelijke organismen. Dit laboratorium-

ontstaan. De oorzaak van de ziekte moet

onderdeel dient als vraagbaak voor de tuin-

dan dus niet zozeer gezocht worden in de

In systeembewaking past een toets als tussen-

bouwsector.

schimmel die de plant ziek maakt, maar in

tijdse controle dan wel als uitgangscontrole.

de teeltomstandigheden.

Met andere woorden: de toets op basis waar-

Team Diagnostiek – de derde taak – brengt

– de bekende vier codeparen C en G, A en T –
passen op een specifiek stukje DNA van het
doelorganisme dat gedetecteerd moet wor-

Systeembewaking

van Naktuinbouw betrouwbare uitspraken

plantenziektekunde en teeltkunde bij elkaar.

Bij een gesloten vraag: “Heeft mijn plantmateri-

doet, is onderdeel van een groter geheel aan

Dit team staat met één been in de teelt en

aal ziekte ‘X’ in zich?” wordt op basis van een

kwaliteitscontrole.

met één been in de wetenschap. Het team

bepaalde toets of een reeks toetsen beoor-

De toets alléén is niet zaligmakend, het hele

probeert te achterhalen wat de precieze oor-

deeld of een plant of zaad al dan niet geïnfec-

proces moet beheersbaar zijn.

zaak is van een aantasting.

teerd is met één of meer ziekteverwekkers.
De toets toont alleen deze ziekteverwekkers
aan. Als een andere ziekteverwekker aan-

Een toets in de meest enge zin is niets anders

wezig is, zal dat bij een gesloten toets niet

In het laboratorium wordt DNA uit het orga-

dan antwoord geven op een vraag. De soort

blijken. Het gaat hier vaak om monsters

nisme vrijgemaakt en verwarmd, zodat de

vraag bepaalt wat voor toets er moet worden

getrokken uit moederplantbestanden die

uitgevoerd.

door de vermeerderaar continu worden

Bij een open vraag: “Mijn plantmateriaal is

gemonitord en die meestal in een speciaal

vervolgens de juiste basen aan de primer.

ziek, wat is hier aan de hand?” zal een diagnose

ingerichte kas zijn opgekweekt.

Hierbij dient de DNA-streng als voorbeeld.

gesteld moeten worden wat er aan de hand

In alle gevallen gaat het in om de vaststel-

Na deze ‘verlenging’ van de primer wordt het

is. Naktuinbouw maakt vaak het vergelijk

ling of een ziekte al dan niet aanwezig is. Dit

DNA opnieuw verwarmd en kan de tweede

met een huisarts. Een patiënt komt binnen

wordt gedaan met specifieke detectietoetsen

en voelt zich niet goed. Het ziektebeeld kan

die op een bepaald organisme werken. Het

misleidend zijn. Zo is het ook met planten.

antwoord op een dergelijke toets is in alle

herhalen, waarbij de hoeveelheid DNA bij

Als een schimmel de plant ziek maakt, kan

gevallen ‘aangetoond’ of ‘niet aangetoond’.

iedere ‘ronde’ wordt verdubbeld, ontstaat er

het mogelijk zo zijn dat de plant te veel

Wordt een ziekteverwekker gedetecteerd,

voldoende materiaal om te analyseren.

twee delen. Eén van de primers bindt aan het
DNA en het enzym DNA-polymerase koppelt

primer binden. De verlenging gaat nu weer
op dezelfde manier, maar in tegengestelde
richting. Door dit proces tot veertig maal te

wassen en in de Flevopolder voor vruchtboomon-

vanaf eind jaren vijftig een gesloten keuringssys-

derstammen, laan- en sierbomen. In 1983 bereiken

teem op. Dat houdt in dat de vruchtboomkweker

deze tuinen een omvang van respectievelijk 15,

Dat Nederland zich binnen enkele decennia ont-

voor de teelt van plantmateriaal verplicht gebruik

1,25 en 2 hectare.

project. In dit project werken PD, IPO, NAKB en

wikkelt tot één van de belangrijkste exporteurs

moet maken van goedgekeurd ent- of oculatiehout

later ook het Proefstation voor de Fruitteelt in

van vruchtbomen en vruchtboomonderstammen in

en onderstammen, afkomstig van een door NAKB

Wilhelminadorp zeer succesvol samen onder

Europa, is in belangrijke mate toe te schrijven aan

geaccepteerde vermeerderingstuin. De hieruit

leiding van PD’er ir. C.A.R. Meijneke.

dit project.

geteelde planten worden op het veld op partij

de eerste virusvrije onderstammen en fruitrassen.

instandhouden, vermeerderen en distribueren van

De PD produceert het kernmateriaal, NAKB ver-

virusvrij uitgangsmateriaal van grootfruitgewas-

meerdert.

sen, in de wandelgangen afgekort tot het virus-

sen in boomkwekerijmateriaal bewerkstelligen. Er

< Bedrijfsgebouw Horst, begin jaren tachtig

gekeurd en krijgen individuele waarmerken.

Het project moet de totale afwezigheid van virus-

44

dubbele helix van het DNA uit elkaar valt in

Om optimale resultaten te bereiken zet NAKB

In januari 1956 begint het project Verwerven,

1956

1956

Open of een gesloten vraag

< Reproductie uit Jaarverslag IVT 1964

Alleen goedgekeurd plantmateriaal mag verhan-

wordt gestart met grootfruit, later volgen de hout-

deld worden.

ige kleinfruitgewassen, houtige siergewassen en

NAKB exploiteert daarvoor zelf vermeerderingstui-

laanbomen. Begin jaren zestig levert het project

nen; in Horst en Wilhelminapolder voor fruitge-
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bedrijven die vrijwillige monsters willen

heid van ziekteverwekkers als schimmels,

laten toetsen. Naktuinbouw kan daarvoor

bacteriën of aaltjes. Belangrijk is dat het

snelle dienstverlening leveren.

grondmonster op een juiste wijze genomen

Serologisch toetsen met ELISA

is. Afhankelijk van de grondsoort, locatie en
grootte van het perceel moeten de keur-

Routinematig toetsen

meesters er voor zorgen dat de monsterneming representatief is voor het betreffende

Team Gezondheidsonderzoek toetst op grote

perceel. De betrouwbaarheid van een toets-

schaal de monsters die de keurmeesters

uitslag begint dus op het veld. De meest

inzenden of die rechtstreeks van de betrok-

gebruikte toetsen voor grond zijn pathoge-

ken bedrijven komen. Per jaar gaat het om

niteitstoetsen, spoelmethoden en visuele

toets die gebruikt wordt om specifieke eiwit-

vele duizenden monsters (circa 350.000

beoordeling. Bij grondmonsters doen mole-

ten van bijvoorbeeld de virusmantel op te

virus, 14.000 bacterie, 4.000 schimmel). De

culaire toetsen meer en meer hun intrede.

sporen. ELISA is de afkorting van Enzyme-

Naktuinbouw Laboratoria toetsen de mon-

Een cruciaal onderdeel bij deze grootschalige

Linked Immuno Sorbent Assay. Het principe

sters op de aanwezigheid van schimmels,

toetsen is dat ze ‘blind’ plaatsvinden.

bacteriën, virussen of viroïden. De monsters

Dat wil zeggen dat de laboranten niet op de

zijn afkomstig van zaadbedrijven, vermeer-

hoogte zijn van de herkomst van het te toet-

maar niet met andere eiwitten. Het opsporen

deringsbedrijven, plantenkwekers en weef-

sen materiaal. Hiermee wordt de onafhanke-

gebeurt door binding van de eiwitten met

selkweekbedrijven. Voor het gezondheidson-

lijkheid van het laboratorium gegarandeerd.

antilichamen die gelabeld zijn. Dit wil zeggen

derzoek maken de Naktuinbouw Laboratoria

Die onafhankelijkheid komt ook tot uiting in

dat ze chemisch gekoppeld worden aan een

gebruik van de klassieke microbiologische

het niet-commerciële karakter van Naktuin-

methoden, maar ook van moderne technie-

bouw.

De rollen van het laboratorium

Rechts: PCR-onderzoek

Virussen
Grondmonsters

ziekteverwekker waar je naar op zoek bent,

enzym dat via één of meer tussenstappen
een kleurstof doet ontstaan. Hoe meer van de

kleurstof er uiteindelijk ontstaat.

Voor virusdetectie wordt de ELISA-techniek

In het kort werkt het als volgt. Het monster
wordt op een plaatje aangebracht waarop

De primaire rol van het laboratorium ligt in

om te zetten in instrumenten die de Neder-

Naast het teeltmateriaal kunnen ook grond-

(zie kolom hiernaast) ingezet, de afkorting

het toetsen van materiaal op gezondheid of

landse tuinbouw wereldwijd garanties biedt

monsters getoetst worden op de aanwezig-

van Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay,

kwaliteit, dat door de keurmeesters wordt

op hoogwaardig uitgangsmateriaal en daar-

tjes, worden specifiek door het antilichaam

aangeleverd. Hiervoor worden de volgens

mee op een succesvolle teelt.

gebonden en gefixeerd. Daarna wordt de

officieel erkende methoden getrokken mon-

antilichamen zijn gebonden. Eventueel aanwezige eiwitten, bijvoorbeeld op virusdeel-

plaat gewassen zodat het ongebonden deel

sters bij het laboratorium aangeleverd.

van het monster verdwijnt. Vervolgens wordt

Quarantaine-organismen

opnieuw het antilichaam aangebracht waar-

Daarnaast kunnen bedrijven ook zogenaam-

Met de overname in 2007 van import- en

de vrijwillige monsters ter beoordeling aan-

exportinspecties van de Plantenziektenkun-

bieden. Als een bedrijfslaboratorium geen

dige Dienst (PD) door Naktuinbouw is het

specifiek aan de eerder gebonden virusdeel-

of onvoldoende capaciteit heeft, of niet de

toetsen op quarantaine-organismen en diag-

tjes. Antilichaam dat zich niet gebonden heeft

juiste expertise, worden de Naktuinbouw

nostiek van plantenziekten actueel geworden.

wordt weggewassen. Daarna wordt een che-

Laboratoria ingeschakeld.

Het laboratorium vervult hiermee eerstelijns-

mische stof toegevoegd die door het gebonden

De Naktuinbouw Laboratoria zijn bovendien

diagnostiek, een taak die in de volle breedte

uitgegroeid tot een expertisecentrum voor

van plantpathogenen wordt ingezet. Deze

toetsen op zaad en plantmateriaal. Daardoor

diagnostische taak is ook beschikbaar voor

In 1957 wordt de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal opgericht. Dit samenwerkingsverband ontwikkelt zich al snel tot de Europese

aan nu ook een enzym is gebonden dat later
voor een kleurreactie kan zorgen. Dit bindt

enzym wordt omgezet in een meetbare gele
kleurstof. De mate waarin deze laatste stof
meetbaar of zichtbaar is, is een maat voor de
aanwezigheid van het virus dat men zoekt.

1958

1957

dat zich bindt met een specifiek eiwit op de

enzymwerking gebonden wordt en hoe meer

is het laboratorium in staat om wetenschappelijke kennis over detectie en identificatie

onderzoek en resistentietoetsing

van ELISA is om een antilichaam te gebruiken

te detecteren stof aanwezig is, des te meer

ken voor de verschillende doelpathogenen.
Boven: Oostenbrink-trechter voor aaltjes-

In Naktuinbouw Laboratoria is ELISA een

In 1958 wordt bij de Tweede Kamer het ontwerp
voor de Zaaizaad- en Plantgoedwet ingediend.
Voor de tuinbouw bestaan op dat moment twee

Economische Gemeenschap (EEG) met Italië,

regelingen naast elkaar: het Kwekersbesluit, dat

Duitsland, Frankrijk en de Benelux-landen als

uitsluitend betrekking heeft op de binnenlandse

lidstaten.

handel en de Keuringswet Tuinbouwzaden en
-plantgoed, die ook voor de export van teeltmateriaal geldt. Ook in de landbouwsector zijn
diverse voorschriften.
Er is behoefte aan één overzichtelijke regeling.
Dat wordt dus de Zaaizaad- en Plantgoedwet.
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een techniek die eind jaren zestig, begin

Bacteriën en schimmels

De ISTA-accreditatie houdt in dat er eenmaal

meer onderzoek naar het aaltje Ditylenchus

Serologie: de wetenschap van antilichamen

jaren zeventig voor plantenziektekunde is

In de detectie van bacteriën is sinds de

per drie jaar een onderzoek plaatsvindt – een

dipsaci in uienzaad. Bij het aaltjesonderzoek

geïntroduceerd.

ontdekking van de ziektekiemen door Louis

audit – op het gehanteerde kwaliteitssys-

worden grondmonsters onderzocht op

Deze serologisch gebaseerde toets wordt in

Pasteur nog steeds de kweekmethode een

teem, de gebruikte toetsmethoden en de

Xiphynema en Longidorus-aaltjes, twee soorten

de laboratoria op grote schaal toegepast om

gouden standaard om mee te beginnen. Een

toepassing daarvan in de praktijk. De geac-

die schadelijk zijn in de opkweek van onder

schadelijke virussen in teeltmateriaal

nadeel hiervan is dat met de kweekmethoden

crediteerde stations zijn verplicht mee te

meer aardbeiplanten. Deze beoordelingen

Serologie is de wetenschap die zich bezig

op te sporen. Het gaat voornamelijk om het

niet altijd alleen de gezochte ziekteverwek-

doen in de op gezette tijden georganiseerde

vinden op dit moment visueel plaats. Het is

houdt met deze antilichamen. Antilichamen

detecteren. Er wordt getoetst of een vooraf

ker gekweekt wordt. Er wordt bij kweek-

ringtestonderzoeken.

echter tegenwoordig ook mogelijk om aaltjes

zijn namelijk niet alleen nuttig in het bestrij-

bepaald virus, of een groep virussen, wel of

methoden gewerkt volgens de postulaten

Omdat het kiemkrachtcijfer lang niet in alle

met moleculaire technieken, zoals PCR, te

den van schadelijke organismen, ook bij het

van Duitse medicus Heinrich Hermann

De natuur heeft de aardige eigenschap dat er
voor veel schadelijke organismen een adequate oplossing bestaat. Op microbiologisch
niveau gaat het hier vaak om antilichamen.

opsporen zijn ze nuttig. En met name dat laatste maakt dat serologie een belangrijke bron

Robert Koch (zie kolom op pagina 51).

van kennis is bij het ontwikkelen van toetsen.
In een menselijk lichaam worden antilicha-

Een kweek vraagt vaak om verdere specifica-

men door het immuunsysteem gebruikt om

tie op grond van de gevonden gegevens. Er

schadelijke vreemde objecten te neutralise-

worden vervolgtoetsen ingezet om tot een

ren. Of het nu gaat om een virus, een bacterie
of een schimmel, het lichaam heeft meestal

juiste conclusie te komen. Deze technieken

wel een specifiek antilichaam dat de indrin-

zijn zowel gebaseerd op de serologie, als op

ger onschadelijk maakt. Voor organismen die

de pathogeniteit – de plant opnieuw besmet-

schadelijk zijn voor plantaardig materiaal kan

ten, als op moleculaire biologie.

kunstmatig een antilichaam worden gemaakt
om toe te passen in serologische toetsen.
Bij het ontwikkelen van toetsmateriaal speelt

De detectie van schimmels gebeurt voorna-

kennis van de serologie een cruciale rol. Is er

melijk op visuele gronden. Hier wordt het

een ziekte waarop getoetst moet worden,

teeltmateriaal uitgelegd en na incubatie

dan kan dat veelal door het juiste antilichaam

onder een microscoop beoordeeld op aanwe-

op te sporen en te gebruiken. Spoel het anti-

zigheid van een pathogene schimmel. Voor

lichaam over een monster, koppel aan dat anti-

niet aanwezig is in de aangeleverde monsters.

de schimmels die moeilijk te onderscheiden

gevallen goed correleert met de opkomst in

detecteren en te identificeren. De verwach-

lichaam een kleurstof en je weet of een spe-

Na de intrede van de moleculaire techniek

zijn, worden de modernste technieken steeds

de praktijk, is voor gewassen als tomaat en

ting is dat op termijn PCR voor de meeste

cifieke aantasting in een monster aanwezig

begin jaren negentig kon er door middel van

meer ingeschakeld. De moleculaire technie-

paprika de Toets Bruikbare Planten (TBP)

aaltjes de standaarddetectiemethode wordt.

PCR (Polymerase Chain Reaction, zie kolom

ken zijn hier het meest geschikt voor.

ontwikkeld.

Het grote voordeel hiervan is dat niet alles

Bij deze toets worden de gekiemde plantjes

afhangt van de zeer specifieke determinatie-

na een aantal dagen – afhankelijk van het

kennis van één persoon en bovendien de
gevoeligheid van de toets zal toenemen.

op pagina 45) aan meer specifieke vraagstellingen gehoor gegeven worden. Met deze op

Zaadanalyse

specifieke pathogenen gerichte (identificatie)

De zaadmonsters die bij Naktuinbouw Labo-

gewas – beoordeeld op bruikbaarheid in de

toets kan Naktuinbouw Laboratoria ook

ratoria binnenkomen via Keuringen of op

opkweek. Deze toets geeft opkweekbedrijven

materialen onderzoeken waar dat met de

verzoek, worden onderzocht op kwaliteitsas-

een beter handvat bij de verwachting van de

ELISA niet mogelijk is. Een alternatief voor

pecten als zuiverheid, vochtgehalte en kiem-

zaadpartij in de opkweek van plantmateriaal.

de ELISA-techniek is de ‘ouderwetse’ manier

kracht. Al deze toetsen vinden onder ISTA-

Voor de TBP-toets beschikt Naktuinbouw over

van toetsen met behulp van toetsplanten

accreditatie plaats. ISTA (International Seed

speciale klimaatcellen.

(Chenopodium).

Testing Association) is de organisatie die
Aaltjesonderzoek
Het zaadanalyselaboratorium doet onder-

Directeuren NAKS
NAKS had geen directeur in de periode 1947-1958
(het bestuur en voorzitter namen de beslissingen)

1959

1958

testen en bemonsteren van zaad.

is op de principes uit de serologie gebaseerd.

Onderzoek & Ontwikkeling
Het ontwikkelen van betere, meer betrouwbare, efficiëntere en goedkopere toetsen is

streeft naar internationale regels voor het

is. ELISA – een veelgebruikte toetsmethode –

Electronenmicroscoopopname van het
Freesia Ophiovirus (FOV). Ophiovirussen

één van de taken van team Onderzoek &

hebben een slangachtig uiterlijk. ‘Ophis’ is

Ontwikkeling, kortweg O&O. Ook het verbe-

de Latijnse naam voor ‘slang’. Foto PRI.

NAKS breidt haar werkterrein op verzoek van
Lentse telers uit met geraniumkeuringen, gericht
op virusbestrijding en de juiste tenaamstelling

1958-1965 ir. P.H. van der Pol

van geraniumrassen. Pas in 1963 wordt de keuring

1966-1986 ir. G. Elzenga

van geraniummateriaal verplicht.

1986-1994 ir. J.E.M. van Ruiten (tot aan fusiedatum NAKS/NAKB)

Begin jaren zestig voert NAKS ook keuringen uit
bij Hippeastrum. De gezondheid gaat met sprongen
vooruit. Daarna volgt een merkwaardige beslissing: de keuring in dit gewas wordt afgebouwd
en ‘behoeft niet meer bij NAKS te worden ondergebracht’.
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Diagnostiek

teren van bestaande toetsen is een taak.

gebruikt. De kunst is om zo’n kostbare toets

De belangrijkste rol van O&O is die van ken-

om te vormen tot een betaalbare, grootscha-

niscentrum. De medewerkers van dit labora-

lig inzetbare en betrouwbare toets voor

Een speciale plek binnen Naktuinbouw

torium hebben wereldwijd toegang tot

dagelijks gebruik.

Laboratoria is er voor het team Diagnostiek.
Gesteund door team O&O speurt Diagnostiek

wetenschappelijke onderzoeksresultaten en
kunnen deze toepassen op vragen uit de

Valideren van toetsen is het vastleggen van

naar de oorzaak van symptomen op plant-

praktijk.

de waarde van een toets: doet de toets dat

aardig materiaal. Bij alles wat team Diagnos-

Is er in de praktijk vraag naar een nieuwe

wat hij pretendeert te doen en onder welke

tiek binnen krijgt is het niet de vraag of er

toets – bijvoorbeeld omdat er een nieuw

condities. Dit valideren is een taak van O&O.

iets mis is, maar wat er precies aan mankeert

schadelijk organisme is gevonden – dan gaat

De kwaliteit van teeltmateriaal in de sector

en of dat een risico inhoudt.

team O&O op zoek naar mogelijkheden om

staat of valt met de kwaliteit van de toetsen.

Door binnen Diagnostiek de kennis van ziek-

dit organisme te detecteren. Soms wordt

Bij de validatie van een toets kijken de onder-

ten en plagen en de kennis van tuinbouw-

hierbij gebruik gemaakt van een laboratori-

zoekers naar de specificiteit, de robuustheid,

plantenteelt te combineren, kan voor vrijwel

umtoets die elders al wordt gebruikt, of

de gevoeligheid en nog enkele aspecten van

alle symptomen die in planten voorkomen

wordt in de ontwikkeling samengewerkt met

een toets. Dit zijn criteria die aangeven of

een diagnose gesteld worden.

Rechts: Inbrengen van materiaal op een gel

andere instituten.

een toets meet wat hij moet meten en of

Hoewel de afdeling Diagnostiek nog maar

Onder: Beoordelen van een proef door

Veelal gaat het om dure toetsen zoals die in

een toets in uiteenlopende omstandigheden

vijf jaar bestaat, is het kunnen diagnosticeren

onderzoekers in het O&O-laboratorium

een wetenschappelijk laboratorium worden

dezelfde resultaten geeft. Omdat de belangen

altijd een kerntaak van Naktuinbouw

jaar later de oorzaak van cholera. Wellicht

die aan een toetsmethode kleven groot zijn,

Laboratoria geweest. Voor vermeerderings-

nog belangrijker zijn de vier regels die hij

(9 hectare).

Koch was een Duitse medicus die in 1882 de
oorzaak van tuberculose ontdekte en een

Met de overname van de import- en export-

bedrijven is het herkennen van ziekten en

heeft achtergelaten, regels om te kunnen

eisen aan de toetsen die men in eigen huis

inspecties van de Plantenziektenkundige

afwijkingen altijd een voorwaarde geweest

bepalen of een bepaalde ziektekiem de oor-

gebruikt. De ISO-norm 17025 geeft hiervoor

Dienst door Naktuinbouw, is het toetsen op

de vermeerderingsprocessen te verbeteren.

duidelijke richtlijnen.

quarantaine-organismen belangrijk gewor-

Voor de keurmeesters geldt in feite hetzelfde.

den voor de Naktuinbouw Laboratoria.

Door goed op de hoogte te zijn van potentiële

Regel 1 was dat een ziektekiem in ongewoon

Team O&O heeft een spilfunctie in het over-

De PD geeft per toets erkenning af aan Nak-

ziekten en plagen kunnen ze bijdragen aan

grote hoeveelheden in een patiënt of een

brengen van wetenschappelijke kennis naar

tuinbouw. Daarvoor moeten de toetsen zowel

de kwaliteit van producten en waar nodig de

zieke plant moet worden aangetroffen.

de praktijk. Toetsen die ooit bij O&O zijn

op methode als specifiek voor het laborato-

juiste keuringsmaatregelen nemen.

Regel 2: de ziektekiem moet kunnen worden

ontwikkeld en gevalideerd, worden als stan-

rium gevalideerd zijn.

zaak is van een bepaalde ziekte. De causaliteits-regels werden bekend onder de naam
‘de postulaten van Koch’.

geïsoleerd en verder gekweekt. Regel 3 is dat
een proefdier of een soortgelijke plant die
besmet wordt met het gekweekte materiaal

gezondheidslaboratorium en vinden in een

Sinds enige jaren ontwikkelt het team O&O

dezelfde ziekte moet krijgen. Tot slot, regel 4,

aantal gevallen hun weg naar het bedrijfs-

methoden om met moleculaire technieken

moet uit het proefdier – of de besmette plant

leven. De betrokkenheid van het team O&O

rassen te kunnen identificeren. Hiervoor

– een ziektekiem geïsoleerd worden die gelijk

bij organisaties zoals ISHI (International

wordt de AFLP-techniek (zie kolom op pag. 43)

is aan de ziektekiem uit regel 1.

Seed Health Initiative) en ISTA zorgt voor de

gebruikt. Deze krachtige techniek wordt

noodzakelijke uitwisseling van kennis met

gebruikt bij vragen naar vergelijkende iden-

het bedrijfsleven. Ook via NAL (Naktuinbouw

tificatie, bijvoorbeeld: verschilt het ene ras

belangrijk bij het bepalen van de causaliteit

Accredited Laboratory) en EMT (Erkenning

van het andere, of welke bacteriestam is er

tussen een kiem en een ziekte. Wordt aan

Monstername en Toetsing) wordt het bedrijfs-

in het plantaardig materiaal aanwezig. Ook

alle postulaten van Koch voldaan, dan pas

leven geïnformeerd over de technologie van

wordt nagegaan of de techniek in DUS-

is de oorzaak van een ziekte met zekerheid

Naktuinbouw Laboratoria.

onderzoek gebruikt kan worden.

Hoewel Koch zelf al zijn derde regel bijstelde
– niet ieder organisme is even gevoelig voor
ziektekiemen – zijn de regels nog altijd

ontdekt.

Keurmeesters rijden in 1962 op bromfietsen

In de nazomer brengt Koenis soms zes weken

(Rotterdamse RAP’s) met de hele certificaten-

aan een stuk door in Limburg of Brabant, om er

administratie achterop. Ondanks de lange leren

stamslabonen te controleren. Om de veiligheid te

oprichting van de Unie voor de Bescherming van

jas met bijpassende helm is het niet het juiste ver-

vergroten en de reistijden te verkorten kiezen de

Nieuwe Plantenrassen (UPOV), waarmee het

voermiddel om de strenge winter van 1962/1963

keuringsdiensten in 1963 voor de auto als trans-

internationale kwekersrecht zijn intrede doet.

veilig door te komen. De 22-jarige keurmeester

portmiddel voor hun keurmeesters.

Joop Koenis gaat op zijn RAP twee keer onderuit

(Ringweg bij Amsterdam, foto Nationaal Archief)

Tijdens de Conventie van Parijs wordt het Internationaal verdrag tot bescherming van kweekproducten getekend. Dit is het startschot voor de

1962

vermeerderingstuin in Biddinghuizen bij

1961

In de zestiger jaren krijgt NAKB er een

Nobelprijswinnaar Heinrich Hermann Robert

stelt Naktuinbouw Laboratoria zeer hoge

daardtoets toegepast in het zaadanalyse- en

1960

De postulaten van Koch

in een winterse sneeuwbui. Zijn rayon loopt in die
tijd van Groningen tot de Bollenstreek.
Twee tot drie keer per week een rondje IJsselmeer om de partijkeuringen rond te krijgen in het
afleverseizoen is heel normaal.
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de ontdekking van een geheel nieuw tospo-

De voorbeelden tonen aan dat diagnostisch

virus in Alstroemeria. Ook de vondst van de

inzicht in teeltkunde en plantenziektekunde

bacteriebladvlekkenziekte Xanthomonas in

een zekere voorspellende waarde kan heb-

kerstster (Poinsettia) was voor het bedrijfs-

ben bij wijzigingen in de teelt. De interactie

leven van groot belang. Deze ziekte kwam

tussen de tuinbouw en de wetenschap is

tot voor kort alleen voor in tuinen van tropi-

nergens zo direct als bij team Diagnostiek

sche landen.

van Naktuinbouw.

Bedrijfslaboratoria en erkenningen

Doordat de opkweek van stekken naar deze
Quarantaine-organismen

ziekte overspringen naar de professionele

Quarantaine-organismen worden vaak het

teelt. De vele monsters uit Europa die in het

eerst door het team Diagnostiek opgemerkt.

In het zaadanalyse- en gezondheidslaborato-

najaar van 2007 besmet bleken, maakten

Op basis van vondsten van Keuringen –

rium wordt gewerkt met toetsmethoden die in

duidelijk dat er een bedreigende situatie was

ondersteund door Diagnostiek en/of O&O –

een aantal gevallen ook in bedrijven worden

ontstaan voor de productie in 2008. Hierop is

wordt door de PD een beslissing genomen,

toegepast. Daar waar bedrijven zelf toetsen,

door de afdeling Keuringen een spoedover-

waardoor in een enkel geval hele kassen

zorgt Naktuinbouw voor ondersteuning van

leg georganiseerd met de Europese vermeer-

ontruimd kunnen worden om verdere ver-

deraars.

spreiding van ziekten te voorkomen. Bij het

Het resultaat hiervan was dat de teams

aantreffen van een quarantaineziekte volgt

toetsen zijn er twee keuzemogelijkheden,

O&O en Diagnostiek de opdracht kregen een

altijd – dat is een verplichting uit de Planten-

namelijk EMT (Erkenning Monstername en

inventarisatie te maken van de stand van

ziektewet – een melding aan de PD. Een der-

Toetsing) en NAL (Naktuinbouw Accredited

zaken, om een toets te ontwikkelen voor

gelijke diagnose moet altijd worden gevolgd

Laboratory).

het toetsen van symptoomloos materiaal en

door een bevestigingsonderzoek door de PD.

uit te werken hoe risico’s beperkt konden

Daar wordt beslist welke maatregelen wor-

worden. Deze aanpak is succesvol gebleken.

den opgelegd aan het bedrijf waarvan de

methoden worden gebruikt in de certifice-

vondst afkomstig is.

ringsprogramma’s van Naktuinbouw, zoals

en zo men wil erkenning, opdat de kwaliteit
van de toets gewaarborgd is.
Bij de erkenning van het bemonsteren en

De EMT-erkenning wordt het meest toegepast door bedrijfslaboratoria in de bloemisterijsector. Eenmaal erkend kunnen de toets-

Bomenonderzoek bij diagnostiek

Omdat symptomen aan plantmateriaal vaak

actie tussen teeltomstandigheden, eigen-

Bacteriebladvlekkenziekte in kerstster is

Rechtsonder: Eerstelijns diagnostiek

een complexe achtergrond hebben, kijken

schappen van ras en ziektebeelden een

slechts één van de voorbeelden van een suc-

Elite.

de medewerkers bij Diagnostiek niet alleen

conclusie te trekken over de oorzaak van

cesvolle aanpak van ziekten in teeltmateri-

Vrijwel alle groentezaadbedrijven zijn NAL-

naar de plant zelf, maar ook naar de omstan-

de symptomen en daarover te rapporteren.

aal door samenwerking tussen de teams

digheden waaronder de plant is gegroeid.

Het team Diagnostiek vormt de oren en ogen

Diagnostiek, O&O, Keuringen en de vermeer-

Naast ziekteorganismen, kunnen ook teelt-

van de laboratoria van Naktuinbouw. Door-

deraars. Verandering in vermeerderingsme-

het kwaliteitsysteem, inclusief het monster-

omstandigheden symptomen op plantmate-

dat monsters van over de hele wereld naar

thoden en het opnemen van nieuwe gewas-

namesysteem en het vakmanschap van de

riaal initiëren. Denk aan een gebrek of een te

Diagnostiek worden gezonden, krijgt Nak-

sen in het sortiment zorgen er voor dat

analisten.

veel aan kunstmest, temperatuur of vochtig-

tuinbouw een goed beeld van ziekten en

vermeerderaars met enige regelmaat worden

NAL-erkende bedrijven zijn verplicht deel te

heid. Regelmatig is daarom extra informatie

plagen die zich in de mondiaal opererende

geconfronteerd met voor hen nieuwe, bedrei-

van de inzender nodig om een diagnose te

tuinbouw voordoen. Hieruit worden de sig-

gende ziekten. Dit was al het geval toen de

kunnen stellen.

nalen opgepikt die voor de Nederlandse ver-

zaadproductie professioneel ter hand werd

Bij de medewerkers van Diagnostiek is daar-

meerderaars, kwekers en telers belangrijk

genomen, maar ook toen men anjers, chry-

om zowel kennis aanwezig van de teelt als

zijn.

santen en Pelargonium door stekken ging ver-

van plantenziekten. Het is de taak van de

Soms leidt dit tot de ontdekking van nieuwe

meerderen. Een recenter voorbeeld vormen

diagnosticus om uit de ingewikkelde inter-

ziekten of ziekteorganismen, zoals onlangs

de gestekte perkplanten.

Bloemen voor John F. Kennedy, de Amerikaanse
president die op 22 november 1963 in Dallas
werd vermoord.
(foto Nationaal Archief)

1963

1963

gebieden werd verplaatst, kon de bacterie-

erkend. NAL is een hoogwaardig erkenningssysteem dat eisen stelt aan de gebruikte protocollen, goed te keuren door Naktuinbouw,

nemen aan programma-vergelijkingsonderzoeken. Ook enkele buitenlandse laboratoria
zijn NAL-erkend.

Proeftuin De Voorde van NAKG in Rijswijk wordt
te klein en verhuist naar Roelofarendsveen. Goede
grond, goede bereikbaarheid en de nabijheid van
Den Haag en medewerkers met groene vingers
zijn de argumenten voor deze locatie. De nieuwe
proeftuin wordt zeven hectare groot, vijf meer dan
in Rijswijk.
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Toetscentrum Horst

Snel reageren op een virus

Een speciale plek binnen het toetswerk van

Begin jaren negentig slaagden Japanse veredelaars erin de Braziliaanse hangpetunia tot

Naktuinbouw heeft het Toetscentrum in

commercieel product, Surfinia®, te maken.

Horst. Hier worden biotoetsen, diagnoses,

Vermarkting en licentiebeheer lag bij Neder-

kwekersrechtelijke diensten en activiteiten

landse vermeerderaars. De Europese ver-

op het gebied van virusvrij uitgangsmateriaal

meerderaars waren echter geheel niet voor-

uitgevoerd, maar dan speciaal gericht op de

bereid op de virussen die dit gewas

aardbei- en fruitteelt, de perkgoed-, heester-

bedreigden.
In oktober 1994 meldde de afdeling Kamer-

en boomkwekerij en de rozenteelt.

en perkplanten van NAKB dat vermeerdering
en teelt van Petunia ernstig werden bedreigd

De speciale expertise van Toetscentrum

door virusziekten. Op 29 januari 1995 werd

Horst is het virusvrij maken van houtige

een virusbesmetting zichtbaar die in slechts

gewassen door middel van een warmtebe-

enkele weken de hele Europese productie

handeling, een techniek die buiten dit cen-

van gestekte Petunia en Verbena zou vernietigen. Binnen twee weken spraken de ver-

trum in Nederland niet voor komt en buiten

meerderaars met NAKB af dat voor 1 juni

Nederland op beperkte schaal. Het werken

1995 een certificeringsysteem in werking

met houtige gewassen – zowel het toetsen

Plantmateriaal uit derde landen kan een

gezondheidstoestand niet volstaat. Strenge

Daarnaast wordt identificatie steeds belang-

moest zijn, zodat maximale zekerheid kon

als het telen voor de instandhouding van

belangrijke bijdrage leveren in kruisingspro-

protocollen garanderen dat het plantmateri-

rijker om de bron van infecties op te sporen.

worden verkregen over de gezondheid van

soorten – vergt specifieke expertise die in

gramma’s bij veredelaars. Maar dit materiaal

aal alleen in virusvrije conditie het centrum

O&O beschikt over moleculaire expertise,

de in 1996 en daarna te produceren stekken.

Toetscentrum Horst is gebundeld.

is ook een poten-tieel gevaar, omdat zo via

kan verlaten. De tuinbouw heeft dankzij het

waarbij kennis over het DNA van schimmels,

Door het werk dat Annemarie van Zaayen en

Toetsen en virusvrij houden van houtig

een achterdeur

Toetscentrum Horst de mogelijkheid om

bacteriën en virussen wordt gebruikt voor

uitgangsmateriaal is een kwestie van lange

virussen het land in kunnen komen.

nieuwe rassen of genetisch materiaal te

de identificatie of vergelijking. Methoden

adem. Na de warmtebehandeling wordt een

Het centrum heeft een Europese vergunning

importeren, zonder quarantaine-organismen

hiervoor zijn PCR, eventueel gevolgd door

vastgesteld. Vrijwel gelijktijdig kon Jan Wes-

gewas eerst volledig getoetst op virusvrijheid.

om te werken met materiaal waarvan de

te introduceren.

sequencing (barcoding) qPCR, reversed

terhof vaststellen dat een deel van de symp-

Het gaat hier om een reeks toetsen die bij

transcriptase RT-PCR voor de identificatie

tomen een fysiologische achtergrond had.

aardbei een jaar in beslag nemen. Bij appel

van RNA, hybridisatie en AFLP.

Hierdoor kon het laboratorium van NAKB

Kennis en innovatie

en peer duren de toetsen, uitgevoerd op een

Een trend die zich in het toetswerk voordoet

sinds oktober aan het onbekende virus hadden verricht, werd de identiteit op 6 februari

gericht zoeken naar gezond materiaal.
Door de nauwe samenwerking tussen weefselkweekbedrijven, stekvermeerderaars en

dene jaren, oplopend van vier tot zes jaar.

De vragen uit de praktijk richten zich naast

is dat er steeds meer en sneller tot een toets-

NAKB werd in vier maanden tijd een voor die

Vervolgens moeten de volledig virusvrije

detectie steeds meer op identificatie van

uitslag gekomen moet worden. Multiplex-

tijd uniek Elite-certificeringsysteem ontwik-

bomen in stand gehouden worden, dat bete-

ziekteverwekkers. Dit heeft twee oorzaken.

technieken – meerdere pathogenen ineens

keld. Het werd de basis voor de huidige Nak-

kent een verblijf in een volledig luisvrije

Ten eerste lopen onderzoekers bij het ont-

toetsen – helpen daarbij. Deze trend wordt

tuinbouw Elite-systemen.

omgeving. Toetscentrum Horst is de wieg

wikkelen en verbeteren van toetsen tegen

nauwgezet gevolgd en zodra de technieken

van een hele reeks virusvrij uitgangsmateri-

grenzen aan in specificiteit van de detectie-

rijp zijn voor praktijktoepassing zal Naktuin-

aal voor houtige gewassen en aardbeiplanten.

methoden.

bouw ze implementeren.

54/55: Toetskassen Toetscentrum Horst

Toetscentrum Horst vervult ook een belang-

Het blijkt op basis van beschikbare DNA/RNA

54: Vermeerdering virusvrije aardbeiplanten

rijke functie bij het veilig importeren van

sequentie-informatie niet altijd mogelijk

55: Instandhouding van moederbomen in het

plantmateriaal uit derde landen, waarvan de

soorten, ondersoorten of stammen van elkaar

Door de klimaatsverandering, veranderende

screenhouse te Horst

gezondheidstoestand niet bekend is.

te onderscheiden.

teeltmethoden, toenemende internationale

Jarenlange veld- en partijkeuringen resulteren in

NAKB haken in op het plan van NAKG om in Roe-

grote kwaliteitsverbetering bij de gekeurde bloe-

lofarendsveen een gezamenlijk proeftuincomplex

misterijgewassen. Voor verdere voortgang van de

te bouwen. In 1965 start de bouw van een ketel-

sector is een verfijndere keuringssystematiek ver-

huis en de eerste luisdichte kas, waarin bovendien

eist. In de eerste plaats denkt NAKS aan het virus-

een provisorisch laboratorium met klimaatcel is

vrij maken van het teeltmateriaal, in het bijzonder

ingericht.

1966

1965

speciaal geïsoleerd toetsperceel, verschei-

haar team en de onderzoekers van de PD

De kern hiervan is dat in de eerste plaats
gekeken wordt naar het vermeerderings- en
hygiënesysteem van de deelnemende bedrijven en veel minder naar de te certificeren
partij stekken. Het systeem werd met toe-

Nieuwe pathogenen

stemming onmiddellijk door de Israëlische PD
gekopieerd, zodat vanaf de zomer 1996 ook
daar gezonde stekken geproduceerd konden
worden.

Protesteren tegen lange werkweken.
(foto Nationaal Archief)

van anjer, freesia en chrysant. Daarvoor richt het
een Elite-klasse in voor virusarm teeltmateriaal.
NAKS streeft naar een geschikte outillage om
actief bij te dragen aan het virusvrij maken van uitgangsmateriaal en via laboratoriumonderzoek
controle uit te oefenen op onder meer soortecht-

54
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handel en teelt buiten de Europese Unie zal

Voor een eerste snelle detectie bij materiaal

Nu al zichtbaar is de trend dat bedrijven

vroegtijdige aantasting en zal daarom pre-

Nederland vaker geconfronteerd worden

met symptomen kunnen immunostrips

zelf de routinetoetsen gaan uitvoeren. Dit

ventief toetswerk verrichten. Naktuinbouw

met uitbraken van nieuwe, tot dan voor

oftewel ‘lateral flow devices’ worden ingezet.

betekent overigens niet automatisch dat het

ondersteunt daarbij, door een blijvend breed

Nederland onbekende pathogenen. Viroïden

Deze strips zijn vergelijkbaar met een zwan-

aantal routinetoetsen in Naktuinbouw Labo-

pallet aan toetsen aan te blijven bieden. Van

zijn hiervan een voorbeeld. Om hierop voor-

gerschapstest en ze tonen met een gekleurd

ratoria zal afnemen. In tegendeel zelfs. De

biotoets tot qPCR. Bij de ontwikkeling van

bereid te zijn is een goede kennisbasis en de

bandje de aanwezigheid van een specifieke

kweker is zich steeds meer bewust van een

nieuwe toetsen is het einde nog niet in zicht.

beschikking over een breed spectrum aan

ziekteverwekker. De methode is gebaseerd

landen vanuit Europa en het Middellandse

referentiemateriaal belangrijk.

op antilichamen, maar is veel minder gevoe-

Zee-gebied, is voor Naktuinbouw Laboratoria

lig dan een ELISA.

een belangrijke organisatie.

EPPO

De European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), een intergouvernementele organisatie die zich inspant om de
verspreiding van schadelijke organismen te
voorkomen, met zevenenveertig aangesloten

In allerlei technische werkgroepen (panels)
worden gewasbeschermingsonderwerpen

In toenemende mate zal team O&O de rol

aangepakt en afgestemd. EPPO is een

van kennisbank vervullen voor de sector. Er

belangrijke invloedrijke internationale organi-

wordt gedacht aan een systeem voor kennis-

satie. Voor de Nederlandse afvaardiging is de

uitwisseling, zoals dat met de zaadbedrijven

Plantenziektenkundige Dienst verantwoorde-

bestaat (ISHI), maar dan voor de bloemisterij-

lijk. PD-deskundigen van Naktuinbouw zijn
afgevaardigd naar de panels fruit- en sier-

sector. Verder zal ook het programma GSPP

gewassen, aangezien Naktuinbouw werkt met

(Good Seed and Plant Practices) een kennis-

certificeringsschema’s in deze gewassen.

vraag ontwikkelen, die door team O&O kan

De besluiten binnen EPPO hebben hun weer-

worden ingevuld.

slag op toetsen binnen de Laboratoria.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van

Deze besluiten leveren aanbevelingen op

genetica zullen hun weerslag hebben op de

met betrekking tot:
• te toetsen ziekten en plagen met name

toetsen van de laboratoria. De toename in

die ziekten en plagen, welke met teelt-

DNA-sequentiedata is enorm en er komen

materiaal kunnen overgaan;

snellere en gevoeligere methoden om DNA

• te gebruiken toetsmethoden (toetsplanten,

te detecteren. Echter, de kennis over welke

ELISA, PCR);
• aantal generaties per vermeerderings-

bacteriën, schimmels en virussen nu echt

stap;

schadelijk zijn voor welke gewassen groeit

• eisen aan de teeltcondities per fase van

veel minder snel. Door gerichte samenwer-

het vermeerderingssysteem.

king in onderzoeksprojecten zal deze kennis
in Nederland bijeen gebracht moeten worden.
Een interessante optie is de niet-destructieve
detectie van pathogenen. Ontwikkelingen op
De kwantitatieve PCR (qPCR) zal aan terrein

het gebied van elektronische detectiemetho-

winnen voor de detectie van pathogenen.

den maken het in de toekomst waarschijnlijk

De methode is snel, specifiek, gevoelig, er

mogelijk pathogenen aan te tonen zonder de

kunnen meerdere organismen in één toets

noodzaak eerst DNA te moet isoleren.

gedetecteerd worden en de besmetting kan

Bij deze nieuwe technieken worden door de

tot op zekere hoogte worden gekwantificeerd.

ziekteverwekker geproduceerde geuren of

De techniek is over het algemeen veel gevoe-

door de ziekteverwekker geïnduceerde ver-

liger dan ELISA, maar ook duurder.

anderingen in de plant gedetecteerd.

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van

Pas in 1966 is de Zaaizaad- en plantgoedwet gereed,

Dat strekt verder dan het ‘Kweekersbesluit’, dat

die in 1967 van kracht wordt. De nieuwe wet regelt de

kwekers slechts verplichtte om goedgekeurd

bescherming, keuring en verhandeling van plantaardig

materiaal af te leveren. Evenals de Keuringswet

teeltmateriaal van tuinbouw- en landbouwgewassen.

Tuinbouwzaden en -plantgoed verbiedt de nieuwe

dam. Na een boottocht werd een bezoek gebracht

Leveranciers moeten zich bij een keuringsdienst aan-

wet het iedereen die niet is aangesloten bij een

aan diergaarde Blijdorp. De dag werd afgesloten

sluiten om teeltmateriaal van de in het ‘Aansluitings-

keuringsdienst om plantmateriaal te verhandelen.

met een diner in ‘De Bataaf’.

besluit’ opgenomen gewassen te mogen produceren.

1966

1966

Persen van blad voor ELISA-toets

NAKG werd op 23 september voor het gehele personeel een programma georganiseerd in Rotter-

Dat was wat anders dan de viering van het eerste
lustrum in 1946 toen er voor het voltallige personeel een voetbalevenement werd georganiseerd,
waarna gezamenlijk druiven werden gegeten in de
tuin van landgoed De Voorde te Rijswijk, waar de
controleproeven van NAKG werden uitgevoerd.

56

57

N A K T U I N B O U W I N D I E N S T VA N K WA L I T E I T

Onderdeel van het toetstraject ‘virusvrij
maken van houtige gewassen’ is het toetsen
op virusgevoelige planten.

58

59

HOOFDSTUK 4 K E U R I N G E N

N A K T U I N B O U W I N D I E N S T VA N K WA L I T E I T

Het beste uit de ondernemer
naar boven halen

Standaarduitrusting keurmeesters

Adressenlijst en telefoonnummers bedrijven
Afsluitbare kunststof buisjes/potjes
Anti-insectenmiddel
Blanco inspectierapporten
Borstel

Keuringen

Disposable handschoenen
Frankeermogelijkheden
Fytosanitaire certificaten
Gehoorbescherming
Grondmonsterzakjes
GSM

Al zolang er keurmeesters over de vloer komen, wordt er af

Handboeken zendingsinspecties/landeneisen
Hoofddeksel

en toe op ze gemopperd. Tegelijkertijd leeft bij veruit de meeste

Inspectiebiljetten
Inzendformulier

ondernemers het besef dat juist diezelfde keurmeester dagelijks

Kam
Legitimatiebewijs
Loep

op de barricade staat voor de reputatie van Nederlands teelt-

Monsterstickers
Ontsmettingsmiddel (alcohol 70%, halamid

materiaal. De keurmeester is in de eerste plaats een bewaker

of spiritus)
Ontsmettingszeep (antisept/unicura)

van kwaliteit, méér dan een controleur van de producenten van

Paracetamol
PDA
Pen, penseel en (zak)mes

en handelaren in teeltmateriaal. Dat is altijd zo geweest, maar

Plantenspuit
Sealbags

de wijze waarop keurmeesters hun werk doen is veranderd.

Stempel copy conform
Stofmasker
Takkenzaag/schaar (optioneel)
Tas/pilotenkoffer
Thermische kleding (indien < 0°C)
Tissuepapier

Rechts: Keurmeester boomkwekerijgewassen

Kwaliteit bewaken en kwaliteit bevorderen.

Ondernemers zelf gaven in de ‘jeugd’ van de

TomTom

Jan van den Brandhof aan het werk

In de productie van teeltmateriaal voor

keuringsdiensten aan dat stimuleren van

Tyrape voor verzegeling (blauw met uniek nr.)

groentegewassen, siergewassen en bomen

kwaliteit de tuinbouw in zijn geheel op een

Uitzuigsetje

is van het begin af aan kwaliteitsbevordering

hoger plan kan tillen.

belangrijk geweest. Al in de beginjaren van

De keurmeester was in die tijd dan ook niet

de kwaliteitsinstellingen NAKB, NAKG en

alleen een controleur met een bak vol stem-

zakken en doosjes)

NAKS stond kwaliteit verbeteren bovenaan

pels, het was vooral iemand die een grote

Vuilniszakken

op de prioriteitenlijst. De reden? Het bewa-

hoeveelheid praktische kennis bij de onder-

Waarmerkstempel

ken van middelmatige of slechte kwaliteit is

nemer binnenbracht.

Wegwerpleggings, -overall en -overschoenen

Veiligheidshesje
Verbanddoos
Verpakkingsmateriaal (afsluitbare plastic

Wit en zwart papier

Eind jaren zestig krijgen rasechtheidsproeven

NAKS krijgt het verzoek rozenplanten te gaan keu-

In 1993 wordt het gewas weer in een verplichte

ren. De voornaamste aanleiding is het optreden

kwaliteitskeuring opgenomen door de komst van

van afwijkingen – zogenaamde flappers – in het

de Europese siergewassenrichtlijn. Dit heeft een

belangrijke ras ‘Baccara’. Deze afwijking wordt

zeer tumultueuze vergadering van rozenvermeer-

rasecht blijkt te zijn, waardoor 50 hectare plantuit-

verspreid door het teeltmateriaal. Bovendien

deraars te Lottum tot gevolg, waarbij tot opluch-

jes moet worden omgeploegd. Hiermee is leergeld

zijn er problemen met de soortechtheid van pas

ting van de NAKB / NAKS-directie de kopjes, gla-

betaald; de ‘kasproeven’ worden een vast onder-

geïntroduceerde rassen.

zen en asbakken gespaard blijven.

deel van de kwaliteitscontrole. Aanvankelijk alleen

1968

1967

weinig zinvol.

onder kunstlicht bij NAKG gestalte. Directe aanleiding is een partij uienzaad van 5.000 kilo die niet

De eerste moeilijkheid wordt door intensieve

voor uien, maar partijcontrole van wortelen onder

keuring overwonnen. De andere bezwaren vindt

kunstlicht blijkt tot op de dag van vandaag in de

de branche niet zo erg dat stelselmatige keuring

winter ook goed te verlopen.

noodzakelijk is. Afdeling Rozen van NAKS wordt
in 1970 op non-actief gesteld.
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Dit vertrekpunt – ondernemers niet bekeu-

Ook het gevoel op de vingers gekeken te wor-

voeren voor het binnen de Europese Unie

naleving van de wettelijke taak gaat vaak

ren, maar stimuleren tot nog betere kwaliteit

den, maakt dat de keurmeester soms niet

verplichte plantenpaspoort. Sinds 2007 voert

ook gepaard met de ondernemer een duwtje

– leeft nog steeds bij de keurmeester van nu.

de waardering krijgt die hij of zij verdient.

Naktuinbouw ook de fytosanitaire import- en

in de rug geven. Keurmeesters werken niet

exportcontroles uit voor het handelsverkeer

alleen met een pakket voorschriften in hun

Maar de tijden zijn wel veranderd. En daar-

Met sigaar en altijd in het pak

Enkelen verdienen in een terugblik op NAKG
een bijzondere vermelding. Een van hen is de
oud-hoofdkeurmeester Piet Bruin, die zijn

mee is de functie van de keurmeesters ver-

Ondanks alle veranderingen blijft de keur-

met niet-Europese landen. Deze controles

hand, maar ook met gevoel voor de bedrijven

anderd. Het verspreiden van informatie uit

meester één van zijn twee waardevolle oor-

zijn overgenomen van de Plantenziekten-

die ze bezoeken.

kracht. Na omzetting in een vast dienstver-

andere bedrijven om productieprocessen te

spronkelijke taken houden; hij is nog altijd

kundige Dienst.

Daar komt bij dat de keurmeester van Nak-

band volgde zijn aanstelling als keurmeester

verbeteren is niet langer mogelijk. Naktuin-

de bewaker van kwaliteit. Een voorlichter op

Uit deze taken volgt dat een bedrijf alleen

tuinbouw meer doet dan alleen maar zien of

en vervolgens als hoofdkeurmeester.

bouw moet immers zorgvuldig omgaan met

teeltgebied is de keurmeester al lang niet

teeltmateriaal mag verhandelen als het aan

producenten van teeltmateriaal voldoen aan

De benoeming van Piet Bruin als hoofdkeur-

bedrijfsinformatie van anderen. Bovendien

meer, maar de keurmeester is altijd een voor

de wettelijke eisen voldoet. Voldoet het bedrijf

de minimale wettelijke eisen. Uit de sector is

is de wijze waarop keuringen plaatsvinden

bedrijven toegankelijk bron van expertise

of het materiaal niet aan die eisen, dan is

de afgelopen decennia regelmatig de wens

veranderd.

over kwaliteit en fytosanitaire zaken gebleven.

het de taak van Naktuinbouw er op toe te

geuit om meer te willen doen dan wettelijk

carrière in de oorlogsjaren begon als losse

meester leidde tot het vertrek van drie collega’s, die zich overigens nog graag voor de
reünie voor oud-medewerkers laten uitnodigen. Eén streek neer bij een vooraanstaand
groentezaadbedrijf, de ander kwam uitstekend terecht in het tuinbouwonderwijs en de
derde werd verantwoordelijk voor het zaadbedrijf Holland Graines in het westen van
Frankrijk, dat de eerste buitenlandse dochter
van een Nederlands zaadbedrijf was.
Velen, heel velen, hebben Piet Bruin gekend.
Altijd in kostuum én met sigaar, of het nu bij
administratief werk in de rassenregistratie
was of bij het beoordelen van een veld met
sluitkool. Piet, aan wie de onderscheiding Lid
in de Orde van Oranje Nassau (in goud) is
toegekend, had naast een grote mensenkennis en tact in de omgang een fenomenale
rassenkennis. Velen mochten profiteren van

Niet het product, maar het productieproces is

Gewijzigde rol

noodzakelijk is. Ondernemers wilden hun

zijn vakkennis en zullen zich zijn markante

niet in de handel komt.

klanten nog betere garanties geven, hun

aanpak van moeilijke kwesties met zijn

bij dat naast kwaliteit, ook fytosanitaire

De Nederlandse wetgeving en Europese richt-

Toezien op wettelijke richtlijnen is een puur

bedrijven nog beter inrichten op het gebied

controle sinds de jaren negentig bij de taak

lijnen schrijven voor dat er toezicht moet

controlerende taak van de keurmeester.

kwaliteit en ziektevrij blijven. Dat leidde in

van de keurmeester hoort. De wettelijke taak

zijn op de kwaliteit en gezondheid van teelt-

Toch ziet de keurmeester zelf zich niet in de

praktisch alle sectoren tot certificeringen die

van Naktuinbouw is daarmee uitgebreid.

materiaal dat in de handel wordt gebracht.

eerste plaats als iemand die de hele dag

veel verder gaan dan Europese en nationale

Die wettelijke taak vormt de grondslag van

ondernemers op de vingers tikt. Integendeel,

regels. Deels waren deze certificeringen een

Het zijn ontwikkelingen die soms voor ondui-

het werk dat keurmeesters van Naktuinbouw

de keuringen zijn een stimulans voor de ver-

reactie op het toenemende risico op schade-

delijkheid zorgen bij de ondernemers in de

uitvoeren. Op nationaal niveau bepaalt de

betering van kwaliteit.

claims in het geval teeltmateriaal gebreken

tuinbouw. Hoe kan een partij nu goedgekeurd

Zaaizaad- en plantgoedwet waarop minimaal

Keurmeesters zijn zelf vaak afkomstig uit de

bevat. Deels ook waren ze het gevolg van de

zijn zonder dat er echt naar die partij planten

gekeurd moet worden. Op Europees niveau

sector waarin zij werkzaam zijn. Daardoor

toenemende mondialisering van de handel

naar gekeken is? Of: ‘Mijn klant is de meest

zijn dat de richtlijnen die gelden voor ver-

hebben zij affiniteit met deze sectoren en de

in teeltmateriaal. Het wereldwijde verkeer

kritische keurmeester, waarom zou ik nog

schillende gewassen.

ondernemers. Ze werken er met plezier aan

van plantaardig materiaal kent risico’s die

kosten maken voor keuring door Naktuin-

De wettelijke taak houdt verder in dat de

om de keuringen succesvol uit te voeren.

niet volledig worden afgedekt door over-

bouw?’

keurmeesters sinds 1993 de controles uit-

Controleren en bekeuren hoort erbij. Maar

heidsregels.

Ieder jaar worden er op de proeftuin in Roelofa-

Het is alsof de geschiedenis van voor de Tweede

handelsrichtlijnen op voor landbouwzaden en

Wereldoorlog, zich in internationaal perspectief

pootaardappelen. Brussel wil op dezelfde leest

herhaalt. De rijen sluiten zich. Uiteindelijk gaat de

in het handelsverkeer gebracht materiaal gecon-

een richtlijn schoeien voor het verkeer van groen-

Commissie overstag.

troleerd. De proeven moeten een optimale stand

tezaden. Dat veroorzaakt beroering in het groente-

Er wordt besloten een toelatingssysteem voor

van het gewas laten zien, bij voorkeur zoals de

zaadvak, met name in Nederland. De systematiek

groenterassen in te stellen, de rassen moeten

tuinder ze heeft staan of iets beter. Ook bloemza-

ontneemt bedrijven hun eigen verantwoordelijk-

systematisch in stand worden gehouden en om

den worden er volop gezaaid. In de jaren zeventig

heid en zou met de kleine partijen in de groente-

voldoende aansluiting te vinden bij de praktijk

en tachtig wordt met zo’n 800 proeven per jaar het

zadenbranche remmend werken.

wordt een categorie standaardzaad geïntrodu-

groentegewassen. Hiermee wordt de kwaliteit van

sortiment in kaart gebracht. Later wordt dit teruggebracht tot ruim 300 monsters van zaaibloemen.

62

typisch West-Friese nuchterheid herinneren.

De Europese Commissie stelt in de jaren zestig

rendsveen 10.000 proeven opgezet van ruim 60

1970

1969

steeds meer doel van de keuring. Daar komt

zien dat het teeltmateriaal van dat bedrijf

ceerd, waarvoor de officiële keuring beperkt
< Tomatenzaad

blijft tot steekproefsgewijze na-controle.
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overwegingen, efficiency en nieuwe kennis

Omdat plantaardig materiaal veelal geen

op het gebied van – met name industriële –

lange vertraging verdraagt, geeft deze nieuwe

systeemkunde, heeft hiervoor gezorgd.

taak een dagelijkse hectiek aan het vak keur-

Andere koffie…

Op 10 april 1987 meldde zich een bedrijf bij
de keuringsdienst dat in Amsterdam, aan de

meester, die bij Naktuinbouw eerder niet

Oudezijds-Achterburgwal, groente- en bloem-

gevoeld werd.

Was de keurmeester voorheen vooral bezig

zaden wilde gaan verkopen. Met het neerzet-

met het daadwerkelijk beoordelen en nemen

ten van een rek zaden bleek dat ook het

van monsters van teeltmateriaal, steeds

geval. Bij bezoek van de keurmeester enige

De praktijk van vandaag

meer verricht de keurmeester steekproeven

tijd later stond het rek er nog, onaangeroerd,
met zaden die al enige tijd niet meer kiemden.

in het kader van procescontrole. Het zijn

Het accent van de nering bleek te liggen op

steeds vaker documenten van de kwaliteits-

De keurmeesters van Naktuinbouw doen

registraties van het bedrijf, die door de han-

hun werk in drie sectoren: bij producenten

den van de keurmeester gaan. Bij een sys-

van teeltmateriaal in de groente-, bloemen-

thuisteelt, zoals kweekbakken, groeilampen

teembenadering gaat het erom dat een

en boomteelt. De bloembollenteelt (behalve

en meststoffen. Een in het Frans en Engels

producent van teeltmateriaal zijn werkzaam-

Freesia en Nerine) valt buiten het werkterrein

gestelde rassencatalogus met welluidende

heden nauwkeurig registreert om zodoende

van Naktuinbouw. Ook keuring van teelt-

namen zoals Afghani I, Hawaiian Indica en

zorg te dragen voor de vereiste kwaliteit. De

materiaal in grote delen van de landbouw

productkeuring kan in dit soort systemen

wordt niet door Naktuinbouw uitgevoerd.

meer en meer achterwege blijven en deels

Binnen het werkterrein van de kwaliteits-

programma ‘Andere koffie’ werd gemeld

worden vervangen door een administratieve

instelling heeft iedere sector – en soms ieder

waar het bedrijf werkelijk voor stond en het

audit door de keurmeester.

gewas – specifieke werkwijzen en eisen.

vakblad Oogst een artikel publiceerde waarin

hennep. Daarvan werden niet alleen zaden
verkocht, maar ook alle toebehoren voor de

Sensi Skunk maakten de kopers wegwijs bij
hun keuze.
Toen op een zaterdag in juni 1992 in het KRO-

de teelt van hennepzaden als legaal werd

Een derde ontwikkeling die het beroep

De keurmeesters werken veelal vanuit huis

keurmeester drastisch heeft gewijzigd is de

en bezoeken regelmatig – maar op onver-

fytosanitaire taak. Om te voorkomen dat

wachte momenten – de bedrijven die teelt-

van de keuringsdienst…), moest er tot actie
worden overgegaan. Het bedrijf werd duidelijk gemaakt dat voor de hoofdactiviteit geen

Keuring van plantuitjes

De keurmeester speelt in die nevenwette-

bedrijven door twee verschillende instanties

materiaal produceren. Een groot deel van de

afkeuringen en de afspraken staan die de

aansluiting bij de keuringsdienst noodzakelijk

Rechts: Keuring van groenteplanten

lijke en vrijwillige certificeringen een cruci-

gekeurd worden – één voor kwaliteitsregels

keuringen zijn procescontroles. In de praktijk

keurmeester met de ondernemer heeft

was en dat deze daarmee per direct werd

ale rol. De keurmeester is hier niet zozeer

en één voor fytosanitaire regels – heeft de

betekent dat dat een keurmeester bij een

gemaakt. Bij een volgend bezoek wordt op

beëindigd.

een functionaris die de naleving van regel-

overheid sinds 2007 de fytosanitaire keurin-

bezoek geen afzonderlijke partijen keurt,

naleving van die afspraken gecontroleerd.

tjes controleert, maar iemand die de reputa-

gen aan Naktuinbouw overgedragen.

maar wel een rondgang door het bedrijf

Uitgangspunt in deze rapportages is helder-

tie van een groep ondernemers hoog houdt.

Via goede importcontrole kunnen uitbraken

maakt, let op bedrijfshygiëne, de administra-

heid. Keurmeesters streven ernaar om na

De keurmeester draagt eraan bij dat produ-

van nieuwe ziekten in de sector voorkomen

tie, bemesting, labeling, gewasbescherming

ieder bezoek in zo duidelijk mogelijke ter-

centen van teeltmateriaal zich kunnen

worden.

en natuurlijk de algehele kwaliteit van het

men de ondernemer uit te leggen wat er

teeltmateriaal. In een groot aantal glasgewas-

is geconstateerd en wat er eventueel moet

onderscheiden op de markt. En wel met de
Voor de keurmeesters is dat een forse taak-

sen gaat het hier om veertiendaagse keurin-

verbeteren. Het rapport moet niet alleen de

kwaliteit, plantgezondheid en rasechtheid.

uitbreiding. Waar de keurmeesters eerst in

gen, uiteraard afhankelijk van het seizoen

keurmeester een handvat geven om bij een

hun regio hun eigen agenda konden voeren,

en de cyclus waarin het plantmateriaal wordt

volgend bezoek nacontrole te doen. Het

gaan zij nu direct op afroep naar bedrijven,

geproduceerd.

rapport moet vooral de ondernemer en zijn

keling die de taak van de keurmeester ver-

havens en vliegvelden toe om er op toe te

Op basis van de keuring wordt een rapport

medewerkers concrete mogelijkheden bieden

anderde, een andere is de verschuiving van

zien dat te exporteren en geïmporteerd teelt-

opgesteld, waarin opmerkingen, voorge-

om de kwaliteit of fytosanitaire gesteldheid

productkeuring naar proceskeuring. Kosten-

materiaal voldoet aan de fytosanitaire regels.

schreven handelingen en – zo nodig – de

in zijn productie te verbeteren.

De Groentezadenrichtlijn van de EEG treedt in

Geen gemakkelijk karwei vanwege de vele

werking. Dit verplicht de lidstaten om een natio-

selecties in kruisbestuivende gewassen en talloze

nale rassenlijst te maken. Alleen rassen op de

synoniemen voor één ras in zelfbestuivers, zoals

rassenlijst mogen in de handel worden gebracht.

sla, erwten en bonen.

1970

best mogelijke garanties op het gebied van

De komst van certificering was één ontwik-

1970

bestempeld (het stond immers onder toezicht

Nederland wordt als internationaal belangrijke
speler in de groentezaadhandel kritisch gevolgd
door de vijf overige lidstaten. Dagenlang wordt in
de kelder van het Berlaymontgebouw in Brussel

Tot dan is er wel het Nederlands Rassenregister,

vergaderd over de lijsten die lidstaten hebben

maar daarop staan alleen groenterassen waarop

ingediend. De eerste EEG-rassenlijst verschijnt

kwekersrecht is verleend. NAKG krijgt, na een

op 29 juni 1972.

stevige lobby van de groentezaadbedrijven, het
toelatingsonderzoek voor groenterassen toe-

< Berlaymontgebouw Brussel, 2008

bedeeld en voert voor de rassenlijst een grootscheepse inventarisatie uit van het assortiment.
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Naast de reguliere keuringen vindt eens per

verzucht hij: ‘hoe heeft de keurmeester van

jaar een administratieve audit op kwaliteits-

Naktuinbouw dit kunnen goedkeuren?’

issues plaats. Deze aanpak is enigszins te

Keurmeesters keuren partijen planten,

vergelijken met de controle die een accoun-

stekken en zaden op steekproefbasis. Bij de

tant verricht op de jaarrekening. Afhankelijk

keuring van zaden bijvoorbeeld, betekent dit

van het systeem of certificaat waar de onder-

dat een monster representatief moet zijn

verf op de verwarmingsbuizen de oorzaak te

nemer zich aan verbonden heeft, wordt de

voor een hele partij. Maar een monster kan

zijn van de slechte groei.

registratie doorgenomen en doet de keur-

nooit garanderen dat er in de partij geen

meester aanbevelingen voor het volgende

kwalitatief slecht zaad voor komt. Omdat

seizoen. Zo’n aanbeveling betekent niet per

jaarlijks vele tientallen miljoenen zaadjes,

definitie dat de producent van teeltmateriaal

stekjes en andere plantendelen worden

fouten heeft gemaakt, het kan ook zijn dat

verhandeld, is stukscontrole geen optie: de

probleem en niet zozeer naar de ‘schuldige’.

de eisen zijn gewijzigd of gaan wijzigen.

steekproef is het beste alternatief. In een

Het vinden van een oorzaak kan aanleiding

aantal gevallen wordt het product zelfs niet

zijn om de regels voor kwaliteitskeuring te

Steekproeven en proceskeuring

eens daadwerkelijk gekeurd, maar doet de

wijzigen of juist een vrijwillig certificerings-

Bij afnemers van teeltmateriaal bestaat wel

producent van het teeltmateriaal dat zelf

de indruk dat keurmeesters alle partijen

binnen de regels van een proceskeuring.

Verwarmingsbuizenverf

Bij Naktuinbouw kwam eens een klacht
binnen van een Engelse teler over kwaliteit
van Nederlands teeltmateriaal. Na onderzoek
bleek niet het teeltmateriaal, maar de nieuwe

Deze zaak toont aan hoe waardevol een goed
klachtensysteem kan zijn. Bij een geschil
tussen twee partijen zoekt Naktuinbouw in
de eerste plaats naar de oorzaak van het

systeem op te zetten.

aanpak moet aanscherpen om problemen in
andere gevallen te voorkomen. Zo is klach-

daadwerkelijk controleren op kwaliteit en
Rechts: Keuring van wortelgestel rozen

gezondheid. Als er dan eens een partij slecht

Onder: Bemonstering van Hosta

materiaal bij een tuinder of fruitteler komt,

tenbehandeling een belangrijk instrument

Bij de groentegewassen is het werkterrein

Ondanks de kennis en ervaring is het

voor permanente verbetering van het sys-

van de keurmeesters ingedeeld in vier deel-

natuurlijk niet zo dat de keurmeester geen

teem.

gebieden: groenteplanten, groentezaden,

Geschillen

Kosten

van het persoonlijke verlies is dit voor de proeftuin

en knoflook. Het is grotendeels het werkter-

bedrijf een herkeuring aanvragen. De keu-

Het is in Nederland wettelijk zo geregeld dat

rein van de voormalige NAKG, één van de

ring wordt dan opnieuw verricht, door een

ondernemers zelf moeten betalen voor de

voorlopers van Naktuinbouw.

andere keurmeester.

kosten die aan de keuringen zijn verbonden.

Naktuinbouw behandelt ook klachten over

Commissies en besturen waarin onderne-

Producenten van zaad zijn het langst gewend

door bedrijven gekeurde planten of zaden.

mers zitting hebben, kijken nauwgezet naar

aan de keurmeesters van Naktuinbouw. De

Het is uniek te noemen dat een keurings-

de kosten die aan het keuren verbonden zijn.

keuringen bij producenten van zaden zijn

Op 19 april 2007 was Alfred Klaver als woord-

instantie, die gelieerd is aan de overheid,

De druk die vanuit ondernemers wordt uit-

nagenoeg allemaal procescontroles. Van

voerder van Naktuinbouw te gast in het RTL4-

problemen bij afnemers van teeltmateriaal

geoefend om kostenefficiënt te opereren,

veertiendaagse bezoeken is bij groentezaad-

programma ‘Van het Land’. In dit programma

gericht onderzoekt, en over oorzaak en

zorgt er voor dat Naktuinbouw zo doeltref-

bedrijven al lang geen sprake meer. In de

verantwoordelijkheid uitspraak doet.

fend mogelijk opereert. De druk zorgt er ook

keuring van groentezaden let de keurmees-

vragen stellen.

Die uitspraak kan er toe leiden dat vast-

voor dat Naktuinbouw daar waar mogelijk

ter er allereerst op of het materiaal volgens

Op vermeerderingstuin ‘De Elzengaard’ in

gesteld moet worden dat de keuring niet

gebruik maakt van de eigen verantwoorde-

de regels op de markt gezet wordt. Het gaat

Zeewolde legde presentatrice Inge Ipenburg

voldoende of adequaat geweest is.

lijkheid van de ondernemers in de sectoren.

daarbij om zaken als de opdruk op verpak-

aan Klaver de vragen voor hoe consumenten

Naktuinbouw is bereid om zelfkritisch te zijn.

Tot slot zorgt die druk er voor dat Naktuin-

kingen, het plantenpaspoort en of een ras

kunnen zien dat sier- of vruchtbomen op een

Het kan er uiteindelijk, naast een uitspraak

bouw met de keuringen altijd toegevoegde

voldoet aan de eisen. Dat laatste houdt in

aan de betrokken klager en beklaagde, ook

waarde wil bieden: het waarborgen van

dat het ras goed is onderhouden en of het

als de boomkwekerijsector positief en bij een

toe leiden dat Naktuinbouw de keurings-

teeltmateriaal van hoge kwaliteit.

rasecht en raszuiver is.

breed publiek onder de aandacht gebracht.

1972

1971

oordeel van de keurmeester twijfelt, kan dat

boom, overlijdt plotseling in augustus 1971. Los

Kijkersvragen beantwoord

aardbeiplanten en plantuien, plantsjalotten

fouten kan maken. Als een bedrijf aan het

De chef van de proeftuin van NAKG, Bert Hoogen-

Groentegewassen

werden achtergronden van de agrarische
sector belicht en konden kijkers daarover

tuincentrum rasecht zijn en wie dat controleert. Daarmee werd zowel de keuringsdienst

Eind jaren zestig zijn de keuringsdiensten uit hun
Haagse jasje gegroeid. De scheiding tussen kantoor in Den Haag en proeftuin in Roelofarendsveen

een ramp. In dit precomputertijdperk zit de meeste

is bovendien onpraktisch voor NAKG. Deze keu-

kennis nog in hoofden van medewerkers.

ringsdienst kiest daarom voor een kantoor bij de

Veel kennis over teelt, rassen, selectie- en verede-

proeftuin. NAKS en NAKB blijven in Den Haag.

lingsmethodieken gaat met het overlijden van

Op 16 juni 1972 opent ir. J.W. Wellen, Directeur-

Bert verloren. Hoofdkeurmeester Piet Bruin wordt

Generaal voor de Landbouw en Voedselvoorzie-

gerekruteerd om samen met Joop Koenis, chef

ning, in Roelofarendsveen een houten kantoor en

proeven, de leemte op te vullen.

laboratoriumgebouw, inclusief een laboratoriumruimte voor NAKS. Voor NAKG is dit een geweldige vooruitgang.
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Naktuinbouw houdt van alle groenterassen

Rechts: Opslag gecertificeerde aardbeiplanten

Groenteplanten

een systeem dat goed inzicht geeft in de

getoetst worden met als uitgangspunt dat

eventuele aansprakelijkheid.

het bedrijf gezonde, rasechte, raszuivere en

in Nederland bij of het ras geschikt is voor

Ook de Nederlandse kwekers van groente-

verhandeling.

planten zien met grote regelmaat een keur-

Ieder jaar wordt van de rassen een zaad-

meester op het bedrijf. Deze keuringen van

monster genomen en iedere drie jaar wordt

jong plantmateriaal begonnen in 1989 op

Nederlandse producenten van aardbeiplan-

breide keuringen – zorgt ervoor dat de pro-

een ras op de proeftuin uitgezaaid en tot

vrijwillige basis na afspraken met de toen-

ten zijn toonaangevend. Ook hier verplichten

ducent zich op de markt kan onderscheiden

volle wasdom opgekweekt en beoordeeld

malige Nederlandse Plantenkwekersvereni-

Europese regels de producenten om aan een

met Elite-gecertificeerde planten, met name

door Rassen & Proeven.

ging NPV. Drie jaar later volgde Europese

minimaal aantal voorwaarden te voldoen, de

met het lagere risico op ziekten en aantas-

regelgeving die periodieke keuringen ver-

zogenaamde CAC-eisen.

tingen.

kwalitatief hoogwaardige planten kan leveren.
Aardbeiplanten

Het certificaat – in combinatie met de uitge-

plicht stelde.
Plantui, plantsjalot en knoflook

de Europese Gemeenschap op 1 januari 1993

Een geheel eigen keuringssystematiek

vervielen de binnengrenzen. Het afschaffen

keuren kwam aanvankelijk vanuit groente-

bestaat er sinds de zestiger jaren voor plant-

van grenscontroles had grote gevolgen voor

telers zelf. Zij wilden betere garanties voor

uien, plantsjalotten en knoflook. Plantui en

het fytosanitaire stelsel. De nieuwe fytosani-

de kwaliteit van teeltmateriaal. Er waren

plantsjalot zijn bij uitstek Nederlandse

taire richtlijn bood daarvoor een oplossing in

regelmatig discussies tussen tuinders en

exportproducten die nagenoeg de hele

plantenkwekers over de kwaliteit van het

wereld overgaan. Het zijn daarbij ook kwets-

geleverde materiaal. De gevolgschade van

bare producten waarbij zowel fytosanitaire

aan deze taal wel zou begrijpen. Dat vond

slecht plantmateriaal kan voor tuinders

als kwaliteitsaspecten in de keuring een rol

althans Europees landbouwcommissaris dr.

enorm zijn, wat de wens om te komen tot

spelen. Deze keuringswijze volgt uit wette-

Dieter Obst. Gaandeweg is er gelukkig een

een kwaliteitskeuring verklaarde. De keuring

lijke verplichtingen, maar is in overleg met

praktischer systeem ontwikkeld. De gege-

– uitgevoerd door de toenmalige NAKG –

de sector op een intensiever niveau gebracht.

de vorm van het plantenpaspoort.
Aanvankelijk werd gedacht aan een apart
document in het Latijn, omdat iedere Europe-

vens van het plantenpaspoort worden nu vermeld op het kwaliteitsdocument of – bij kleine
verpakkingen – geprint op de verpakking.

bedrijfskosten. Daar tegenover staat dat de

Bij zowel plantuien als -sjalotten worden alle

In Nederland kregen de keuringsdiensten de

procesbeheersing en registratie bij planten-

partijen voor aflevering door de producenten

taak toegewezen om inspecties uit te voeren

kwekers vaste voet aan de grond kreeg, wat

zelf op kwaliteit gecontroleerd. De keur-

in het kader van de plantenpaspoorten. Een

voor het bedrijf op een aantal onderdelen

meesters van Naktuinbouw keuren het pro-

tikje overmoedig geworden, verzochten de

kostenreducerend werkt. Door het keurings-

ces op de bedrijven, zodat gegarandeerd is

systeem is de oorzaak van de problemen

dat die keuringen op een juiste wijze plaats-

sneller te achterhalen. Dit levert doelmatig-

vinden. De kwaliteit die deze relatief kost-

Technisch gezien was het werk immers het-

keuringsdiensten de Plantenziektenkundige
Dienst vervolgens om de inspecties voor
derde landen (im- en export) over te dragen.

Op basis van de gegevens die daar uit

heid op.

‘CAC’ staat voor het voldoen aan Europese

bare keuringssystematiek oplevert, zal mede

zelfde. Daarop kwam er een brief van de

komen, rapporteert de keurmeester aan de

Ontstaat er alsnog een geschil over de kwali-

basiseisen, in de EU-Richtlijn voor fruitge-

hebben bijgedragen aan de enorme groei die

toenmalige directeur van de Plantenziekten-

zaadproducent de bevindingen en vergelijkt

teit van plantmateriaal, dan kunnen deze

wassen aangeduid met het Latijnse Conformi-

vooral bij plantuien plaatsvindt. In totaal

kundige Dienst, de heer K.F. Scholten, die

deze met de bevindingen die de producent

geschillen allereerst via Naktuinbouw wor-

tas Agraria Communitatis. De producenten

hebben de keurmeesters in 2008 zo’n 2.000

zelf heeft. Daarna volgt een eindoordeel of

den behandeld.

van aardbeiplanten vinden die regels echter

hectare plantui – in Nederland en Frankrijk –

verder onderzoek.

Voor de tuinder betekent dit dat hij een laag-

niet ver genoeg gaan en praktisch alle bedrij-

gecontroleerd en bemonsterd.

Behalve de proceskeuring op de bedrijven

drempelige onafhankelijke instelling heeft

ven doen vrijwillig mee aan het Elite-systeem

im- en exportinspecties van en naar derde

worden bij groentezaden ook van de in de

om verhaal te halen. Voor de plantenkweker

voor aardbeiplanten. Om aan dit aanvul-

landen werden door de overheid integraal

handel gebrachte partijen zaden monsters

betekent het dat hij – mits hij zich aan de

lende certificeringssysteem te voldoen moet

overgeheveld van de PD naar de keurings-

gecontroleerd door Naktuinbouw Laboratoria.

regels gehouden heeft – kan terugvallen op

het teeltmateriaal intensief gekeurd en

Nederland laat sinds de invoering van de groente-

Dertig jaar later kunnen wij constateren dat het

zaadrichtlijn praktijkervaringen meewegen in het

Nederlandse systeem van ‘provisional marketing’

toelatingsonderzoek. NAKG voert deze snelle

model heeft gestaan voor de in 2005 van kracht

onderzoeksmethode uit.

geworden communautaire regeling.

1976

1975

Bij de totstandkoming van de interne markt in

De wens om plantmateriaal op kwaliteit te

zorgde wel voor een lichte stijging in de

68

Een brug te ver

aangaf dat deze gedachte ‘toch wel een brug
te ver was’.
In 2007 is het er alsnog van gekomen. De

diensten.

Stichting Bedrijfslaboratorium voor Weefselkweek

baar wordt gesteld. De directie van NAKS voert

(SBW) wordt opgericht. Betrokken zijn NAKS, het

het management over SBW en verzorgt de admini-

Proefstation voor de Bloemisterij in Aalsmeer, de

stratie. Dit gebeurde met gesloten beurs.

Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland

De animo van het Nederlandse bedrijfsleven voor

(VBN), de Nederlandse Tuinbouw Studieclubs

de EEG was door de verplichte registratie van

(NTS), het Productschap voor Siergewassen (PVS)

rassen toch al niet groot, maar neemt nog meer

en het ministerie van Landbouw en Visserij. De

af, omdat de rassenlijsten nog steeds gebrekkig

betrokken organisaties leveren de bestuursleden,

en gedateerd zijn. In 1975 neemt Nederland het

PVS en het ministerie stellen geld beschikbaar.

initiatief tot een Beproevingszaadregeling, waar-

NAKS faciliteert de nieuwe stichting. Het eerste

door ook zaad van niet toegelaten rassen in het

laboratorium met twee kleine kweekcellen wordt

handelsverkeer mag worden gebracht. Dit aan-

ingericht in de Walchkas op het proeftuincomplex

vankelijk tot consternatie van Brussel.

in Roelofarendsveen, waar ook kasruimte beschik-
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Bloemisterij

freesia. Dit mondde uit in het huidige Elite-

Het mannetje van de radio

systeem, waar zo’n 230 siergewassen in
In de bloemisterij – de sector waar voorheen

onder zijn gebracht. Keuring in deze gewas-

NAKS actief was – wordt op flinke schaal

sen is altijd proceskeuring in combinatie

gewerkt met certificeringssystemen, systemen

met een jaarlijkse audit.

De eerste circulaires van NAKG gaan over de
kans op ongewenste kruisbestuiving tussen
verschillende zaadgewassen. In de gebieden
waar commerciële zaadteelt plaatsvond,

die het wettelijk minimum ontstijgen.
De sector heeft al een lange ervaring met

maar aan de andere kant ook tuinders een

Wettelijke bodem

eigen selectie in stand hielden en op een

keuringen op kwaliteit. Al sinds de jaren vijftig

Als bodem voor de kwaliteit geldt in de sier-

afgelegen perceel zaden produceerden, was

– ver voordat er Europese regels kwamen –

teelt, een sector met een enorme veelheid

de kans op ongewenste bestuiving groot. Bij

was men het er in de sector over eens dat

aan gewassen en teeltwijzen, de Europese

keuringen de algehele kwaliteit op een hoger

verkeersrichtlijn 98/56/EG, ook wel Sierge-

plan kunnen brengen.

wassenrichtlijn genoemd. Daarnaast geldt

Om een en ander te ordenen werden ‘teelt-

Dat mondde uit in systemen waarbij niet

– net als voor andere plantaardige sectoren –

afbakeningsregelingen’ ontworpen voor een

alleen visueel op kwaliteit wordt gecontro-

voor de gezondheid van het uitgangsmateri-

deld, maar onder een soortnaam, dan moet

een plantenpaspoort maken en aanbrengen,

reeks zaadteeltgebieden, zoals Walcheren,

leerd, maar ook laboratoriumtoetsen worden

aal de Fytorichtlijn 2000/29/EG.

een partij ‘soortzuiver’ zijn.

maar de keurmeester ziet er wel op toe dat

Goeree-Overflakkee, Geestmerambacht,

toegepast op monsters die de keurmeester

De keurmeesters van Naktuinbouw hante-

neemt. De sector zelf heeft hier aanvankelijk

ren een breed scala van keurmethoden in de

Onder uitwendige kwaliteit verstaat de keur-

betekent dat een bedrijf dat teeltmateriaal

het initiatief genomen. Eerst in de anjerteelt,

bloemisterij. Fytosanitaire keuringen vinden

meester dat het teeltmateriaal vrij van gebre-

produceert moet zijn geregistreerd bij Nak-

Na een radiopraatje van Joris Schouten

niet lang daarna volgden Pelargonium en

meestal maandelijks plaats, maar bij kwali-

ken is. Voor zaad betekent dit dat groeikracht

tuinbouw. Alleen met toestemming mag een

volgde in het voorjaar in ‘De berichten voor

teitskeuringen hangt de keuringsfrequentie

en afmetingen in orde moeten zijn.

bedrijf plantenpaspoorten zelf maken.

land- en tuinbouw’ een verzoek van NAKG

sterk af van de keuringeisen waaronder een

Gaat het om de gezondheid dan maken de

producent van teeltmateriaal valt.

keurmeesters van Naktuinbouw onderscheid

In veel gevallen keurt de keurmeester bij

in quarantaineziekten en kwaliteitsziekten.

bedrijven op kwaliteit alleen het proces en

De keuring op quarantaineziekten valt onder

niet de stekjes, plantjes of knollen zelf. Het

de wettelijke taak die Naktuinbouw sinds

Uitgangsmateriaal voor bosbouw, vrucht-

zaadteelt in Nederland en de toenemende

bedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit

1993 via de plantenpaspoortregeling uit-

bomen, laanbomen, sierbomen en onder-

bereidheid van zaadbedrijven om ruime

van het uitgangsmateriaal dat het op de

voert. Treft de keurmeester een ziekte aan

stammen vormen een aparte tak binnen

afstanden tussen elkaars zaadteeltpercelen

markt zet en de keurmeester ziet erop toe

dan zal hij in een aantal gevallen een mon-

Naktuinbouw.

dat dit proces onder vooraf vastgelegde voor-

ster nemen en dit naar het laboratorium

De teelt heeft vaak een veel langere cyclus

waarden plaatsvindt. De kwaliteit is bij sier-

zenden voor verdere analyse. De keurmees-

dan veel gewassen in andere sectoren, wat

Overigens bestonden vergelijkbare systemen

gewassen in drie factoren in te delen: identi-

ter controleert ook of een bedrijf voldoende

betekent dat uitgangsmateriaal vaak over

ook in de zaadteeltgebieden rond Cesena

teit, gezondheid en uitwendige kwaliteit.

maatregelen neemt om kwaliteitsziekten te

een langere periode gekeurd wordt.

(Italië) en in Idaho (USA), waar men de zaad-

voorkomen, te bestrijden en op te sporen.

De boomteelt was oorspronkelijk het terrein

teeltlocaties met spelden op een wandkaart

Gaat het teeltmateriaal eenmaal de handel

van NAKB. De vruchtbomenteelt is een teelt

in, dan moet het vrij zijn van zichtbare aan-

waar met name virusvrij uitgangsmateriaal

kruisbestuiving tussen een rode en een witte
kool, kan iedereen zich voorstellen dat de
nakomelingschap onbruikbaar wordt.

dit proces op een juiste wijze plaatsvindt. Dit

Eisen kwaliteit

De vermeerderingstuin in Horst, Limburg, wordt
met 15 hectare uitgebreid.
NAKS bouwt een eigen laboratoriumgebouw voor

van de teeltgebieden verliep op basis van
voorrangsgewassen en verboden gewassen.

om bloeiende koolplanten in volkstuintjes op
te ruimen ter voorkoming van kruisbestuiving.
De teeltafbakeningsregelingen werden na

Boomkwekerij

overdracht aan het Landbouwschap verordeningen. Door het afnemen van de oppervlakte

in acht te nemen nam het belang van de ver-

ter erop toe dat een producent van teelt-

tastingen, levende insecten en mijten en

van belang is. De Stichting Vermeerderings-

materiaal afwijkende planten niet verhandelt

mogen er geen verschijnselen zichtbaar zijn

tuinen Nederland (zie hoofdstuk 12) speelt

danwel duidelijk aangeeft dat deze afwijkend

van aaltjes, bacteriën, schimmels, virussen

in de productie van dit virusvrije uitgangs-

zijn. Een partij moet raszuiver zijn. Wordt

of virusachtige organismen.

materiaal een cruciale rol.

materiaal niet onder een rasnaam verhan-

Producenten van teeltmateriaal mogen zelf

In de vruchtbomenteelt zien keurmeesters

1983

1980

Gaat het om identiteit, dan ziet de keurmees-

Zuid-Holland en Wieringermeer. De inrichting

ordeningen af. Rond 1990 werd het stelsel
vervangen door vrijwillige afspraken.

zichtbaar maakte.

NAKB bestaat veertig jaar. Het boomkwekerijvakblad wijdt in september vrijwel een heel nummer
aan de jubilerende keuringsdienst. Uit dit nummer:

grootschalige ELISA-toetsingen in Roelofarends-

“Werden in 1968/1969 door NAKB aan naaldhout-

veen en realiseert daar ook een keurmeesters-

plantsoen 5 miljoen planten gewaarmerkt en aan

ruimte. SBW krijgt eveneens een nieuw laborato-

loofhoutplantsoen 6 miljoen, in 1982/1983 luiden

rium in Roelofarendsveen, dat in 1981 wordt

deze cijfers respectievelijk 8 miljoen en 35 miljoen.“

betrokken.

Tijdens het 40-jarig jubileum sprak staatssecretaris
Ploeg van het ministerie van Landbouw. Hij werd

< Moerbedden voor de productie van bessenstek-

ontvangen door voorzitter Van Soest.

ken en luisvrije kassen op de vermeerderingstuin
Horst.
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sectoren, als vanuit de kostenefficiency die

produceren meer waarde gaan hechten aan

dat oplevert.

een ‘license to produce’. Die ontwikkeling

Door proceskeuringen krijgen keurmeesters

sluit heel goed aan bij de systeembenade-

minder te maken met het product. Alleen in

ring die Naktuinbouw hanteert. Een ‘license

het fytosanitaire werk voert de keurmeester

to produce’ heb je tenslotte pas wanneer

voorlopig nog wel daadwerkelijk partij-

onafhankelijk is vastgesteld dat de proces-

inspecties uit. Die rol als fytosanitair contro-

sen in orde zijn.

Rasecht of raszuiver?

leur wordt bovendien belangrijker. De internationale handel in teeltmateriaal groeit en

Hoeveel affiniteit de keurmeesters ook heb-

de eisen die landen stellen aan import wor-

ben met de sector, het is juist de combinatie

den strenger. De fytosanitaire lat wordt inter-

van expertise en onafhankelijkheid bij Nak-

nationaal steeds hoger gelegd. Dat maakt

tuinbouw die er voor zorgt dat de keuringen

nogal eens door elkaar gehaald. Hoe zit dit

dat de keurmeester op sommige voorschrif-

waardevol zijn… en blijven.

nu precies?

De termen raszuiver en rasecht worden
voor beoordeeld teeltmateriaal in de praktijk

ten nog strenger zal moeten controleren.
Rasecht betekent dat het materiaal daadwer-

De toekomst brengt waarschijnlijk ook met

kelijk van het aangegeven ras is zoals dit

zich mee dat bedrijven die teeltmateriaal

ooit is beschreven, en geen ander ras. Het
materiaal voldoet aan alle kenmerken die in
de (officiële) rasbeschrijving als karakteriserend zijn vastgelegd.
Raszuiver betekent dat er binnen het
materiaal ‘geen’ (morfologische) afwijkingen

Inzamelingscontrole van Quercus-zaad

toe op CAC-eisen die gesteld zijn aan identi-

keurmeesters. Hier gelden de regels zoals die

teit, gezondheid en uiterlijke kenmerken.

zijn opgesteld in de EU-richtlijn 1999/105.

Een eis in de gecertificeerde teelt van

Hierin wordt gesteld dat bosbouwmateriaal

vruchtbomen is dat het materiaal afkomstig

uit specifieke opstanden afkomstig moet

is van gecertificeerd ent- en oculatiehout en

zijn en volgens een vaststaand schema moet

van gecertificeerde onderstammen. De keur-

zijn opgekweekt voor het in de handel mag

meester zal er daarna bij boomkwekers op

worden gebracht. De toegelaten opstanden

toezien dat de bomen ook op het veld geen

staan in de Nederlandse rassenlijst. De keur-

virusverschijnselen vertonen en de juiste

meesters controleren voor de bosbouw

eigenschappen bezitten.

zowel zaad als boomkwekerijproducten.

voorkomen. Het materiaal kan als homogeen
en uniform en behorend tot het ras worden
bestempeld.

Belangrijk in de boomteelt is dat het materiaal absoluut vrij is van quarantaine-ziekten.
Wat kwaliteitsziekten betreft geldt dat het

Uitdagingen voor de toekomst

materiaal ‘voldoende gezond’ moet zijn.
Proceskeuringen zullen een steeds groter
uitmaken. Een begrijpelijke trend, zowel

de bosbouw valt in het takenpakket van de

vanuit het systeemdenken in bedrijven en

De vermeerderingstuin in de polders verhuist van
Biddinghuizen naar Zeewolde (30 ha). Daar is
meer ruimte en de locatie ligt op grotere afstand
van ander fruit. Dit voorkomt besmetting van

NAKS en NAKG vervangen de 2.500 m2 oude glasopstanden op de proeftuin door 3.000 m2 nieuwe
kassen met computergestuurde klimaatregeling.

1985

deel van het werk van de keurmeester gaan

1985

1985

Bosbouwkundig teeltmateriaal
Ook de keuring van uitgangsmateriaal voor

Afscheid van directeur Elzenga als directeur
van NAKB, ter gelegenheid waarvan de vermeerderingstuin in Zeewolde wordt omgedoopt tot
Elzengaard.

gezonde stambomen. Directeur Elzenga van NAKB
legt op 17 juni de eerste steen van de accommodatie Zeewolde.
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Buitenteelt Freesia
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Onderscheidende kwaliteitssystemen

Eén dag terug op aarde…

Boomkwekerijen Henri Fleuren BV is een
bekende producent van fruitbomen in Europa.
Oprichter en naamgever Henri Fleuren
leverde rond het midden van de vorige eeuw
een belangrijke bijdrage aan het opzetten van

Certificering

kwaliteitsrichtlijnen voor vruchtbomen.
De huidige directeur Han Fleuren vraagt
zich weleens af hoe zijn grootvader het zou
ervaren om een dag terug te zijn op aarde.
“Hij zou waarschijnlijk van de ene verbazing
in de andere vallen. Ons bedrijf is sterk

‘Approved by Naktuinbouw’. Zou deze term een merk zijn,

gegroeid en zowel de vermeerdering als de
fruitteelt heeft een enorme ontwikkeling

dan was het een sterk merk. Met de gecertificeerde systemen

doorgemaakt. De omvang en professionaliteit
van de bedrijven zou hem ongetwijfeld tot de

NAL, Elite, Select Plant en GSPP geven de producenten van

verbeelding spreken, net zoals veel nieuwe
fruitrassen. Eén ding echter zou ik hem
bewust niet laten zien: de waarmerkstrookjes

teeltmateriaal blijk van hun streven naar hoge internationale

aan onze bomen, die de kwaliteit van het product garanderen. Die strookjes zien er nog

standaarden voor de gezondheid, rasechtheid en kwaliteit

vrijwel hetzelfde uit als vijftig jaar geleden.
Aan modernisering wordt echter gewerkt.

van teeltmateriaal. Daarin staan zowel de producten als de

Ik vind het leuk dat ik daarover namens de
boomkwekers mag meepraten, net zoals
mijn grootvader dat meer dan een halve

productieprocessen centraal.

eeuw geleden ook deed.”

Nog maar enkele decennia geleden was het

versterkt. Dit alles met de gedachte dat het

ondenkbaar dat plantmateriaal, waarover de

bewaken van risicofactoren in productie-

blik van de keurmeester van Naktuinbouw

processen tot betere resultaten leidt dan

niet nadrukkelijk was gegaan, in de handel

alleen het keuren van individuele partijen.

kon worden gebracht. Nu is dat eerder regel

Niet onbelangrijk is bovendien dat kwali-

dan uitzondering; met de hedendaagse han-

teitsbewaking aan de bron op langere ter-

del van miljoenen stuks teeltmateriaal is het

mijn veelal kosten bespaart.

Rechts: Han Fleuren, de huidige directeur
van Fleuren BV, met zijn grootvader Henri
en zijn vader Karel.

en partijen daadwerkelijk beoordeelt. De

Integrale kwaliteitszorg vereist een systeem-

invoering van hoogwaardige, gecertificeerde

benadering, waarin elk kritisch onderdeel

systemen voor kwaliteitszorg en de intro-

van het productieproces wordt beschreven en

ductie van onderscheidende kwaliteitslabels

aan een risicoanalyse wordt onderworpen.

door Naktuinbouw heeft deze ontwikkeling

Op basis daarvan ontstaat een gedetailleerd

Dankzij een actieve burgemeester in het Limburgse

Vermeerderingstuinen Nederland is heden ten

Horst verhuist de ontwikkeling van virusvrij kern-

dage de belangrijkste opdrachtgever van het

materiaal van de PD in Wageningen naar NAKB.

Toetscentrum.

De PD ziet deze taak niet langer als core business.

76

1987

1987

niet mogelijk dat de keurmeester alle planten

Het kabinet besluit in maart de Wet op de Investe-

verbeteren. NAKS kan in Roelofarendsveen een

ringsrekening (WIR) af te schaffen. Het geld dat

grote uitbreiding van het toen te klein geworden

voor 1988 nog in kas zit, is bestemd voor de minis-

laboratorium, dat uit 1980 stamde, realiseren.

teries van LNV en Economische Zaken.

Overname door NAKB vergt een investering in

Foto: NAKB-voorzitter ir. W.F.S. Duffhues (midden)

NAKG vlast al jaren op uitbreiding en vervanging

< directeur Elzenga (l) met J.M. Rulkens (r), onder-

kassen en overige accommodatie van 1,5 miljoen

geflankeerd door de boomkwekers Leijs (l) en

van het oude houten gebouw uit 1971, maar heeft

voorzitter bestuur NAKB

gulden. Het Rijk stelt 1 miljoen gulden beschikbaar.

Rulkens (r) op de vermeerderingstuin in Horst.

geen geld. Omdat LNV de keuringsdiensten van

Het resterende bedrag organiseert de burgemees-

strategisch belang acht, krijgt NAKG 12,5 miljoen

ter bij de provincie Limburg, zijn gemeente en de

gulden toegezegd voor nieuwbouw. Dat biedt

Rabobank. Hierdoor kan de bouw van het huidige

ruimte voor een nieuw kantoor, nieuwe kassen

Toetscentrum Horst, gelegen naast de Vermeerde-

én een automatiseringssysteem.

ringstuinen Nederland, doorgang vinden.

NAKB kan met WIR-gelden de accommodatie in
Zeewolde (later ‘de Elzengaard’ genoemd) sterk
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K

Kandidaatplant, K

kennis over ziekten en plagen enorm toege-

● Plaatsing in luisdichte ruimte voorzien van een sluis
● Volledige identiteitscontrole (rasecht en volkomen raszuiver)
● Volledige toetsing van elke plant op relevante pathogenen (virussen, bacteriën, aaltjes, schimmels)
● Teelt los van de grond in aparte containers/potten

Van kandidaatplant tot
gecertificeerde moederplanten en stekmateriaal

23 jaar waarmerkstrookjes maken

nomen. Dat is niet los te zien van de ontwikDe waarmerkstrookjes van Naktuinbouw

keling van nieuwe diagnose- en detectie-

voor bomen en vruchtbomen zien er op het

technieken, die ook niet zichtbare (latente)

klasse E

eerste gezicht simpel uit. Bij de productie

ziekten in grond, zaad of gewas traceerbaar

Klasse SEE

Kernmateriaal (pre-basis), SEE 1 / SEE 2
● Uitgangsmateriaal afkomstig van Kandidaatplanten of SEE-planten
● Instandhouding in luisdichte ruimte voorzien van een sluis of in vitro
● Periodieke volledige identiteitscontrole
● Volledige toetsing op relevante pathogenen (virussen, bacteriën, aaltjes, schimmels)
● Teelt los van de grond in aparte containers/potten
● Beoordeling of gebruikt gietwater pathogeenvrij is

Klasse EE

Sinds 1986 gebeurt dat bij Drukkerij Hijbeek in

Deze technische innovaties maakten het voor

Dordrecht. Ferry Hijbeek blikt terug op bijna

Naktuinbouw mogelijk om steeds betere uit-

een kwart eeuw werken voor Naktuinbouw.

spraken te doen over het teeltmateriaal dat

“In januari 1986 begonnen wij met de productie van waarmerkstrookjes”, vertelt Hijbeek.

zij keurt. Bovendien waren ziekten en plagen

“Het was spannend, mede omdat het veel

vaak al op te sporen op een moment dat het

Vermeerderingsmateriaal (basis), EE
● Uitgangsmateriaal afkomstig van SEE-planten
● Teelt in luisdichte ruimte voorzien van een sluis
● Steekproefsgewijze identiteitscontrole
● Toetsing op relevante pathogenen (virussen, bacteriën, aaltjes, schimmels)
● Teelt los van de grond in aparte containers/potten
● Beoordeling of gebruikt gietwater pathogeenvrij is

Klasse E

komt echter heel wat kijken.

maakten. Dat bood belangrijke voordelen.

moeite had gekost om de optimale papier-

besmettingsgevaar nog relatief klein was.

soort te vinden. De strookjes moeten weer

Daar hadden uiteraard zowel de vermeerde-

en wind enkele jaren kunnen doorstaan en

raars en opkwekers als eindafnemers baat bij.

natuurlijk goed leesbaar blijven.”
Om ieder strookje specifieke kengetallen te

Eén van de eerste knelpunten waarvoor een

kunnen meegeven, werden ze individueel

procesmatige benadering, verbeterde diagnos-

Gecertificeerde moederplanten, E
● Uitgangsmateriaal afkomstig van EE-planten
● Steekproefsgewijze identiteitscontrole
● Toetsing op relevante pathogenen
(virussen, bacteriën, aaltjes, schimmels)
● Beoordeling of gebruikt gietwater pathogeenvrij is

geprint.

tiek en certificering samen een oplossing

Hijbeek: “De hamerbankprinter maakte lange

boden, was het stengelaaltje in plantuien. In

dagen, soms tot diep in de nacht. Binnen

de jaren vijftig ontdekten onderzoekers dat

ratoriumfaciliteiten zorgden ervoor dat de

enkele jaren stonden er drie hamerbankprin-

grond de belangrijkste besmettingsbron vormt

fruitboomteelt op ieder moment kon terugval-

ters, elk voor één van de Naktuinbouwloca-

voor stengelaaltjes. Het agrarisch laboratorium

len op virusvrij materiaal. Het klinkt als het

Blgg zette vervolgens een systeem op om per-

motto van een wasmiddelenfabrikant: wat

celen vóór het zaaien te bemonsteren. Deze

schoon is, moet schoon blijven.

werkwijze werd gaandeweg een voorschrift
Rechts: Keuring van gecertificeerde

systeem van kwaliteitszorg, dat is afgestemd

Select Plant staat voor partijen teeltmateriaal

voor het telen van plantuien en was daarmee

vruchtbomen

op de gewenste kwaliteitstandaard. Het

van hoge kwaliteit. Stuk voor stuk zijn het

in feite een van de eerste preventieve certifi-

proces – of systeem – dat beheerst moet

certificeringsystemen waarmee bedrijven

ceringssystemen.

worden kan complex zijn en moet constant

met hun productie van teeltmateriaal een

up-to-date worden gehouden.

stap verder kunnen gaan dan het voldoen

Bij de start van de keuringen in de vorige

der eeuwen besmet geraakt door virussen.

eeuw waren veel keuringen visueel. Ver-

Met nieuwe technieken werd er in Groot-

Zo zijn EMT en NAL begrippen op het gebied

toonde het teeltmateriaal zichtbare gebre-

Brittannië voor het eerst virusvrij uitgangs-

van laboratoriumtoetsing. Elite is het collec-

ken of ziekteverschijnselen, dan werd het

materiaal verkregen. De toenmalige NAKB

tieve kwaliteitsmerk voor teeltmateriaal in

simpelweg afgekeurd. Geen zichtbare aan-

haalde dat materiaal naar Nederland en

aardbeiplanten en fruit- en siergewassen dat

tasting betekende vrijwel altijd goedkeuring.

plantte het op in speciale vermeerderingstui-

via een piramidesysteem is vermeerderd.

Die tijd is voorbij. In de loop der jaren is de

nen. Een stringent hygiëneprotocol en labo-

matige monsteronderzoek te combineren.

Rijksproefstation voor Zaadcontrole (vanaf 1981

Het ministerie van Landbouw en Visserij besluit

Rijksproefstation voor Zaadonderzoek) een rustige

het routineonderzoek onder te brengen bij NAK

periode tussen de bemonstering in het vroege

en NAKG en het zaadtechnologisch onderzoek

voorjaar van partijen die klaarstaan voor verzen-

bij het nieuw op te richten Centrum voor Rassen-

ding en die van de nieuwe graszaadoogst, die eind

onderzoek en Zaadtechnologie (CRZ).

1989

1989

Europa waren de boomgaarden in de loop

of zelfs als mondiale benchmark fungeren.

wetenschappelijk onderzoek met het routine-

vervolg pag. 81 >

zestig nog een stap verder. In vrijwel geheel
Van partij naar proces

die wereldwijd hoog staan aangeschreven

namelijk tot Nederland en West-Europa – kent het

omdat daar de vermeerderingstuinen lagen.”

In de fruitboomteelt ging men in de jaren

Naktuinbouw heeft als certificerende instel-

Decennia lang – de zaadhandel beperkt zich voor-

had een zekere voorrangspositie, misschien

Waarmerkstrookjes voor fruitbomen

aan de wettelijke minimumkwaliteitseisen.
ling diverse kwaliteitsstandaarden ontwikkeld

ties Horst, Roosendaal en Kesteren. Horst

Medio jaren tachtig gaat NAKS ook
Begonia, Gerbera en Bouvardia keuren.

juli op gang komt. In die stille tijd voert het RPvZ
wetenschappelijk onderzoek uit.
Vanaf de jaren tachtig vindt de zaadproductie
steeds vaker in het buitenland plaats. Daardoor
verdwijnen de pieken en dalen in de arbeid en

78

wordt het voor het RPvZ moeilijker om toegepast
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Het door NAKB gecertificeerde materiaal

verbeterde procesbeheersing stonden aan

– aan iedere boom een herkenbaar waarmerk-

de wieg van wat nu het Naktuinbouw Elite-

strookje – werd een hit. Nederlands uitgangs-

systeem voor siergewassen heet.

materiaal stak dankzij de systematische

Geholpen door de snelle vooruitgang in

aanpak en certificering jaren lang met kop

wetenschap en technologie werd het kwali-

en schouders uit boven materiaal uit andere

teitsdenken tuinbouwbreed naar een hoger

ook zijn charme heeft”, vertelt de drukker.

landen.

niveau getild. De voordelen waren duidelijk:

“De 23 verschillende modellen uit de begin-

door grootschalige aandoeningen in teelt-

tijd zijn inmiddels teruggebracht tot 17. De

materiaal uit te bannen en het kwaliteits-

aantallen per model liepen echter gestaag

Steen in de vijver

(vervolg van pagina 79)

Hoewel er in de loop der jaren veel veranderde, bleven het speciale papier, het printen
en de soms hoge werkdruk bij het oude.
“We hebben vaak in ploegen gewerkt, wat

op. 2006 was het topjaar met meer dan

Het leek wel alsof er een steen in de vijver

niveau op te schroeven, gingen zowel de

was geworpen; procesbeheersing en certifi-

vermeerderings- als de teeltresultaten met

cering werden in meer gewassen gemeen-

sprongen vooruit. Dit stimuleerde bedrijven

vergaat. Terugkijkend constateer ik dat

goed. Bijvoorbeeld in de anjerteelt, waar

om zich verder te specialiseren, met positieve

de vruchtboomkwekers een flinke groei

Onder:

stekken van oudsher meestal rechtstreeks

gevolgen voor hun bedrijfsresultaten en

hebben doorgemaakt.”

Productieveld gecertificeerde aardbeiplanten

van in de grond geteelde bloemgewassen

marktposities.

7 miljoen strookjes. Feitelijk zien wij vrij
direct hoe goed of slecht het de sector

werden gehaald. Deze waren niet zelden
vergeven van virus- en vaatziekten. Labora-

Een andere kijk op keuren

toriumtoetsen, in-vitrotechnieken, schone

Naast het voortschrijdend inzicht in planten-

moerplanten, regelmatige bemonstering en

ziekten en toetsingsmethodieken zorgden
Aantal waarmerkstrookjes 1995-2008

ook andere factoren voor een andere kijk op

De ontwikkeling van verplichte partijkeurin-

keuren. Goed presterende ondernemers wil-

gen naar het op vrijwillige basis laten keuren

den niet alleen hun product, maar ook hun

van bedrijfsprocessen bracht voor de keur-

bedrijf laten certificeren om een onderschei-

meesters wezenlijke veranderingen met zich

dende marktpositie te verwerven. Een certifi-

mee. Omdat producenten van teeltmateriaal

caat dat borg staat voor een gedegen produc-

het nut van certificering en de onderliggende

tieproces en hoogwaardig teeltmateriaal,

normen onderkenden, werd de keurmeester

maakt dat mogelijk. De voortgaande interna-

naast de arm der wet een deskundige partner

tionalisering van de handel in en – in latere

om de kwaliteitsbewaking van bedrijven naar

jaren – de productie van teeltmateriaal was

een hoger plan te tillen. Wanneer een bedrijf

eveneens een belangrijke stimulans. Wereld-

aan de eisen voldoet en een certificaat ver-

wijd transport brengt immers grotere risico’s

werft, ziet ook de keurmeester zich beloond

met zich mee op besmetting door nieuwe en

voor zijn inspanningen.

overdraagbare ziekten.

Keuring voor groenteplanten? De plantenkwekers
vrezen hoge kosten en voelen er weinig voor. Ze
laten zich toch overtuigen dat het goed is voor de

1989

1989

matig hun fytosanitaire eisen aan. Ook dat

groeide het inzicht dat producent en afnemer

stimuleerde de vraag naar het certificeren

gezamenlijke belangen hebben. Feitelijk

van productieprocessen.

maken zij samen deel uit van een veel breder

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

In de laatste decennia van de vorige eeuw

6.369.908
5.063.896
5.280.613
6.063.594
6.072.664
4.761.926
4.945.145
5.637.260
5.504.495
6.085.579
6.774.133
7.197.490
7.108.900
6.317.761

Ketendenken
Mede daarom scherpten overheden regel-

In december 1989 hijsen scheidend voorzitter
ir. W.F.M. Duffhues en aankomend voorzitter
ir. K.J. van Ast van de drie keuringsdiensten

sector om niet alleen het zaad, maar ook de plan-

NAKB, NAKG en NAKS zich in een wit pak om

ten in een kwaliteitssysteem op te nemen. NAKG

de eerste paal van de NAKG-nieuwbouw de

introduceert in 1989 een eenvoudig keuringsregle-

grond in te slaan.

ment voor groenteplanten. Mooi op tijd, want twee

Op 30 juni 1991, aan de vooravond van het

jaar later introduceert de Europese Commissie

Nederlands voorzitterschap (tweede helft 1991),

een nieuwe richtlijn voor de keuring van groente-

opent Europees Commissaris R. Mac Sharry

planten. Nederland heeft dan al een voorsprong

het splinternieuwe gebouw (het huidige hoofd-

opgebouwd.

gebouw) en dito kassencomplex. Het ontwerp
is van VRP Architecten in Roelofarendsveen.

80

81

HOOFDSTUK 5 C E R T I F I C E R I N G

N A K T U I N B O U W I N D I E N S T VA N K WA L I T E I T

productieproces, dat de consument moet

Productie en toetsing

Certificering en verantwoordelijkheid

Het gaat uit van volledig getoetst basismate-

Dordtse rode spruiten

verzekeren van hoogwaardige eindproducten.

Een belangrijke vraag rond certificering is

Met Elite en Select Plant heeft Naktuinbouw

riaal, dat via een piramidesysteem wordt ver-

Een proces bovendien waarin iedere schakel

wie er uiteindelijk verantwoordelijk is voor

twee aanvullende kwaliteitslabels geïntrodu-

meerderd tot schoon teeltmateriaal (als stek)

zijn uiterste best zal moeten doen om een

de kwaliteit en gezondheid van het gecertifi-

ceerd.

voor verhandeling. De uitwerking van dit

degelijk bedrijfsresultaat te realiseren. Dat

ceerde materiaal. De keurmeesters van Nak-

Dit betekent dat producten met deze keur-

principe kan per gewas verschillen. Vermeer-

laat geen ruimte voor gerommel met kwali-

tuinbouw hebben al het materiaal immers

merken aan strengere kwaliteitseisen vol-

deringsprocessen via weefselkweek verschil-

verstond.

teit van teeltmateriaal. Wie dat wel doet ris-

niet fysiek gekeurd, maar geven er middels

doen dan wettelijk noodzakelijk is. Dergelijke

len immers wezenlijk van vermeerdering via

Waar we nu de groene bloemkool kennen

keert niet alleen afkeuring van partijen maar

het certificaat impliciet wel hun goedkeu-

kwaliteit-plus-systemen zijn altijd gebaseerd

stek of zaad. Elite kent een systeembenade-

bracht de heer Vreeken 50 jaar geleden een

ook het verlies van zijn certificaat. Dit kan

ring aan. Wanneer een partij teeltmateriaal

op vrijwillige deelname, tegen een achter-

ring pur sang. Het staat niet zozeer voor

absolute noviteit in spruitkool, de rode spruit

naast aanzienlijke schadeclaims ook imago-

met een Naktuinbouwcertificaat in de handel

grond van openbaar belang.

gedetailleerde regels en voorschriften, maar

schade opleveren.

wordt gebracht, maar het materiaal toch niet

Van de heer W. Vreeken, kweker van de boon
Prelude (een prachtige dubbele boon zonder
draad) die Royal Sluis grote successen zou
brengen, was al gebleken dat hij zijn vak

Rubine, op de markt. In 1956 werd aan dit ras
kwekersrecht toegekend.
Rode spruiten waren toen een onbekend
fenomeen. Deze doorbraak trok de aandacht
van het grote publiek. De landelijke pers trok
erop uit en er verscheen een artikel in het
toenmalige blad Panorama. De lancering van
Rubine leidde tot zo’n enorme belangstelling,
dat de vraag het aanbod verre overtrof.

Elite
Vanuit die benadering zijn er ten aanzien

aan de eisen blijkt te voldoen, is de produ-

Met Elite bedient Naktuinbouw ondernemers

tussen de teelt en kwaliteit en grijpt daar al

van kwaliteit geen tegengestelde belangen

cent daar altijd zelf verantwoordelijk voor.

die een zo groot mogelijke garantie willen

even dynamisch op in. De eisen veranderen

tussen producent en afnemer. Dat deze

Blijkt echter dat Naktuinbouw een beoorde-

voor topkwaliteit. In Nederland geldt dat in

mee met de omstandigheden, waarbij kwali-

gedachte weerklank vindt in de praktijk,

lingsfout heeft gemaakt, dan is Naktuinbouw

sommige gewassen voor een groot deel van

teit en gezondheid de ijkpunten vormen.

blijkt uit het feit dat veel bedrijven zichzelf

daarop aanspreekbaar.

de vermeerderingsbedrijven.

Deelname aan Elite betekent dat het produc-

vaak strengere eisen opleggen dan die waar-

Het is immers Naktuinbouw die het certifi-

Het systeem heeft zijn wortels in de anjer-

tieproces grondig in kaart is gebracht, dat de

toe zij wettelijk of volgens het certificaat

caat verstrekt. Dit is anders in de wettelijke

teelt van de jaren zestig, maar is inmiddels

productie van uitgangsmateriaal aan strenge

verplicht zijn.

basiskeuring, waar de regels primair zijn

in veel gewassen – overwegend bloemisterij-

eisen voldoet, samengaat met nauwgezette

Desalniettemin houden de keurmeesters

gebouwd rond de eigen verantwoordelijk-

gewassen – volledig ingeburgerd.

registratie en dat de betrokken leidinggeven-

van Naktuinbouw nauwgezet toezicht op de

heid van de leverancier.

Het Elite-programma omvat inmiddels zo’n

den en medewerkers regelmatig worden bij-

230 gewassen.

geschoold en getraind.

Het in de schuur verwerkte hout ligt buiten klaar
voor het ophalen door de boomkwekers uit de
regio. Kwekers elders in het land konden hun
bestelling afhalen op andere NAKB-vestigingen.

1990

proces- en productkwaliteit.

1990

is gebaseerd op de dynamische interactie

De interne Europese markt wordt vormgegeven.

wordt bij de opening van de nieuwbouw van de

De binnengrenzen zullen over enkele jaren verval-

NAKG-accommodatie op 30 juni 1991 naar buiten

len. Dat betekent herziening van het fytosanitaire

gebracht.

stelsel en de fytosanitaire richtlijn. Voor de tuinbouw komen er drie nieuwe handelsrichtlijnen
voor groenteplanten, siergewassen en fruitgewassen. Nederland ontwikkelt (in het door LNV georganiseerde ‘Brede werkoverleg’) een insteek voor
deze nieuwe richtlijnen waarin de eigen verantwoordelijkheid van de producent van teeltmateriaal een centrale plaats krijgt.
Dit concept, gebaseerd op het begrip erkenning
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stellen veel landen aanvullende, strenge fyto-

internationaal opererende ondernemingen

sanitaire eisen aan geïmporteerd teeltmate-

biedt de jungle aan regels en systemen wei-

riaal.

nig houvast. Soms is het zelfs op voorhand
onmogelijk om gecertificeerd materiaal in
een ander land erkend te krijgen.

NAL en EMT

Select Plant

Vanaf de oprichting van de keuringsdiensten
werd de keuring bekostigd uit bijdragen van
de bedrijven. Het tarievenstelsel hiervoor
was vastgelegd in Zaaizaad- en plantgoed-

Een specifieke vorm van certificering is NAL,

Naktuinbouw ziet kansen in internationaal

wet.

dat staat voor Naktuinbouw Accredited

erkende certificaten, waarvoor NAL, Elite,

Op een goede dag in de jaren tachtig van de

Laboratories. Met dit label maken de grootste

Select Plant en het toekomstige hygiëne-

vorige eeuw kwam minister Van der Stee

groentezaadbedrijven zichtbaar dat hun

systeem GSPP gedegen grondslagen kunnen

terug van een ‘marathonvergadering’ uit

laboratoria aan strenge eisen voldoen voor

vormen. Deze certificeringsystemen hebben

het verrichten van onderzoek naar zaadkwa-

alles in zich om uit te groeien tot mondiale

liteit. NAL is internationaal erkend, wat de

standaards voor de kwaliteit, rasechtheid en

oog viel op keuringskosten. Lastenverlichting

laboratoria een deugdelijke status geeft. NAL

gezondheid van teeltmateriaal en voor de

bij de keuring zou het ongetwijfeld goed

stelt ondermeer eisen aan het onderzoek

productieprocessen die dit materiaal voort-

doen, zodat het besluit snel was genomen.

naar kiemkracht en vochtgehalte, aan de

brengen. Wat de systemen van Naktuinbouw

Alle keuringsdiensten, waaronder NAKB,

bruikbare plantentoets, aan gezondheids-

een streepje voor geeft boven de huidige,

onderzoek en resistentie-, rasechtheid- en

internationaal gehanteerde ISO-normen, is

raszuiverheidbepalingen. Het keurmerk is

dat zij niet alleen het proces certificeren,

rie zelf de broekriem moest aanhalen. Begin

medio jaren negentig in samenwerking met

maar ook garant staan voor een hoge product-

jaren negentig werd de steun nog sneller

Bejo Zaden geïnitieerd en wordt door Nak-

kwaliteit en gezondheid. Die combinatie van

afgebouwd dan deze was toegekend, wat

tuinbouw onderhouden. NAL-erkenningen

gecertificeerde processen en producten is

een topambtenaar de uitspraak ontlokte dat

komen inmiddels over de hele wereld voor.

krijgen hun vervolg. Zowel binnen als buiten

uniek.

Nederland blijft de vraag naar procesbeheer-

Voor de goede orde: het gaat hier nadrukkelijk

Brussel. De prijsbesprekingen waren tegengevallen en de Kamer eiste compensatie. De
regering bleek bereid om die te bieden. Het

NAKG en NAKS, kregen een deel van de keuringskosten (20, 30 en korte tijd zelfs 50%)
vergoed door de minister. Totdat het ministe-

“de overheid een paraplu aanbiedt wanneer
de zon schijnt en die weer terug vraagt wan-

Boven: GSPP-audit van een toegangsprocedure

Het keurmerk Select Plant is eveneens geba-

tot een ‘clean area’ in een sluis van een

seerd op nevenwettelijke eisen, al zijn deze

EMT-Naktuinbouw is een keurmerk voor

sing en gecertificeerde kwaliteitszorg in de

niet om een wettelijke mondiale standaard.

Sindsdien is het systeem weer als vanouds:

productiekas van tomatenzaden in Chili

iets minder strikt dan bij Elite. Dit kwaliteits-

laboratoria die monsters nemen en onder-

sector teeltmateriaal groeien.

Wetgeving (zoals de keuringen die op de

alle keuringskosten worden rechtstreeks bij

Rechts: Gewaskeuring in het kader van GSPP

systeem wordt vaak breed toegepast als

zoeken voor bedrijven, die gecertificeerd zijn

Naktuinbouw wil daarin, in het belang van

Zaaizaad- en plantgoedwet zijn gebaseerd

de bedrijven in rekening gebracht.

oplossing voor specifieke problemen in een

voor Naktuinbouw Elite of Select Plant. Als

het Nederlandse bedrijfsleven, mondiaal een

en de plantenpaspoortregeling) en het toe-

teelt, zoals virussen in Freesia, bacterieziek-

keurmerk voor een betrouwbare bemonste-

leidende rol blijven spelen. Een aspect dat

zicht op de naleving daarvan is en blijft de

ten in roos en aspergemoeheid.

ring en toetsing omvat EMT gedetailleerde

daarbij nadrukkelijker aan de orde komt is

verantwoordelijkheid van overheden. Nak-

Het keurmerk is ook geïntroduceerd in de

beschrijvingen van specifieke werkzaamhe-

harmonisatie. Voor producenten van teelt-

tuinbouw streeft naar certificeringssystemen

vasteplantenteelt, waar het Hostavirus X zich

den, uiteenlopend van het bemonsteren van

materiaal en hun afnemers zou het zeer

waarmee producenten van teeltmateriaal op

tot een structureel probleem had ontwikkeld.

een perceel voor aaltjesonderzoek tot werk-

wenselijk zijn als landen vergelijkbare nor-

praktische wijze vooruit kunnen en die het

Voor bestemmingen in de Verenigde Staten,

instructies voor toetsingen door laboratorium-

men en eisen hanteren. Hoewel er pogingen

vertrouwen genieten van afnemers en keu-

waar deze problematiek recentelijk door

analisten. Opleiding en instructie van mede-

zijn gedaan om systemen van verschillende

ringsdiensten.

afnemers en fytosanitaire diensten aan de

werkers vormen daarom belangrijke aspecten

landen met elkaar te verbinden of aan elkaar

Hoe deze gewenste ontwikkeling zich ook

orde is gesteld, wordt nu het predikaat Select

van een EMT Naktuinbouw-erkenning.

te knopen, is daarmee tot op heden niet veel

voltrekt, Naktuinbouw zal altijd een onafhan-

succes geboekt. In sommige landen bestaan

kelijke systeembeheerder blijven. In het licht

Plant gebruikt. Flexibiliteit en adequaat handelen worden voor zowel producenten als

nauwelijks normen of normen met weinig

van kwaliteit en fytosanitaire gezondheid is

Naktuinbouw steeds belangrijker.

De ontwikkelingen die de afgelopen decennia

inhoud. In andere landen zijn de normen zo

onafhankelijke borging van systemen meer

In de dynamiek van de internationale handel

zijn ingezet, hebben hun waarde bewezen en

streng dat deze protectionistisch lijken. Voor

dan ooit een must!

Toekomst

neer het gaat regenen”.

De Europese Unie voert de handelsrichtlijn voor

De richtlijn Fruitgewassen betekent ook het einde

Siergewassen in. Hoewel de richtlijn een bindend

van de verplichte certificering voor fruitgewassen:

karakter heeft voor een zestiental siergewassen,

die wordt vanaf deze datum vrijwillig.

soon van Alewijn Broere. SBW wordt volledig los-

mogen de lidstaten zelf beslissen hoe ze de richt-

Met de invoering van Europese richtlijnen zijn de

gekoppeld van NAKS. Dit betekent het einde van

lijn uitvoeren. Nederland kiest voor implementatie

eisen voor teeltmateriaal binnen Europa verband

de directievoering en administratie door NAKS.

via de keuringsvoorschriften van NAKS.

voor alle tuinbouwgewassen geharmoniseerd en

Op 28 april 1992 worden Europese handelsricht-

gelden voor alle tuinbouwgewassen de wettelijke

lijnen voor teeltmateriaal van fruitgewassen en

kwaliteitsvoorschriften uit de Zaaizaad- en plant-

groenteplanten van kracht. Deze heeft Nederland

goedwet.

Om de toekomst van SBW zeker te stellen is het
zaak een directeur aan te stellen en de koers te
wijzigen. In 1991 komt die directeur er in de per-

1992

1991

Eigen broek ophouden

vertaald in keuringsvoorschriften van NAKB en
NAKG. In deze sectoren zijn alle belangrijke
gewassen voortaan keuringsplichtig.
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Instandhouding van gecertificeerde
moederbomen in het screenhouse
van Toetscentrum Horst
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Bang voor beestjes

Wat is een quarantaineziekte

Schadelijke organismen worden quarantaine-organismen. Deze Q-organismen zijn

Fytosanitaire zaken

organismen ‘die de productie in de land- en
tuinbouw voortdurend in gevaar kunnen
brengen’ en ‘waartegen bescherming van
planten beslist vereist is’.
(Fytorichtlijn 2000/29/EG).

De meest voorkomende quarantaineziekten

Tot 1993 bestond het werk van Naktuinbouw alleen uit kwali-

Boomkwekerijsector

teitskeuringen. Sinds 2007 hebben de keuringen van Naktuinbouw

• Erwinia amylovora (bacterievuur)
• Pear decline phytoplasma

voor tweederde een fytosanitair karakter. Inspecties van de plant-

• Appel proliferatie phytoplasma
• Pruimensharkavirus
• Phytophthora ramorum

gezondheid zullen komende jaren alleen nog maar meer de over-

Bloemisterijsector

hand krijgen. De wereld is bang voor beestjes, virussen en andere

• Bemisia tabaci
• Liriomyza spp.

ziekteverwekkers. Door de mondialisering van de tuinbouw en

• Puccinia horiana
• Radopholus similis
• Chrysantendwergziekteviroïde

het veranderende klimaat dreigt dit een steeds groter probleem

Groentesector

te worden.

(inclusief aardbeienplanten)
• Phytophthora fragariae var. fragariae
• Xanthomonas fragariae

Stammetjes doorzagen. Soms zit er niks an-

akelig torretje, dat alles lust en ook nog eens

ders op om te kijken of er een kever in zit. Of

best gedijt in het milde Nederlandse klimaat.

op zijn minst gangen in het hout. Maar dan

Een onwelkome nieuwkomer in Nederland.

nog, zelfs als de keurmeesters ruimhartig

De Plantenziektenkundige Dienst vond het

deze destructieve monstermethode toepas-

beestje in december 2007 bij een routinecon-

sen, glipt er wel eens een insect door. Je kunt

trole in een partij jonge esdoorns uit China,

immers niet àlle stammen van een partij

die bij een Westlandse importeur stond te

honderden doosjes Viagrapillen aantrof.

bomen doorzagen.

wachten op verzending. Het is een quaran-

Het komt niet vaak voor dat er smokkelwaar

Anoplophora chinensis, de Oost-Aziatische

taine-organisme, ook wel Q-organisme

tussen de planten zit en Viagra prikkelt

boktor, vrat zich kort geleden nog een weg

genoemd. Het torretje kan zeer grote econo-

uiteraard tot grappen. Zo’n partij geeft

door particuliere tuinen in het Westland. Een

mische schade aanrichten.

Smokkelwaar

Hilariteit alom toen een keurmeester in
januari 2009 tussen een partij bollen uit de
Filippijnen een paar kistjes sigaretten en

Naktuinbouw bij de douane aan.

Oprichting van Stichting Plantcert door de keu-

Eén gemeenschappelijke, fytosanitaire Europese

De keuringsdiensten, waaronder Naktuinbouw,

markt is als resultante van de uitvoering van het

krijgen van de PD het mandaat om de fytosanitaire

Witboek van Jacques Delors een feit. Fytosanitaire

inspecties uit te voerenvoor de afgifte van het

documenten voor de handel naar lidstaten verval-

plantenpaspoort.

LNV verleent een opstapsubsidie voor de intro-

len hierdoor. De communautaire markt betekent

Op 1 juni – de ingangsdatum van de Europese

ductie en certificering van kwaliteitszorgsystemen

het einde van de fytosanitaire grenscontroles

fytosanitaire richtlijn – geeft NAKB het eerste

in land- en tuinbouw.

binnen de Europese Unie. De EU introduceert het

plantenpaspoort uit aan boomkwekerij Zundert

plantenpaspoort, waarmee lidstaten elkaar garan-

in Wernhout voor een zending Quercus (eiken),

ties bieden voor de plantgezondheid. Ook voor de

bestemd voor een Duitse afnemer.

1993

1993

• Ditylenchus dipsaci

ringsdiensten NAK, NAKB, NAKG, NAKS en KCB
en het Productschap Tuinbouw. Het ministerie van

handel binnen de lidstaten is vanaf die datum een
paspoort nodig.
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Een Q-organisme moet altijd vernietigd wor-

Op 1 juni worden de volgende gewassen in de verplichte keuring opgenomen: Impatiens New Guinea-hybriden, Verbena-hybriden, Solanaceae,
Euphorbia pulcherrima, Araceae, Marantaceae en

Naktuinbouw keurt alleen teeltmateriaal:

inspecteert Naktuinbouw regelmatig op de

Verzekering

den. Bij zo’n vondst komen PD en Naktuin-

Het is een voorbeeld van fytosanitaire acties

jonge planten, stekken, enten, zaden, boom-

bedrijven of er in de planten geen Q-organis-

bouw meteen in actie. Samen vormen ze een

die bij Naktuinbouw kunnen plaatsvinden.

kwekerijproducten en weefselkweekmateriaal.

men zitten. Dat kan eens per twee weken

crisisteam om een grootschalige uitbraak te

De fytosanitaire rol heeft Naktuinbouw pas

De fytosanitaire controles op eindproduct

zijn of eens per half jaar. Onder meer de

voorkomen.

relatief kort. Tot 1993 waren alle fytosanitaire

groenten, fruit, snijbloemen en potplanten

omloopsnelheid van een gewas of de periode

keuringen de taak van de PD, een onderdeel

(het zogeheten consumptief materiaal) voert

waarin een Q-organisme voorkomt is hier-

schadelijk organisme toe. In 2007 trof de

De omliggende tuinen werden in dit geval

van het ministerie van Landbouw, Natuur-

het Kwaliteits Controle Bureau voor Groente

voor bepalend. Naktuinbouw inspecteert

Plantenziektenkundige Dienst in 761 import-

direct uitgekamd. De boktor bleek al aan zijn

beheer en Voedselkwaliteit (LNV). Naktuin-

en Fruit (KCB) uit.

niet alle individuele partijen. De kwaliteits-

partijen een quarantaine-organisme aan.

opmars te zijn begonnen. Zo’n tor vliegt niet

bouw, toen nog NAKB, NAKG en NAKS,

dienst bekijkt of een leverancier van teelt-

De tuinbouwsector denkt erover een verze-

meteen tien kilometer ver. Daardoor was het

concentreerde zich tot dan toe op kwaliteits-

afdoende om alle bomen en struiken te rooien

keuringen en rassencontroles. Bij een pro-

De Europese Unie was begin jaren negentig

administratieve eisen die de Europese Unie

en te vernietigen in een straal van honderd

bleem met de plantgezondheid schakelden

in fytosanitair opzicht druk bezig zichzelf tot

stelt en of zijn bedrijf geheel vrij is van Q-

kan leiden tot volledige ontruiming van een

meter rond het bedrijf, plus de partij van

de kwaliteitsdiensten de PD in en staakte de

een eenheid te smeden. In januari 1993 was

organismen. Aan elke partij hangt een label

bedrijf. Daar willen telers zich tegen indek-

70.000 besmette esdoorns. Ook andere impor-

kwaliteitskeuring tot de PD groen licht gaf

de interne markt van de Europese Unie voor

met daarop onder meer het nummer waar-

ken.

teurs werden meteen bezocht en gecontro-

om de keur te hervatten.

fytosanitair verkeer een feit. Geen controles

mee de leverancier die de planten verhan-

leerd. Een intensievere inspectiemethode van

Sinds 1993 voert Naktuinbouw in opdracht

meer aan de grens. De fytosanitaire eisen die

delt bij Naktuinbouw geregistreerd staat. Het

geïmporteerde partijen werd in februari 2008

van de PD de plantenpaspoortcontroles uit

de Europese lidstaten tot dan aan elkaar

plantenpaspoort is niet alleen een garantie

voor dit gewas van kracht. Naktuinbouw-

die de Europese Commissie voor vrijwel

stelden vervielen, evenals de fytosanitaire

dat er geen schadelijke ziekten en plagen in

keurmeesters kregen hierin een belangrijke

alle gewassen heeft voorgeschreven. Sinds

handelscertificaten. Er kwam vrij verkeer

het materiaal zitten. Het maakt ook tracering

rol. In de eerste helft van 2008 werd de Azia-

1 september 2007 doet Naktuinbouw ook de

van goederen voor in de plaats.

mogelijk: wie heeft het geproduceerd, waar

tische boktor nog vijftien keer aangetroffen.

import- en exportcontroles (fytoinspecties)

De lidstaten voelden zich echter toch wat

voor zogenaamde ‘derde landen’. Dit zijn

ongemakkelijk bij de gedachte dat het vrije

landen buiten de Europese Unie. Deze

verkeer ook betekende dat schadelijke orga-

inspecties vinden plaats onder de verant-

nismen vrijelijk door de EU versleept konden

In de anderhalf jaar dat Naktuinbouw import-

woordelijkheid van de PD.

worden. Om elkaar te kunnen garanderen

keuringen uitvoert, is nog geen enkele keur-

Naktuinbouw inspecteert de plantkwaliteit

dat een partij tuinbouwproducten vrij is van

meester verwond door een giftige plant of

nog net zo vaak als voorheen. Maar het keu-

schadelijke ziekten en plagen, werd in juni

door dieren die tussen de importplanten ver-

ringswerk is verdrievoudigd door de over-

1993 een plantenpaspoortregeling ingevoerd

name van fytosanitaire keuringen. De 55

voor elk gewas waar een quarantaine-orga-

keurmeesters van Naktuinbouw voeren de

nisme in kan voorkomen. Dat zijn eigenlijk

Niet alleen slangen, spinnen of schorpioenen

controles uit voor de drie sectoren van Nak-

bijna alle gewassen. Zaden zijn alleen pas-

zijn gevaarlijk. Naktuinbouw vindt bijvoor-

tuinbouw: boomkwekerij, bloemisterij en

poortplichtig als een Q-organisme via zaad

beeld enkele keren per jaar tijgermuggen in

groentegewassenproductie. Dit zijn dus alle

een besmetting kan veroorzaken, zoals bij

een partij planten. Tijgermuggen leggen eitjes

tuinbouwgewassen, behalve de bloembollen.

tomaat, ui, boon en zonnebloem. De opvol-

De bollensector heeft een met Naktuinbouw

ger van het fytosanitaire certificaat voor de

vergelijkbare organisatie, de Bloembollen-

Europese landen was hiermee geboren.

de larven volwassen insecten. Tijgermuggen

keuringsdienst (BKD). De Nederlandse Alge-

Sindsdien moeten ondernemingen die pas-

steken gemeen en kunnen knokkelkoorts

mene Keuringsdienst (NAK) voert keuringen

poortplichtige producten willen verkopen, al

overbrengen. Niet voor niets heeft elke keur-

uit op pootaardappelen en zaad van land-

is het maar aan de buurman, voldoen aan

meester een anti-insectenmiddel bij zich.

bouwgewassen.

een aantal administratieve eisen. Ook

1993

1993

Gegevensinvoer voor CLIENT-export

Jonge rol

Plantenpaspoort

materiaal voldoet aan de fytosanitaire en

De economische waarde van tuinbouwproducten stijgt. Een kilo tomatenzaad kost
50.000 euro, veel meer dan een kilo goud.
Tegelijk nemen de risico’s op infectie met een

kering te ontwikkelen tegen de vondst van
een quarantaine-organisme. Bij zo’n vondst
moet een teler zijn gewas vernietigen. Het

Steken en beten

stopt zitten. De risico’s op het oplopen van
een ziekte door een beet of steek zijn weliswaar klein, maar wel reëel.

in kleine hoeveelheden water, bijvoorbeeld in
bladholtes of in het op water aangevoerde
lucky bamboo (Dracaena). Onderweg worden

Voor vaste planten wordt op 1 juni werd een verplichte keuring in Nederland ingesteld, evenals
voor sierheesters en -coniferen. Het volledige
keuringssysteem gaat pas in 1994 van start.

Musaceae. Vanaf die datum worden bedrijven met
dergelijk teeltmateriaal tevens fytosanitair gekeurd.
Het volledige keuringssysteem gaat op 1 september van start.
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Grenscontroles overgenomen

Voor de hand liggend
Dat Naktuinbouw en niet de PD in 1993 de

Een andere mijlpaal was de overdracht van

keuringen voor de plantenpaspoorten ging

de fytosanitaire import- en exportcontroles

doen, was een voor de hand liggende stap.

van de PD naar onder meer Naktuinbouw. Al

De Europese Unie eist dat de leveranciers

het plantaardige materiaal dat de Europese

van teeltmateriaal geregistreerd staan bij

Unie in of uit gaat, wordt gecontroleerd op

ronde van de Plantenziektenkundige Dienst

een keuringsinstantie. De PD had zo’n

schadelijke organismen. Dit was altijd de

besmet met het aardappelspindelknolviroïde

register niet, Naktuinbouw wel. Bovendien

taak van de PD.

(PSTVd). Dit viroïde is levensgevaarlijk voor

kwamen de keurmeesters van de PD niet

In 2003 klonk gemor in de groente- en fruit-

onder meer aardappel- en tomatenplanten.

standaard bij alle producenten op het

sector. Het bedrijfsleven drong aan op doel-

bedrijf. De keurmeesters van Naktuinbouw

matiger werken en minder betalen aan PD

kwamen al wel op de bedrijven voor de kwa-

en KCB. Het Rijk zag een aanpak op afstand

dat het wettelijk verplicht is besmette planten

liteitscontroles en hadden al veel kennis

wel zitten. Dat mondde uiteindelijk uit in

te ruimen.

over schadelijke beesten, schimmels, bacte-

een nieuwe taakverdeling tussen PD en

Kuipplantentelers waren zich van geen

riën en virussen. Het bedrijfsleven vond het

keuringsdiensten in de plantaardige sector,

kwaad bewust en hadden de besmetting ook

wel zo efficiënt niet twee keuringsinstellin-

waaronder Naktuinbouw, vanaf september

gen op het bedrijf krijgen. Eén keuring, één

2007.

rekening; een stuk goedkoper en het kost

Naktuinbouw inspecteert sindsdien het

toom te merken.

ook nog eens minder tijd in vergelijking met

teeltmateriaal voor de bloemisterij-, boom-

Omwille van de pootaardappeltelers en toma-

twee aparte keuringen.

kwekerij- en groentegewassen, BKD de

tentelers werden de kuipplantentelers

komt het vandaan en waar is het heen gegaan.

Maar ook al voert Naktuinbouw het werk

bloembollen, NAK de akker- en landbouw-

Ook de Europese Commissie keurde de

Dat is belangrijk als er zich onverhoopt fyto-

in het veld uit, de PD blijft eindverantwoor-

producten en KCB inspecteert alles wat

nieuwe verdeling van taken goed, na een

sanitaire problemen aandienen.

delijk voor het voorkomen van besmettingen

bestemd is voor de consument: groente, fruit,

grondige audit, onder meer om te zien of

met schadelijke ziekten en plagen.

snijbloemen, potplanten en verpakkingshout.

er voldoende keurmeesters zijn en of hun

enkele vergoeding, noch van de staat, noch

De leverancier is gerechtigd zelf een planten-

Omdat bomen en vaste planten weer de

kennis grondig genoeg is. Gebleken is dat

van opgeluchte aardappel- en tomatentelers.

paspoort aan zijn zending producten te han-

grond in gaan, worden ze als teeltmateriaal

Naktuinbouw met haar brede takenpakket

Naktuinbouw ontwikkelde voor de kuipplan-

gen of de plantenpaspoorttekst te vermelden

beschouwd. Vandaar dat Naktuinbouw deze

flexibel op situaties kan inspelen.

tentelers snel een systeem waarmee bedrij-

op door Naktuinbouw geautoriseerde docu-

controleert en niet KCB.

menten die de partij vergezellen.

Grote consternatie eind 2006. Veel partijen
van de kuipplanten Brugmansia en Solanum
jasminoïdes die in Nederland werden
geteeld, bleken bij een algemene inspectie-

Gezien de grote economische waarde van de
pootaardappelteelt en de tomatenteelt in de
EU is het een Q-organisme. Dat wil zeggen

niet kunnen voorkomen. Voor hún planten is
het viroïde niet schadelijk en de aanwezigheid van PSTVd was aan geen enkel symp-

De belangrijkste voorwaarde voor overheve-

gedwongen hun planten te vernietigen. Voor
sommige telers ging het om hun complete
productie, inclusief moerplanten van bijzondere rassen. De telers kregen hiervoor geen

ven schoon uitgangsmateriaal konden produceren. In korte tijd heeft Naktuinbouw een
strikt bemonsterings- en toetsingssysteem

132 bedrijven met bloemisterijgewassen,

Voor veel landen is het belangrijk dat de

ling van fytosanitaire taken was voor de

ontwikkeld en in de praktijk gebracht. Neder-

205 met groentegewassen en 2.085 met boom-

fytosanitaire inspecties nog steeds onder

Nederlandse overheid dat ze erop aan kan

landse kuipplantentelers konden daardoor

kwekerijgewassen zijn, na aan strenge eisen

intensief toezicht van de PD gebeuren.

dat de inspecties volgens voorschrift ver-

snel over aantoonbaar PSTVd-vrije moer-

Het uitschudden van teeltmateriaal, om te

te hebben voldaan, geautoriseerd om zelf

Daarnaast wensen veel landen garanties

lopen. Daarvoor levert de PD nauwgezette

planten en stekken beschikken. Op initiatief

controleren of er insecten zijn meegekomen.

plantenpaspoorten te vervaardigen.

van Naktuinbouw dat zij onafhankelijk en

werkinstructies. Inmiddels is onder voor-

betrouwbaar werkt via strikte procedures.

waarden toegestaan dat Naktuinbouw zelf

Naktuinbouw voert jaarlijks circa 17.000

Tegen deze achtergrond heeft de minister

haar werkinstructies formuleert. De PD

inspecties uit. Elk jaar vindt de kwaliteits-

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

beoordeelt deze en audit Naktuinbouw

dienst tussen de 150 en 200 Q-organismen.

Naktuinbouw onder meer verplicht om te

intensief om te zien of de keurmeesters

Dan schakelt ze de PD in. Dit aantal is de

voldoen aan de ISO-certificeringsnormen

voor de volle honderd procent volgens de

laatste vijf jaar redelijk stabiel.

9001 en 17020.

instructies te werk gaan.

Op 24 juni werd het vijftigjarig jubileum van NAKB
gevierd te Venray. ‘s Ochtends was er een internationaal mini-symposium onder leiding van

1993

1993

Pijnlijke ontdekking

van Nederland is dit strenge systeem in de
hele EU ingevoerd.

Na twee jaar voorbereiding wordt op 1 september
het gewas roos in de verplichte keuring opgenomen. Het gaat om zowel zaad, onderstammen,

Alexander Heydendael (l), Rijkstoezichthouder

struikjes, zetlingen en stenten als ook weefsel-

LNV. ‘s Middag vond er een officieel programma

kweekmateriaal. Bedrijven met dit type rozen-

plaats met sprekers, waaronder de staats-

materiaal dienden zich te melden bij NAKS.

secretaris van LNV, D. Gabor.
< Vlnr. R. Fasol (de burgemeester van Horst),
M.A. Erkelens (oud-directeur NAKB), D. Gabor
(staatssecretaris LNV) en ir. J.E.C. Spithoven
(NAKB-voorzitter).

92

93

HOOFDSTUK 6 F Y T O S A N I T A I R E Z A K E N

N A K T U I N B O U W I N D I E N S T VA N K WA L I T E I T

Omschakeling voor de keurmeester

Grotere rol voor fytosanitaire aspecten

Door al deze handelsstromen is de kans

Van de PD kwamen achttien functionarissen

Fytosanitaire aspecten spelen in de tuin-

groot dat er een insect of virus meereist.

naar Naktuinbouw. Zij kenden het klappen

bouw een steeds grotere rol. Daarvoor zijn

De verspreiding van ziekten en plagen is

van de zweep. Maar de keurmeesters van

veel oorzaken aan te wijzen. Een van de

dus een stuk makkelijker geworden.

Naktuinbouw werden geconfronteerd met

belangrijkste is de mondialisering van de

een grote omschakeling. Konden ze voor-

tuinbouw. Daarnaast groeit het bewustzijn

heen hun werkzaamheden zelfstandig voor-

van fytosanitaire bedreigingen, waardoor

Niet alleen tuinbouwproducten reizen, ook

hun werk aantreffen. Ze doen al jaren import-

uit plannen, nu worden ze geleefd door hun

landen steeds meer garanties vragen.

consumenten reizen meer dan vroeger. De

inspecties, eerst bij de Plantenziektenkun-

agenda en aangestuurd door een planner op

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het

mensen zijn tuk op fruit zoals pomelo’s of

dige Dienst, nu bij Naktuinbouw. Tijdens het

kantoor. Op hun PDA krijgen ze te zien naar

fytosanitaire inspectiewerk van Naktuin-

drakenvruchten, die je in Vietnam op de

welk bedrijf ze moeten gaan. Als een bedrijf

bouw belangrijker wordt. Sommige landen

lokale markt kan vinden. Of ze willen een

belt dat er een lading stekken binnen is, moet

laten zelfs uitsluitend nog producten toe

bonsaiboompje, omdat de eeuwenoude

kevers, giftige duizendpoten of slakken die

de keurmeester er direct op af.

waar een kwaliteit-plus-certificaat van Nak-

bonsais in die Japanse tuin zo’n indruk

nekkramp kunnen veroorzaken en zelfs een

tuinbouw aan hangt. Voor de Nederlandse

hebben gemaakt.

vleermuis. Ze hebben een verzameling van

tuinbouw is Naktuinbouw een zeef voor

De export uit tropische gebieden zit vol

die vondsten opgebouwd.

ziekten en plagen. Een zeef die steeds fijner

exotische ziekten en plagen. De hedendaagse

afgesteld wordt.

consument omringt zich graag met luxe en

“Heb je nog wat gevonden?” Zo begint vaak
de werkdag van Wybo Zijlstra en Jacco
Starre, keurmeesters bij team Keuringen
Bloemisterijgewassen. Wybo en Jacco heb-

Consumenten reizen ook

Tuinbouwproducten reizen

ben een passie voor de diertjes die zij tijdens

speuren naar Q-organismen, komen ze regelmatig verstekelingen tegen: hagedissen, kikkers, slangen, spinnen, schorpioenen, grote

Jacco Starre is vooral geïnteresseerd in grote
kevers. Soms leveren zijn vondsten nakweek;
kevers die in het land van herkomst gepaard

mooie spullen.

hebben zetten onderweg de eieren af. Zo

Daarbij is weinig te gek: volwassen Spaanse

kweekte hij larven van een Zuid-Amerikaanse

In het verre verleden, toen een bloementeler

zelfde. Goedkope productie in een land als

olijfbomen en oude Italiaanse druiven-

neushoornkever op, om de kevers later toe te

nog van zijn eigen moerplanten stekte, waren

Kenia, Brazilië of Ecuador, terug naar Neder-

stronken komen de grens over, compleet

voegen aan zijn collectie gedroogde insecten.

uitheemse insecten en virussen geen serieuze

land om te bewortelen en te worden gekeurd

met druifluis en ander gespuis.

bedreiging voor de Nederlandse land- en

en daarna de hele wereld over richting afne-

tuinbouw. Andersom konden Nederlandse

mers. Alleen jonge groenteplanten worden

producten zonder fytosanitaire controle op

nog geproduceerd in de buurt van de teler.

Waar vroeger chrysanten en zonnebloemen

opgerolde slang in een Cycas revoluta is één

pad. Hoewel inmiddels de roep klinkt om

Ook jonge bomen en potplanten komen uit

alleen in het najaar van het veld kwamen en

van Zijlstra’s mooiste vondsten. Zijlstra heeft

weer net als vroeger lokaal te produceren

buitenissige oorden, deels omdat ze daar

tomaten uitsluitend van februari tot novem-

thuis een kamer met terraria ingericht om de

voor lokale consumptie – vooral uit milieu-

van oorsprong groeien, deels omdat ze daar

ber in de kas stonden, streeft een teler nu

oogpunt – is de realiteit heden ten dage

goedkoop geproduceerd kunnen worden.

vrijwel altijd naar jaarrondteelt om zijn uit-

anders. Tuinbouwproducten reizen.

Nederlandse importeurs halen ze hierheen om

rusting en bedrijfsgebouwen efficiënter te

ze te laten acclimatiseren of op te kweken,

benutten. Diversiteit is verdrongen door

Zaden produceren Nederlandse veredelings-

en vervoeren ze vervolgens naar andere

monoculturen. Kleine, versnipperd gelegen

bedrijven al lang niet meer in Nederland.

landen in West-Europa, Oost-Europa of de

bedrijven zijn vervangen door grootschalige

Ze kiezen voor zaadproductie in China, Chili,

Verenigde Staten. Bloembollen, van oudsher

tuinbouwondernemingen, bij voorkeur

Kenia of een ander land met lage lonen of

een typisch Nederlands product, komen nu

geclusterd in grootschalige tuinbouwgebie-

deskundigheidsbevordering: keurmeesters

een gunstig klimaat. Na de teelt halen ze de

een deel van het jaar uit landen als Chili of

den. Want ook dat is efficiënter.

zullen op fytosanitair gebied alle ontwikke-

zaden naar Nederland om ze te schonen, te

Nieuw-Zeeland. Zo kan Nederland jaarrond

Mocht een schadelijk organisme vroeger nog

lingen moeten volgen en alle pathogenen

bewerken, te verpakken en te toetsen.

uitgangsmateriaal leveren voor de wereld-

wel eens uitsterven omdat zijn waardplant

moeten herkennen. De keurmeesters volgen

Daarna gaan de zaden naar bestemmingen

wijde productie van bolbloemen, van China

niet op het veld stond, tegenwoordig grijpt

regelmatig opleidingen bij de PD.

over de hele wereld. Voor stekken geldt het-

tot Canada.

zo’n beestje zelden mis.

NAKB en NAKS fuseren op 1 mei tot de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Bloemisterijen Boomkwekerijgewassen (NAKB).

Wybo Zijlstra is gepassioneerd geraakt door
hagedissen uit Midden- en Zuid-Amerika.
Deze dieren zitten met enige regelmaat tus-

Altijd een waardplant in de buurt

Meer aandacht dan voorheen is er voor

1994

1994

Kevers en hagedissen

sen de planten uit de importzendingen. Een

dieren op te vangen. Als er beesten tussen
zitten die niet in zijn collectie passen, zoekt
hij er een nieuw baasje voor.

Op 1 mei betrekt NAKB het nieuwe hoofdkantoor
aan de Johan de Wittlaan 12 in Den Haag.

Foto: vlnr J.M. Rulkens (ondervoorzitter NAKB),
ir. J.E.C. Spithoven (voorzitter) en G. Kooij (ondervoorzitter NAKS).
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de wereldhandel in tuinbouwproducten en

Cultuuromslag

dus het spel leren meespelen.
Vrijheid, blijheid. Dat was het keurmeesters-

Juist uit deze landen komen vaak de streng-

vak vroeger. Keurmeesters waren baas over

ste eisen. Ze eisen niet langer garanties dat

hun eigen agenda en zaten soms hele dagen

een specifiek organisme afwezig is. Deze

in het veld.

landen vragen een Pest Risk Analysis (PRA).

In tien jaar tijd heeft er een complete cultuur-

In feite zien ze tuinbouwproducten als een

omslag plaatsgevonden. Het assortiment

Trojaans paard waarmee allerlei voor hen

gaat weliswaar nog steeds door de vingers

onbekende organismen het land kunnen

van de keurmeesters, maar de moderne
inspecteur is meer bezig met bedrijfssyste-

binnenkomen.

men auditen dan met veld- en partijkeurin-

Een PRA-eis betekent dat de exporteur moet

gen. Bovendien moet de kwaliteitsdienst zelf

aantonen dat het product zo geproduceerd

ook voldoen aan ISO-keurmerken, waardoor

en getoetst is dat elk risico op de import van

keurmeesters zelf ook geaudit worden en vol-

een plaag of ziekte is uitgesloten. Als een

gens vaste voorschriften werken. Twee

product in Nederland alleen bewerkt, maar

weken vooruit afspraken maken is er nauwelijks meer bij. Als een container planten in

niet geteeld is, mag Nederland niet als land

een haven arriveert, moet er snel een inspec-

van origine gelden. Dan moeten we als

Hogere barrières

teur heen. De keurmeester zet ’s morgens zijn

exporterend land aantonen dat ook uit het

PDA (elektronische agenda) aan, om te kijken

land van origine geen enkele aantasting is

waar hij die dag ingeroosterd staat.

geïmporteerd. Een dure en tijdrovende aange-

Eén keurmeester stond de veranderingen zo

legenheid. Maar noodzakelijk voor wie naar

tegen, dat hij de keus heeft gemaakt om te

deze landen wil exporteren. Want zolang

tolerantie: een dergelijk organisme mag in

van herkomst. Zo schrijven Canada, de Ver-

Steeds meer landen zijn zich bewust van de

Nederland geen PRA heeft, is er in feite

het geheel niet in het product voorkomen.

enigde Staten en Noorwegen sinds enkele

van palmen ter opsporing van Q-organismen

fytosanitaire gevaren én van de mogelijk-

sprake van een invoerverbod voor Neder-

De Europese Unie heeft verder een invoer-

jaren specifieke eisen voor aan de veldkeu-

woordelijkheden en werkwijzen duidelijker,

heid om met fytosanitaire eisen de eigen

landse producten. Naktuinbouw voert geen

verbod voor allerlei Solanaceae, nachtschade-

ringen, bemonstering en toetsing van

wat na een samenvoeging van twee diensten

markt te beschermen. Kennelijk blijft er een

PRA’s uit, dat doet de PD.

achtigen, omdat er te veel ziekten in zitten

waardplanten van Phytophthora ramorum, ook

geen overbodige luxe is.

die gevaarlijk kunnen zijn voor bijvoorbeeld

wel sudden oak death genoemd. Waardplan-

Belgische ministerie van Landbouw is kwartierma-

pootaardappelen of tomaten. Omdat de poot-

ten voor deze schimmel zijn onder meer

de andere kant van de wereld strenger. De

aardappelen- en tomatenteelten van zo’n

rhododendrons, bosbessen, eiken en beuken.

grenzen kent, worden fytosanitaire muren in

Europese Unie stelt ook hogere eisen dan

groot economisch belang zijn, huldigt de

Canada, de VS of Noorwegen vragen daar-

rap tempo opgebouwd, versterkt en verhoogd.

voorheen aan materiaal. In het algemeen

Europese Unie het principe ‘beter voorkomen

voor een extra veldkeuring of extra monster-

Het plafond is nog niet bereikt.

geldt: nieuwe problemen, strengere eisen. Er

dan genezen’. Alleen zaad van Solanaceae mag

name en toetsen vóór export. Naktuinbouw

Landen die voorheen nauwelijks fytosanitaire

komen met plantmateriaal frequent ziekten

Europa in, in de veronderstelling dat met

voert die werkzaamheden uit.

eisen stelden, vooral in Azië en Zuid-Amerika,

en plagen mee die in Europa grote schade

zaad weinig ziekten overgedragen worden.

werpen nu flinke barrières op. Gedeeltelijk

kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld de

komt dit omdat bij hen de waarde van de

Oost-Aziatische boktor.

eigen tuinbouwproductie toeneemt, waar-

Plantgezondheidscertificaten uit derde lan-

De fytosanitaire eisen worden niet alleen

PD snel op de hoogte van nieuwe eisen van

door het belang om die te beschermen

den doen niet altijd recht aan de realiteit

hoger, importerende landen vragen ook

landen. Als Albanië opeens geen stambonen-

groeit. Deels komt het doordat deze landen

van de partij. Voor quarantaine-organismen

steeds meer garanties. Ze stellen extra eisen

kever meer in sierteeltproducten wil toestaan,

voor het eerst op grote schaal meedoen aan

geldt binnen de Europese Unie een nul-

aan producten of aan bedrijven in het land

moet dat land die eis aankondigen in WTO-

Europese vergelijkingsproef bloemzaailingen
Pelargonium op het veld van NAKB in
Roelofarendsveen.

tificering maakt taakverdelingen, verant-

Nieuwe eisen
Meer barrières

Op 1 mei introduceert NAKB een klachtenprocedure
inzake levering van teeltmateriaal voor zowel afnemers als leveranciers. Bij een meningsverschil over

Naktuinbouw is door de hechte band met de

1995

recht wordt van kracht. Louis van Eylen van het

Overigens worden niet alleen landen aan

handelsverkeer nauwelijks nog geografische

1995

Verordening 2100/94 over Communautair Kwekers-

van het eigen territorium. Juist doordat het

1994

1994

het werk en de audits juist omarmd. ISO-cer-

Rechts: Importinspectie op het wortelgestel

behoefte aan afbakening en bescherming

96

vertrekken. Anderen hebben de versnelling in

Op 24 augustus passeren bij de notaris de statuten
van Plantconsult, een samenwerking tussen BKD,
NAK, NAKB en NAKG. Het bedrijfsleven kan bij Plant-

ker in Brussel voordat het Community Plant Variety

het geleverde teeltmateriaal kan dit aan NAKB als

consult terecht voor de ontwikkeling en begeleiding

Office (CPVO) zich vestigt in Angers, Frankrijk. Het

onafhankelijke organisatie ter beoordeling worden

van kwaliteitszorg.

Europees kwekersrecht neemt een grote vlucht en

voorgelegd. Uiteindelijk leidt dit tot een uitspraak

Nederlandse kwekers maken er direct goed

waarmee een of beide partijen hun voordeel kunnen

gebruik van.

doen.
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verband (World Trade Organization), voor ze

als in Nederland. Omdat het ene EU-land

Systeemkeuringen

officieel van kracht kan worden. Die aankon-

niet zit te wachten op de fytosanitaire ellende

Omdat de economische waarde van teeltma-

benadering de bedrijven zelf gaan toetsen in

digingen krijgt de PD en deze brengt Nak-

van het andere, zal binnen de Europese Unie

teriaal hoog is en het besmettingsrisico

plaats van elke partij afzonderlijk. Bij zo’n

tuinbouw daarvan direct op de hoogte.

vermoedelijk een eisenpakket ontstaan voor

groot, is er behoefte aan effectieve keurings-

systematische aanpak is de kans minder

Naktuinbouw krijgt wekelijkse updates van

veldkeuringen, bemonstering van planten en

methoden. Naktuinbouw verwacht de fyto-

groot dat er toevallig in een partij een

landeneisen van de PD door. Hoe ziet kever X

grond, bedrijfshygiëne en traceerbaarheid.

sanitaire keuring binnen enkele jaren op een

besmetting wordt gevonden.

eruit? Hoe ziet de aantasting door virus Y

“Naktuinbouw staat van oudsher vrij dicht bij
de praktijk. Daardoor zien we goed de knelpunten waar tuinbouwbedrijven mee worstelen bij fytosanitaire maatregelen. We voelen
goed als de ondernemers. We signaleren de

zullen plaats maken voor keuringen van een

Afstemmen

Praktijkgericht

de noodzaak om er iets aan te doen net zo

andere leest te schoeien. Productkeuringen

eruit? Foto’s ervan zitten bij de update. Een

Keuren in land van herkomst

keurmeester heeft drie vuistdikke mappen

Uniformiteit is een groot goed in de regel-

hele bedrijfsorganisatie. Bedrijven zullen

Als in landen van herkomst beter wordt

landeneisen in zijn standaarduitrusting.

geving. Steeds meer landen stemmen hun

samen met Naktuinbouw en in overleg met

gekeurd en de bedrijfshygiëne systematisch

fytosanitair beleid op elkaar af. Ook Neder-

de PD een programma ontwikkelen waarin

verbetert, kan veel schade in Nederland

knelpunten snel, we kaarten ze in een vroeg
stadium aan bij de overheid en we zijn niet te
beroerd om onze goede ingangen bij het
ministerie van LNV te gebruiken om druk uit
te oefenen om in gesprek te gaan met derde

land. Zo’n 170 landen, waaronder Nederland,

voorkomen worden. Veel schadelijke orga-

landen die fytosanitaire barrières opwerpen

zijn aangesloten bij de International Plant

nismen komen uit slechts een klein aantal

of Q-organismen exporteren. Voor de tuin-

Protection Convention (IPPC) de organisatie

landen.

bouw is dit een bijkomend gunstig aspect

die sinds 1951 bestaat en onder de vlag van

Naktuinbouw is in 2008 begonnen met pre-

van de overheveling van alle inspecties van

de voedsel- en landbouworganisatie FAO

audits in het buitenland voor productie van

(Food and Agriculture Organization van de

groentezaden. Dit als onderdeel van een

Verenigde Naties) opereert. Hier maken de

nieuw certificeringssysteem bij zaden. Op

landen internationale afspraken om de ver-

die manier smoort Naktuinbouw problemen

spreiding van ziekten en plagen tegen te

in de kiem en verscheept de tuinbouwsector

gaan en over maatregelen om dit te berei-

minder schadelijke organismen. Het gaat er

ken. Omdat Nederland zich dient te houden

immers om de kwaliteit aan de basis te

noodzaak is het ook van belang dat de keu-

aan die internationale afspraken, heeft dit

maken en in het vervolg van het proces te

ringsdienst het goede voorbeeld geeft. De

invloed op de keuringen. Zo hielden tot en

garanderen. Maar Naktuinbouw kan slechts

inspecteur dient zodanig te handelen dat

met 2008 Nederlandse zaadbedrijven Neder-

op verzoek van bedrijven keuren, het gaat

hij/zij niet wordt aangesproken op de ver-

land als land van herkomst van hun zaden

om een vrijwillig systeem. De wettelijke keu-

aan. Volgens het Communautair Douane

ringen in het land zelf blijven uiteraard uit-

de PD naar Naktuinbouw.” Peter Lentjes,
hoofd Fytosanitaire Zaken Naktuinbouw.

Kaal kammen

Vetgedrukt staat het in de hygiënevoorschriften voor keurmeesters: ‘Naast de hygiënische

spreiding van ziekten en plagen tussen partijen, zendingen, teelten en bedrijven.’
Dat betekent bij elk bezoek aan tuinbouwbe-

essentiële onderdelen van de bedrijfsvoering

Nederland bewerkten. Maar het IPPC schrijft

zijn opgenomen, zoals een kwaliteitszorg-

Naktuinbouw verwacht dat Nederlandse

voor dat veredelaars de locatie vermelden

systeem, risicoanalyses, het gewasbescher-

tuinbouwbedrijven zich gaan specialiseren.

waar de productie van het zaad heeft plaats-

mingsplan, de bedrijfshygiëne, scouting op

Met de fytosanitaire importcontroles willen

Ze kiezen er ofwel voor te voldoen aan de

gevonden. Daar kunnen immers bacteriën,

het bedrijf, opleiding van medewerkers en

overheid en bedrijfsleven voorkomen dat

hoge eisen die sommige importlanden stel-

virussen en viroïden in het zaad komen die

administratieve procedures. Zijn de product-

ziekten en plagen van over de grens Neder-

len en exporteren wereldwijd. Ofwel ze

gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

stromen gescheiden? Staat er een luisdichte

landse teelten en het openbaar groen aan-

en andere kleine insecten, zoals trips. En

beperken zich bewust tot de markt in de

Commercieel is het aantrekkelijker om

kas? Op welke locatie is de partij geprodu-

tasten. Omdat er verschillende incidenten

daarna goed de kam leegschudden. Kale

Europese Unie. Daarvoor is weliswaar voor

Nederland op de verpakking te hebben

ceerd? Kan de besmettingsbron getraceerd

zijn geweest waarbij de controle niet water-

keurmeesters krijgen wel eens op hun kop bij

een aantal gewassen een plantenpaspoort

staan. Nederland heeft immers een betrouw-

worden? Is bekend waar de besmette par-

dicht bleek, heeft Naktuinbouw samen met

een audit, als het kammetje nog in cellofaan

nodig, maar verder is er vrij verkeer van goe-

bare naam. Maar de afspraak is nu het land

tijen naar toe zijn vervoerd? Dat zijn de vra-

de ministeries van LNV en Financiën, de PD,

deren en in alle landen van de Europese Unie

van origine te melden, dus schrijft Naktuin-

gen waar bedrijven zich meer dan voorheen

de douane en andere keuringsdiensten de

gelden dezelfde fytosanitaire voorschriften

bouw dat voor aan zaadbedrijvenbedrijven.

mee gaan bezighouden.

afgelopen twee jaar mogelijke verbeteringen

schijnt tweemaal per jaar; in het voor- en najaar.

Daarvoor ontvingen de geregistreerde bedrijven

Uit lezersonderzoeken blijkt dat Naktuinbouw-

elk kwartaal NAKB-Informatief en circulaires. Ook

nieuws de achterban erg aanspreekt en als infor-

NAKG had een dergelijke informatievoorziening

matief wordt ervaren.

Stichting Plantcert wordt ECAS BV.
Aandeelhouders zijn de keuringsdiensten voor
groenten, bomen en landbouwgewassen NAKG,

gevoerd worden door de locale autoriteiten.

drijven, bij het betreden van welke ruimte dan
ook, een schone overal, overschoenen en
handschoenen aan en naderhand handen, ge-

Keuren aan de grens

1996

In september verschijnt de eerste NAKB-krant.

1996

Wetboek mocht dit, omdat ze de zaden in
Specialiseren

1995

Naktuinbouw kan in een dergelijke systeem-

reedschap, kleding en schoenen ontsmetten.
Een kammetje hoort tot de standaarduitrusting van keurmeesters. Luizen kammen betekent in dit geval bladluis uit de haren halen,

in het handschoenenkastje ligt. Overigens is
zelfs voor kale keurmeesters een haarnetje
wel in gebruik, als er gevaar bestaat van
besmetting via plantensap.

NAKB brengt de brochure ‘Met het oog
op kwaliteit’ uit, waarin de organisatie,
taken en werkwijze worden toegelicht.

NAKB en NAK, de Bloembollenkeuringsdienst

Het onderscheid tussen verplichte basis-

en daarnaast het maandblad Prophyta.

(BKD), het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en

keuring en vrijwillige certificering krijgt

Het eigentijdse medium met journalistieke inslag

Gewasonderzoek (Blgg) en het Kwaliteitscontrole-

nadrukkelijk aandacht.

en foto’s valt in goede aarde. Na de fusie van

bureau (KCB).

NAKB en NAKG wordt het periodiek voortgezet als
Naktuinbouwnieuws, uiteraard aangepast aan de
nieuwe huisstijlen in full color. Het eerste nummer
verschijnt in april 2000. In november 2003, tijdens
de Internationale Horti Fair, ziet de eerste inter-

98

nationale editie het licht; Naktuinbouw News ver-
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in het fytosanitaire garantiestelsel geïnventariseerd. Dit gebeurde in het project Fytogarant.
Direct in beeld was het toezicht aan de buitengrens en de intensivering van de samenwerking met de douane. Het zou een goede
zaak zijn om fytosanitaire procedures en
douaneprocedures te integreren. Een aantal
verbeteringen, zoals het integreren van de
systemen, wordt in 2009 toegepast.
Evaluatie Europese regels
In 2009 evalueert de Europese Unie de fytorichtlijn uit 2000. Vanuit Nederlands gezichtspunt zijn verschillende aanpassingen wenselijk. Zo moet de lange, verouderde lijst met
Q-organismen worden opgeschoond. De lijst
dient uitsluitend organismen te bevatten
waarvan introductie of verspreiding écht een
groot risico is. Ook heeft Nederland accreditatie van leveranciers voor ogen die zelf
beoordelingen of laboratoriumbepalingen
kunnen doen. Hun gegevens kan Naktuinbouw gebruiken om officiële beslissingen op
te baseren.
Het is nodig hogere eisen te stellen aan landen die naar Europa willen exporteren en
controles ter plekke te verbeteren. Inspectiemethoden en toetsmethodieken binnen de
Europese Unie zullen daarbij geharmoniseerd
moeten worden.
Tot slot wordt gepleit voor een overzichtelijker gebruik van plantenpaspoorten, mogelijk
zelfs met één logo of keurmerk op leveranciersdocumenten, die elke zending begeleiden. Uiteraard zal dan de leverancier aan
een aantal eisen moeten voldoen voor hij dit
logo of keurmerk mag voeren.
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Naktuinbouw als zelfstandig
bestuursorgaan

De Tweede Kamer

Vóór de oprichting van NAKG waren er soms
heftige discussies in de Tweede Kamer over
de keuring van groentezaden. Deze werden
geïnitieerd door de groentezaadbedrijven,
die een eigen keuringsdienst wilden: het BKZ.

Relatie met de overheid

Met de vorming van NAKG keerde de rust
terug.
Decennialang deden de keuringsdiensten
hun werk in stilte. Medio jaren negentig echter, tijdens de begrotingsbehandeling van het

Zo oud als Naktuinbouw is, zo oud is ook de betrokkenheid van het

ministerie van Landbouw, stelden de kamerleden Blauw (VVD) en Van Aardenne (CDA)

ministerie van Landbouw bij de keuringen en toelating van teelt-

vragen over de uitvoering van het kwekersrechtonderzoek voor groentegewassen.

materiaal tot het handelsverkeer. Maar de relatie met de overheid

Omdat het toelatingsonderzoek al jarenlang
door de keuringsdienst werd uitgevoerd, leek
het hen zinvol beide taken onder één dak te

is in de loop van de tijd veranderd. Waar Naktuinbouw tot 2006

brengen. Dat verzoek bleek een brug te ver:
pas in 2002 werd uit doelmatigheidsoverwe-

regelgevende bevoegdheid had, ligt het maken van algemeen ver-

gingen besloten om het kwekersrechtonderzoek voor groentegewassen van Wagenin-

bindende voorschriften voor de handel in teeltmateriaal nu bij de

gen naar Naktuinbouw in Roelofarendsveen
te verplaatsen. Het volledige pakket volgde in
2006.

overheid. Naktuinbouw is een zelfstandig bestuursorgaan, een

In 2007 is er in de Tweede Kamer meerdere

organisatie in het publieke domein, met taken van openbaar belang.

keren met de minister van LNV gedebatteerd
over het uitvoeren van volgens de Europese
fytosanitaire richtlijn verplicht onderzoek
door private laboratoria. Deze praktijk

vragen om een organisatie die soepel inspeelt

vorige eeuw, onder andere bij het Blgg in

teeltmateriaal gekeurd is op gezondheid en

op nieuwe ontwikkelingen.

Oosterbeek. De fytosanitaire richtlijn liet daar

kwaliteit. Het is een algemeen of, in termen

Naktuinbouw is een zogenaamd zelfstandig

geen ruimte meer voor; het onderzoek moet

van het ministerie, ‘openbaar’ belang.

bestuursorgaan (ZBO). Daarin is Naktuin-

door de overheid of een zelfstandig bestuurs-

De Zaaizaad- en plantgoedwet onderstreept

bouw niet uniek: universiteiten, onderzoeks-

dat belang, evenals de Europese richtlijnen

instellingen, uitkeringsinstanties of organisa-

In 2008 heeft LNV het takenpakket van Nak-

voor de handel in teeltmateriaal. De overheid

ties die subsidieregelingen uitvoeren, kunnen

tuinbouw volledig getoetst en akkoord bevon-

wil geen zwaar en afstandelijk apparaat neer-

die status ook bezitten.

den. De Tweede Kamer heeft zich daarover

zetten om die wettelijke taken uit te voeren.

Een ZBO staat niet los van de overheid; het

meerdere malen laten informeren.

De expertise en de dynamiek die nodig zijn

is een zelfstandige organisatie die tot doel

om op kwaliteit en gezondheid te keuren,

heeft een aantal helder omschreven taken

orgaan worden uitgevoerd.

Op 29 september neemt ir. J.E.C Spithoven, voor-

In de video vertellen drie geregistreerde

zitter NAKB, de eerste bedrijfsvideo in ontvangst

vermeerderaars, Jan van der Meij (chrysanten),

van Alfred Klaver. Hiermee maakt de keurings-

Cees v.d. Aardwegh (vaste planten) en Jacques

dingscommissie een programma opgesteld om

dienst voor het eerst aan een breed en internatio-

Botden (vruchtbomen), hoe zij NAKB ervaren

vaste planten in het laboratorium te toetsen op

naal publiek (Nederlands, Engels en Duits) duide-

en hoe de keurmeesters op hun bedrijven te

virussen en te gaan vermeerderen op aaltjesvrije

lijk wat de keuringen zoal inhouden. De video

werk gaan.

percelen. Er komt weinig deelname los. Het duurt

wordt verspreid onder internationale contacten en

tot 2008 voordat het vrijwillige certificerings-

andere geïnteresseerden en dient als lesmateriaal

systeem Select Plant, vooral gericht op virusvrije

in het agrarisch onderwijs.

Op 13 februari vergadert NAKB voor het eerst met
vaste plantenproducenten over de certificering
van teeltmateriaal. Er wordt door de voorberei-

1997

1997

bestond al sinds de vijftiger jaren van de

De overheid hecht er veel waarde aan dat

productie, zijn intrede doet bij vaste planten.
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helpende hand bij het in het leven roepen

ring een uitnodiging ontvangt, met daarbij

van keuringen van plantaardig teeltmateriaal.

alle stukken. Het bestuur van Naktuinbouw

Deze keuringen werden aanvankelijk veelal

vergadert zo’n zes maal per jaar; de minister

verricht door assistenten van de toenmalige

van Landbouw heeft dus de mogelijkheid

Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst. Ook het

om gemiddeld eens per twee maanden over

benodigde startkapitaal van 10.000 gulden

de schouders van de bestuurders van Nak-

plantgoedwet (Zpw) gebaseerd op hun ver-

werd door de overheid gefourneerd in de

tuinbouw mee te kijken.

plichte aansluiting bij de betrokken keurings-

vorm van een renteloos voorschot. Die

In de wet was ook de verplichting opgenomen

dienst. De verplicht aangeslotenen vielen

10.000 gulden – die overigens binnen twee

dat alle bestuursbesluiten van Naktuinbouw

voor de productie en verhandeling van teelt-

jaar weer aan de overheid werd terugbetaald –

met een algemeen verbindende werking aan

heeft drie keer dienst gedaan, niet alleen bij

de minister ter goedkeuring moesten worden

de oprichting van NAKG (1941) maar ook bij

voorgelegd. Tot het uitvaardigen van keurings-

NAKB (1943) en NAKS (1947). De betrokken

voorschriften bijvoorbeeld, of wijzigingen

tuinbouwsectoren waren met de financiële

daarin, kon de keuringsdienst dus alleen

In 1979/1980 kwam de aansluitingsplicht

injectie van de overheid erg geholpen.

besluiten na verkregen goedkeuring van de

onder Europees vuur te liggen. Een handelaar

streeks door de minister werd benoemd. Tot

De goede kwaliteit van teeltmateriaal,
waarmee de Nederlandse producenten en
handelaren een wereldwijde faam hebben
opgebouwd, was in de vorige Zaaizaad- en

materiaal onder het gezag van de keuringsdienst. Hierdoor konden de keuringsdiensten
de kwaliteitsvoorschriften als het ware intern
afdwingen.

in chrysantenstekken, Pieter Vriend, werd
beboet omdat hij niet was aangesloten bij

De komst van het Kwekersbesluit in 1941

in 1993 was dat de directeur Akker- en Tuin-

maakte een einde aan de vrijwillige keurin-

bouw van het ministerie van Landbouw.

Mandaatbrief over Naktuinbouw-taken van openbaar belang

den van de Europese Gemeenschap wist hij

gen die het bedrijfsleven tot die tijd had

De binding met de overheid was dus nauw.

(voor taken zie pag. 112)

zijn zaak voor het Europese Hof van Justitie

vormgegeven. In dit Kwekersbesluit wees de

Bovendien waren de keuringsdiensten

te krijgen.

minister van Landbouw keuringsinstellingen

bekleed met rijkstoezicht, wat inhield dat

Met succes, want het Hof oordeelde dat een

aan, en wel voor elk cultuurgewas één

zij rechtstreeks verantwoording moesten

instelling. In 1941 werd daarom de stichting

afleggen aan de minister. Dat toezicht werd

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor

uitgeoefend door een ambtenaar van het

sector levende planten en producten van de

Ministerie van LNV en minister van LNV, G. Verburg

Groentezaden (NAKG) gestart. Twee jaar later

ministerie en door een ambtenaar van de

bloementeelt.

Rechts: Directeur-generaal LNV ir. A.M. Burger (l) met voorzitter Naktuinbouw ir H.J. Lange

volgde de oprichting van de stichting Neder-

Plantenziektenkundige Dienst.

landse Algemene Keuringsdienst voor

Tot februari 2006 hadden deze toezichthou-

uit te voeren. Naktuinbouw kan in deze hoe-

Boomkwekerijgewassen (NAKB) en in 1947

dende ambtenaren recht van toegang tot de

danigheid een waardevolle rol spelen op het

die van de stichting Nederlandse Algemene

vergaderingen van het bestuur en het dage-

gebied van kwaliteit en plantgezondheid.

Keuringsdienst voor Siergewassen (NAKS).

lijks bestuur. De toezichthouders kregen voor

regeling werden de door de keuringsdiensten

Een rol die niet alleen van belang is voor de

NAKB en NAKS fuseerden in 1994 tot de

deze vergaderingen altijd een uitnodiging,

gestelde kwaliteitsvoorschriften algemeen

tuinbouwsector, maar die tegelijkertijd van

stichting Nederlandse Algemene Keurings-

vergezeld van alle stukken. Dit recht van

verbindend verklaard. In de huidige Zpw is de

algemeen belang is.

dienst voor Bloemisterij- en Boomkwekerij-

toegang werd door de wetgever zo belangrijk

constructie van verplichte aansluiting geheel

gewassen (NAKB). In 2000 gingen NAKB en

gevonden dat het in de Zaaizaad- en plant-

NAKG op in de huidige keuringsinstelling

goedwet werd verankerd.

Naktuinbouw, die bij die gelegenheid werd

Met komst van de Zaaizaad- en plantgoed-

aangeduid als ‘kwaliteitsdienst’.

wet 2005 (daarover later meer) is het recht

In den beginne
Die verhouding met de overheid is niet altijd

en NAKG de intentie uit om te gaan fuseren per
1 januari 2000. Het is de aanzet tot de vorming

Het bestuur van al deze stichtingen stond

Wel is elders bepaald dat de rijkstoezicht-

er van meet af aan. Zo bood de overheid de

onder leiding van een voorzitter die recht-

houder nog altijd voor elke bestuursvergade-

Het NAKB-laboratorium ontwikkelt een eigen
methode voor resistentietoetsing op kas- en
tabakswittevlieg in siergewassen. De toets-

1998

Op 18 maart spreken de besturen van NAKB

NAKS. Met groot gevoel voor de kernwaar-

aansluitingsplicht voor het uitsluitend distribueren van chrysantenstrekken in strijd is
met de communautaire marktordening in de

Het arrest van het Europese Hof spaarde de
aansluitingsplicht voor de productie van
teeltmateriaal. Ten aanzien van de verhandeling was reparatie nodig: bij ministeriële

losgelaten. Zowel de handel als de productie
is weer in één systematiek ondergebracht.

van toegang niet meer in de wet opgenomen.

hetzelfde geweest, maar betrokkenheid was

1998

1998

minister van Landbouw.

Vriend blaast aansluitingsplicht deels op

Tijdens de Internationale Bloemenvaktentoonstelling in Aalsmeer presenteren NAKB en NAKG de
nieuwe laboratoriumtechniek PCR (Polymerase

van Naktuinbouw.

gewassen zijn Pelargonium grandiflorum (Franse

Chain Reaction).

Op 25 november en 17 december gaan beide

geranium) en Euphorbia pulcherrima (kerstster).

Deze voor de tuinbouw nieuwe techniek vereen-

besturen akkoord met de voorstellen voor de

De resistentietoets is dusdanig uitgekristalliseerd

voudigt het vaststellen van onder meer Agrobac-

bestuurlijke en organisatorische inrichting van

dat deze ook op rassen en selecties van andere

terium tumefaciens in roos en tabaksratelvirus

de nieuwe kwaliteitsdienst.

gewassen toepasbaar is. In 1999 volgt een toets

(TRV) in vaste planten. In de gezamenlijke stand

op tripsresistentie in groentegewassen.

worden voorbeelden getoond van ziektebeelden
en onderzoeksapparatuur.
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Ketenbrede keurvoorschriften

len voor de verschillende gewassen. Maar

Deze keuringsvoorschriften hadden betrek-

pas na goedkeuring door de minister konden

king op het hele handelsverkeer. Iedereen

NAKB, NAKG en NAKS deze voorschriften

die zich bezig hield met de productie en ver-

toepassen in de praktijk.

Zaaizaad- en plantgoedwet





En zo waren er dus begin vijftiger jaren twee

dr. ir. A.W. van der Plassche, meende dat

handelaar en de im- en exporteur. De keu-

regelingen naast elkaar: het Kwekersbesluit,

behoedzaam opereren was geboden. Op

ringsinstellingen NAKB, NAKS en NAKG had-

dat uitsluitend betrekking had op de binnen-

het departement van landbouw zwaaide de

den van begin af aan een verticaal karakter:

landse handel, en de Keuringswet Tuinbouw-

de voorschriften golden in de hele keten.

zaden en -plantgoed, die ook op de export

bezetter uiteindelijk de scepter.

Diverse ontwerpers mochten voorstellen

indienen voor een beeldmerk. Aanvankelijk

van teeltmateriaal van toepassing was. In de

werd gemeend dat een kiemend zaad, een

In het Kwekersbesluit van 1941 waren een

landbouwsector waren ook nog eens diverse

erwt of een ander beeld dat verwijst naar de

aantal bepalingen opgenomen over het ver-

voorschriften van kracht rond het verkeer

aard van de werkzaamheden passend zou zijn.

keer met teeltmateriaal. Maar deze bepalin-

met teeltmateriaal. Er was een veelheid aan

Toen dat niet tot een bevredigend ontwerp

gen waren vooral afgestemd op landbouw-

naast elkaar liggende wetten; er ontstond

gewassen in engere zin. Zo werd er gewerkt

behoefte aan één overzichtelijke regeling. Na

met bindende rassenlijsten. Alleen rassen

gedegen voorbereiding werd daarom in 1958

stel te maken. Hij ontwierp een vlak met op

leidde, trok men de stoute schoenen aan.

De heer Van den Berg, grafisch vormgever

van beroep, werd gevraagd een nieuw voor-

die op deze lijsten waren opgenomen moch-

Voor het zaaizaad en het plantgoed van

keuringsdienst aan te sluiten, die dat teelt-

bij de Tweede Kamer een ontwerp-Zaaizaad-

de bovenrand de letters NAKG en in het wit

ten worden verhandeld. Bovendien kende

tuinbouwgewassen riep de overheid daarom

materiaal in haar portefeuille had.

en plantgoedwet ingediend. Deze wet moest

uitgespaard een zogenaamde ‘gekropte’ zak.

het Kwekersbesluit een stringent gesloten

in 1952 de Keuringswet Tuinbouwzaden en

Onder verhandelen verstond de wet: te koop

alle voorgaande regelingen vervangen.

Daarin werden zaden toentertijd gewoonlijk

keuringssysteem. Dit systeem paste niet

-plantgoed in het leven. Belangrijkste maat-

aanbieden, verkopen, afleveren en kennelijk

goed bij de toen al dynamische tuinbouw,

regelen in die wet waren de aansluitplicht

tot dit doel in voorraad hebben. De aansluit-

De structuur van het Kwekersbesluit, waar-

waar gewerkt werd met een grote hoeveel-

en de rol die de keuringsinstellingen daarin

plicht en de rol van NAKB, NAKG en NAKS

in het kwekersrecht en het verkeer met

Duitse heerser op het departement dit goed-

heid wisselende rassen met uiteenlopende

kregen. Rassenlijsten en stringente gesloten

gold voor groentegewassen en bloemenzaden,

teeltmateriaal tezamen zijn geregeld, bleef

keuren? Dat bleek het geval, ondanks het

kenmerken.

keuringen waren voor de tuinbouwgewassen

de plantsjalot en plantui, boomkwekerij-

onveranderd in de nieuwe ontwerpwet. Ook

patriottische karakter. Het beeldmerk van

niet langer verplicht.

gewassen, waaronder alle fruitgewassen en

de hoofdbeginselen van de regelingen uit de

NAKG hield een kleine 50 jaar stand, tot

aardbei, en voor een aantal rassen van iep,

Keuringswet Tuinbouwzaden en -plantgoed








De tuinbouw kent een grote verscheidenheid

Artikel 2 van de Keuringswet bepaalde dat

populier, wilg en es. Enkele speciale sier-

werden zonder veel wijzigingen opgenomen.

aan gewassen en een nog grotere verscheiden-

het bedrijfsmatig telen, bewerken, verhande-

gewassen vielen ook onder de nieuwe regels,

De wetgever gaf de nieuwe Zaaizaad- en

heid aan rassen. De productie van tuinzaad

len, invoeren, uitvoeren of ten uitvoer aan-

zoals anjer, cyclaam, chrysant en freesia.

plantgoedwet het karakter van een kader-

vindt en vond bovendien voor een groot deel

bieden van teeltmateriaal voor tuinbouwge-

In al deze sectoren was het telen, verhan-

wet. Dit schiep de mogelijkheid de uitvoe-

in het buitenland plaats.

wassen alleen was toegestaan voor hem die

delen en exporteren van zaaizaad en plant-

ring voor de landbouwgewassen anders te

Die twee factoren maakten het in de jaren

zich aansloot bij een aangewezen keurings-

goed slechts toegestaan voor aangesloten

laten zijn dan die in de tuinbouwsectoren.

veertig en vijftig voor de keuringsdiensten in

instelling. Het waren de stichtingen NAKB,

producenten.

Aanvankelijk introduceerde de Zaaizaad-

de tuinbouw onmogelijk het keuringsterrein

NAKG en NAKS die de taak kregen deze wet

In de Keuringswet Tuinbouwzaden en -plant-

en plantgoedwet voor tuinbouwgewassen

goed te doorlopen.

uit te voeren. Dit werd vastgelegd in een

goed werd niets gezegd over de kwaliteits-

rassenlijsten met alleen een voorlichtend

Het strikt gesloten, nationale keuringssys-

algemene maatregel van bestuur.

eisen en de toetsing daaraan door middel

karakter.

teem, met bindende rassenlijsten, zorgde

Kortom, wie bedrijfsmatig actief was met

van keuring. De keuringsdiensten konden

Een bindend karakter van de rassenlijst

voor een onwerkbare situatie.

teeltmateriaal, was verplicht zich bij die

zelf kwaliteits- en keurvoorschriften opstel-

– zodat alleen de daarop geplaatste rassen

In het najaar worden op verzoek van Rijkswater-

staat twee percelen grond afgestaan voor verbre-

ding van de snelweg A4 en de aanleg van de Hoge

1999



1998

Het toenmalige bestuur, voorgezeten door

vermeerderaar, de bewerker, de teler, de

Aansluitplicht

Keurin
gsregl
ement
Naktuin
bouw

1941 kwamen tal van zaken aan de orde. Een
met een passend beeldmerk.

maken: de zaadproducent, de veredelaar, de

als bedo
eld in
artikel
20 van
de Zaai
zaaden plan
tgoedw
et 2005

Bij de oprichting van NAKG op 11 augustus

daarvan was het ontwikkelen van briefpapier

handeling van teeltmateriaal had er mee te

SJGUFO
7PPSTDI

Een beeldmerk in oorlogstijd

opgeslagen en vervoerd. Op deze zak prijkte
een leeuw met in een van zijn klauwen een
bos aren. Dit ontwerp sloeg aan. Zou de

het in 1990 ter gelegenheid van de nieuw-

bouw in Roelofarendsveen werd vervangen.

De besturen van NAKB en NAKG stemmen op 23 juni unaniem

in met het fusievoorstel, en gaan samen het nieuwe millennium
in als ‘Naktuinbouw’.

Snelheidslijn.

Het nieuwe beeldmerk is op 3 november op spectaculaire

In ruil daarvoor krijgt Naktuinbouw de beschikking

wijze onthuld op de Internationale Bloemenvaktentoonstelling

over twee tuinbouwpercelen van samen 4 hectare

in Aalsmeer. Het beeldmerk, ontworpen door Arno Geels

aan de Sotaweg, waarop ook een kas en een

en Lucie Vijverberg uit Den Haag, verbindt ‘de kiem van alle

werkschuur staan. De locatie wordt ingericht voor

leven’ met ‘alles dat groeit en bloeit’.

rassenonderzoek.

Volgens de ontwerpers past het bij Naktuinbouw als een

organisatie die “de traiteurkant van de landbouw bestrijkt”.
Het beeldmerk benadrukt de vitaliteit en betrouwbaarheid

van Naktuinbouw, die vanaf 2000 ‘kwaliteitsdienst’ in plaats
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van ‘keuringsdienst’ zal heten.
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in werking. Later is deze wet ingrijpend

meer. De regels gelden namelijk voor ieder-

speciaal in het leven geroepen voor Naktuin-

gewijzigd: de nu geldende Zaaizaad- en

een. In de plaats van tuchtrecht is daarom

bouw: de constructie werd al in 1974 bedacht

plantgoedwet 2005 (Staatsblad 2005, nr. 184)

als nieuw stelsel een combinatie van

door de Groningse staatsrechtgeleerde

– die vanaf 1 februari 2006 van kracht is –

bestuursrechtelijke en strafrechtelijke hand-

Michiel Scheltema. Hij onderscheidde een

kent geen aangeslotenen en geen regelgeven-

having in het leven geroepen.

aantal bestuursorganen van de overheid, die

de bevoegdheid voor Naktuinbouw.

Tegenwoordig is sprake van bestuursrechte-

ten opzichte van de regering een zekere zelf-

Heden ten dage is het de minister van Land-

lijke handhaving wanneer het over schorsen,

standigheid bezaten. Scheltema betoogde

bouw, Natuur en Voedselkwaliteit die de

intrekken of doorhalen van een erkenning of

dat het instellen van ZBO’s juridisch van

regels stelt. De minister oefent daarmee

registratie gaat. Ook de bevoegdheid van Nak-

belang is, in verband met het naar behoren

direct invloed uit op de keuringen van Nak-

tuinbouw om ondeugdelijk teeltmateriaal

kunnen uitoefenen van de ministeriële ver-

tuinbouw. Ook is er nu niet langer sprake

uit het handelsverkeer te halen en de

antwoordelijkheid. Vandaag de dag beschouwt

Het ontwikkelen van een ras is een zaak van

van een aansluitplicht. Deze constructie is

bevoegdheid van bestuursdwang – waaronder

men als ZBO: het bestuursorgaan dat krach-

lange adem, de voortbrenging van zaad of

onder invloed van Europees recht in de lucht

het opleggen van een last onder dwangsom –

tens publiekrecht is ingesteld, met openbaar

plantmateriaal evenzeer. De sector uitgangs-

komen te hangen. Immers, bij een gemeen-

valt onder het bestuursrecht.

gezag is bekleed en niet hiërarchisch onder-

materiaal heeft nadrukkelijk oog voor con-

schappelijke Europese markt van tuinbouw-

Dit laatste vervult een nuttige functie, bij-

geschikt is aan de minister. Naktuinbouw is

tinuïteit en de lange termijn. Naktuinbouw

producten past geen nationale marktorde-

voorbeeld bij het tegengaan van herhaling

een dergelijk zelfstandig bestuursorgaan.

ning. Het onderscheid in twee werelden – die

van een eenmaal gepleegde overtreding.

Om de ministeriële verantwoordelijkheid

van aangeslotenen en niet-aangeslotenen –

Daarnaast zal – in het geval van gepleegde

goed uit te kunnen oefenen, heeft de minis-

diensten NAKB, NAKG en NAKS, de heren

weerspiegelt dat beeld in relatief lange loopbanen van bestuurders en medewerkers.
De eerste twee voorzitters van de keurings-

Hoofdvestiging Plantenziektenkundige Dienst

in het handelsverkeer mogen komen – zou

was zeer bepalend voor de zeggenschap,

en niet meer te herstellen overtredingen –

ter Naktuinbouw onder een aansturings- en

dr. ir. A.W. van der Plassche en diens opvol-

te Wageningen

voor deze gewassen bij algemene maatregel

handhaving en financiering bij Naktuinbouw

het strafrecht een functie vervullen. Het

toezichtarrangement geplaatst.

ger ir. W. van Soest vervulden deze functie

van bestuur moeten worden ingevoerd. Hier-

en zijn voorgangers.

strafrecht is bedoeld om strafbare handelin-

van werd zeer beperkt gebruik gemaakt.

Vanaf februari 2006 is er één regime dat voor

gen te vervolgen, het bestuursrecht is

Mr. Ing. H.A. Harmsma (directeur Plantenziek-

iedereen geldt. Wie teeltmateriaal in de han-

bedoeld om onwenselijke handelingen

Dit aansturings- en toezichtarrangement

tenkundige Dienst) en ir. N.C.A. Koomen (direc-

del brengt, registreert zich bij Naktuinbouw

te corrigeren. In een handhavingsprotocol

is omschreven in het Aansturings- en infor-

het gezicht van NAKG en zijn collega

en is daarbij gebonden aan de wet, op deze

heeft de minister de afspraken vastgelegd

matieprotocol dat in 2003 door de secretaris-

G. Elzenga van NAKB/NAKS maakte van

wet steunende algemene maatregelen van

tussen het Openbaar ministerie, het minis-

generaal van het ministerie van LNV is vast-

1967 tot 1986 de 19 jaar vol.

bestuur en ministeriële uitvoeringsvoor-

terie van LNV en Naktuinbouw.

gesteld. Het protocol schetst het wettelijke

Ook de huidige directeuren van Naktuin-

teur Naktuinbouw) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst voor validatieonderzoek

Van aangeslotene tot
geregistreerde

kader waarbinnen Naktuinbouw moet

instelling, mocht geen teeltmateriaal in de

verbindende voorschriften van de private

opereren. Ook zijn er in het protocol afspra-

handel brengen. Die bepaling werd in de

keuringsinstelling, gericht op aangeslotenen,

Zaaizaad- en plantgoedwet overgenomen uit

is dus een einde gekomen. Dit lijkt misschien

de Keuringswet Tuinbouwzaden en -plantgoed.

niet zo’n ingrijpende verandering, maar

De bepaling uit het Kwekersbesluit – alleen

juridisch was het dat wel.

Zelfstandig bestuursorgaan

van officiële keuringsdienst niet langer samen te

Naktuinbouw en handhaving

Oud-secretaris mr. J. Saathof diende 33 jaar
en zijn opvolger mr. R.P.J.M. Koning 31 jaar.
Directeur ir. G.T. Grooters bepaalde 33 jaar

bouw, ir. N.C.A. Koomen (met 35 jaar een
constante factor) en ir. J.E.M van Ruiten (23
dienstjaren op de teller), alsmede secretaris

ken gemaakt over taken, verantwoordelijk-

mr. R.M. Broenink (sinds 1989) passen perfect

heden en bevoegdheden.

in deze traditie. Tal van medewerkers bereik-

De voorbereidingen voor de huidige Zaaizaad-

Daarnaast is de informatievoorziening in het

ten dienstverbanden van 40 jaar en meer.

en plantgoedwet startten in 2000. Naktuin-

protocol geregeld. Naktuinbouw behoort de

Nog meer collega’s ontvingen bij hun 25-jarig

bouw vervulde al sinds jaar en dag een

minister gericht te informeren, deels door

substantiële publieke rol naast het primaire

periodieke verstrekking van de documentatie

jubileum de bijbehorende bedrijfsdecoratie.
Continuïteit is ook het adagium in de besturen
van de keuringsdiensten, waar het 25 jaar of

De band die producenten en leveranciers

Met het opheffen van de aansluitplicht ver-

bestuursorgaan het Rijk. Met de nieuwe

die in het protocol is benoemd en deels door

langer dienen van ‘de goede zaak’ geen uit-

hadden met de keuringsinstelling werd dus

dween ook de door Naktuinbouw uit te oefe-

Zaaizaad- en plantgoedwet kreeg Naktuin-

contactmomenten. Twee maal per jaar houdt

zondering is. De huidige voorzitter van Nak-

vastgelegd via een plicht tot aansluiten. Op

nen tuchtrechtspraak. Het tuchtrecht is

bouw officieel een nieuwe status aangemeten,

het ministerie toezichtgesprekken met de

tuinbouw ir. H.J. Lange is daar met 26 jaar

1 juli 1967 trad de Zaaizaad- en plantgoedwet

immers een groepsrecht, maar van een

namelijk die van ‘zelfstandig bestuursorgaan’.

directieleden en de secretaris van het

bestuurswerk, waaronder 7 jaar voorzitter-

(Wet van 6 oktober 1966, Staatsblad 1966, 455)

groep – de aangeslotenen – is geen sprake

De term zelfstandig bestuursorgaan is niet

bestuur van Naktuinbouw.

2000

dig is om vermeerderingsactiviteiten en de status

Aansturing en toezicht

schriften. Aan de werking van algemeen

worden gebracht – werd niet overgenomen.

Voor de fusie is al geconcludeerd dat het verstan-

respectievelijk 26 en 15 jaar.

Wie niet was aangesloten bij een keurings-

goedgekeurd materiaal mag in de handel

2000

Geen eendagsvliegen

schap, een goed voorbeeld van.

De wil van de tuinbouwkeuringsdiensten om
samen verder te gaan wordt een succes; NAKB
en NAKG fuseren. Op 1 januari 2000 is de formele

laten gaan. De Stichting Vermeerderingstuinen

oprichtingsdatum van de Nederlandse Algemene

Nederland (VTN) ontstaat, Rob Koning wordt daar-

Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw).

van directeur. VTN gaat vanaf 31 december 1999

De bestuurlijke structuur met sectorbesturen voor

zelfstandig verder en krijgt de 35 hectare grond in

bloemisterij-, boomkwekerij- en groentegewassen

Horst in eigendom en 29 hectare in Zeewolde in

weerspiegelt de sectoren die Naktuinbouw bedient.

pacht.

Voorzitters Spithoven (l) van NAKB en Scholten (r),
van NAKG ondertekenden de fusiestukken in 1999.
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Wil Naktuinbouw een taak uitvoeren die niet
in deze lijst is opgenomen, dan moet daar

Europese richtlijnen,
Nederlandse wetten

In 1943 verscheen het eerste nummer van het

ministeriële goedkeuring voor zijn. Gaat

Alle teelten op het werkterrein van Naktuin-

Naktuinbouw zonder die toestemming toch

bouw vallen onder Europees recht. In Europese

activiteiten buiten haar takenlijst uitvoeren,

richtlijnen is opgenomen dat teeltmateriaal

dan brengt Naktuinbouw haar keurings- en

aan een aantal eisen moet voldoen. Alleen

zaadteelt en uitleg over de keuringswerk-

inspectiebevoegdheid in gevaar.

materiaal dat aan die eisen voldoet, mag

zaamheden. Met hulp van gastschrijvers

worden verhandeld. Dit vormt de basis van

werd voorlichting gegeven voor de zaadteelt

de verplichte standaardkeuring die Naktuin-

en -verwerking.

Ook het veld in

periodiek ‘Mededelingen van de NAKG’, de
opvolger van ‘de Zaadwereld’. Het bevatte
overwegend technische informatie over de

In 1947 kreeg het orgaan de naam Zaad-

De relatie tussen Naktuinbouw en de over-

bouw uitvoert.

heid is stevig verankerd in wetten en regelin-

In Nederland zijn deze Europese richtlijnen

gen. Maar dat betekent niet dat die relatie

vertaald in de Zaaizaad- en plantgoedwet en

De maandelijkse verschijning waarborgde

uitsluitend bestaat uit gesprekken voeren en

daarop steunende regelingen. Deze vertaal-

actuele berichtgeving en er was ruimte voor

toezicht uitoefenen van achter een bureau.

slag heeft niet Naktuinbouw, maar de wet-

zowel zakelijk als persoonlijk nieuws.

Zo wordt Naktuinbouw periodiek onderwor-

gever gerealiseerd. Naktuinbouw heeft dit

Gaandeweg verminderden het draagvlak

pen aan audits. De Plantenziektenkundige

wetgevingsproces ondersteund.

Dienst voert deze audits uit. Ook andere

belangen en werd het periodiek voortaan
uitgebracht in samenwerking met de NTZ.

voor de bladformule en de belangstelling
voor adverteren, waarmee het Zaadbelangen
grotendeels werd bekostigd. In 1987 werd

door de minister van Landbouw aangewezen

De ondersteuning van Naktuinbouw strekt

een nieuwe weg ingeslagen. De ambitie was

instanties – denk aan de Raad voor de

zich ook uit tot het bijstaan van functionaris-

om tweemaal per jaar een internationale,

Accreditatie – voeren audits uit.

sen van het ministerie van Landbouw, Natuur

Engelstalige uitgave te publiceren onder de

en Voedselkwaliteit die in Brussel acteren in

naam Prophyta. Eenmaal in het voorjaar,
samenvallend met het congres van de Fédé-

Na afloop van de ondertekening op 15 juni 2007

Ook zijn in het protocol door de overheid

taken, anders dan van openbaar belang, is

Een audit is een systematisch en onafhanke-

de diverse Permanente Comités. Deze comités

van de overeenkomst Plantkeur (vlnr):

gedefinieerde prestatie-indicatoren opgeno-

niet toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan

lijk onderzoek. In het onderzoek wordt

vallen onder de Europese Commissie, denk

ir. J.E.M. van Ruiten (Naktuinbouw)

men en zijn er eisen geformuleerd voor de

marktactiviteiten of andere commerciële

bepaald of de kwaliteitsactiviteiten en de

daarbij aan het Permanent Comité Zaaizaden

phyta slaagde het bestuur er in de sierteelt,

ir. H.J. Lange (Naktuinbouw)

rechtmatige besteding van publieke middelen.

diensten. Dit verbod op marktactiviteiten is

resultaten hiervan overeenkomen met vast-

en het Permanent Comité Siergewassen en

verenigd in Ciopora, te interesseren. De prak-

ir. M. de Graaf (KCB)

Belangrijk element daarbij is de controle.

gebaseerd op het Europees recht, om precies

gelegde regelingen. Ook wordt onderzocht

Fruitgewassen.

tijk is echter weerbarstig; van de goede voor-

drs. J.H.G. Goebbels (BKD)

Ofwel, of Naktuinbouw steeds taken van

te zijn artikel 2 van richtlijn 2000/29/EG. In

of de regelingen doeltreffend ten uitvoer

Medewerkers van Naktuinbouw staan de

nemens kon niet alles worden waargemaakt.

mr. R.M. Bergkamp (DG-LNV)

openbaar belang uitvoert en welke taken in

deze richtlijn zijn de fytosanitaire inspecties

worden gebracht en of de regelingen geschikt

diplomatiek bevoegden van het ministerie

drs. R.J.T. van Lint (PD)

de wet genoemd moeten zijn of ten minste

geregeld.

zijn voor het bereiken van de doelstellingen.

met raad en daad bij. De Europese Commissie

mr. A.S.H. Kroon (NAK)

direct in het verlengde daarvan behoren te
Bij openbaar belang gaat het om belangen

Voor zo’n audit moet Naktuinbouw volledig

telt 27 leden, het College. Het College wordt

De aansturing en het toezicht van de minis-

waarvan de realisatie voor de Nederlandse

transparant zijn. Zo moet de auditor volledig

bijgestaan door een omvangrijk administra-

ter richt zich zowel op de kwaliteits- als op

tuinbouw als geheel gewenst wordt geacht.

inzicht krijgen in de aanpak van inspectie en

tief apparaat, dat is opgedeeld in directoraten-

de fytosanitaire taken die Naktuinbouw heeft.

Bovendien gaat het om activiteiten waarin

rassenonderzoek. Ook brengt de auditor

generaal.

geen commerciële marktpartijen geïnteres-

bezoeken aan een aantal door de hem of haar

Het directoraat-generaal waaronder de

uitgekozen bedrijven. De objectiviteit van

beleidsterreinen plantaardig teeltmateriaal-

wat die belangen zijn – en daarmee wat de

een audit moet gewaarborgd zijn. Daarom

en plantenziektekundige aangelegenheden

nu precies taken van openbaar belang zijn.

taken van Naktuinbouw zijn – heeft de

wordt van een auditor een onafhankelijke op-

vallen is de ‘DG de la santé et des consom-

Toch is het voor Naktuinbouw zeer gewenst

minister een lijst opgesteld met 24 taken van

stelling verwacht en is auditor altijd iemand

mateurs’, afgekort DG SANCO. Dit staat voor

dit helder te formuleren. Het uitoefenen van

openbaar belang (zie kader op pagina 112).

uit een externe instantie.

directoraat-generaal voor gezondheids- en

2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het

2000

seerd zijn. Om glashelder in beeld te brengen

Het is niet eenvoudig om aan te geven wat

De Europese Unie publiceert in juli de ‘Richtlijn

ration International de Semences, en eenmaal in het najaar. Bij de oprichting van Pro-

Desondanks heeft Prophyta alle stormen
doorstaan en blijft het met één uitgave per
jaar een internationaal gezaghebbende titel.

(het dagelijks bestuur van de Europese Unie)

liggen.

Taken van openbaar belang

2000

Van ‘Mededelingen’ tot ‘Prophyta’

Op vrijdag 25 februari lanceert Naktuinbouw de
eerste website. Bezoekers vinden op www.naktuinbouw.nl informatie over de organisatie, het

binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeen-

takenpakket, regelgeving en recente ontwikkelin-

schap van voor planten en voor plantaardige pro-

gen. In 2009 maakt deze digitale folder plaats voor

ducten schadelijke organismen’, beter bekend als

een interactieve, portal-achtige website. Eind 2009

‘de fytorichtlijn’. Deze richtlijn is een herziening

volgt www.mijn.naktuinbouw.nl, waar geregi-

van de eerdere versie uit 1977.

streerde bedrijven inzage kunnen krijgen in door
Naktuinbouw geregistreerde bedrijfsinformatie en
andere gegevens, zoals de status van aangevraagd onderzoek.
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consumentenaangelegenheden. Samen met

Maar die verantwoording reikt verder. Het

LNV ondersteunen medewerkers van Nak-

publiekrechtelijke karakter van Naktuinbouw

tuinbouw DG SANCO in diverse werkgroepen.

houdt ook maatschappelijke verantwoording
in, ondermeer richting de Algemene Rekenkamer en het parlement.

Toekomst

De A.D. van der Ploeg collectie

In augustus 1987 zwaaide Anton van der
Ploeg af als directeur van D. van der Ploeg’s
Elitezaden in Barendrecht en bestuurslid
van NAKG. Hij belde naar Roelofarendsveen
met de vraag of NAKG in aanmerking wilde

Het meer op de achtergrond treden van de

komen voor een schenking. Het betrof een

De Nederlandse sector voor plantaardig uit-

overheid is een derde ontwikkeling die de rol

verzameling waardevolle prenten, die tot

gangsmateriaal levert producten van hoge

van Naktuinbouw kan raken. Er vindt deregu-

dan toe in zijn werkkamer had gehangen.

toegevoegde waarde. Kenmerkend is de toe-

lering plaats. Het argument achter deze ont-

nemende schaalvergroting, concentratie en

wikkeling is dat deregulering de regeldruk

mondialisering. Willen de Nederlandse

voor ondernemers vermindert en daardoor

zeer toepasselijk dus. Er was één voor-

bedrijven internationaal hun leidende han-

voor de ondernemers kostenbesparend werkt.

waarde aan verbonden: de prenten moesten

delspositie behouden, dan zullen zij moeten

De inbreng van technische kennis, nationaal

een plaats krijgen in ruimten die voor derden

blijven inspelen op mondiale ontwikkelingen

en Europees, wordt daarbij niet altijd meer

toegankelijk zijn, zoals de vergaderzaal,

in de markt. Dit zal niet alleen het bedrijfsle-

als primaire overheidstaak gezien; die taak

ven, maar ook overheid en Naktuinbouw in

verschuift richting markt. In de praktijk kan

een andere rol brengen. Vier ontwikkelingen

dat betekenen dat bedrijven zelf meer invul-

bouw. De prenten sieren nu menige wand

zullen van invloed zijn op de toekomstige rol

ling gaan geven aan wettelijke verplichtingen

van het hoofdgebouw in Roelofarendsveen.

van Naktuinbouw.

rond kwaliteit en fytosanitaire zaken. Nak-

De prenten zijn prachtig ingekleurde afbeeldingen van verschillende zaadgewassen,

spreekkamers en gangen.
Met deze toezegging, van harte gedaan,
kwam de collectie in handen van Naktuin-

tuinbouw zou in die ontwikkeling misschien
Allereerst kalft in de tuinbouwsector het

een andere rol kunnen krijgen.

draagvlak voor traditionele collectiviteit af.
Per definitie gezamenlijk optreden is geen

De groeiende focus op de fytosanitaire

vanzelfsprekendheid meer. Samenwerking is

aspecten van teeltmateriaal en op fytosani-

steeds meer een afweging van kosten en

taire regelgeving – de vierde ontwikkeling –

baten. Daarin is soms merkbaar dat de

Het nieuwe wettelijke kader waarbinnen

zal de rol van Naktuinbouw ook wijzigen.

bereidheid afneemt om te betalen voor een

Naktuinbouw werkt – een tweede ontwikke-

Deze ontwikkeling vraagt van Naktuinbouw

collectief belang.

ling – vraagt om aanpassing van de organisa-

goede afstemming op de geldende kwali-

Hier ligt een uitdaging voor Naktuinbouw.

tiestructuur. Vooral op het gebied van public

teitsvoorschriften.

Het bewaken van de kwaliteit en gezondheid

governance. Als publiekrechtelijke organisatie

Bij het beheersen van plantenziekten staat

van uitgangsmateriaal steunt niet alleen op

zal Naktuinbouw meer dan ooit transparant

proces- en risicobeheersing centraal, wat

wetten en regels, maar in veel gevallen ook

en onpartijdig moeten opereren.

meer dan voorheen op alle onderdelen aan-

op de bereidheid van bedrijven om gezamen-

Naktuinbouw moet in de huidige rol verant-

toonbaar moet zijn. Professionals in het teelt-

lijk te investeren in kwaliteitssystemen.

woording afleggen over al haar activiteiten.

materiaal zullen een toetsbare opstelling

Naktuinbouw zal in de toekomst dus meer

In bijzonder zal er aandacht zijn voor de

moeten kiezen.

dan ooit moeten hameren op de meerwaarde

positie en de belangen van de afnemers van

die kwaliteitssystemen bieden. Niet alleen

de diensten van Naktuinbouw en andere

Met name de laatste twee punten vragen om

voor het collectief, maar ook voor het indivi-

belanghebbenden. Denk aan het borgen van

verdergaande samenwerking met andere

duele bedrijf.

kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid.

keuringsdiensten en PD.

Op 1 juli sluit Naktuinbouw haar bijkantoren in
Roosendaal, Kesteren en Horst.
De werkzaamheden van het Team Boomkwekerij-

Op 14 november stelt het sectorbestuur Bloemis-

2000

2000

Naktuinbouw-taken van openbaar belang
1. Uitvoeren kwaliteitskeuringen op basis van de Zaaizaad- en plantgoedwet (Zpw) en
EU-richtlijnen, alsmede daartoe benodigde laboratoriumtoetsingen en diagnostiek.
2. Uitvoeren fytosanitaire inspecties, waaronder plantenpaspoorteninspecties, alsmede
daartoe benodigde laboratoriumtoetsingen en diagnostiek.
3. Uitvoeren certificeringskeuringen op basis van de Zaaizaad- en plantgoedwet / EU-richtlijnen op verzoek van in Nederland geregistreerde bedrijven, alsmede daartoe benodigde
laboratoriumtoetsingen en diagnostiek.
4. Kwaliteit-plus(certificerings)-keuringen op basis van officiële Naktuinbouwreglementen
(Elite, Select Plant).
5. Uitvoering controles in opdracht van stichting SKAL.
6. Specifieke fytosanitaire inspecties voor de handel in teeltmateriaal naar derde landen
(bijvoorbeeld Japan, Korea, VS, Canada).
7. Onafhankelijke bemonstering en / of beoordeling van teeltmateriaalpartijen indien een
derde land ISTA als eis stelt.
8. Uitvoeren van klachtenbeoordelingen met betrekking tot door Nederland geregistreerde
bedrijven aan derden geleverd teeltmateriaal van in de keuring betrokken gewassen op
gebied van identiteit, gezondheid en kwaliteit.
9. Het beoordelen en aanwijzen van instandhouders van groenterassen ten behoeve van
registratie daarvan door Raad voor plantenrassen (als bedoeld in art. 39, Zaaizaad- en
plantgoedwet).
10. Uitvoeren DUS-onderzoek in alle land- / tuinbouwgewassen in opdracht van Raad voor
plantenrassen / CPVO en andere officiële instanties ten behoeve van registratie en/of
kwekersrechtverlening.
11. Beoordelen / onderzoeken van monsters op identiteit, gezondheid en kwaliteit
(nacontrole, instandhoudingscontrole, klachtenbehandelingen).
12. Opstellen en onderhouden van een internet ‘biodatabase’, waarin voor biologische
productie beschikbare rassen / teeltmateriaal zijn opgenomen.
13. Participatie in Plantscope, de database waarin rasinformatie van siergewassen is
opgenomen.
14. Onderhouden van een ‘Moederplantentuin’ voor vaste planten.
15. Participatie in cultuur- en gebruikswaardeonderzoek in WUR/PPO-project laanbomen
(PT gefinancierd).
16. Opplanting en beoordeling van EU-vergelijkingsvelden.
17. Participatie in methodiekenonderzoek in opdracht van de Raad voor plantenrassen,
LNV, CPVO.
18. Onderhoud Nederlandse isolatencollectie resistentieonderzoek van rassen / selecties
en levering referentiemateriaal.
19. NAL-accreditatie van groentezaadbedrijven. NAL staat voor ‘Naktuinbouw Accredited
Laboratories’ (met uitzondering van fytosanitaire taken).
20. Vakopleidingen en trainingen.
21. EMT-erkenning (Erkenningsregeling Monstername en Toetsing) van laboratoria die
bepalingen uitvoeren die zijn voorgeschreven in keuringssystemen (standaardkeuring,
Elite-keuringen en Select Plant-keuringen) (met uitzondering van fytosanitaire taken).
22. Opzetten van ringonderzoeken voor NAL, ISHI, ISTA en derden.
23. Uitvoeren van fytosanitaire survey- en monitoringswerkzaamheden in opdracht van LNV/PD.
24. Virusvrij maken van planten / rassen en instandhouden daarvan.

terijgewassen het Naktuinbouw Elite certificeringssysteem voor siergewassen open voor bui-

gewassen worden gecentraliseerd en de onder-

tenlandse bedrijven. Naast Nederlandse bedrijven

steunende administratie bijeengebracht aan de

met buitenlandse productielocaties kunnen bedrij-

Ottergeerde 12 in Raamsdonksveer.
Vanuit deze locatie worden de boomkwekerijkeur-

De zekerheid van
een goede start !

ven met een hoofdvestiging in de Europese Unie
zich aanmelden. Lancering van dit internationale

meesters aangestuurd en vinden het beheer en

programma vindt plaats op de Horti Fair in Amster-

de verzending plaats van waarmerkstrookjes,

dam.

plantenpaspoorten, kleurenlabels en andere
keuringsdocumenten.
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15 Miljoen mensen

Land van duizend meningen
Het land van nuchterheid
Met z'n allen op het strand
Beschuit bij het ontbijt
Het land waar niemand zich laat gaan
Behalve als we winnen
Dan breekt acuut de passie los
Dan blijft geen mens meer binnen
Het land wars van betutteling
Geen uniform is heilig
Een zoon die noemt z'n vader Piet
Een fiets staat nergens veilig
15 Miljoen mensen
Op dat hele kleine stukje aarde
Die schrijf je niet de wetten voor
Die laat je in hun waarde
15 Miljoen mensen
Op dat hele kleine stukje aarde
Die moeten niet 't keurslijf in
Die laat je in hun waarde
Het land vol groepen van protest
Geen chef die echt de baas is
Gordijnen altijd open zijn
Lunch een broodje kaas is
Het land vol van verdraagzaamheid
Alleen niet voor de buurman
De grote vraag die blijft altijd
Waar betaalt 'ie nou z'n huur van
't Land dat zorgt voor iedereen
Geen hond die van een goot weet
Met nassiballen in de muur
En niemand die droog brood eet

© Fluitsma & Van Tijn ‘15 Miljoen mensen’
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Teeltmateriaal en dienstverlening
over de grens

Vanzelfsprekend

Een overheid die niet zelf de wet- en regelgeving uitvoert en een keuringsinstantie ‘op
afstand’ waar belanghebbende bedrijfsgenoten bestuurlijk actief zijn. In de Nederlandse
context is het een vanzelfsprekendheid. Ons

Internationalisatie

systeem vergt echter veel uitleg aan buitenlandse bezoekers. Met name Oost-Europeanen en Aziaten kunnen zich moeilijk in onze
situatie verplaatsen. Hoe is de onafhankelijkheid van het uitvoerende apparaat gegarandeerd, hoe kan een keurmeester of directeur
volstrekt zelfstandig beslissingen nemen in

In het kielzog van de wereldwijde activiteiten en handel door

een organisatie waarin de belanghebbenden
‘genoegzaam in het bestuur zijn vertegen-

Nederlandse producenten van teeltmateriaal en vanuit haar

woordigd’?

publieke opdracht is Naktuinbouw ook internationaal actief.

De uitleg enerzijds, het willen begrijpen
anderzijds; het raakt soms aan fundamentele
verschillen in cultuur en in maatschappelijke

Het activiteitenpakket omvat feitelijk alles wat te maken heeft

opvattingen, die overbrugd moeten worden.
De term ‘Chinese wall’ tussen wat het

met keuringen, rassenonderzoek en het handelsverkeer van

bestuur doet (het beleid) en waar het

teeltmateriaal, inclusief kwekersrecht. Veel buitenlandse over-

(beslissingen nemen in individuele gevallen)

management en de medewerker voor staan
helpt dan.

heden en instanties laten zich door Naktuinbouw adviseren of

Vanwege de vele buitenlandse contacten
realiseren we ons dat het Nederlandse keu-

ondersteunen.

ringssysteem, waarin een wettelijk vastgelegde publieke taak door een privaatrechtelijk ingerichte organisatie wordt uitgevoerd,
met inbreng vanuit het betrokken bedrijfsle-

Dit complex van positieve factoren verklaart

een systeem dat uitstekend functioneert en

gewassen geniet wereldwijd een uitstekende

de spectaculaire groei en internationalisatie,

gekoesterd moet worden.

reputatie. Nergens anders wordt er op zo’n

die de sector teeltmateriaal sinds de jaren

klein stukje aarde zoveel veredeld, vermeer-

tachtig van de vorige eeuw kenmerken. Of

derd en bewerkt als in ons land. Specialisatie,

het nu om gaat om groenteteelt, bloemen-

de ruime beschikbaarheid van kennis, tech-

of potplantenteelt, om boomkwekerij of

nologie en kapitaal, de sterke lokale produc-

fruitteelt, teeltmateriaal daarvoor vindt van-

tie en de Hollandse handelsgeest houden

uit Nederland zijn weg naar talloze bestem-

het vliegwiel van innovatie en kwaliteits-

mingen over de hele wereld. Professionele

verbetering draaiende.

producenten van bloemen, groente en fruit

Het Productschap Tuinbouw besluit op 28 februari

Anno 2009 omvat het sortiment ruim 3.000 cultivars

om de Moederplantentuin (vaste planten) voor een

die volgens internationale standaarden als

periode van vijf jaar te financieren en onder te

rasecht zijn bestempeld. In 2006 neemt Naktuin-

brengen bij Naktuinbouw.

bouw de volledige financiering op zich. Sinds 2002

Deze beslissing en de bijbehorende investering

is de Moederplantentuin tijdens het seizoen iedere

van 790.000 gulden stelt het initiatief van de Ver-

woensdag opengesteld voor vakgenoten.

eniging van Vasteplantenkwekers veilig. De Ver-

In de tweede week van juni wordt gestart met de

2001

2001

ven, allerminst vanzelfsprekend is. Het is wel

Nederlands teeltmateriaal voor tuinbouw-

implementatie van de vernieuwde Siergewassenrichtlijn 98/56/EG. Die richtlijn breidt de keuring uit
van 16 gewassen naar zaden en plantgoed van
in
Keur

m
gsregle

ent

Siergewassen

alle siergewassen. Alle bij het Productschap Tuinbouw geregistreerde boomkwekerijbedrijven en
bloemisterijvermeerderingsbedrijven ontvangen

eniging kan de referentiecollectie, waar al een

een brief en een informatiepakket. Hoewel de

aanvang mee was gemaakt bij het Proefstation

richtlijn al enkele jaren eerder is vastgesteld door

voor de Boomkwekerij te Boskoop, nu uitbouwen.

de Europese Unie, is vanwege de complexiteit met

Gestart wordt met 270 cultivars.

LNV en de brancheorganisaties afgesproken om
de feitelijke keuringen goed voor te bereiden en
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binnen en buiten Europa onderkennen het

op kunnen vertrouwen dat zij gezonde, uni-

teur John van Ruiten een initiatief van de

belang van hoogwaardig teeltmateriaal en

forme planten krijgen van het juiste ras. Het

sector om het tij te keren en het geschonden

herkennen dat in producten van Neder-

Nederlandse keuringssysteem zit wat dat

vertrouwen terug te winnen.

landse herkomst. Dat geldt misschien wel bij

betreft goed in elkaar. De certificaten van

uitstek voor producten met keurmerken die

Naktuinbouw genieten het vertrouwen van

door Naktuinbouw zijn toegekend of geac-

telers en van buitenlandse plantenziekte-

crediteerd.

kundige diensten. Ik zie dat als een kroonju-

Markante karakters

Normen aanscherpen voor
marktbehoud

weel van onze sector.”
De boomkweker zegt Naktuinbouw een

Landbouwattaché Frits Thissen herinnert

strenge, maar rechtvaardige keuringsdienst

zich dat die presentatie respect afdwong. “Er

te vinden. “Dat strenge is soms lastig, want

waren inderdaad serieuze en structurele

“Het draait allemaal om vertrouwen”, zegt

er wordt weleens materiaal afgekeurd dat in

kwaliteitsproblemen, dat heb ik met eigen

directeur Han Fleuren van Boomkwekerijen

sommige andere landen wel zou worden

ogen op de kwekerijen gezien. Een aantal

Henri Fleuren in Baarlo, gespecialiseerd in

toegelaten. Tegelijkertijd is dat een belang-

grote Amerikaanse producenten dat jaar in

de opkweek van vruchtbomen. “Dat geldt

rijke reden waarom buitenlandse telers iets

jaar uit in Nederland teeltmateriaal kocht,

Netwerken was (en is) voor Nederland, als

niet alleen voor binnenlandse klanten, maar

meer willen betalen voor plantmateriaal uit

was zich al elders aan het oriënteren. Door

klein land met grote belangen, een serieuze

ook en vooral voor afnemers in het buiten-

Nederland. Wij exporteren tegenwoordig

daarin een actieve, vaak initiërende rol na.

de tekortkomingen van enkele leveranciers

zaak.

Onder: Overleg op het veld, Hongarije 2003

land. Zij kunnen niet even bij ons langs

zo’n 70 procent van onze totale productie,

Bijvoorbeeld om Nederlandse keuringssyste-

dreigde een belangrijke afzetmarkt verloren

Zo waren er contacten met Jacques Bros-

Rechtsonder: Amerikanen in Nederland op

komen wanneer er onverhoopt iets mis is

veel meer dan in het verleden. Dankzij het

men zodanig erkend te krijgen, dat Neder-

te gaan. Voor de missie had Naktuinbouw

bezoek in verband met virusproblematiek

met het product en moeten er blindelings

strenge keursysteem, dat mijn grootvader

lands teeltmateriaal na invoer in derde lan-

het probleem al geïnventariseerd. Tijdens

voor vruchtbomen mede heeft helpen opzet-

den zonder veel plichtplegingen zijn weg

zijn presentatie beloofde John van Ruiten

sies of er bij de naamgeving van nieuwe

ten, kon Nederland zich ontwikkelen tot één

naar de afnemer kan vervolgen.

niet alleen beterschap, maar liet hij in een

groenterassen rekening moest worden

van de grootste leveranciers van fruitbomen

Anderzijds wordt Naktuinbouw er door

goed onderbouwd plan ook zien hoe Nak-

gehouden met rasnamen die achter het IJze-

in Europa.”

bevoegde instanties ook op aangesproken

tuinbouw en de sector dat middels een certi-

ren Gordijn waren toegekend. De Britse dele-

wanneer Nederlands teeltmateriaal ondanks

ficeringsysteem willen realiseren. Ik kon

het relatief strenge keuringsbeleid en de

merken dat de experts uit Michigan en van

zelfdiscipline van bedrijven niet aan de ver-

de federale fytosanitaire dienst daarvan

ophield en met ‘sweets’ rondging, en Tom

wachtingen voldoet. Dat was bijvoorbeeld

onder de indruk waren. Blijkbaar is het terug

Webster een joviale Schot uit Oban (rechts

Een kwestie van vertrouwen

presentator Fons de Poel met de achterban
gediscussieerd over het thema ‘Kwaliteitsdienst –

intrede deed in de sector teeltmateriaal ontstonden collegiale contacten die de smeerolie voor het Europese verkeer blijken te zijn.

sier, in Frankrijk verantwoordelijk voor het
groenterassenonderzoek. Met Christa Zorn
van het Bundessortenamt waren er discus-

gatie bestond steevast uit een dubbele bezetting: Mrs. Thorhton, een witgehandschoende
dame die tijdens de vergaderingen haar hoed

Naarmate het bedrijfsleven zich nadrukkelij-

tussen 2006 en 2008 het geval met teeltma-

op de foto met Mike Day) die op het National

ker in het buitenland profileerde, stelde ook

teriaal voor vaste planten, bestemd voor de

Institute for Agricultural Botany in Cambridge

Naktuinbouw zich internationaal actiever

Amerikaanse markt. De fytosanitaire dienst

op. Binnen de Europese Unie, waar de

van de staat Michigan – het belangrijkste

belangrijkste afzetmarkten liggen, was dat

teeltcentrum voor vaste planten in de Ver-

introductie van de beproevingszaadregeling

van oudsher al het geval. De betekenis van

enigde Staten – ontving toen geregeld klach-

in 1975, 30 jaar later omgezet in een EU-rege-

de Europese Unie voor Naktuinbouw (en

ten van lokale telers dat de kwaliteit niet

ling, prijkte hij in het vakblad met een meters-

omgekeerd) komt elders in dit boek aan bod.

aan de normen voldeed, wat zich uitte in

lange telex die hij aan de Britse delegatie

Ook buiten Europa vindt er op reguliere basis

hoge percentages zieke planten en uitval.

overleg plaats met overheden en keuringsin-

Tijdens een tuinbouwmissie naar de Ver-

stanties. Wanneer dat voor de Nederlandse

enigde Staten in september 2007 presen-

jaren zeventig opgevolgd door Krieno Fikkert,

sector van belang is, streeft Naktuinbouw

teerde Naktuinbouw bij monde van direc-

die nog steeds actief is.

Naktuinbouw wordt belast met de uitvoering van
het kwekersrechtonderzoek voor groentegewassen en raakt hierdoor nauw betrokken bij onder-

2002

Op 14 september wordt onder leiding van tv-

2002

2001

Actieve opstelling

Toen de Europese Gemeenschap in 1970 zijn

de scepter zwaaide.
Van het Nederlandse ‘Team Brussel’ vormde
Maarten Zijp jarenlang het gezicht. Bij de

liet zien. Het ‘thuisteam’ bestond verder uit
ir. J.D. Mol voor de rassenlijst en uit jurist
Ko van der Hende. Laatstgenoemde is eind

De euromunten en -bankbiljetten werden op
1 januari 2002 gelijktijdig ingevoerd in 12 landen
van de Europese Unie, alsmede in Monaco,

voor of tegen de tuinbouw’.

zoek voor communautair kwekersrecht in

San Marino en Vaticaanstad, tijdens de grootste

Door middel van stellingen kunnen de deelnemers

opdracht van het Europees Bureau voor planten-

monetaire omwisselingsoperatie aller tijden. Uit-

hun mening geven. Algehele teneur: de sectoren

rassen.

eindelijk zullen bijna alle 27 EU-landen de euro

zijn blij met Naktuinbouw en de samen met de

invoeren. In 2002 was bij de omzetting één euro

sector ontwikkelde keuringsprogramma’s.

2,20371 gulden waard. Sinds 4 januari 1999 waren

De gelegenheid wordt benut om het 60-jarige

de koersen van aandelen, obligaties en opties aan

bestaan van de organisatie met een borrel en

de beurs al in euro's weergegeven.

een hapje te vieren.

Het besluit tot deze nieuwe munteenheid is in 1992
in Maastricht genomen.
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betreft zitten die overduidelijk bij Naktuin-

lopen. Inmiddels is er ook belangstelling

In internationaal verband onderhoudt

bouw. De Amerikanen herkenden dat en

vanuit landen in Latijns-Amerika en Afrika.

Naktuinbouw structurele relaties met de
volgende organisaties:

waardeerden het dat de Hollanders er geen
gras over laten groeien. Daarmee heeft Nak-

Professionalisering

tuinbouw veel respect afgedwongen.”

• Community Plant Variety Office (CPVO),
opdrachtgever voor Rassen & Proeven,
speelt een rol in Expertgroepen voor land-

Deze tendens is toe te schrijven aan diverse

Internationaal netwerk

factoren. In de eerste plaats wordt de mondiale tuinbouw professioneler. Wereldwijd

Project in het kader van kwekersrecht-

in Nederland direct en met goed resultaat

onderzoek in China, november 2008

geïmplementeerd, want als ik me niet vergis

Vertegenwoordigers van het Chinese

wordt het systeem binnenkort officieel door

ministerie van Landbouw, omringd

de Amerikaanse autoriteiten erkend. Dat

door ir. A.C. van Elsen (Plantum NL)

doen ze niet bij papieren tijgers, maar wel bij

ceringsschema’s op Europees niveau;

Uit het bovengenoemde voorbeeld blijkt

geconfronteerd met steeds welvarender en

eens te meer dat goede contacten met rele-

kritischer consumenten, stellen primaire

vante organisaties van groot belang zijn om

producenten hogere eisen aan grondstoffen

het pad voor exporterende bedrijven te kun-

en teeltmateriaal.

lijnen vast voor nationale wetgeving;

nen effenen. Directie en medewerkers van

De globalisering van de primaire productie

Naktuinbouw ondersteunt het ministerie

Naktuinbouw houden hun vingers voortdu-

en de handel in tuinbouwproducten draagt

van LNV in diverse Permanente Comités

rend aan de pols van internationale ontwik-

daar evenzeer toe bij; om voedsel en sier-

kelingen en regelgeving. Dat gebeurt onder

gewassen met hoge toegevoegde waarde in

meer door te participeren in tal van inter-

kapitaalkrachtige exportmarkten te kunnen

nationale organisaties, belangenorganisaties

afzetten, dienen de kwaliteit, rasechtheid én

en werkgroepen (zie kader). Sinds Naktuin-

respect voor intellectueel eigendom (lees:

bouw ook de fytosanitaire import- en export-

kwekersrecht) te zijn gewaarborgd en mag

keuringen van teeltmateriaal verzorgt, is het

het product geen gezondheids- of fytosani-

internationale netwerk verder verbreed.

tair risico vormen. Dit dwingt sectoren,

Internationale projecten
PVP Cursussen

Naktuinbouw participeert in panels voor
fruit- en siergewassen.
• Europese Unie – stelt onder andere richt-

(Standing Committees).
• Eucarpia – volgt nieuwe ontwikkelingen
in plantenveredeling.
• European Seed Association (ESA)
– Europese branchevereniging voor
veredelingsbedrijven.
• Fleuroselect – Europese organisatie voor
bloemzaadveredelaars en handelaren,
heeft diverse proefvelden waar Keuringen
en Rassen & Proeven bij betrokken zijn.

ketens en overheden om de kwaliteitslat

• International Association for Cultivated

voortdurend hoger te leggen en zowel de

Plant Taxonomy (IACPT) – platform voor

Sinds 1999 helpt Naktuinbouw op projectba-

regelgeving als de handhaving daarvan aan

taxonomie van cultuurplanten; voorgezeten

sis nieuwe of kandidaat-lidstaten van de EU

te scherpen.

door Naktuinbouw.
• International Bremia Evaluation Board

De internationaal georiënteerde Plant

om te voldoen aan de Europese richtlijnen

Variety Protection Course mag niet onver-

of de fytosanitaire voorschriften voor teelt-

G. Nuytens-Vaarkamp

meld blijven. Deze zeer gewaardeerde kwe-

materiaal. Deze projecten hadden en hebben

kersrechtcursus is in het verleden opgezet

vrijwel altijd betrekking op de keuring- en

door het Centrum voor Plantenveredelings-

rassenlijstsystematiek.

Ten aanzien van teeltmateriaal voor tuin-

Fruit Varieties (CIOPORA) – samenwerkings-

Thissen zegt dat het cruciaal is om bij speci-

en Reproductie Onderzoek in Wageningen.

Het werkterrein werd aanzienlijk verbreed

bouwgewassen voorziet Naktuinbouw in die

orgaan inzake (inbreuk op) kwekersrecht

fieke vraagstukken specialisten van beide

In 2006 is de PVP Course met een aantal

na de overname van het kwekersrechtonder-

behoefte met ‘full service’ dienstverlening.

landen rond de tafel te krijgen. “Wij kunnen

andere taken overgenomen door Naktuin-

zoek van CGN te Wageningen in 2006.

Daarmee heeft het een unieke positie in de

missieprogramma’s helpen samenstellen,

bouw. Hij wordt echter nog steeds in Wage-

Dit leidde tot een gestaag groeiende vraag

markt, benadrukt directeur John van Ruiten.

nieuwe peronosporafysio’s; voorgezeten

afspraken maken en daar follow-up aan

ningen verzorgd. Ieder jaar weer komen daar

naar advisering en ondersteuning ten aan-

“Het is al uniek dat kwaliteits- en fytosani-

door Naktuinbouw.

geven, maar het oplossen van problemen of

tientallen cursisten uit tal van landen bijeen

zien van rassenonderzoek, zaadanalyse en

taire keuringen, rassenonderzoek, rassen-

geschillen is een zaak van experts. Wat de

om zich op het gebied van kwekersrecht

kwekersrecht. Met name vanuit Aziatische

proeven en laboratoriumtoetsen door één

kwaliteit en gezondheid van teeltmateriaal

twee weken lang te laten scholen.

landen, waar nu verschillende projecten

organisatie worden aangeboden voor zowel

systemen die hun werking bewezen hebben.”

Specialisten bij elkaar brengen

Course, zomer 2008

(IBEB) – coördineert de naamgeving van

Full service

nieuwe bremiafysio’s.
• International Community of Breeders of
Asexually Reproduced Ornamental and

Naktuinbouw heeft bestaansrecht. Keuring

De ZBO Naktuinbouw maakt wel de zogenaamde

blijft noodzakelijk en aan een keuringsinstelling

uitvoeringsvoorschriften (‘beleidsregels’).

als Naktuinbouw zal behoefte blijven. Dat is op

Uit de discussies blijkt dat Naktuinbouw een

12 april de conclusie van het seminar ‘Met recht

belangrijke plaats inneemt op de kaart van de

op het gebied van kwaliteitszorg te bundelen en

gekweekt’. Bestuurders en vertegenwoordigers

Nederlandse tuinbouw, aansluitplicht of niet.

deze los van Naktuinbouw in de markt te zetten.

van het bedrijfsleven (vermeerderaars en afne-

Sterke punten zijn het onafhankelijk en onpartijdig

Op 1 september is het zo ver: ‘Q-Point’ is geboren.

mers) en de overheid wisselen van gedachten

functioneren en de kwaliteitsbevorderende

De aandelen van deze nieuwe organisatie komen

over de op handen zijnde wijzigingen in de Zaai-

werking van keuring en certificering. Daarnaast

evenredig in handen van de beide moeder-

zaad- en plantgoedwet. Volgens het wetsvoorstel

is Naktuinbouw een kenniscentrum voor alle aan-

organisaties. Q-Point richt zich op voedselveilig-

zal Naktuinbouw geen aangeslotenen meer ken-

gelegenheden inzake plantaardig teeltmateriaal.

heid, traceerbaarheid en kwaliteitssystemen in

nen, vervalt het eigen tuchtrecht van Naktuinbouw

De directe zeggenschap van het bedrijfsleven

de Agribusiness en foodsector. Binnen twee jaar

en stelt niet de keuringsdienst, maar de minister

over de financiering van de keuringen wordt

doet Naktuinbouw haar belang in Q-Point geheel

van Landbouw de keuringsvoorschriften vast.

eveneens zeer gewaardeerd.

van de hand.

2002

121: Deelnemers aan de Plant Variety

2002

(EPPO) – ontwikkelt protocollen en certifi-

Staand in het midden landbouwattaché

en ir. N.C.A. Koomen (Naktuinbouw).

120

bouw, sierteelt, fruitteelt en groenteteelt.
• European Plant Protection Organisation

en rasafstanden bij sier- en fruitgewassen.
• International Peronospora Working Group
(IPWG) – coördineert de naamgeving van

De DLV Adviesgroep business unit Ketens en
Naktuinbouw Kwaliteitsmanagement onderzoeken de mogelijkheden om hun activiteiten
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Goed voor het bedrijfsleven

Naktuinbouw structurele relaties - vervolg:

en trainingen voor buitenlandse overheids-

Hoewel de vraag naar ondersteuning eerst

• International Seed Federation (ISF) – mon-

leven in Ankara. Achter (vlnr) J. van Ruiten,

instanties en het bedrijfsleven. Daarmee

en vooral voortkomt uit de betrokken lan-

G. Urselmann, P. Lentjes, I. Mastenbroek en

hebben we wereldwijd naam gemaakt.”

den, draagt de participatie van Naktuinbouw

C. van Winden. Voor: S. Durmaz & B. Kabakli

Collega-directeur Nico Koomen vult aan:

in deze projecten direct en indirect ook bij

• International Seed Health Initiative (ISHI) –

(Turkse keuringsdienst, VRSCC), A. Klaver.

“Uiteraard hebben we die positie niet van de

aan verbetering van de concurrentiepositie

taskforce van de ISF en externe experts

ene op de andere dag bereikt. Sinds de vor-

van het Nederlandse bedrijfsleven. Goed

voor het ontwikkelen van (nieuwe) uni-

ming van Naktuinbouw in de jaren negentig

functionerende systemen voor het keuren

forme toetsingsmethoden voor zaadover-

hebben we ons dienstenpakket geleidelijk

van teeltmateriaal, het toelaten van nieuwe

verbreed. Eind jaren negentig zetten we de

rassen en het handhaven van kwekersrecht

eerste stap over de grens. Men kende Nak-

zijn immers cruciaal voor een blijvend vitale

Rechtsonder: Werkbezoek in april 2006 van

voedings- als siergewassen. Wij vullen dat

Naktuinbouw, Plantum NL en LNV aan de

bovendien aan met toegesneden cursussen

Turkse keuringsautoriteiten en het bedrijfs-

diale koepelorganisatie voor de zaadbranche; Naktuinbouw zit de werkgroep
Resistentiecodering voor.

draagbare ziekten bij groentezaden; Naktuinbouw (Laboratoria) was technisch
plancoördinator en neemt deel aan werken gewasgroepen.

veredelings- en vermeerderingssector.

• International Seed Testing Association

Temeer daar deze sector voor groei en in-

(ISTA) – ontwikkelt procedures voor

novatie steeds afhankelijker wordt van een

bemonstering en kiemkrachtbepaling van
zaden; Naktuinbouw participeert in diverse

internationaal werkterrein, waarin het ver-

medewerkers ingezet van Keuringen, Rassen

den, waarin zij worden bijgepraat over de

keer van teeltmateriaal zo min mogelijk

& Proeven en Laboratoria. Vragen die kunnen

theoretische aspecten van het onderliggende

belemmeringen ondervindt.

leiden tot fytosanitaire projecten worden

vraagstuk. Aansluitend volgt, eveneens in

(IUBS) – onder andere verantwoordelijk

In dat verband is het niet onbelangrijk dat

doorgeleid naar de PD. Naktuinbouw trekt

Nederland, een nadere kennismaking met

voor de International Code of Nomencla-

deze projecten zowel de wederzijdse han-

deze projecten niet, maar ondersteunt de

de uitvoeringspraktijk. Dat kan betrekking

delscontacten als de samenwerking tussen

praktische uitvoeringsaspecten van fyto-

hebben op keuringen in het veld, op rassen-

instanties bevorderen. Naktuinbouw maakt

sanitaire keuringen wel.

onderzoek, op laboratoriumwerkzaamheden

deel uit van een groeiend, mondiaal netwerk

of op een combinatie daarvan.

van instanties, waarin het op basis van ken-

commissies.
• International Union for Botanical Science

ture for Cultivated Plants.
• International Union for the Protection of
new Varieties of Plants (UPOV) – stelt richtlijnen op inzake kwekersrecht. Naktuinbouw participeert in alle technische commissies.

Theorie en praktijk

nis, kunde en slagvaardigheid een gezagheb-

• Kwekersrecht – contacten met tal van zusterorganisaties in andere landen

bende rol speelt.
Na de eerste projecten in Roemenië, Slovenië, Hongarije, Estland, Litouwen en Slowa-

Inhoudelijke bijdrage

kije rond 2002 leidde Naktuinbouw in 2004

122

land qua wetgeving en keuringssystematiek

ten waaraan het een technisch inhoudelijke

voor te bereiden op het lidmaatschap van de

bijdrage kan leveren. De inbreng omvat in-

Europese Unie. Later volgden kortere projec-

leidingen, het verzorgen van trainingen en

ten in Roemenië, Kroatië en Bulgarije.

UPOV-missie in december 2007 te Vietnam,

tuinbouw van naam, maar onze reputatie

opleidingen, het organiseren van studiebe-

Naktuinbouw hanteert een min of meer

waarbij betrokken waren Chris van Winden,

moest buiten ons land nog wel worden

zoeken aan bedrijven, het adviseren bij het

vaste werkwijze, waarvan afhankelijk van de

LNV (zittend) en Landbouwraad voor Thai-

gevestigd. Nu, tien jaar later, mag je conclu-

opstellen van wet- en regelgeving, keurings-

aard van het project kan worden afgeweken.

land en Vietnam, Rubert Konijn (tweede van

deren dat we wereldwijd worden gezien als

reglementen, bemonsterings- en toetsings-

In eerste instantie krijgen leidinggevenden

rechts). Geheel rechts Arnd-Jan van Wijk

een deskundige, slagvaardige en goed toege-

protocollen, het beoordelen van faciliteiten

en medewerkers van de betrokken organisa-

(Naktuinbouw).

ruste organisatie.”

ter plaatse, enzovoort. Hiervoor worden

ties een programma in Nederland aangebo-

Op 14 oktober wordt Naktuinbouw Variety Tracer

in het plantenrijk en geeft antwoord op vragen

genomineerd voor de Horti Fair Award, een inno-

over de identiteit van plantmateriaal en eventueel

Medio januari haalt de bestuursrechter in

butie voor 2003 vooralsnog niet in rekening, maar

Dordrecht een streep door de contributie en de

vatieprijs die tijdens de International Horti Fair

afgeleide rassen (essential derivation), verdenking

houdt deze aan tot na de uitspraak in hoger beroep

tarieven die Naktuinbouw van aangesloten bedrij-

wordt uitgereikt.

bij de Raad van State. De keuringsbijdragen en

van nateelt of inbreuk op kwekersrecht.

ven vraagt. Het bestuur van Naktuinbouw is het

andere vergoedingen worden wel gefactureerd,

De jury omschrijft Variety Tracer als “een interes-

Variety Tracer wordt in 2003 internationaal

niet met de uitspraak eens en tekent beroep aan.

omdat deze in hoger beroep niet ter discussie

sante bijdrage aan de oplossing van de complexe

geïntroduceerd op de IPM in Essen.

De rechtbank oordeelt dat de contributie van

staan.

problematiek van het beschermen van rassen,

Naktuinbouw ‘veeleer het karakter heeft van

Op 24 december volgt de uitspraak van de Afde-

waarbij verschillende schakels en disciplines bij

belastingen, in welk geval de weg van belasting-

ling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

elkaar zijn gebracht.”

heffing de enige toelaatbare heffingsmethode zou

Deze luidt: Naktuinbouw is gerechtigd om contri-

Variety Tracer is een speurdersconcept waarbij

moeten zijn’. Om die reden wordt de procederende

buties te innen en het handelen van Naktuinbouw

met behulp van morfologisch onderzoek en DNA-

aangeslotene door de rechtbank in het gelijk gesteld.

past volledig in het regime van de Zaaizaad- en

technieken de identiteit van gewassen en planten-

Het bestuur van Naktuinbouw brengt de contri-

plantgoedwet.

rassen wordt vastgesteld. Het dekt alle gewassen

2003

2003

een omvangrijk project in Turkije, om het
Naktuinbouw participeert alleen in projec-
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landen. Het onderkent bovendien de voorde-

zoek in China te verbeteren. Het werd bekos-

len van vrijhandel voor agrarische producten

tigd door de EVD en het Chinese ministerie

met toegevoegde waarde, zowel in groenten

van landbouw. Tientallen Chinese kwekers-

en fruit als in siergewassen. In samenwer-

rechtonderzoekers en managers van keu-

king met Naktuinbouw organiseren we nu

ringsdiensten zijn bijgeschoold en getraind,

een missie vanuit Chili naar Nederland.

zowel in Nederland als in China.

De deelnemers zullen zich onder andere ver-

Na een gezamenlijke analyse van het Chi-

diepen in de Nederlandse systematiek voor

nese systeem dat werd opgezet aan de hand

keuringen en voor kwekersrecht.”

van bestaande systemen in Japan, de USA en

Kwekersrechtprojecten China

Peking is ver en de bergen zijn hoog

Nederland zijn voorstellen gedaan voor ver-

Volgens landbouwraad Gabrielle Nuytens

betering, die aan de Chinese overheid zijn

van de Nederlandse ambassade in Peking

overhandigd. Verbetering van het onderzoek

neemt de Chinese overheid het kwekersrecht

en de toegankelijker procedures zullen er

en andere vormen van intellectueel eigendom serieuzer dan ooit. Desondanks verloopt

Vanuit het Nederlandse bedrijfsleven is er

toe leiden dat meer gewassen voor kwekers-

veel belangstelling voor de projecten in

recht worden opengesteld en dat het voor

overheid heeft weliswaar veel invloed op het

China, waarin de nadruk ligt op kwekers-

Nederlandse bedrijven eenvoudiger wordt

bedrijfsleven, maar er zijn vele schijven bij

recht en rassenonderzoek. Het eerste, twee-

om kwekersrecht aan te vragen in China.

betrokken en niet iedere ambtenaar is des-

jarige, project (2007-2008) was gericht op het

Minstens zo belangrijk is het feit dat de Chi-

kundig”, zegt zij. “Regelmatig hoor je in dit

overdragen van technische kennis en het

nese instanties door de opgedane kennis en

stroomlijnen van procedures om de kwaliteit

ervaring beter in staat zijn om het kwekers-

en efficiëntie van het kwekersrechtonder-

recht effectief te handhaven.

de handhaving niet zonder problemen. “De

verband de uitdrukking ‘Peking is ver en de
bergen zijn hoog’. De betekenis laat zich
raden: het is niet al te moeilijk om door de
mazen van de wet te glippen.”
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Uitleg over DUS-onderzoek in de praktijk in

Ten slotte wordt de opgedane kennis en

China door Jan Kees Schipper (Naktuinbouw)

ervaring geïmplementeerd in het betrokken

wordt professioneler en het belang van

Recente projecten

innovatie en export neemt toe. Voor beide
aspecten zijn een goed functionerend kwe-

land.

Begin 2009 liepen er verschillende projecten

“Het is belangrijk dat de mensen die het

en waren diverse aanvragen in behandeling.

van illegale praktijken onmisbaar. Nuytens

keuringswerk uiteindelijk moeten verrich-

Op het terrein van keuringen, rassenonder-

neemt de sierteelt rond Kunming in Yunan als

ten, vroegtijdig leren welke aspecten meer

zoek en laboratoriumtoetsen zijn er via de

voorbeeld. “De sierteelt in Yunan is sterk

of minder aandacht dienen te krijgen”, zegt

EVD (ministerie van Economische Zaken) en

gericht op de export. Telers en vermeerde-

projectcoördinator Peter Lentjes van Nak-

de landbouwraden aanvragen binnengeko-

tuinbouw. “Nederland is daarvoor met zijn

men vanuit de kandidaat-lidstaten Servië

rijke schakering aan vermeerderings- en

en Macedonië en vanuit Chili.

veredelingsbedrijven, waaronder veel Neder-

productiebedrijven een ideaal stageland.

Landbouwraad Freek Vossenaar, die de Neder-

landse. Die stellen terecht voorwaarden aan

Door hier onder onze begeleiding rond te

landse agrarische belangen in Argentinië en

verkoopactiviteiten of vestiging in China. Het

kijken en mee te lopen in het veld krijgen

Chili behartigt, licht de Chileense aanvraag

Chinese bedrijfsleven oefent daarom druk uit

de mensen gevoel voor de praktijk en komen

toe. “De Nederlandse tuinbouw én onze

zij later in eigen land beter beslagen ten ijs.

keuringsdiensten staan internationaal hoog

Dat is van groot belang voor een effectieve

aangeschreven. Chili is een stabiel en goed

van Naktuinbouw dragen daar ook toe bij.

handhaving van het beleid.”

georganiseerd land, dat graag leert van andere

Het gaat beslist de goede kant op.”

Naktuinbouw introduceert haar nieuwe laboratorium-

Vanaf april 2004 maakt Blgg gebruik van Diagnoster,

concept Diagnoster op de International Horti Fair in

PPO Lisse volgt in 2006.

november. Het dingt mee naar de Reed Business

kersrechtsysteem en effectieve bestrijding

raars willen hun assortiment graag verbeteren met nieuwe rassen en gewassen. Daarvoor zijn zij afhankelijk van buitenlandse

op de overheid om de toelatingsprocedures
te versoepelen en de handhaving van het
kwekersrecht aan te scherpen. De projecten

2003

2003

Toch is zij optimistisch. De Chinese tuinbouw

Op 19 december besluiten Naktuinbouw en Breedwise, een aanbieder van trainingen en consultancy in de sector plantaardig uitgangsmateriaal,

Novelty Award.

om de vakopleiding ‘Ken je bedrijfstak’ aan te bie-

Diagnoster, team diagnostiek van Naktuinbouw

den aan de sector. Er worden varianten voor de

Laboratoria, brengt de tuinbouwpraktijk van de

(groente)zadensector en voor de sierteelt ontwik-

tuinbouw, de diagnosticus en de onderzoekers van

keld. Later blijkt dat ‘Spoor van het zaad’, gericht

Naktuinbouw Laboratoria bij elkaar. De combinatie

op de zaadbedrijven, een doorslaand succes is.

van kennis en expertise van vermeerdering/productie

De samenwerking met Breedwise wordt hechter

en plantenziekten is het unieke aan dit concept.

en mondt uit in nieuwe opleidingen. In 2009 start

Diagnoster, in de wandelgangen ‘De plantendokter’

een opleiding over bedrijfshygiëne in de sector

genoemd, is toegankelijk voor de bloemisterij-,

teeltmateriaal, waarin de problematiek rond

boomkwekerij- en groentesector.

Clavibacter expliciet aan de orde komt.
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dat het Chinese kwekersrechtsysteem prak-

De kwekersrechtsystematiek staat in de Gor-

tischer, toegankelijker en - van groot belang

del van Smaragd nog in de kinderschoenen.

voor rechthebbenden - beter uitvoerbaar wordt.

Dat heeft ook zijn leuke kanten, vertelt Peter

Support op hoog niveau

Syngenta Seeds is actief in de veredeling en
vermeerdering van zowel groente- als sierge-

Lentjes. “De Indonesiërs zijn enorm leergie-

wassen. Voor beide productgroepen biedt

rig en staan erg open om kennis te vergaren

Inbreng overheid geeft status

Naktuinbouw support op hoog niveau, stelt

en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

algemeen directeur Piet Karemaker. “Het is

Hun onbevangenheid en honger naar kennis

een keuringsdienst die verder kijkt dan

Eind 2008 brachten minister-president Bal-

maakt het ook voor onze medewerkers tot

Nederland en internationaal voorop loopt. De

kenende en landbouwminister Verburg een

een heel plezierig project, dat zowel voor

medewerkers voeren hun taak op hoog

uitgebreid bezoek aan China. Tijdens een

Indonesië als Nederlandse zaadbedrijven

rondetafelconferentie over groene genetica

veel rendement kan opleveren.”

niveau uit en tonen begrip voor de positie van
onze sector. Bovendien is de organisatie zeer
open en toegankelijk. Dat is een verdienste

is intensief met Chinese overheidsfunctiona-

van de directie.”

rissen gesproken over het kwekersrecht.
“De actieve opstelling van de Nederlandse

Karemaker zegt dat de keuringsdienst binnen

overheid en Naktuinbouw heeft in China

en buiten Nederland veel support biedt.
“Daarbij denk ik onder andere aan de ontwik-

veel status en geeft het Nederlandse bedrijfs-

keling van certificeringssystemen voor plant-

leven veel steun in de rug”, zegt Gabrielle

materiaal, stekken en laboratoria. Die certifi-

Nuytens, landbouwattaché vanuit Peking.

caten betekenen echt iets. Ik denk ook aan

“Heel geleidelijk wordt er wezenlijke vooruit-

de geboden ondersteuning bij het upgraden

gang geboekt. Voor ons vanuit de overheid is

van onze productielocaties in Kenia en Ethiopië, wat nodig was om aan de certificerings-

Workshop on Intellectual Property Rights for

De deelnemers en de Chinese overheid

doorn in het oog. Het was niet alleen lastig

dat ook een voorwaarde om te blijven inves-

Breeders te Beijing op 5 en 6 december 2007,

waren zo enthousiast over dit project, dat

en tijdrovend om rassen in China te regis-

teren. Ik zie gelukkig ook dat er steeds meer

waaraan namens Naktuinbouw deelnamen:

het in 2009 een vervolg krijgt. Hierin wordt

treren, maar bovendien werd er in het hele

initiatieven komen vanuit het Nederlandse

Kees van Ettekoven (manager Rassen &

verder ingezoomd op het DUS-onderzoek,

land op grote schaal teeltmateriaal vermeer-

bedrijfsleven.”

Proeven), Peter Lentjes (projectcoördinator)

waarin de onderscheidbaarheid, uniformiteit

derd, zonder daarvoor de gebruikelijke licen-

en Arnd-Jan van Wijk (manager Registratie-

en stabiliteit van rassen centraal staat.

ties te betalen.

eisen te voldoen. En heel recent werkte Naktuinbouw mee aan een discussie met
Russische keuringsautoriteiten bij het ministerie in Den Haag, waarbij uitleg is gegeven
over de Nederlandse keuringssystematiek.”

Leergierigheid in Indonesië

& Keuringsonderzoek)

Sinds de Chinese overheid is toegetreden

126

tot de WTO en de agrarische productie voor

In Indonesië, eveneens een interessante

export stimuleert en er in China meer hoog-

groeimarkt voor Nederlandse veredelaars en

De projecten in China markeren een trend-

waardige tuinbouwproducten worden

zaadtelers van groenten en siergewassen,

breuk met het verleden. China had van

geteeld, is op het gebied van intellectueel

ging in 2008 een vergelijkbaar project van

oudsher de naam het niet zo nauw te nemen

eigendom wetgeving ingevoerd en de men-

start als in China. Ook hierin krijgen kwe-

“Wij kunnen niet zonder Naktuinbouw en

met het internationale kwekersrecht en

taliteit geleidelijk veranderd.

kersrecht (procedures) en rassenonderzoek

Naktuinbouw kan niet zonder ons”, conclu-

andere vormen van intellectueel eigendom.

In 1999 ondertekende China het UPOV-ver-

veel nadruk. De Indonesische overheid heeft

deert de zegsman van Syngenta Seeds. “Wat

Dat kwam wellicht meer voort uit de

drag, waarin de deelnemende landen zich

het kwekersrechtsysteem voortvarend geïm-

mij altijd heeft aangesproken, is dat Naktuin-

bestaande verhouding tot de natuur en het

committeren aan het internationale kwe-

plementeerd en draagt de kwekersrechtge-

bouw waakt over haar onafhankelijk positie,

collectieve idee van eigendom dan uit kwade

kersrecht. Dit legde de basis voor verdere

dachte intensief uit. Opvallend is de goede

opzet, maar het was leveranciers van teelt-

verbetering van de agrarische handelsrelatie.

en open communicatie tussen het kwekers-

een waarlijk ambassadeur tussen overheid

materiaal uit andere landen hoe dan ook een

De samenwerkingsprojecten dragen ertoe bij

rechtbureau en de aanmelders.

en bedrijfsleven.”

maar altijd bereid is om te luisteren en constructief naar oplossingen te zoeken. Het is

In januari 2004 start een project waarin Naktuin-

Zaken) gefinancierde project levert goede han-

bouw, NAK en de Raad voor het Kwekersrecht het

delsbetrekkingen met Turkije op. Naast adviezen

Turkse ‘Variety Registration and Seed Certification

voor het opstellen van wet- en regelgeving wor-

document dat de afspraken tussen de keurings-

Center’ ondersteunen met betrekking tot kwali-

den technische trainingen en opleidingen ver-

dienst en de overheid vastlegt, met op de achter-

teitsvraagstukken en kwekersrechtverlening.

zorgd voor keurmeesters en krijgen rassenonder-

grond Rob Koning (secretaris Naktuinbouw) en

Vanwege haar voornemen om toe te treden tot de

zoek en laboratoriumtechnieken de nodige

Chris van Winden (toezichthouder LNV). Naktuin-

EU wil de Turkse regering de wet- en regelgeving

aandacht.

bouw is de eerste keuringsinstelling die volgens

inzake de kwaliteit van teeltmateriaal en kwekers-

een ondertekend protocol werkt. Via de in dit pro-

rechtverlening zoveel mogelijk in overeenstem-

Dit is het eerste internationale project dat Nak-

tocol geregelde afspraken en informatiestromen

ming te brengen met de EU-richtlijnen voor zaad

tuinbouw als hoofdaannemer zelfstandig uitvoert.

wordt de minister in het vervolg gedurende het

en plantmateriaal en de EU-verordening voor kwe-

In eerdere internationale projecten (in onder meer

jaar doorlopend geïnformeerd over de wijze

kersrecht.

Roemenië, Litouwen, Estland) vervulde Naktuin-

waarop Naktuinbouw aan zijn taakstelling voldoet.

Dit door Senter (ministerie van Economische

bouw een ondersteunende rol.

Op 4 december zetten secretaris-generaal
Chris Kalden (LNV) en voorzitter Henk Lange (l)
van Naktuinbouw hun handtekening onder het

2004

2003

Trendbreuk
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Verenigd Europa staat voor
vrij verkeer en harmonisatie

Het Europese Parlement

Bij de toetreding van het Verenigd Koninkrijk
ontstond een betrokkenheid van het Europese Parlement bij de groenterassen en de
registratie daarvan in de rassenlijst, die nog
niet eerder was gezien. De Engelse delegatie

De Europese Unie

in Brussel moest tijdens vergaderingen met
de Europese Commissie terdege rekening
houden met de politieke implicaties in eigen
land.
De ijver waarmee het Engelse ministerie van

Een grondbeginsel van de Europese Unie is vrij verkeer van perso-

Landbouw de rassenregistratie ter hand nam
deed vele wenkbrauwen fronsen. Menige

nen en goederen tussen de lidstaten. Dus ook voor teeltmateriaal.

Brit vreesde voor het verlies van Engelse
tuinrassen, voortgebracht en in stand gehou-

Om dat mogelijk te maken worden er in Europees verband regels

den voor en door particulieren, die op garden
fairs furore maakten als de langste komkommer, de grootste ui of de zwaarste pompoen.

vastgesteld in de vorm van richtlijnen en verordeningen. Wat de

De Britse spreekbuis was Europarlementariër

voorschriften voor teeltmateriaal betreft, speelt Naktuinbouw

Lord O’Hagan. Deze oer-Engelse aristocraat
vuurde in Straatsburg met de regelmaat van

dikwijls een voortrekkersrol als ‘side kick’ van het ministerie van

de klok kritische vragen af op de Europese
Commissie. Het werd echt spannend toen hij
de naam van een dieprode rodekool aan de

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

orde stelde. In Nederland heette deze Negerkop, in Duitsland Mohrenkopf en in Italië
Teste di Negro. Dat kon allemaal nog net,
maar het Engelse Niggerhead viel volgens
O’Hagan buiten de bandbreedte der betame-

Als er wet- en regelgeving aan de orde is,

der Nederland) op 1 januari in Rome de Euro-

denkt vrijwel niemand bij het woord Brussel

pese Economische Gemeenschap oprichtten.

aan de bruisende stad die zo gepassioneerd

Als we de feiten onder ogen zien valt echter

lijst geschrapt. Met een nieuwe rasnaam,

door Jacques Brel werd bezongen. Veeleer

niet te ontkennen dat er in het uitdijende ver-

Red Dutch, werd de zaak opgelost.

roept het beelden op van traag draaiende

enigde Europa veel goeds tot stand is gebracht.

Vijftien jaar later moest een banketbakker

lijkheid. Na diverse debatten heeft de Europese Commissie deze naam van de rassen-

zijn traditionele ‘negerzoenen’ om dezelfde

ambtelijke molens en complexe regels, van

reden een andere naam geven.

knellende keurslijven en een bestuurlijke
moloch. Toegegeven, de Europese besluitvor-

Regelgeving van belang
Eén van de pijlers onder het Europese land-

uitbreidingen, waardoor 27 landen het met

bouwbeleid is het uitgangspunt dat boeren

elkaar eens moeten worden. Dat is andere

en tuinders over goed teeltmateriaal moeten

koek dan in 1958, toen zes landen (waaron-

kunnen beschikken. Daarvoor dient de iden-

Ingrijpende verbouwing en uitbreiding van het
laboratorium voor gezondheidsonderzoek in
Roelofarendsveen. Er komt meer capaciteit en
de accommodatie is weer volledig up-to-date.

Met het oog op de komst van de nieuwe Zaaizaaden plantgoedwet (Zpw) wordt op 30 september in
samenwerking met de Vereniging voor Agrarisch

2004

heid. Dat geldt eens te meer na de laatste

2004

2004

ming is dikwijls een tijdrovende aangelegen-

Het startschot valt voor het LNV project ‘Slim fruit’.
Dit project dient om de manier van inspecteren en
de taakverdeling tussen overheid en bedrijfsleven

Recht een informatiebijeenkomst georganiseerd.

bij fytosanitaire keuringen in de groente- en fruit-

Juristen, afgevaardigden van LNV en vertegen-

sector onder de loep te nemen. In ‘Slim Fruit’ zijn

woordigers van het bedrijfsleven discussiëren

het ministerie van LNV, de PD, de handel in groen-

stevig over het wetsontwerp.

ten en fruit en de keuringsdienst KCB vertegenwoordigd.
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titeit van het ras te zijn gewaarborgd en

gelaten op de Europese Rassenlijst en de zen-

moet het teeltmateriaal gezond zijn en aan

ding door de bevoegde instantie in de lidstaat

bepaalde kwaliteitseisen voldoen. De eerste

van herkomst in orde was bevonden, kon

Europese regels daarvoor kwamen in 1966

het binnen de EEG vrij worden verhandeld.”

Mot over de zaaisjalot

Ten aanzien van regelgeving voor teeltmateriaal is er doorgaans een goede verstandhouding tussen de verschillende nationale over-

tot stand, vrijwel gelijktijdig met de Neder-

heden en keuringsinstanties. Bij uitzondering

landse Zaaizaad- en Plantgoedwet. In 1970
volgde de Europese Groentezaadrichtlijn, die

leiden meningsverschillen of tegengestelde

Besluitvorming in Europa

belangen tot harde confrontaties. Een voorbeeld hiervan is de toelating van zaaisjalotten

voorschreef dat rassen eerst moesten worden

tot de Europese rassenlijst.

toegelaten en geregistreerd, voordat er teelt-

De Raad van ministers bepaalt welke regels

materiaal in het verkeer werd gebracht. De

er in Europees verband worden vastgesteld.

toenmalige NAKG werd door de Nederlandse

Vervolgens moet de Europese Commissie de

overheid belast met het toelatingsonderzoek.

regels uitvoeren. Zij laat zich daarbij assiste-

Europa, was zelfs wettelijk bepaald dat alleen

“Die richtlijn maakte een einde aan tijdro-

ren door Permanente Comités, bemand door

een geplante sjalot zich sjalot mag noemen.

vende grenscontroles en beperkte de moge-

overheidsfunctionarissen uit de lidstaten.

Chris van Winden beaamt dat: “De regelge-

onverlet dat de andere lidstaten het met de

Met dit argument blokkeerde Frankrijk de

lijkheden van lidstaten om partijen groente-

Op het gebied van teeltmateriaal van tuin-

ving vanuit Brussel moet zo goed mogelijk

inhoud van die voorstellen, gebaseerd op de

toelating van goed presterende zaaisjalotten,

zaad te blokkeren”, vertelt manager Rassen

bouwgewassen zijn er Permanente Comités

aansluiten op het Nederlandse overheids-

deskundigheid die in Nederland voorhanden

& Proeven Kees van Ettekoven. “Voor Neder-

voor bosbouw, fytosanitaire zaken, fruitge-

beleid, ruimte laten voor het bedrijfsleven en

is, eens moeten zijn.

land was dat van groot belang. Onze zaad-

wassen, siergewassen en zaaizaden. Voor

uitvoerbaar zijn. Als het om teeltmateriaal

Illustratief voor de inbreng en werkwijze van

Kennelijk vreesde men daar dat wij de com-

bedrijven begonnen geleidelijk aan steeds

het uitwerken van deelaspecten stellen de

gaat brengt Naktuinbouw veel praktijkerva-

Nederland is het harmonisatieproces van de

plete markt zouden overnemen,” memoreert

meer groentezaad te exporteren en hadden

Permanente Comités vaak werkgroepen in,

ring en technische kennis in. Wanneer wen-

kwaliteitsrichtlijnen voor groenteplanten en

directeur Gerrit de Groot van De Groot en Slot.

baat bij vlottere procedures en minder wille-

waarvoor ook externe experts kunnen wor-

selijk is Naktuinbouw ook aanwezig in de

teeltmateriaal voor fruit- en siergewassen,

Ondanks grote druk van Nederlandse zijde,

keur aan de grens. Wanneer een ras was toe-

den uitgenodigd. Op verzoek van het minis-

vergaderingen van de Permanente Comités.

begin jaren negentig. Hiermee werd vooruit-

terie van LNV stelt Naktuinbouw daarvoor

Vanwege die actieve betrokkenheid en de

gelopen op de vorming van een interne markt

regelmatig medewerkers beschikbaar.

belangrijke rol die Nederlandse bedrijven

zonder binnengrenzen. De harmonisatie viel

andere weg dan de juridische”, vervolgt

wereldwijd spelen, wordt er met die Neder-

gedeeltelijk samen met het Nederlandse

De Groot. “Zowel het Europese Hof als de

landse inbreng terdege rekening gehouden.

voorzitterschap van de Europese Unie.

Franse Hoge Raad stelde ons in het gelijk.

Veel lidstaten kijken wat dat betreft toch

Frits Thissen, momenteel landbouwraad in

Sinds het najaar van 2006 worden onze zaai-

wel een beetje tegen ons op. Dat wil niet zeg-

Washington en toentertijd een kersverse

“Meer dan enige andere organisatie in Europa

gen dat men onze voorstellen altijd klakke-

medewerker op het ministerie, speelde een

is Naktuinbouw actief betrokken bij de tot-

loos overneemt, maar we worden wel zeer

coördinerende rol in het ‘Hollandse kamp’.

zaaisjalotten. Zaaien is voordeliger dan plan-

standkoming en uitwerking van regelgeving

serieus genomen.”

“Er was hard gewerkt om die harmonisatie

ten en onze virusvrije sjalotten geven een

voor teeltmateriaal”, aldus directeur John

op de agenda te krijgen, vanwege het grote

hogere opbrengst. De zaadverkoop groeit

van Ruiten. “Van meet af aan werken we

belang daarvan voor het Nederlandse bedrijfs-

gestaag.”

Sjalotten worden van oudsher vegetatief vermeerderd en kleinschalig geteeld. In Frankrijk, veruit de grootste sjalottenproducent van

Hechte samenwerking met LNV

Made in Holland

daarbij nauw samen met het ministerie van

132

Op 16 november verwerft Naktuinbouw 3,6 ha
grond aan ‘De Baan’, gelegen achter het kassencomplex aan de Sotaweg, evenals de aankoop van

“Toelating tot de Europese rassenlijst geeft
automatisch toegang tot de Franse markt.

onder aanvoering van Naktuinbouwmedewerker Kees van Ettekoven, hield Frankrijk
voet bij stuk. “Uiteindelijk zagen we geen

sjalotten ook in Frankrijk verkocht. We doen
het bewust rustig aan, maar een groeiend
aantal telers onderkent de voordelen van

leven”, zegt hij. “In een vroeg stadium hadden
we al een clubje gevormd met de directies van

momenteel is dat Chris van Winden, Sector-

Op sommige gebieden, zoals bijvoorbeeld de

de keuringsdiensten om een en ander voor

manager Uitgangsmateriaal van de Directie

sierteelt, neemt Nederland een unieke posi-

te bereiden. Daar kwam het revolutionaire

Landbouw, vindt zowel voor als tijdens het

tie in. Initiatieven en uitwerkingsvoorstellen

concept van accreditatie ter sprake, waarvan

traject veel overleg plaats om de belangen

voor regelgeving met het stempel: ‘Made in

zowel de keuringsdiensten als het ministerie

van Nederland goed te vertegenwoordigen.”

Holland’ komen dan vaak voor. Dat laat

enthousiaste voorstanders waren.”

2005

2004

LNV. Met de permanente vertegenwoordigers,

ontwikkeld door Bejo Zaden/De Groot en Slot.

‘Slim Fruit’ wordt ‘Plantkeur’. Het project omvat nu
alle plantaardige producten en plantaardige keuringsdiensten. Plantkeur is bedoeld om een duide-

het kassencomplex van het belendend tuinbouw-

lijke analyse te maken van vraagpunten, potentiële

bedrijf van de familie Kester.

knelpunten en mogelijke oplossingen voor een

Vanaf 1 juni 2005 worden de opstallen gesloopt,

nieuw fytosanitair inspectiemodel in Nederland.

enkele sloten gedempt en elders nieuwe sloten

Het ministerie van LNV wil, mede op verzoek van

gegraven. Een brug ontsluit het nieuwe perceel,

het bedrijfsleven, de uitvoering van de inspectie-

dat in 2007 in gebruik wordt genomen als proef-

taken van de Plantenziektenkundige Dienst (PD)

veld voor vollegrondsteelten.

overdragen aan BKD, KCB, NAK en Naktuinbouw.
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Missiewerk

Vereenvoudigde regelgeving

Het idee was om de keuringsdiensten niet

In 1998 werd geconstateerd dat de Brusselse

langer alle kwaliteitscontroles te laten uitvoe-

regelgeving op veel terreinen te gedetailleerd

ren, maar die verantwoordelijkheid neer te

en complex was geworden. Dat gold met

leggen bij de bedrijven zelf. Bedrijven moeten

name voor siergewassen. Kees van Ettekoven:

daarvoor gecertificeerde kwaliteitszorgsyste-

“In veel landen was er tot de invoering van

men opzetten en deze op gezette tijden door

de kwaliteitsrichtlijn in 1992 niets geregeld

de keuringsdienst laten toetsen.

inzake de kwaliteit van siergewassen. Alleen

“Zo’n systeem is per saldo veel praktischer

Nederland, Denemarken en Frankrijk hadden

en efficiënter dan intensieve productkeurin-

daar ervaring mee. Andere landen hadden

gen door overheidsinstanties”, vervolgt This-

grote moeite om die richtlijn uit te voeren en

sen. “Nederland wilde daar graag toe over-

te handhaven. Op verschillende punten is de

In de aanloop naar het grenzeloze Europa

gaan, omdat de bedrijven zichzelf vaak toch

richtlijn siergewassen toen vereenvoudigd.”

en de daarvoor benodigde harmonisatie

al strengere normen oplegden dan de Euro-

Anno 2009 is vereenvoudiging van de regel-

van kwaliteitsrichtlijnen voor teeltmateriaal

EU-vergelijkingsveld Prunus (beoordeling

pese regels voorschreven. De hamvraag was

geving voor teeltmateriaal opnieuw actueel.

op 7 augustus 2006), door Naktuinbouw-

of ook de overige lidstaten deze stap wilden

Groot-Brittannië heeft dit onderwerp onder

gewasspecialist ing. G. Bolscher en een

zetten. Ik kan me herinneren dat inderijd

de noemer ‘Better Regulations’ op de Euro-

voor siergewassen. John van Ruiten, Rob

afgevaardigde van een andere EU-lidstaat.

Nico Koomen namens NAKG, John van Ruiten

pese agenda gezet en in de lidstaten zijn rele-

Koning en Nico Mul zaten namens NAKS,

lijnen naar de overheid, maar ook naar de

vante instanties en het bedrijfsleven gepolst

NAKB en de vermeerderingssector in de

bedrijven. Het Nederlandse keuringssysteem

over de gewenste ontwikkelingsrichting.

Raadswerkgroep waarin het ontwerpvoorstel

namens NAKS, Rob Koning namens NAKB en

Binnengrenzen vervallen

diverse fronten het voortouw genomen. De
eerste richtlijn die aan de orde kwam was die

van de Europese Commissie werd besproken.

Harmonisatie van de kwaliteitsrichtlijnen was

is nu zodanig georganiseerd dat we strenge

heden en keuringsdiensten. Ik heb zelden

noodzakelijk vanwege het wegvallen van de

normen op effectieve en efficiënte wijze

zo’n intensieve lobby meegemaakt en ben

Europese binnengrenzen per 1 januari 1993.

kunnen handhaven. Ook dat laatste is nodig,

ervan overtuigd dat het accreditatieconcept

Daarmee deed ook het plantenpaspoort zijn

want de keuringen worden op kosten van de

er zonder dat missiewerk niet doorheen was

intrede als ‘fytosanitaire schoonverklaring’

bedrijven verricht. Ons model werkt goed en

“In het noorden en westen van Europa zien

hebben we alle opmerkingen verwerkt in een

gekomen. Toen de periode van het Neder-

voor handelsverkeer binnen de EU. De PD

staat internationaal hoog aangeschreven.

we graag een verdere vereenvoudiging van

aangepast voorstel.”

landse voorzitterschap in de tweede helft

had de fytosanitaire keuringen voor EU-ver-

Naktuinbouw wordt daarom dikwijls gevraagd

de regelgeving”, licht John van Ruiten toe.

van 1991 aanbrak, kon het direct op de

keer in 1991 overgedragen aan de keurings-

om andere instanties en overheden te advi-

“De zuidelijke lidstaten zijn van oudsher

agenda worden geplaatst.” In januari 1992,

diensten. Vanuit praktische overwegingen

seren of te ondersteunen, zowel binnen als

voorstanders van gedetailleerde voorschrif-

“Dat was een ongekende actie, die veel res-

toen het voorzitterschap was overgedragen

werden de keuringsdiensten in 2007 ook ver-

buiten Europa.”

ten. Zij krijgen steun vanuit de nieuwe lid-

pect afdwong”, aldus Van Ruiten. “We zaten

aan Portugal, werden de drie nieuwe, op het

antwoordelijk voor de fytosanitaire import-

Met uniforme kwaliteitsnormen, het vrijgeven

staten in Oost-Europa, waar de overheden

er slaperig bij, maar waren blij dat we een

accreditatieprincipe gebaseerde kwaliteits-

en exportkeuringen die betrekking hebben

van teeltmateriaal aan de bron op basis van

tot de jaren negentig allesbepalend waren.

nachtje hadden doorgebuffeld. Zonder die

richtlijnen voor groenteplanten, sier- en

op landen buiten de EU.

gecertificeerde kwaliteitszorg en het planten-

Je kunt wat dat betreft rustig spreken van

fruitgewassen allemaal aangenomen.

Directeur Nico Koomen noemt het initiatief

paspoort als Europees reisdocument loopt

een cultuurkloof of van een tweedeling tus-

“Om te begrijpen hoe revolutionair dat was

uit 1991 tot inschakeling van de keurings-

het handelsverkeer van teeltmateriaal binnen

sen ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’.”

schoeien. Dat maakte de tijd extra kostbaar.”

kun je misschien het beste een parallel trek-

diensten bij het EU-plantenpaspoort ‘een

Europa soepeler dan voorheen.

Hij vervolgt: “Wij vinden het bijvoorbeeld

Het aangepaste voorstel van Nederlandse

ken met de veterinaire sector”, aldus Thissen.

wijs besluit’ en is de Plantenziektenkundige

Tot genoegen van het Nederlandse bedrijfs-

voldoende om te bepalen dat teeltmateriaal

kant is in de definitieve richtlijn voor 90 pro-

“Daar kreeg het accreditatieconcept pas in

Dienst daar nog steeds dankbaar voor. “De

leven, dat zich daarmee veel papierwerk, tijd

nagenoeg vrij moet zijn van ziekten en pla-

cent overeind gebleven. Stemt dat Van Ruiten

2006, dus bijna 15 jaar later zijn beslag.”

keuringsdiensten hebben niet alleen korte

en geld bespaart.

gen. Dat durven wij vanuit de wetenschap

John van Ruiten: “Het voorstel was de eerste

Cultuurkloof

dag besproken en alle leden van de werkgroep gaven hun mening. Daar hadden wij
goed naar geluisterd. ’s Avonds en ’s nachts

De volgende ochtend lag er een compleet uitgewerkt voorstel, dat nog diezelfde dag in de
werkgroep werd besproken en goedgekeurd.

overuren zouden er weken overheen zijn
gegaan. Bovendien wilden we de richtlijnen
voor fruit en groenteplanten op dezelfde leest

tevreden? “Zeg maar gerust zéér tevreden”,
zegt hij met een brede lach.

Op 1 september 2005 treedt mr. R.P.J.M. Koning

In opdracht van Skal zal Naktuinbouw dit jaar op

goed van tuinbouwgewassen en voert er tevens

twintig bedrijven in de sector teeltmateriaal voor

fytosanitaire inspecties uit voor de afgifte van

tuinbouw de inspecties uitvoeren. Dit staat in de

plantenpaspoorten.

samenwerkingsovereenkomst die de bestuurs-

Met deze samenwerking willen de beide besturen

op parttime basis (50%). Voordien was hij fulltime

voorzitters van beide controlediensten, de heren

de beschikbare inspectiecapaciteit efficiënter

directeur van NAKB en secretaris van het bestuur.

ir. W.F.S. Duffhues en ir. H.J. Lange, op 21 maart

benutten. Twee jaar later blijkt dat de krachten-

Rob Koning trad op 1 december 1972 in dienst van

ondertekenen.

bundeling voor Naktuinbouw geen efficiencyvoor-

de toenmalige NAKB en NAKS als jurist en assis-

Nagegaan wordt of de bedrijven voldoen aan de

delen heeft en wordt de samenwerking in goed

tent van de toenmalige secretaris, mr. J. Saathof.

voorwaarden van de Europese Verordening

overleg beëindigd.

Adjunct-secretaris mr. R.G.J. Broenink wordt

2092/91 en of zij gerechtigd zijn voor hun produc-

(1991-1992) had de Nederlandse delegatie op

overal in Europa hebben besproken met over-

2005

2005

Alexander Heydendael namens LNV dit idee

Brusselse nachten zijn lang…

na 33 jaar terug als secretaris van het bestuur.
Deze functie bekleedde hij sinds 1 januari 2000

benoemd tot zijn opvolger.

ten het EKO-keurmerk te gebruiken. Naktuinbouw
ziet op deze bedrijven al toe op naleving van de
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Harmonisatie fruitteeltgewassen
Actueel is de herziening van de richtlijn

manier kunnen wij toegevoegde waarde zicht-

zijn tussen materiaal dat van uiteenlopende

baar maken. Dat doen we nu ook en Naktuin-

herkomstgebieden afkomstig is. Naktuinbouw

bouw is ons daarbij zeer van dienst geweest.”

heeft hierin altijd een zeer actieve rol gespeeld,

voor teeltmateriaal van fruitgewassen. Deze

vooral ten aanzien van groente-, boomkwe-

is in 2008 herzien door de Raad van minis-

kerij- en siergewassen. Binnenkort wellicht

Land- en amateurrassen

ters en met uitwerking ingevuld door de

Plotseling optredende plantenziekten kunnen,
wanneer zij een quarantainestatus hebben
en niet op Nederlands grondgebied mogen
voorkomen, grote gevolgen hebben.

ook voor fruit. Nico Koomen legt uit waarom:

Europese Commissie. Het uitgangspunt is

“Uiteraard speelt mee dat Nederland het epi-

In 1995 trad in Nederland op een aantal plaat-

een geharmoniseerd certificeringssysteem

De Europese Commissie buigt zich ook over

centrum is van veredeling en vermeerdering

sen de zeer besmettelijke ziekte bruinrot op

voor alle lidstaten, dat in 2012 van kracht

regelgeving voor land- en amateurrassen.

voor deze gewassen. Maar het is beslist méér

in de pootaardappelteelt. Intensief overleg in

moet worden. Via een daarvoor ingestelde

Het zal de meeste telers en vermeerderaars

dan ‘adel verplicht’. Ten eerste zijn die verge-

werkgroep van het Permanente Comité

niet dagelijks bezighouden, maar deze cate-

lijkingsvelden functioneel als Europese kwa-

brengt Naktuinbouw veel technische kennis

gorie is wel degelijk van belang. Land- en

liteitsmonitor. Ten tweede zijn het waarde-

moesten alle pootaardappelen in opslag in

en expertise in. De werkgroep heeft ook een

amateurrassen zijn oude, vaak regionale

volle ontmoetingsplatforms. Experts uit alle

hoog tempo worden bemonsterd en in het

bezoek gebracht aan de Naktuinbouw vesti-

groente- en landbouwrassen. Wanneer zij

lidstaten komen er bij elkaar en wisselen ken-

laboratorium onderzocht volgens een hals

ging in Horst. Daar liggen ook de Vermeerde-

niet op de Europese Rassenverkeerslijst

nis en ervaringen uit. Naarmate wij vaker

over kop ontwikkeld onderzoeksprotocol.

ringstuinen die virusvrij uitgangsmateriaal

staan – en dat is beslist geen uitzondering –

actief participeren en vergelijkingsvelden

voor de fruitteelt produceren.

mogen zij formeel niet verhandeld en

verzorgen, raakt Europa meer vertrouwd met

“Het is goed om te zien dat Naktuinbouw

geteeld worden. Zelfs niet ten behoeve van

Nederland, met onze werkwijze en met onze

kwam het verzoek aan NAKG om bij te sprin-

ook voor fruitgewassen een voortrekkersrol

moes- en hobbytuinen. Op termijn zou dat

vooraanstaande tuinbouw. Men raakt, als men

gen. Met roodwitte linten werd in het gebouw

kan spelen”, zegt Van Winden. “Daarmee

er toe kunnen leiden dat deze rassen gelei-

ervoor open staat, steevast onder de indruk,

van NAKG een quarantainegebied afgezet,
tijdelijke krachten sneden aardappelogen uit

Brussel volgde, want de ziekte mocht zich
niet verder verspreiden. In september/oktober (het afleverseizoen stond voor de deur)

De NAK kon dat in het korte tijdsbestek niet
alleen voor elkaar krijgen. Uit Emmeloord

Chris van Winden (LNV) en John van Ruiten

dat bedrijven de kwaliteits- en hygiënelat

krijgt de Nederlandse inbreng meer gewicht

delijk uitsterven. Daarmee gaan genen verlo-

omdat er zo enorm veel gebeurt en te zien is.

(Naktuinbouw) tijdens bespreking van de

steeds hoger leggen. Wie die ontwikkeling

en dat is goed voor onze vermeerderaars.”

ren die voor toekomstige veredelingspro-

Wij bieden onze gasten daarom ook vaak

richtlijn Fruitgewassen in de Raadswerkgroep

niet volgt kan zijn deuren snel sluiten, sim-

Vermeerderaar van vruchtbomen Han Fleu-

gramma’s zeer waardevol kunnen zijn. Om

excursies aan.” De actieve opstelling en gast-

in Brussel, november 2008.

pelweg omdat de concurrenten het beter

ren plaatst wel enkele kanttekeningen bij

de genetische diversiteit te behouden werkt

vrijheid van Naktuinbouw heeft geleid tot

Rond de jaarwisseling draaide het crisisteam

Onder: Bezoek EU-vertegenwoordigers Pelar-

doen. Andere landen, vooral landen die niet

het harmonisatieproces. “Het komt erop neer

de Europese Commissie aan nieuwe regelge-

een omvangrijk en wijd vertakt netwerk. Eén

op volle toeren. Een delegatie onder leiding

goniumproef bij Naktuinbouw, juli 2004.

of nauwelijks teeltmateriaal exporteren, wil-

dat certificaten uit alle landen straks over en

ving, die het verkeer van land- en amateur-

telefoontje is vaak voldoende om deuren

van VVD-landbouwspecialist Piet Blaauw,

len daarentegen precies benoemen om

weer worden erkend. Dat garandeert welis-

rassen blijvend mogelijk maakt.

geopend te krijgen en soms heikele punten

deed Roelofarendsveen aan en haalde de

welke ziekten en plagen het gaat en in hoe-

waar vrijheid van handelsverkeer, maar of

verre deze aanwezig mogen zijn. Zij willen

de normen overal even streng worden nage-

keiharde garanties dat ingevoerd zaad of

leefd en gecontroleerd als in Nederland is

plantgoed aan de hoogste eisen voldoet.”

zeer de vraag. Momenteel erkent Nederland

Hoewel de uitkomst van ‘Better Regulations’

alleen het Franse systeem. Ik zie nog wel een

Een voor Naktuinbouw en vermeerderaars

Naktuinbouw ziet de toekomst van een

(het plotseling optreden in een grootschalige

nog in nevelen is gehuld, heeft Naktuinbouw

aantal stevige discussiepunten, waaronder

belangrijk domein zijn de Europese vergelij-

geharmoniseerd en vrij Europa met vertrou-

activiteit) zou nog jaren dienst doen als cri-

vertrouwen in een goede afloop.

de beheersing van bacterievuur, afwijkende

kingsvelden. Dit zijn opplantingen van teelt-

wen tegemoet. Ondanks het heersende beeld

Ondanks haar toegenomen omvang en de

benamingen van rassen en klonen en de

materiaal uit alle lidstaten, die per gewas bij

wordt er in Brussel veel werk verzet door een

soms onvermijdelijke tegenstellingen en

normering voor virusniveaus, die nu per

toerbeurt worden toegewezen aan keurings-

ambtelijk apparaat, dat nauwelijks groter is

impasses staan de pijlers van het Verenigde

land verschilt. Wat de uitkomst ook wordt,

diensten. Experts uit de lidstaten beoordelen

dan dat van Den Haag. De inbreng vanuit

Europa – inclusief die van vrij verkeer van

mijn bedrijf zal altijd proberen om boven de

de gewassen en analyseresultaten, zodat zij

landelijke overheden en instanties zoals

personen en goederen – nog steeds fier over-

minimumnorm uit te komen en zich daar-

kunnen zien of het aan de gestelde eisen vol-

Naktuinbouw blijft daarom essentieel. Het

eind.

voor apart te laten certificeren. Alleen op die

doet en of er wezenlijke kwaliteitsverschillen

tandem LNV-Naktuinbouw is er klaar voor.

op informele wijze aan de orde te stellen.

Europese vergelijkingsvelden

Een gezonde toekomst

Op 27 september spreken het ministerie van LNV,

derzoek bij DLO/CGN onzeker. Naktuinbouw is de

Naktuinbouw en Dienst Landbouwkundig Onder-

meest geëigende kandidaat om het gehele 'Wage-

zoek (DLO) te Wageningen het voornemen uit om

ningen-pakket' over te nemen. Dit krijgt zijn beslag

meer gekeken naar de bewaaromstandigheden,

kwekersrechtonderzoeken voor het gehele plan-

op 1 januari 2006.

Sinds het voorjaar van 2005 wordt op circa 250 van

de juiste naamgeving, de aanwezigheid van

tenrijk door Naktuinbouw te laten uitvoeren.

deze verkooppunten een controle uitgevoerd door

inkoop- / leveranciersdocumenten en daar waar

Tot dat moment zijn twee instanties verantwoorde-

Keuringen. Het gaat hierbij om landelijk georgani-

van toepassing het aanwezig zijn van een planten-

lijk voor de uitvoering van de kwekersrechtonder-

seerde bedrijven (zoals Intratuin, Praxis, etc.),

paspoort.

zoeken: Naktuinbouw voor groentegewassen en

Verspreid over Nederland zijn er ongeveer 6.000

Doel van deze controle is er op toe te zien dat de

verkooppunten, waar teeltmateriaal wordt aan-

kwaliteit en gezondheid van teeltmateriaal aan de

geboden, bestemd voor de niet-professionele

voorwaarden voldoet. Bij de controle wordt onder

eindgebruiker: de consument.

en maakten het aardappelmateriaal onderzoeksklaar en eigen medewerkers maakten
overuren aan de fluorescentiemicroscopen.

krant.
Na Nieuwjaar had de NAK haar capaciteit
vergroot en werd Roelofarendsveen ‘gedemobiliseerd’. Het draaiboek van deze actie

2005

2005

Red de aardappel…

regionale of plaatselijke tuincentra, (agrarische)

het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN),

bouwmarkten en kleine zelfstandige ondernemers.

onderdeel van DLO, voor alle andere gewassen.

sishandboek. Bij de betrokken medewerkers
resteert het goede gevoel dat zij de zusterorganisatie NAK in zo’n cruciale fase uit de
brand konden helpen.

De in 2006 in werking tredende Zaaizaad- en plantgoedwet en ontwikkelingen op internationaal ter-

136
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Verhalen uit de praktijk

Mutant van ‘Golden Delicious’

Gebruikers aan het woord

Naktuinbouw staat midden in de dagelijkse tuinbouwpraktijk.
Dat komt tot uiting in het grote aantal belangenorganisaties
van telers en kwekers in de sectorbesturen en adviescommissies
Henk Reinders is vinder van de appelvariëteit

van Naktuinbouw. Deze bestuurlijke organisatie heeft een grote

‘Golden Delicious Reinders’. Hij trof deze
mutant van ‘Golden Delicious’ aan in zijn

invloed op het bepalen van de activiteiten. Over deze activiteiten

boomgaard in Helden-Panningen. Deze
variëteit uit 1962 is nog steeds algemeen in

komen zeven mensen uit de praktijk aan het woord.

gebruik. De vondst van Reinders heeft een
wat gladdere schil dan de conventionele
‘Golden Delicious’ en de vrucht lijkt meestal
iets langer.

Henk Reinders

was het een wildwestverhaal, dan werd er

2006

veel meer gesjoemeld”

Bestuurslid Nederlandse Fruittelers

bomen gelijkmatig, ze hebben een betere

Organisatie (NFO), kring Limburg

gezondheid en leveren een hogere productie.
Dat komt door Naktuinbouw. Dat is de bewa-

“Vermeerdering en veredeling, ik denk dat

ker van de kwaliteit, de motor achter de ge-

daar de toekomst ligt van de Nederlandse

zondheid. Dankzij de vermeerderingstuinen,

tuinbouw. Niet in bulkproductie. Appels telen

die lang van Naktuinbouw zijn geweest, en

kunnen ze in Servië ook. Maar die jongens

dankzij het Toetscentrum, dat planten virus-

uit Servië halen wél hun bomen uit Neder-

vrij maakt, zijn we het enige land ter wereld

land. Waarom? Omdat ze in Nederland de

met zoveel virusvrije fruitrassen. Zonder Nak-

grootste kans hebben dat ze het ras krijgen

tuinbouw was het een wildwestverhaal, dan

dat ze hebben besteld, op de goede onder-

werd er veel meer gesjoemeld”, constateert

stam, met een gegarandeerd goede gezond-

Henk Reinders. Hij heeft in het Limburgse

heidsstatus. Italiaanse boomkwekers zijn

Helden-Panningen een fruitbedrijf (appels

ook bezig de Servische markt te bewerken…

en peren) en is lid van de Adviescommissie

nou, enfin, laat ik het zo zeggen: Nederlandse

Fruitgewassen van Naktuinbouw.

‘Laboratoriummedewerkers in de plantaardige

Inmiddels bieden de partners vier opleidingen aan.

sector die hun kennis willen uitbreiden of verbre-

Het gaat om leergangen die elders niet worden

den, kunnen zich nu inschrijven voor drie nieuwe

aangeboden.

opleidingen’, vermeldt het persbericht. Deze oplei-

De samenwerking levert eind juni een nominatie

ter van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

dingen zijn ontstaan uit een unieke samenwerking

op voor het ‘Contract van de week’ van het pro-

stelt de regels vast en kan daarmee direct invloed

tussen Hogeschool Leiden en Naktuinbouw,

gramma Qwesti van Zaken bij TV-West. Op 3 juli

uitoefenen op de keuringen van Naktuinbouw.

waarin docenten met uitgebreide didactische

kiest 89% van de stemmende kijkers voor de

De aansluitingsplicht wordt vervangen door een

kennis en ervaring en vakspecialisten van Nak-

samenwerking tussen Hogeschool Leiden en

registratieverplichting voor alle bedrijven die

tuinbouw hun krachten bundelen. Dit resulteert in

Naktuinbouw.

professioneel/bedrijfsmatig met teeltmateriaal in

veel gevraagde theorie- en praktijklessen. In het

2008

“Zonder Naktuinbouw

bomen groeien in vergelijking met andere

Op 1 februari 2006 treedt de nieuwe Zaaizaad- en
plantgoedwet in werking. Naktuinbouw heeft nu
geen regelgevende bevoegdheid meer. De minis-

de weer zijn.

najaar gaan de eerste twee opleidingen van start.
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Mondelinge afspraken

naar zijn idee beter over moeten communi-

is een soort verzekering”

Waarmerking van gekeurde (vrucht)bomen

ceren met de eindgebruikers.

bomen op gezondheid en kwaliteit. Niet alle

“Fruittelers zeggen wel eens: “Wat heb ik

bomen komen echter uit Nederland. Veel

aan die garanties van Naktuinbouw als ik

fruittelers kopen hun bomen bijvoorbeeld in

toch kanker in mijn bomen krijg.” Want ook

Vlaanderen, waar grote, professionele vrucht-

in gecertificeerde bomen komt dat wel voor.

boomkwekerijen zitten. Reinders: “Fruitbomen

Maar keurmeesters van Naktuinbouw kunnen

deel. Over het algemeen denken groentete-

(‘waarmerkstrookjes’) met daarop vermeld

zonder het waarmerkstrookje van Naktuin-

bijvoorbeeld de oorsprong van een kanker-

lers door dit alles niet altijd positief over

de rasnaam en de naam van de onderstam,

bouw zijn niet per definitie slechter. Maar de

uitbraak traceren. Die zoeken uit waar de

Naktuinbouw”, concludeert Dick Pater, lid

en uiteraard het merkteken van NAKB.

kwaliteit- en gezondheidskeuring zijn elders

onderstammen en het oculatiehout vandaan

van de Adviescommissie Groenteplanten

nu eenmaal minder streng en de garanties

komen, of er meer fruittelers jonge bomen

van Naktuinbouw namens de LTO-vakgroep

minder hard.” Dat geldt zeker vergeleken met

van hetzelfde perceel hebben, of daar ook

Vollegrondsgroente. Hij is vollegrondsgroen-

Na geleidelijke introductie van het virusvrije

gecertificeerde fruitbomen, waarvoor fruit-

aantastingen zijn. Naktuinbouw bouwt een

teteler, met 150 hectare ijsbergsla en kool in

materiaal voor vermeerdering in de zestiger

boomkwekers enten of oculatiehout gebrui-

dossier op. Daarmee heeft een fruitteler

het Noord-Hollandse Waarland.

jaren, startte NAKB in 1970 met oranje

ken van gecontroleerde moederbomen. Die

handvatten om te kijken bij wie hij verhaal

bomen zijn gegarandeerd rasecht en virusvrij.

kan halen”, zegt Reinders. Een sterk punt

Zelf had Pater niet veel op met Naktuinbouw

Als bomen die niet door Naktuinbouw gekeurd

vindt hij dat Naktuinbouw altijd een onaf-

voor hij in 2006 in de adviescommissie stapte.

zijn ziek worden, hebben fruittelers vaak

hankelijk oordeel geeft, ook al zijn het de

“Ik kreeg telkens de kosten doorberekend en

geen poot om op te staan. “De relatie tussen

vruchtboomkwekers en niet de fruittelers

ik wilde wel eens weten wat ik er in vredes-

boomkweker en fruitteler is er nog altijd een

die zijn aangesloten bij de organisatie.

naam aan had, aan die organisatie. Dat is de

heeft vanaf de start van de NAKB keuringen
in 1943 in de boomkwekerij plaatsgevonden.
Waarmerking vond plaats door bevestiging
(meestal vastnieten) van witgekleurde labels

gebonden en ‘afgelood’. Plomberen werd een
synoniem woord voor waarmerken.

gekleurde waarmerkstrookjes voor het
virusvrije materiaal.
Nog immer worden vruchtbomen per stuk
van een waarmerkstrookje voorzien.

de adviescommissie. Sindsdien is mijn beeld

Vraag van afnemers

Dick Pater

en aantallen staat nog wel wat zwart op wit,

Het gebruik van gecertificeerde bomen wordt

maar bijna nooit over de gezondheid van de

gestimuleerd door eisen van de afnemers.

bomen of soortechtheid”, zegt Reinders. Toch

Wie aan een beetje supermarktfruit wil

is dat waar de meeste klachten in het veld

leveren, ontkomt er niet aan. GlobalGAP, de

“De betekenis van Naktuinbouw is vrij onbe-

“Naktuinbouw heeft een grote economische

over gaan. Breekt er opeens kanker uit in

certificering op kwaliteit, duurzaamheid en

kend in de vollegrondsgroenteteelt. De

waarde. Die waarde zit hem vooral in teelt-

jonge bomen. Zie dan maar eens te bewijzen

voedselveiligheid van de supermarkten,

meeste groentetelers krijgen pas een beeld

materiaal dat vrij is van ziekten en plagen.

waar dat vandaan komt. Bij het afleveren

schrijft onder meer een plantenpaspoort voor.

van de functie van Naktuinbouw als er een

Het zaad wordt gecontroleerd én de planten.

klacht is over de kwaliteit van de planten.

Een dubbele garantie. Als alles goed gaat met

Het aantal klachten in onze sector is nihil,

de kwaliteit van de planten – en dat is meestal

Reinders: “De meeste boomkwekers zijn niet

gekanteld”, erkent Pater.

LTO-vakgroep Vollegrondsgroente
Verzekering

zijn dat soort zaken moeilijk te controleren.
Slordig

te beroerd om een paar bomen te leveren om

Fruittelers zijn vervolgens zelf nog wel eens

wat overigens al heel wat zegt over het nut

het geval – dan heb je geen oog voor die

bij te boeten, maar juist bij onacceptabel grote

slordig in hun administratie. “Het beste is om

van Naktuinbouw, maar goed, veel telers heb-

waarde. Je ziet het als iets vanzelfsprekends”,

problemen, als tien procent uitvalt, houdt

alle plombes te bewaren en vast te leggen

ben dus nooit te maken met Naktuinbouw.

zegt Pater.

het vaak op.”

van welke rijen bomen ze komen. Alleen dan

Terwijl ze er wel voor betalen. Plantenkwe-

“Maar gezond uitgangsmateriaal is natuur-

kun je de oorzaak van eventuele problemen

kers zetten de kosten van Naktuinbouw

lijk álles voor een goede teelt. Als er een ziekte

later terugvinden. Maar ik wed dat maar

vaak plompverloren op de rekening. Áls er

in het gewas zit, dan overleeft een bedrijf dat

Veel fruittelers weten volgens Reinders wel

weinig fruittelers dat doen. Als je midden op

een klacht is, willen telers graag dat Naktuin-

misschien niet. In feite is het werk van Nak-

wat Naktuinbouw doet, maar niet wat de

het veld staat te plomberen, denk je niet als

bouw hen verdedigt. Zo werkt het natuurlijk

tuinbouw een soort verzekering. Het sluit

betekenis ervan is. Naktuinbouw zou daar

eerste aan je administratie”, zegt Reinders.

niet. Naktuinbouw velt een onpartijdig oor-

risico’s uit. In die zin is wat wij betalen maar

Verhaal halen

Bundels onderstammen en/of planten werden

voornaamste reden dat ik ja heb gezegd tegen

de contracten. Over levertijdstippen, maten

In de zomer van 2006 verovert Naktuinbouw een

In totaal zijn 200 bedrijven genomineerd. Het inspec-

tweede plaats bij de uitreiking van de ‘Vakantie-

tieteam van CNV-jongeren bezocht vervolgens de

werkgever van het jaar Award’. Dit is een actie

vijftien hoogst gewaardeerde bedrijven, waaronder

activiteiten en stoot haar belang in ECAS af.

van de CNV-Jongerenbond. Zij probeert met deze

Naktuinbouw.

Vlnr: C.J. Vis (voorzitter bestuur MPS),

campagne het negatieve beeld over de werkom-

Door interviews met de vakantiewerkkrachten en

mr. R.G.J. Broenink (optredend voor de aandeel-

standigheden van vakantiewerk te beïnvloeden.

hun leidinggevenden kreeg het team een impressie

houder Naktuinbouw), ir. C.A.A.A. Maenhout

In 2006 hebben circa 9.000 vakantiewerkkrachten

van de werkomstandigheden en de sfeer binnen de

(optredend voor de aandeelhouder Bloembollen-

een test ingevuld op www.vakantiebaantje.com.

bedrijven. De eerste plaats werd toegekend aan

keuringsdienst), R.A.Th. Bleijswijk (directeur

In de test zijn vragen gesteld over de arbeidsvoor-

Zorgcentrum Zuiderheide in Hilversum. Dit Zorg-

ECAS), Th. de Groot (algemeen directeur MPS)

waarden, werkomstandigheden en de sfeer op de

centrum heeft een speciale regeling voor 14-jarigen.

en drs. P. Rijsdijk (raadgever).

werkvloer. Als een werkgever meer dan tachtig

In verband met de aard van de werkzaamheden is

punten scoorde, kwam het bedrijf in aanmerking

zo’n regeling bij Naktuinbouw niet mogelijk.

ECAS fuseert in januari met MPS en verhuist in
maart naar de MPS-locatie bij FloraHolland in
Honselersdijk. Naktuinbouw kiest voor haar kern-

2006

2006

Plomberen

Naktuinbouw keurt alle Nederlandse fruit-

van mondelinge afspraken, zonder spijkerhar-

142

“Het werk van Naktuinbouw

voor een nominatie.
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een schijntje voor wat we terug krijgen. Zon-

Dat dwong hen maatregelen te nemen om

der Naktuinbouw zouden grote plantenkwe-

mineervliegvrije planten af te leveren.”

kers vast en zeker ook kwaliteitsgaranties

Momenteel is de bacterieziekte Xanthomonas

ontwikkelen, maar nu gelden voor álle leve-

een probleem in kool. De bacterie valt haast

ranciers basisnormen voor de kwaliteit en

niet te bestrijden. Naktuinbouw heeft een

rasechtheid.”

toetsmethode ontwikkeld, zodat te traceren

“Naktuinbouw geeft hoveniers

Gekeurd of gecertificeerd

keuze”

Voor al het plantaardig uitgangsmateriaal in
Europa en dus ook in Nederland, is een keuring van de kwaliteit en gezondheid verplicht.
In Nederland voert Naktuinbouw die keuringen uit. Soms rechtstreeks op de bedrijven,

is waar de ziekte vandaan komt. Op die

vaak al goed genoeg. Bijvoorbeeld bij aan-

zoals bij boomkwekers. Soms indirect, door

manier kan de bacterieaantasting in elk geval

bestedingen of als de prijs leidend is bij de

bedrijven te controleren die zelf kwaliteits-

Pater noemt wat voorbeelden. Tien jaar gele-

beperkt worden. “Zo verbetert Naktuinbouw

inkoper.”

en gezondheidsgaranties geven, zoals in de

den kampte de vollegrondsgroentesector

steeds haar methoden en daarmee de sector.

Zelf kocht Mengerink meestal in bij boom-

met mineervlieg in ijsbergsla. Die plaag is

Medewerkers van Naktuinbouw weten pre-

kwekers die door Naktuinbouw gecertificeer-

verdwenen. “Dankzij Naktuinbouw”, bena-

cies waarover ze praten. Ze staan midden in

de bomen en struiken leveren. “Ik heb daar-

men en heesters bijvoorbeeld een wit waar-

drukt Pater. “De keuringsdienst heeft nor-

de praktijk. Van die betrokkenheid en conti-

door niet meegemaakt dat we iets anders

merkstrookje van Naktuinbouw.

men gesteld, is erop gaan keuren. Partijen

nue ontwikkeling hebben veel telers hele-

kregen dan we hadden besteld. Ja, in overleg

kwamen het erf van de plantenkweker niet

maal geen weet. Communicatief valt er nog

soms een andere maat of soort, als het

af als er mineervlieg in gevonden werd.

wel wat eer te behalen voor Naktuinbouw.”

bestelde product op was. Maar dat een gewas

Mineervliegvrij

na een jaar onverwacht iets anders blijkt

groenteplantenkwekerij. De goedkeuring van
Naktuinbouw is zichtbaar op het product. Zo
hangt aan gekeurde fruit-, laan-, of sierbo-

Voor sommige sectoren heeft Naktuinbouw
naast de wettelijke basiskeuring extra garanties ontwikkeld. Er wordt strenger gecontroleerd op rasechtheid, raszuiverheid en

te zijn dan we hadden gekocht, is niet voor-

gezondheid. De planten die hieraan voldoen

gekomen.”

certificeert Naktuinbouw. Fruitboomkwekers
kunnen bijvoorbeeld al decennia lang bij de

Gerrit Mengerink

Cursussen assortimentskennis

Voormalig bestuurslid Vereniging van

De groenkennis verdwijnt, stelt Mengerink.
dat gewoon aan de wettelijke normen voldoet

bestaat over het algemeen niet meer uit

beschermde aanplant moederbomen voor

“Boomkwekers zouden er een potje van

(uiterlijk gezond en op het oog soortecht) en

mensen met verstand van bomen en plan-

een grote hoeveelheid rassen aangelegd.

maken als Naktuinbouw niet bestond.

door Naktuinbouw gecertificeerd materiaal,

ten. “De kennis van het sortiment kalft af

Elke gecertificeerde boom stamt van deze

Wie wil, kan nu in elk geval goede bomen en

dat bewezen virusvrij en soortecht is, omdat

in het openbaar groen en bij hoveniers ver-

moederbomen en -struiken af. De stamboom

struiken kopen; vrij van ziekten en plagen

het afstamt van bekende moederbomen.

schraalt de assortimentskennis ook.

en soortecht. Dat is de zekerheid die Nak-

Mengerink: “Veel hoveniers en groenvoorzie-

Hoveniers gebruiken steeds dezelfde plan-

tuinbouw hoveniers biedt”, stelt Gerrit

ners kennen het werk van Naktuinbouw wel.

ten, simpelweg omdat ze niet weten wat er

oranje waarmerkstrookje.

Mengerink kort en krachtig. Mengerink was

Ze kennen de keurmeesters van Naktuin-

allemaal beschikbaar is. Dat wordt er op

Voor verschillende vaste planten en bloemen

lange tijd hoofd van de groenvoorziening

bouw als mensen die streng de hand houden

scholen niet meer ingestampt.”

heeft Naktuinbouw het systeem Select Plant

van WSW-bedrijf Hameland Hacron in

aan de keuringsvoorschriften. Ze weten dat

Lievelde en is bestuurslid van de branche-

een gecertificeerde boom weliswaar duurder

Mengerink prijst daarom de cursussen die

vereniging VHG, waarbij ongeveer de helft van

is, maar gegarandeerd vrij van ziekten en

Naktuinbouw boomkwekers, hoveniers en

de hoveniers in Nederland is aangesloten.

plagen én dat het ras absoluut vaststaat

groenvoorzieners aanbiedt. “Bij Naktuin-

moederplanten staan bij de kwekers zelf. De

omdat de moederboom bekend is. Maar toch,

bouw kunnen ze hun kennis van het assorti-

sortimentstuin van Naktuinbouw in Roelof-

als een boom niet gecertificeerd is, maar wel

ment verbreden en leren hoe ze moeten

arendsveen geldt wel als referentiekader.

In de boomkwekerij is gecertificeerd plant-

voldoet aan de voorwaarden die een hovenier

handelen om een boom zover te krijgen dat

materiaal beschikbaar, maar niet verplicht.

of groenvoorziener stelt, dan vinden ze het

hij doet wat je wil.”

Zo moet bijvoorbeeld een partij planten ‘voldoende

heid gesteld om mee te denken over beleidsregels

gezond zijn’ of ‘praktisch vrij van schadelijke orga-

voor groente-, fruit- en siergewassen die Naktuin-

nismen’. Wil van een goede controle sprake zijn

China. Het project is gericht op het overdragen

bouw per 1 januari 2007 zal invoeren. Dit kan door

dan vraagt een dergelijke benadering om speci-

van technische kennis en het stroomlijnen van

middel van een reactieformulier op de Naktuin-

fieke invulling, al naargelang het gewas. Dat heeft

procedures om de kwaliteit en efficiëntie van het

bouw-website. Dat Naktuinbouw met zogeheten

Naktuinbouw (vroeger ook NAKB, NAKG en NAKS)

Chinese kwekersrechtonderzoek te verbeteren.

‘beleidsregels’ gaat werken is een gevolg van de

altijd in hun Keuringsreglementen gedaan.

Het project wordt gefinancierd door de EVD en

introductie van de nieuwe Zaaizaad- en plantgoed-

Deze oude reglementen zijn na 1 februari 2006

komt de Nederlandse handelsrelaties met de

wet (Zpw).

met de komst van de nieuwe Zpw vervallen.

Volksrepubliek zeer ten goede.

In een aantal gevallen kennen de Europese han-

Daarvoor in de plaats zijn – naast de nieuwe wet –

delsrichtlijnen voorschriften, die algemeen gefor-

LNV-regelingen gekomen.

2006

2006

aal van groot- en kleinfruit. Hiervoor is een

is volledig traceerbaar. Een soortgelijk systeem is er voor laan- en sierbomen. Gecertificeerde bomen zijn herkenbaar aan een

ontwikkeld. Dit is ook een certificering voor

Op 2 oktober 2006 worden bedrijven in de gelegen-

2008 een kwekersrechtproject gaat uitvoeren in

raszuiver en virusvrij ent- en oculatiemateri-

De leiding van veel groenvoorzieningen

Goed genoeg

Plantum NL en twee Chinese partijen in 2007 en

van Naktuinbouw terecht voor gegarandeerd

Hoveniers hebben dus de keuze uit materiaal

Hoveniers en Groenvoorzieners

In september wordt duidelijk dat Naktuinbouw,

vermeerderingstuinen en het Toetscentrum

gegarandeerd soortecht en virusvrij uitgangsmateriaal. Maar voor deze gewassen
bestaat nog geen vermeerderingstuin. De

muleerd en daarmee open van karakter zijn.
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Rob Varekamp

“Deze klacht heeft
Naktuinbouw serieus
bekeken. En het heeft
ons niets gekost”

de keuringsdienst aan dat het niet om een

Mede-eigenaar VOF Varekamp

van zijn adviesdienst Groen Agro Control

Naktuinbouw neemt monsters van de be-

stam gaat die verwant is aan die in ‘Bizar’,

De Zeeuw

bevestigt de diagnose. Clavibacter is een

smette planten mee, zowel van de ‘Capricia’

maar om een oude stam, uit 2007. Het blijft

quarantaine-organisme, dus de Plantenziek-

als van het onbekende ras. De keurings-

onduidelijk hoe die heeft kunnen opduiken

Tomatenteler Rob Varekamp uit De Lier

tenkundige Dienst komt erbij om de besmet-

dienst onderzoekt welke rassen in de omge-

binnen het bedrijf van Varekamp.

kreeg in 2008 te maken met een Clavibacter-

ting te helpen uitroeien. Het lukt de aantas-

ving zijn verspeend, welke planten in de

besmetting. Naktuinbouw zocht uit waar de

ting te isoleren. VOF Varekamp De Zeeuw

buurt zijn opgekweekt, welke rassen bij de

bacteriestam vandaan kwam. Gratis en voor

sluit het jaar af met ongeveer vijf procent

plantenkweker op het bedrijf zijn geweest.

“Met de kennis van Naktuinbouw in ons

niets. “In dit geval heb ik er weinig aan gehad,

minder productie, wat Rob Varekamp gezien

Geen van die rassen vertoont echter over-

hoofd konden we in het onderhavige geval

want ik kon de schade nergens verhalen.

de gevaren van de bacterieverwelkingsziekte

eenkomsten met de verstekeling uit de kas

niemand aansprakelijk stellen. Toch vind ik

Maar voor de gemoedsrust is het goed dat

heel redelijk vindt.

van Varekamp. Ook is het niet ‘Bizar’, het

het prettig dat Naktuinbouw het voor ons

tomatenras waar op dat moment meer

heeft uitgezocht. We weten nu dat het geen

Clavibacter-besmettingen in voorkomen.

nieuwe besmetting was. We weten ook dat

De vraag is natuurlijk waar de besmetting

Het lukt niet om de identiteit van de planten

het onbekende ras waarschijnlijk niet de

vandaan is gekomen en op wie Varekamp

vast te stellen.

oorzaak was. We hebben daarom geen ver-

Maart 2008. Rob Varekamp ontdekt in vier

eventueel de schade kan verhalen. “We telen

Naktuinbouw gooit het over een andere boeg.

haal gehaald bij de plantenkweker.”

paadjes op zijn tomatenbedrijf een aantas-

op vier hectare ‘Capricia’, middelgrote tros-

Als het ras dan niet bekend wordt, dan toch

“Voor dit speelde vroeg ik me altijd af: ik krijg

ting die verdacht veel lijkt op de bacteriever-

tomaten. De aantasting concentreerde zich

de bacteriestam. Met DNA-onderzoek toont

telkens een rekening voor keuringskosten,

we er alles aan hebben gedaan om de bron
te vinden.”
Ontdekking

Verstekeling

‘Het Cruyt vergaet…

…maar het is om ‘t saet’, is een zegswijze
die de kern van het zaadvak aangeeft.
In 1985 besloot de toenmalige NTZ tot het
bijeenbrengen van een collectie materialen,
lectuur, boeken en voorwerpen verwijzend

Gerust gevoel

naar het tuinzaadvak onder de naam
‘Saet & Cruyt’.

in de vier rijen waar we de ziekte ontdekt

maar waarvoor? Als alles goed gaat, denk je

hebben. Waarschijnlijk kwam de besmetting

niet na over de kwaliteit van het uitgangs-

Het was de tijd van overnames en generatie-

van één zieke plant af.”

materiaal. Nu ben ik toch wijzer geworden

wisselingen binnen de groentezaadsector.

Tussen de ‘Capricia’ staat ongeveer één pro-

door Naktuinbouw. Als we het niet hadden

cent van een ander ras. Zo’n twee planten

laten uitzoeken, had ik in mijn hoofd gehou-

per pad. Het gebeurt regelmatig dat tomaten-

den dat het door die onbekende planten

kelijk vermeden – diende om duidelijk te

telers niet honderd procent het ras krijgen

kwam. Dan had ik het onvoldane gevoel

maken waar het tuinzaadvak voor staat én

dat ze bestellen. Dat heeft te maken met

gehad, dat ik het niet helemaal had uitge-

waar het naar toe gaat. Saet & Cruyt staat

hybridelijnen in de veredeling. Aan het zaad

plozen. Nu heb ik rust in mijn hoofd.”

dus voor het heden en het verleden. Er werd

en aan jonge planten is het ras niet af te

Varekamp vervolgt: “Door deze kwestie ben

lezen, dat is pas zichtbaar als de planten

ik milder over Naktuinbouw gaan denken.

groter worden en vrucht gaan dragen.

Medewerkers van de keuringsdienst waren

omdat dat bepaalde voordelen biedt. Er is

erg behulpzaam. Ze zijn hun onderzoeks-

een kring van ‘Vrienden van Saet & Cruyt’, er

Varekamp: “Ik maakte me er eerder niet

resultaten bijvoorbeeld hier op het bedrijf

zijn bedrijfssponsors en er bestaat zelfs een

zenuwachtig over. Ze produceerden prima

komen uitleggen. Naktuinbouw is voor ons

genootschap van Saetluyden. Zonder iemand

tomaten, dus er was tot dan geen vuiltje aan

een stuk laagdrempeliger geworden. Het

de lucht. Maar nu vroeg ik me af of deze plan-

telefoonnummer hangt in de hal, voor het

ten misschien de oorzaak van de besmetting

geval we hun hulp nog eens nodig hebben.

konden zijn. Veredelaar Rijk Zwaan onder-

Natuurlijk laat Naktuinbouw zich niet voor

zocht de planten en concludeerde dat het

elk karretje spannen, maar deze klacht heeft

geen ras van hen was. Toen heb ik Naktuin-

de Naktuinbouw serieus bekeken. En het

bouw ingeschakeld.”

heeft ons niets gekost.”

Uitstel zou tot verlies van historisch waardevol materiaal leiden, zo werd gevreesd. De
collectie – het woord museum werd nadruk-

onderdak gevonden op de verdieping van het
Poldermuseum in Andijk. Inmiddels heeft
Saet & Cruyt toch de status van museum,

tekort te willen doen, mogen Geert Grooters,
Maarten Dekker en de huidige voorzitter Pieter de Vries niet onvermeld blijven vanwege
hun verdiensten voor Saet & Cruyt.

Zo’n 1.500 planten uit de Moederplantentuin krij-

De Stichting Nationale Tuinbouw Ondernemers-

De inbreng van Naktuinbouw betreft een geavan-

prijs maakt op 8 december bekend dat SBW Inter-

ceerde toetsmethode om het proces bacterievrij

national, JHL en Naktuinbouw de winnaars zijn

te laten verlopen. De op deze wijze vermeerderde

van de themaprijs ‘Samenwerking’.

plantjes komen in aanmerking voor certificering

Moederplantentuin het afgelopen jaar verjongd.

De samenwerkende organisaties hebben gewon-

volgens Naktuinbouw Elite voor Siergewassen.

De planten uit de oude referentietuin kunnen hier-

2007

2006

Bacteriestam achterhaald

welkingsziekte Clavibacter. Het laboratorium

gen met toestemming van de eigenaren in april
een andere bestemming. Naktuinbouw heeft haar

nen met het project ‘het vernieuwde TIB-systeem’

door voor een ander doel gebruikt gaan worden.

(Temporary Immersion Bioreactors).

Er was veel belangstelling vanuit botanische

Het nieuwe TIB-systeem heeft betrekking op de

tuinen en Nederlandse collectiehouders van

vermeerdering van hoogwaardige weefselkweek-

vaste planten.

plantjes in grotere containers of bioreactoren,
gebruik makend van vloeibare media in een
eb- en vloedsysteem.
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Nico Groenewegen
LTO Groeiservice

Jan P. Mauritz

deraars zélf in huis is. Zij zijn zich bewust
van het belang van betrouwbaar uitgangs-

Unitmanager Bomen & Beplanting

manier als toiletpapier”, stelt Jan P. Mauritz,

materiaal. Naktuinbouw controleert nog wel

Advies en Ingenieursbureau Cyber BV

manager van Cyber BV, een adviesbureau dat

en áls er eens iets mis is, dan zit de kwaliteits-

kwaliteitsopleidingen zijn vermeerderings-

dienst er bovenop. Want zonder kwaiteits-

“Zeker de helft van wat er in Nederland ge-

groen en overheden.

bedrijven begeleid, bijgestuurd, de goede

dienst zou het zelfs hier niet zo goed gaan.

kweekt wordt aan bos- en haagplantsoen en

“Het rare is, als je zo weinig kennis hebt, dan

kant op geduwd. Naktuinbouw heeft er in de

Het is net als met een snelheidslimiet. Al ben

laanbomen is niet gecertificeerd. Het is niet

zou je verwachten dat inkopers terugvallen

bloemisterij voor gezorgd dat de kwaliteit van

je nog zo keurig opgevoed, als er geen snel-

verplicht en afnemers vragen er niet naar.

op handige kwaliteitsgaranties zoals die van

het teeltmateriaal naar een veel hoger niveau

heidscontroles zijn, heb je toch de neiging te

Sterker nog: veel inkopers van gemeenten,

Naktuinbouw, maar niets is minder waar. De

is getild dan waar het 20 tot 25 jaar geleden lag.

hard te gaan rijden. Maar er zijn ook takken

belangrijke afnemers van de boomkwekerij-

prijs is meestal leidend. Terwijl gemeenten

Er is een grote sprong gemaakt in de kwali-

van de tuinbouw met eigen ziekten en pla-

sector, weten niet eens van het bestaan van

zoveel profijt van een kwaliteitscertificering

teitsverbetering. In het verleden hebben we

gen. De eenvoudige beestjes zijn wel bekend.

gecertificeerd materiaal af. Het zijn mensen

kunnen hebben. Vaak gebeurt er niks met

bijvoorbeeld kwesties gehad met virussen in

Maar virussen en viroïden, daar kun je wei-

met verstand van inkoopprocessen, maar

ongekeurde bomen, maar ze kunnen ook tot

de chrysanten. Dat komt bijna niet meer voor,

nig aan doen. Alleen door selectie krijg je die

zonder verstand van de kwaliteit van het

grote drama’s leiden. Ongeveer acht jaar

dankzij de verplichte gezondheidscertificaten.

uit het gewas. Voor dit soort organismen is

geleden vielen iepen in Amsterdam opeens

Het sterke uitgangsmateriaal is de bijdrage

het veel moeilijker garanties te geven dat ze

om door onverenigbaarheid van onderstam

“Aspergemoeheid was een tijd een groot

van Naktuinbouw aan de tuinbouwsector.”

er niet in zitten. Afnemers willen die zeker-

en ent. Een van die iepen viel op een gepar-

probleem in de aspergesector. De schimmel

Dat zegt Nico Groenewegen die in Tinte, bij

heid wel en een onafhankelijk oordeel van

keerde auto. Een kind, dat in de auto zat,

Fusarium asparagus was de boosdoener.

Brielle, een bedrijf heeft van 3 hectare. Voor

Naktuinbouw biedt die zekerheid.”

overleefde het ongeval niet. Een dergelijke

Naktuinbouw ontwikkelde een toets voor

combinatie van onderstam en ent was bij

deze schimmel in aspergeplanten. De asper-

38 jaar chrysanten, nu potanthuriums. Hij is

materiaal is de bijdrage
van Naktuinbouw aan
de tuinbouwsector”

goed thuis is in de wereld van openbaar

gecertificeerd materiaal niet voorgekomen.”

Kennis handhaven

getoets is erg betrouwbaar en werd verplicht
voor aspergeplanten, dus al gauw was het

namens LTO Groeiservice sectorbestuurder

Telers in de bloemisterijsector kennen Nak-

Economische schade komt ook voor. Hon-

uitgangsmateriaal vrij van Fusarium, waar-

Bloemisterijgewassen bij Naktuinbouw.

tuinbouw als expertisecentrum. Diagnostiek,

derdvijftig eiken uit Italië in Amsterdam die

door telers niet meer via plantmateriaal een

“Naktuinbouw heeft zelf voor verschillende

de mogelijkheid om een vreemde verschij-

zeven jaar na planten omgezaagd moeten

perceel konden besmetten.

bloemisterijgewassen certificaten ontwikkeld

ning in het gewas te laten determineren

worden, omdat onderstam en ent niet goed

Maar Fusarium kan wel vijftien jaar in de

die verder gaan dan de wettelijke verplichtin-

door Naktuinbouw, is volgens Groenewegen

vergroeid zijn. Bomen die voortijdig gerooid

grond blijven zitten, dus besmetting

gen. De keuringsdienst doet daarmee meer

goed bekend onder bloemisterijbedrijven.

moeten worden omdat ze ziek zijn. Bomen

dan zijn plicht en de vermeerderaars doen er

“Als je naar diagnostiek grijpt, heb je al over-

die niet soortecht blijken te zijn, waardoor

toets aan om Fusarium in de grond aan te

graag aan mee. Voor eindgebruikers betekent

leg gehad met je leverancier en ben je er

de kroon een andere vorm krijgt dan de

tonen. Wij dachten er de aspergesector mee

dit meer zekerheid. Daarnaast heeft Naktuin-

samen niet uitgekomen. Dan is het mooi om

bedoeling was. Enorme kronen in een smalle

te redden. Maar het werd een flop. Asperge-

bouw het assortiment in kaart gebracht.”

uitsluitsel te krijgen van een onafhankelijke

straat bijvoorbeeld.

telers maakten er nauwelijks gebruik van.

Snelheidscontrole

andersom, van de bodem naar de planten,
was wel mogelijk. Daarom boden we ook een

Kennelijk hebben zij de historie van de perce-

instantie”, concludeert Groenewegen.
Kennis vergroten

“Die onafhankelijke status van Naktuinbouw

len zo goed in hun hoofd, dat zij het zich kunnen permitteren zonder toets een perceel in

Groenewegen: “Er is een groot verschil tussen

wordt wereldwijd gewaardeerd en vertrouwd.

Mauritz: “Inkopers zouden werkelijk beter

gebruik te nemen.” – Nico Koomen, directeur

teelten in de mate waarin de gezondheid en

In elk land zou zo’n instituut moeten zijn,

op de hoogte moeten zijn van het bestaan en

Naktuinbouw.

raszuiverheid onder controle zijn. Voor bij-

maar Nederland hééft er een. Heel veel bakens

voorbeeld de chrysantenteelt is de kwaliteit

in onderzoek zijn weggevallen, zoals de proef-

en raszekerheid tegenwoordig helemaal in

stations. Naktuinbouw is een van de instituten

orde. Die sector is inmiddels op een punt

waar de kennis nog aanwezig is. We moeten

beland dat de professionaliteit bij de vermeer-

zorgen dat dit in elk geval gehandhaafd blijft.”

“Meer wettelijke regulering
in de boomkwekerij”

Sinds juni verzorgt Naktuinbouw Vakopleidingen

Op vrijdag 19 oktober 2007 kwamen de leden van het

Het was een constructieve bijeenkomst waaruit een

bestuur, van de sectorbesturen en de voorzitters van

aantal belangrijke beleidsstandpunten zijn voortge-

de adviescommissies van Naktuinbouw bijeen in

komen, zoals de verdere invulling van de ZBO-status,

kasteel Groeneveld te Baarn.

uitbreiding van faciliteiten en het in te nemen stand-

Variety Protection Course bestaat al sinds 1997,

Directe aanleiding was de in het kader van Plantkeur

punt over de AM (Aardappelmoeheid)-controles.

maar wordt nu op nieuwe leest geschoeid. De

2007

2007

Aspergesector redden

“Door de keuringen, de opmerkingen, de

zijn zoon in het bedrijf stapte, teelde hij

“Het sterke uitgangs-

groen. Die kopen bomen in op dezelfde

samen met Wageningen UR International de vakopleiding Plant Variety Protection (PVP) De Plant

gevoerde discussie met LNV over het begrip ‘open-

vakopleiding is bedoeld voor starters in het werk-

baar belang’ en laboratoriumonderzoeken, uitgevoerd

gebied van kwekersrechtonderzoek.

door private laboratoria die tot dan toe betrokken
waren bij de afgifte van fytosanitaire documenten.
Daarnaast passeerden de voorgenomen taakuitbreiding en de investeringen die hiervan het gevolg zijn
onder meer de revue.
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“We kunnen niet zonder de

de voordelen van gecertificeerde bomen en

Uit oogpunt van veiligheid. Uit oogpunt van

struiken. Ze hebben nu veel te weinig kennis

milieubewust ondernemen. Uit oogpunt van

om slechte boomkwekers aan de paal te

esthetiek. Als inkopers wisten welk breed

nagelen. Juist bij zo’n gebrek aan kennis

assortiment er te koop is, zou er minder een-

zouden gemeenten de deskundigheid van

vormigheid zijn. Dan zouden ze eens een

Naktuinbouw kunnen benutten. De keurings-

beroep doen op een gewas uit de vermeerde-

dienst heeft allerlei specialisten waarvan

ringstuin. Hoveniers en groenvoorzieners

gemeenten de hulp kunnen inroepen als

doen het ook niet hoor. Die halen de bomen

een onafhankelijk keuringsinstituut die status

op termijn uitgroeit tot een internationaal

deze de kwaliteit of gezondheid van bomen

en struiken ook overal en nergens vandaan.

keurt en bevestigt is dan belangrijk”, vertelt

erkend kwaliteitsysteem.

niet vertrouwen. Tot aan een planten- en een

Maar het is de moeite waard om er eens een

Van der Knaap.

Wat Naktuinbouw verder toevoegt is de

bomendokter toe.

campagne op los te laten om de kennis over

Later bleek ook de bacterieziekte Xanthomonas

onafhankelijke erkenning van onze kwaliteit.

Inkopers van plantmaterialen moeten onder

en de vraag naar materiaal met een certificaat

in de Anthurium voor te kunnen komen.

Die weegt zwaar, maar vooral in Nederland.

had zijn effect gehad.

meer naar de herkomst vragen. Ze moeten

van Naktuinbouw te vergroten.

Doordat het systeem zorgt voor algemene

Het buitenland erkent Naktuinbouw nog niet

Maar… met het afschaffen bleef er nog een

vragen naar soortecht en gezond plantmate-

Ik ben overigens groot voorstander van meer

fytosanitaire bescherming, hebben we derge-

als onbetwiste autoriteit.”

deel van de gereserveerde gelden staan. Het

riaal. Daar zijn ze bij gebaat. Ze zouden zich

wettelijke regulering hierin. Dat zou de kwa-

lijke bedreigingen altijd buiten de deur kun-

Naktuinbouw voert voor het label specifiek

kabinet besloot dat dit via EZ en LNV toch zijn

bewust moeten zijn van de gevaren en de

liteit van plantmaterialen een flinke impuls

nen houden. Dat bevestigde ons in onze keuze

onderzoek uit naar nieuwe manieren om

economische schade van ongekeurd materiaal.

geven en de duurzaamheid van groen in de

voor het strenge systeem.”

pathogenen te detecteren. Telers die het

Ook voor de samenleving is het van belang.

openbare en private ruimte sterk verbeteren.”

deskundigheid van Naktuinbouw”

voor kwekersrechtonderzoek vindt voortaan
plaats bij de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) in

om de WIR (Wet op de Investeringsregeling)
af te schaffen. De wet, zo was de gedachte,

weg naar het bedrijfsleven moest vinden.
De directeur Landbouw, ir. K.J. van Ast, kon
de keuringsdiensten NAKB, NAKG en NAKS
verheugende mededelingen doen. Hierdoor

daar het eerst van. Van der Knaap zegt ook

kon het semipermanente, houten gebouw

“Een dergelijk systeem in het hele bedrijf

veel te hebben aan de kennisuitwisseling

van NAKG plaats maken voor het huidige

doorvoeren heeft weliswaar grote financiële

met andere telers bij het regelmatige overleg

hoofdgebouw aan Sotaweg 22 in Roelof-

consequenties, maar als zich nu een nieuw

dat Naktuinbouw voor deze top organiseert.

Directeur Anthura, Anthurium

besmettingsgevaar voordoet, zelfs met een

veredelingsbedrijf, Bleiswijk

onbekend organisme, zijn we daar tegen

arendsveen. NAKS profiteerde middels een
uitbreiding van het laboratorium en NAKB
ontving steun voor de vermeerderingstuin.

Deskundigheid nodig

Het was wat je noemt een stevige rugwind,

gewapend. Als we eerlijk rekenen, kost het

“De belangrijkste betekenis van Naktuin-

die de tuinbouwkeuringsdiensten uitstekend

“Voor ons, als leverancier van plantmateriaal,

ons meer dan het ons oplevert. Klanten vra-

bouw, los van het hele Naktuinbouw Elite-

konden gebruiken.

zijn de keuringen van Naktuinbouw dagelijkse

gen er niet expliciet naar, die verwachten

verhaal, is de zekerheid van telers over de

kost”, zegt Mark van der Knaap. Alle anthu-

automatisch al een hoge standaard van ons.

kwaliteit van het plantmateriaal. Als je geen

riumplanten van onze onderneming zijn

Maar we weten niet wat we met dit systeem

keuringsdienst hebt, heb je niemand die aan

Naktuinbouw Elite-gecertificeerd, een extra

aan problemen voorkomen hebben”, conclu-

kan tonen of een leverancier de kwaliteits-

kwaliteitsgarantie boven de reguliere keuring.

deert Van der Knaap.

voorschriften naleeft. Onafhankelijke des-

Het Naktuinbouw Elite-systeem is doorge-

“Het zou fijn zijn als onze inspanningen ook

kundige beoordeling geeft zekerheid voor

voerd in de hele bedrijfsvoering.

handelsbarrières slechten, zodat we makke-

de telers en zekerheid voor de leverancier.

lijker landen binnenkomen waar nu nog

We kunnen niet zonder de deskundigheid

“Aanleiding voor zo’n ingrijpende aanpassing

strenge restricties zijn. Maar dat is langeter-

van Naktuinbouw om de kwaliteit te kunnen

van je bedrijf is meestal een probleem. In de

mijnwerk. Nu is het nog niet mogelijk alleen

borgen”, besluit Van der Knaap.

anthuriumteelt werd ontdekt dat veel teelt-

op een Naktuinbouw Elite-certificaat naar

problemen veroorzaakt werden door een tot

binnen te mogen, maar we merken al wel dat

dan toe onbekend aaltje. Als ondernemer wil

de keuringen aan de grens soepeler lopen.

je dat je bedrijf hiervan gevrijwaard is. Dat

Het zou goed zijn dat een systeem als Elite

2007

2007

Mark van der Knaap

In maart 1988 besloot het kabinet Lubbers

Naktuinbouw Elite-label voeren, profiteren
Meer kosten dan opbrengsten

De opplant van voorjaarsbloeiende bolgewassen

Wind in de rug

In september draagt de PD de fytosanitaire im- en
exportinspecties over aan Naktuinbouw, NAK,
BKD en KCB. Naktuinbouw neemt een twintigtal

Lisse. Eerder waren de landbouwgewassen al

medewerkers van de PD over. Dit is het sluitstuk

ondergebracht bij NAK in Emmeloord. De over-

van het project Plantkeur.

plaatsingen leiden tot een aanmerkelijke efficiëntieverbetering in het rassenregistratie- en kwekersrechtonderzoek.
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Naktuinbouw
maakt de sector krachtiger

Knak de Nak

Het ging er soms hard aan toe. In 1992 voerde
Nederland de Siergewassenrichtlijn in, een
nieuwe Europese richtlijn. Alle siergewassen
moesten voortaan een verplichte kwaliteitskeuring ondergaan, ondermeer op rasecht-

Ontwikkelingen

heid. Nederland koos ervoor dit te regelen via
de keuringsvoorschriften van NAKS.
‘Stelletje stasi’s!’ klonk het een paar weken
later door de zaal tijdens een voorlichtingsavond over de nieuwe richtlijn. “Een paar
honderd rozentelers uit Lottum en omstreken

Mondialisering is misschien wel de meest opvallende trend op het

waren het er hartgrondig mee oneens. De
sfeer was grimmig. De telers zagen hun vrij-

werkterrein van Naktuinbouw. Veel hangt daarmee samen: de

heid beknot. Ze waren bovendien bang dat de
gegevens zouden worden doorgestuurd naar

opkomst en het belang van nieuwe, voorheen niet bekende ziekten,

de Belastingdienst”, zegt John van Ruiten,
directeur Naktuinbouw, die destijds op het
podium het woord probeerde te voeren.

de schaalvergroting en professionalisering van de Nederlandse

De kwekers dreigden de zaak voor te leggen
aan het tv-programma ‘Breekijzer’ van Pieter

tuinbouw en de drang om alles zwart op wit te hebben. Onder

Storms. Op de vraag wie er mee zou gaan,
stak de directie van de toenmalige NAKB als

vertrouwen ligt tegenwoordig altijd een document. De rol van

eerste de hand op.
De zaal kon gesust worden, maar de keurmeester in Lottum hield er nog lang last van.

Naktuinbouw is daarin onmiskenbaar.

Met carnaval zag hij in de Lottumer optocht
een man langskomen die een bal aan zijn
voet had geklonken met het opschrift NAKB,
met een bord in zijn hand waarop ‘Knak de

Naktuinbouw is een dienstverlener. En die

kelingen in de tuinbouw? Het antwoord luidt

dienstverlener gaat vaker kwaliteitsbeoorde-

onmiskenbaar: ja.

lingen doen in het buitenland en licht onder

Ook in het verleden waren de wapenfeiten

andere de autoriteiten in China, Maleisië en

talrijk. Neem de cyclamentelers. Die zaten in

Turkije voor over het verlenenen van kwekers-

de jaren vijftig met hun handen in het haar,

recht. Naktuinbouw ontwikkelt detectie-

omdat de planten die ze door zaad vermeer-

methoden voor viroïden. De kwaliteitsdienst

derden niet raszuiver waren. Ze namen NAKS

zorgt dat de Nederlandse tuinbouw als eer-

in de arm om hen te helpen. Keurmeesters

ste nieuwe methodieken kan gebruiken. Zon-

van NAKS stonden letterlijk naast telers wan-

der Naktuinbouw kwam de tuinbouw er

neer zij de planten selecteerden om zaad

waarschijnlijk ook wel aan. Maar niet zo snel.

van te winnen. Net zolang tot het cyclamen-

Ofwel: draagt Naktuinbouw bij aan ontwik-

sortiment rasvast was.

Door het vertrek van ECAS BV is in Roelofarendsveen ruimte vrijgekomen. In het voorjaar van 2008 neemt VKC uit Aalsmeer haar
intrek in Roelofarendsveen.

2007

2008

Nak’ stond.

Sinds 1 januari 2008 verzorgt Naktuinbouw
de bureauwerkzaamheden van de Raad
voor plantenrassen. Hiermee is voor zowel
het uitvoerende als ondersteunende werk in
het rassenonderzoek één loket gecreëerd.
< Mr. K.A. Fikkert, secretaris van de Raad
voor plantenrassen.
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Monsters kwamen bij elkaar te staan om ze

selkweek virusvrije stek aan de toen nog

producent had alles gedaan wat een virusbe-

op uiterlijk te vergelijken. Daaruit groeide

omvangrijke anjersector. Tientallen procen-

smetting redelijkerwijs uitsloot, maar hele-

de Vaktentoonstelling, waar veredelaars en

ten minder uitval was het resultaat.

maal zeker van zijn zaak was hij toch niet.

vermeerderaars tot op heden jaarlijks hun

Van oudsher teelt Nederland veel uien. In de

Dapper besloot hij open kaart te spelen en

assortiment bloemen, bollen en vaste planten

naoorloogse jaren waren veel percelen

het probleem thuis bij de kwaliteitsdienst

presenteren.

besmet met stengelaaltjes. Alleen de kers-

aan te kaarten.

de andere haast niets meer op van het zaad.

verse Flevopolder was nog brandschoon.

In die tijd was bekend dat slamozaïekvirus

Dan krijg je klachten. En een slechte naam.

Of neem de fruitteelt in de jaren zestig, toen

NAKG ontdekte echter aaltjesbesmettingen

en bacterieziekten in bonen via zaad overge-

Dus dan wil je wel weten wat er aan de hand

vrijwel alle appel-, peren- en pruimenbomen

in deze maagdelijke grond. De aaltjes bleken

bracht konden worden.

is. Deze producent klopte bij Naktuinbouw

kampten met virusbesmetting. NAKB hielp

met de plantuien uit Zeeland te komen. Het

Onderzoek naar technieken om de gezond-

Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Bodem-

heid van groentezaden te toetsen op betrouw-

onderzoek ontwikkelde een methode om de

baarheid kreeg door de kwestie een vliegende

ontdekten waarom de kieming niet deugde.

aanwezigheid van de microscopisch kleine

start. Nadat het zaadbedrijf het probleem op

De lijm waarmee de zakjes werden dichtge-

stengelaaltjes in de grond aan te tonen.

tafel legde, is de toenmalige NAKG met hulp

plakt, was van samenstelling veranderd zon-

NAKG voerde bemonstering en onderzoek

van het Instituut voor Plantenziektenkundig

der dat de fabrikant van de zakjes dat bekend

van de percelen als verplichting in. Besmette

Onderzoek (IPO) begonnen met onderzoek

percelen ontglipten zo niet langer aan de

naar de gezondheid van paprikazaden. Dat

aandacht. NAKG verbood de teelt van plant-

mondde uit in grootscheeps gezondheids-

die Nederland een geliefde leverancier van

uien op besmette percelen. Van lieverlee

onderzoek voor zaden, dat tegenwoordig bij

teeltmaterial maakt.

werd de plantui daardoor gegarandeerd vrij

de bedrijven standaard is voor alle groente-

Voorts is Naktuinbouw expert op het gebied

van stengelaaltjes. Nederlandse plantuien

zaden.

van toetsmethoden en nieuwe detectieme-

Je bent slazaadproducent en je levert zakjes
slazaad voor de particulier. De zaden zijn
getest. Ze zijn van prima kwaliteit. Maar bij
de particuliere teler komt van de ene dag op

aan omdat hij zelf niet kon achterhalen waar
het mis ging. Het Rijksproefstation voor Zaadonderzoek in Wageningen en Naktuinbouw

had gemaakt, laat staan had getest. De
nieuwe samenstelling was dodelijk voor slazaad.

thodieken van schadelijke organismen. Geen

met ons stempel worden sindsdien wereld-

Duitse akkerbouwers

“Voorlichting van Naktuinbouw is lang een
kwestie van praten voor een zaaltje geweest.

wijd ongezien geaccepteerd. Het gaf de

Doorbraken waren het, die stuk voor stuk de

ander land in de wereld heeft zo’n verbin-

Nederlandse plantuiensector een ongekende

tuinbouw sterker maakten. Rode draad in de

dende organisatie, die met één been dage-

Die waren gewend dat aan elke zak tarwe

impuls.

voorbeelden is de energie die Naktuinbouw

lijks in de tuinbouwpraktijk staat en met het

een labeltje van de akkerbouwkeuringsdienst

steekt in het verbeteren van de kwaliteit van

andere in het wetenschappelijk onderzoek.

NAK hing. Aan groentezaden zoals witlof en

Nog een voorbeeld: de rol van de keurings-

Nederlandse producten, of het nou om

De ontwikkeling van Naktuinbouw gaat

wortelen hing zo’n label niet, want Naktuin-

dienst bij het bedwingen van een boze

rasechtheid of het uitsluiten van ziekten

gelijk op met ontwikkelingen in de tuin-

menigte telers in het Spaanse Almeria. In

gaat. De doelstelling van Naktuinbouw is

bouw. Soms past de kwaliteitsdienst zich

1991 was er een uitbraak van het tabaksmo-

immers kwaliteit bewaken én verbeteren.

aan de ontwikkelingen in de tuinbouwsector

komen, anders kwam je er niet meer tussen.

aan, soms initieert of stimuleert de dienst ze.

De gruwelijkste ervaring was een zaal met

zaïekvirus (TMV) op Spaanse paprikabedrijven. De paprikatelers dachten dat het voor

Het moeilijkste publiek waren akkerbouwers.

bouw werkte anders dan NAK. Als je voor
zo’n zaal monkelende akkerbouwers stond,
was het de kunst als eerste aan het woord te

Duitse akkerbouwers. Dat was een zaal in

Succesvol systeem
Schaalgrootte en claimcultuur

goed Duitse traditie, met lange tafels. We

de groenteplanten gebruikte zaad met virus-

Het systeem met keuringen en kwaliteitscer-

de fruitteelt samen met de Plantenziekten-

sen besmet moest zijn geweest. De zaad-

tificaten is zo succesvol dat de kwaliteit van

De schaalgrootte van veredelings- en ver-

kundige Dienst aan virusvrije onderstam-

producent gaf de niet al te hygiënische teelt-

Nederlands teeltmateriaal al sinds jaren

meerderingsbedrijven is toegenomen en de

men, waardoor de productie met tientallen

omstandigheden op de vermeerderings-

wereldfaam heeft. Naktuinbouw heeft door

omvang van deze bedrijven zal komende

dels ‘die Hollanders naaien ons een oor aan.

procenten toenam en de vruchtbomenkwe-

bedrijven aan als oorzaak.

haar keuringen stevig bijgedragen aan dat

jaren alleen nog maar meer toenemen. Ook

Wij willen labels zien.’ Maar ook daar hebben

kers een sterke internationale positie kon-

Dat leverde tumultueuze taferelen op bij

succes. Materiaal dat niet aan de eisen vol-

teeltbedrijven zijn veel groter geworden. Had

we het keuringssysteem, met kwaliteitsga-

den verwerven. Bij de anjerteelt idem dito:

de poorten van het zaadbedrijf. Woedende

doet wordt door Naktuinbouw uit het han-

je met twee hectare glas twintig jaar geleden

ranties van de zaadleveranciers zelf, weten

NAKS leverde begin jaren zeventig via weef-

telers kwamen hun verhaal halen. De zaad-

delsverkeer geweerd. Het is deze werkwijze

een puik komkommerbedrijf, nu is dat klein

Het hoofdgebouw in Roelofarendsveen wordt
vernieuwd en uitgebreid. Er verrijzen twee twee
nieuwe kassen van 1.200 en 4.000 m2 met respec-

2008

2008

Dodelijke lijm

hadden vertraging, waardoor de boeren al
anderhalf uur de gelegenheid hadden gekregen zich in te drinken. Het beeld was inmid-

uit te leggen.” – Nico Koomen, directeur Naktuinbouw.

In de zomermaanden vinden er thema-avonden

Moederplantentuin

plaats in de Moederplantentuin over ziekten en

Thema-avonden

plagen, bodem, vrijwillige certificering en ontwikkelingen in de sector.

tievelijk 19 en 27 afdelingen.
Op woensdag 10 september 2008 vindt de thema-avond plaats over het onderwerp

In maart neemt Naktuinbouw nieuwe toetskas-

‘Select Plant en virussen in vaste planten’

sen in gebruik voor resistentie- en laboratorium-

Op woensdag 1 oktober 2008 vindt de thema-avond plaats over het onderwerp

toetsen, die jaarrond plaatsvinden. Dankzij de

‘Ontwikkelingen, marktvisie, strategie
in de vaste planten sector’

uitbreiding is het toenemende aantal aanvragen

156

voor registratie- en kwekersrechtonderzoek

Beide avonden bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom in Roelofarendsveen.

goed te verwerken.

De Moederplantentuin is de referentietuin voor vaste plantenkwekers, bestaande
uit circa 3.000 rasechte vaste planten. Op woensdagen is de Moederplantentuin
geopend voor geïnteresseerden uit het vaste plantenvak van 13.00 tot 20.00 uur.

www.naktuinbouw.nl

Naktuinbouw Rassen & Proeven
Sotaweg 22, Postbus 40
2370 AA Roelofarendsveen

T +31 (0)71 332 62 62
F +31 (0)71 332 63 63
E moederplantentuin@naktuinbouw.nl
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Het aantal klachten over een keuring van

vermeerderingsbedrijven hun omzet in het

Van Ruiten: “Nederlandse veredelingsbedrij-

Naktuinbouw is al stabiel sinds begin jaren

buitenland de afgelopen jaren stijgen.”

ven met buitenlandse vestigingen zijn veelal

tachtig. Dat zijn er zo’n 150 per jaar. Maar

Hij vervolgt: “In 1985 waren Nederlandse

grote, professionele bedrijven. Zij kunnen

het aantal claims waarbij Naktuinbouw

bedrijven wereldwijd de grootste leveran-

zich geen risico’s permitteren. Ze willen de

wordt ingeschakeld, neemt toe. Deze verza-

ciers van anjerstek. Bedrijven leverden aan

garantie dat ook hun buitenlandse vestiging

kelijking is er de oorzaak van dat Naktuin-

Frankrijk, Italië en Australië. Plotseling

brandschoon materiaal maakt. Zelf zeggen

in de jaren dertig van vorige eeuw, één van

bouw in 2008 vaker dan in 2007 bij een con-

kwam in 1988 Australië met de eis dat anjer-

dat de kwaliteit deugt maakt niet altijd vol-

de voorlopers van Naktuinbouw. In de land-

flict de geleverde kwaliteit moest komen

stekken aantoonbaar virusvrij moesten zijn.

doende indruk op overheden en afnemers.

bouw was men gewend aan een systeem met

bekijken. Daarbij heeft Naktuinbouw geen

NAKS maakte al anjerrassen virusvrij en

Wat is er dan makkelijker dan er een ver-

veldkeuringen en partijkeuringen door keu-

scheidsrechtersrol. De kwaliteitsdienst stelt

bedrijven produceerden virusvrije stekken.

trouwde, deskundige kwaliteitsdienst op los

uitsluitend technisch vast of een klacht

In 1989 was het, na overleg, in Australië al

te laten die er na beoordeling een stempel

terecht is.

geaccepteerd dat anjerstek het land in

op zet dat het materiaal inderdaad gezond

De tuinbouwzadenbranche wilde dat systeem

Vindt Naktuinbouw de klacht niet terecht,

mocht, zolang er maar een NAKS-certificaat

is. Een stempel dat garant staat voor hoge

niet. De bedrijven zaten niet te wachten op

dan maakt de tuinder de gang naar de rechter

bij de partij zat.”

kwaliteit en ook wereldwijd herkend en

zoals ze zeiden ‘een ambtenaar bij elke zak’.

doorgaans niet. Zo heeft de kwaliteitsdienst

Om de verkoop in het buitenland te vereen-

geaccepteerd wordt. Er zijn andere laborato-

Ze wilden zelf verantwoordelijk zijn en de

enige invloed op de claimcultuur.

voudigen of om de hoge loon- en grondkos-

ria, andere rassenonderzoekers, maar geen

ten in Nederland te vermijden, vestigen ver-

is zo breed als Naktuinbouw. Wij zeggen op

edelings- en vermeerderingsbedrijven zich

ons werkterrein nooit: “dat kunnen wij niet,

Het begrip zelfkeuring ontwikkelde zich tot

Met de groei van de bedrijven is uitbreiding

ook in het buitenland. De productie van

ga maar naar een ander.”

wat later ‘systeemkeuring’ is gaan heten.

in het buitenland een logische stap.

groentezaden is vrijwel volledig verplaatst

Vermeerderingsbedrijven zetten hun plan-

naar Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Jonge

Lang was keuren in het buitenland een hot

te noemen. Bedrijven met honderd hectare

ten anno 2009 ver buiten eigen land af.

planten voor de sierteelt komen vaak uit

issue. Naktuinbouw is immers een organisa-

glasgroenteteelt beschouwen we nu welis-

Japan, de Verenigde Staten of Australië, welk

Afrika en Zuid-Amerika. Veel Nederlandse

waar nog als erg groot, maar ze zijn geen

land ook, ze stellen allemaal eisen aan de

boomkwekers produceren jonge bomen in

het systeem.

uitzondering meer.

plantgezondheid. Geen enkel land wenst

Oost-Europa. Polen is belangrijk geworden

In de negentiger jaren van vorige eeuw intro-

De grotere schaal veroorzaakt grotere risico’s.

namelijk een onbekend, schadelijk organisme

voor aardbeiplanten. Nederlandse bedrijven

duceerden onder meer de keuringsdiensten

Als er iets mis gaat door een besmetting in

binnen te halen.

produceren vier tot vijf keer zoveel materiaal

kwaliteitszorgsystemen in de agrarische sec-

het teeltmateriaal, kan dat voor het bedrijf

Directeur Van Ruiten: “In de praktijk betekent

in het buitenland als tien jaar geleden.

desastreus uitpakken.

dit dat we alert moeten zijn op signalen of
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Welk keuringssysteem hanteren we voor
groentezaden? Dat was een van de belangrijkste vragen bij de oprichting van het
Bondskeuringsinstituut voor Zaaizaden (BKZ)

ringsdiensten en het bewijs van goedkeuring
van de keuringsdienst aan de zak in de vorm
van een plombe.

keuringsdienst hooguit over hun schouder
laten meekijken. Hieruit ontstond de ‘zelfkeuring’.

De keuring ziet toe op de kritische punten –
bijvoorbeeld het gehanteerde basismateriaal,
de vermeerderingen en de nacontrole op het
in het verkeer gebrachte teeltmateriaal –
en daarmee op het goed functioneren van

tor, waarmee de bedrijfsvoering ‘beheerst’
kon worden gemaakt. Deze kwaliteitszorgsystemen werden geleidelijk aan ook opgeno-

landen met nieuwe eisen komen. Zodra we

Naktuinbouw volgt de aangesloten bedrijven

men in de keuringsaanpak en in uitgewerkte

Een nieuwe ontwikkeling die nauw samen-

zo’n signaal horen, springen we erop. Zo’n

op hun schreden over de wereld. Het eerste

vorm in de kwaliteit-plus-programma’s zoals

hangt met de grotere schaal is het toenemend

eis ligt eerst een tijdje in de week voor het

verzoek voor een keuring op een buiten-

Elite en het erkenningssysteem NAL voor

risico van aansprakelijkheid. De laatste jaren

officieel wordt. Meestal hebben we één of

landse vestiging kwam in 1991. Nu voert

laboratoria.

worden steeds meer claims neergelegd bij

twee jaar de tijd en dan hebben we over het

Naktuinbouw jaarlijks tientallen audits en

leveranciers als er een probleem ontstaat

algemeen wel geregeld dat zo’n nieuwe eis

keuringen uit in het buitenland, vooral bij

door de vermeende slechte gezondheid van

is opgenomen in onze keuringen en dat we

deelnemers aan de kwaliteit-plus-systemen

zaden of planten. Juist omdat de financiële

kunnen waarborgen dat een bepaald orga-

Elite, Select Plant en NAL.

gevolgen van een besmetting zo groot zijn,

nisme niet in een partij zit. Omdat wij kun-

Naktuinbouw verwacht in de toekomst iets

zullen bedrijven eerder iemand als veroor-

nen bewijzen dat we een waterdicht (veld)-

meer verzoeken vanuit het buitenland, maar

zaker aansprakelijk stellen.

keuringssysteem hebben, zagen Nederlandse

geen spectaculaire stijging meer.

Het boek ‘Viruses of Orchids’ van de Japanse

Deze editie is mede mogelijk gemaakt door

viroloog professor Narinobu Inouye verschijnt

financiering van het Productschap Tuinbouw

in het Nederlands en Engels. Het boek was tot

en de lokale Rabobanken in Roelofarendsveen,

ten.

nu toe alleen in het Japans verkrijgbaar.

Aalsmeer en Zaandam.

Tijdens de bijeenkomst wordt een appelproef van

Inouye bestudeert al ruim 40 jaar virusziekten in

‘Viruses of Orchids’ wordt gepresenteerd op

internationale inzendingen bekeken en besproken.

orchideeën en geniet op dit gebied wereldfaam.

de International Horti Fair in Amsterdam.

Een bijeenkomst wordt gehouden over de nieuwe

Hij heeft een unieke databank met foto’s en

richtlijn fruitgewassen die in oktober wordt gepu-

beschrijvingen van virusziekten samengesteld.

bliceerd (2008/90). Er wordt de basis gelegd voor

Naktuinbouw onderkent de unieke waarde van

< Michel Paul, de autoriteit van orchideeën,

een in de EU geharmoniseerd systeem van certifi-

zijn werk en heeft daarom het initiatief genomen

ontvangt het eerste exemplaar van ‘Viruses of

cering.

om dit het zeldzame boek in samenwerking met

Orchids’ uit de handen van John van Ruiten,

Bluebird Publishers buiten Japan uit te geven.

directeur Naktuinbouw.

Op maandag 8 september verwelkomen Naktuinbouw en Vermeerderingstuinen Nederland
in Horst 40 fruitteeltdeskundigen uit alle EU-lidsta-

2008

2008

Mondialisering

Bij elke zak een ambtenaar
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tie die opereert op basis van een wettelijke

als kwaliteitsautoriteit. Dat betekent dat de

ministerie van Landbouw en Visserij heeft

taak, opgedragen door de Nederlandse over-

organisatie meer en meer wordt gevraagd en

aan de Nederlandse Vereniging van Planten-

heid. Die wettelijke taak is beperkt tot de

wordt ingeschakeld voor advies, bijvoorbeeld

kwekers (NVP) voorgesteld een keuring in te

grenzen van Nederland, de planten worden

voor het opzetten van een eigen kwaliteits-

voeren voor groenteplanten. Aanleiding was

immers vanuit Nederland in de handel

dienst in landen die dat niet hebben. Om

een aantal onoplosbare klachten van glas-

gebracht.

een voorbeeld te noemen: in een land als

tuinbouwbedrijven over de gezondheid van

vaderlijn en moederlijn. Een doorbraak.

De vraag naar laboratoriumdiensten van

Litouwen adviseerden medewerkers van

jonge planten. De NVP wilde wel, die zag het

Geweldig vitale planten leverde dat op.

niet-geregistreerde bedrijven uit het buiten-

Naktuinbouw bij het opzetten van een certi-

belang, maar had ook twijfels. ‘Dat wordt af-

Maar het zaad was niet betrouwbaar. Soms

ficeringssysteem voor vruchtbomen.

dragen’, dachten velen alleen maar. Bedrijven

zat er wel vijftien procent inteeltzaad tussen,

hadden er absoluut geen zin in, maar voegDat landen buiten Nederland kwekersrecht

Oud-voorzitters

accepteren is van groot belang voor Neder-

160

den zich toch, op aandringen van de NVP.”
Professionalisering

Hybridezaad keuren

Bonkig zagen de spruitkoolvelden er soms uit
begin jaren zeventig. Spruitkool was het eerste tuinbouwgewas waar hybridezaad voor
was ontwikkeld, zaad uit een afzonderlijke

zaad waar alleen de moederlijn aan te pas
was gekomen voor de bestuiving. Dat inteeltzaad groeide uit tot kleine planten, die

Het werd een uitermate basaal keuringsre-

onbruikbare spruiten produceerden. Tot groot

landse veredelaars. Kwekersrecht krijgt

De professionalisering in de vermeerdering

glementje om mee te beginnen. Hoe simpel

verdriet van de spruitkooltelers, die voor de

steeds meer voet aan de grond in landen die

is grotendeels ingegeven door de aanpak van

ook, het was een basis onder de kwaliteits-

diepvriesindustrie juist uniformiteit zochten.

daar voorheen hun schouders over ophaal-

de kwaliteitsdiensten. Van Ruiten illustreert

zorg in de plantensector. De komst van de

NAKG werd erbij gehaald om een vonnis te

den, met name in Azië. Onderminister Bui Ba

dat met een voorbeeld: “Tot vijftig jaar gele-

Europese Groenteplantenrichtlijn in 1991

Bong van Vietnam zei kort geleden:

den produceerde vrijwel elke anjer- of chry-

versnelde de acceptatie. Met het simpele

“Bescherming van plantenrassen is nieuw

santenteler nog zijn eigen stek, van moer-

keuringsreglement bleek de sector voor te

nieuw.” Toch slaagde NAKG er al snel in een

voor Vietnam, maar belangrijk als we voet

planten die hij in de herfst uit de productie

lopen op deze richtlijn. De keuring van jonge

keuringsmethode te ontwikkelen voor hybri-

aan de grond willen krijgen in de mondiale

selecteerde als zijn mooiste of de beste.

planten nam in Nederland een grote vlucht

dezaad. Eerst alleen met veldproeven, later

agrarische markt.”

Onze keurmeesters stimuleerden telers om

en wordt inmiddels breed gedragen. Zonder

met eiwitelektroforese. De eiwitsamenstel-

Naktuinbouw werkt achter de schermen in

meer op kwaliteit te letten en het besef ont-

Naktuinbouw was die professionalisering in

verschillende landen mee om goede syste-

stond dat je met eigen stekvermeerdering

de groenteplantenopkweek er zeer zeker ook

men voor verlening en handhaving van kwe-

ook je eigen kwaliteitsproblemen vermeer-

wel gekomen, maar niet zo snel.

kersrecht op de politieke agenda te krijgen.

dert. Wie de minste problemen had, was er

Met succes. De tijd blijkt er eindelijk rijp

kennelijk goed in en ging ook planten voor

voor. Nu er de laatste jaren kwekersrecht-

zijn neef en de buurman maken. Zo ontston-

Uit deze professionalisering zijn de kwali-

wetgeving is aangenomen in China, Indone-

den in de jaren tachtig gespecialiseerde ver-

teitszorgsystemen geboren die Naktuinbouw

sië, Maleisië, Egypte, Turkije en Mexico, zet

meerderingsbedrijven.”

voor de sector ontwikkelt en die vermeerde-

land neemt toe. Naktuinbouw gaat graag in

Naktuinbouw haar kennis in om kwekers-

De zaadkwaliteit controleerde NAKG al sinds

raars gretig omarmen: Naktuinbouw Elite,

op die vraag, want dat is in het belang van

recht in de praktijk in te voeren in verschil-

1941. Zaad waar iets mis mee was, viel al

Naktuinbouw Select Plant en Naktuinbouw

de 3.900 (anno 2009) bij Naktuinbouw geregi-

lende landen. Er lopen projecten in China,

vroeg te herleiden naar het bedrijf van her-

Certificering voor de boomkwekerij voor

streerde bedrijven. Het geeft meer volume

Maleisië en Indonesië.

komst. Maar de productie van jonge planten,

ondermeer fruitgewassen en teeltmateriaal

en daardoor de mogelijkheid van kosten-

Tot 2010 leidt Naktuinbouw Indonesische

met name voor groenten, was niet zo trans-

voor bosbouw.

efficiënt werken.

technici op in Nederland en Indonesië voor

parant. “Vermeerderingsbedrijven waren een

Het eerste kwaliteitssysteem is voor planten

Maar vooral: Naktuinbouw leert er van als zij

een goede uitvoering van het kwekersrecht-

black box”, vertelt directeur Koomen. “Zaad

die getrapt vermeerderd zijn, het tweede

kennis neemt van buitenlandse toetsmetho-

onderzoek. In Turkije helpt zij de autoritei-

ging erin en er kwamen planten uit, maar

voor planten met extra kwaliteit, het derde

den en gezondheids- en kwaliteitsproblemen.

ten om de Turkse zaaizaad- en plantgoed-

we wisten niets over de relatie tussen zaden

voor extra inspanningen om materiaal virus-

Het maakt de keuringen sterker.

wetgeving aan te passen aan de Europese

en planten en er was ook geen controle op

vrij te krijgen en voor een gegarandeerde

Mondiaal wordt Naktuinbouw beschouwd

standaard.

de kwaliteit van de planten. Het toenmalige

identiteit en herkomst in de boomkwekerij.

vellen. Directeur Naktuinbouw, Nico Koomen:
“Dat was haast niet te doen. Normen waren
er niet voor hybridezaad, daarvoor was het te

ling van inteeltzaad was anders dan van
hybridezaad. Zo viel het te herkennen.

Beter dan goed

dr. ir. A.W. van der Plassche

ir. W. van Soest

ir. W.F.S. Duffhues

ir. K.J. van Ast

ir. J.E.C. Spithoven

K.F. Scholten MBA

Voorzitter NAKB

Voorzitter NAKB/G/S

Voorzitter NAKB/G/S

Voorzitter NAKB/G/S

Voorzitter NAKB

Voorzitter Naktuinbouw

1943-1969

1969-1984

1984-1990

1990-1993

1993-1999

1999-2002
Vanaf 2002: ir. H.J. Lange
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planten een pakket van eisen ontwikkeld

aan te tonen dat het gewenste resistentiegen

GSPP (Good Seed and Plant Practices) is een

waaraan vermeerderaars moeten voldoen

daadwerkelijk in het ras aanwezig is. Samen

bedrijfshygiënesysteem voor veredelaars dat

willen hun planten het etiket Select Plant

met Plantum NL organiseert Naktuinbouw

besmetting van zaad en plant (met onder

kunnen krijgen. Ook ontwikkelde Naktuin-

workshops om de kennis te delen en te ver-

meer de bacterie Clavibacter) moet voorkomen.

bouw het bijbehorende toetssysteem. In de

spreiden.

Een detectiemethode voor verschillende

toekomst zal Naktuinbouw voor meer gewas-

Naktuinbouw Laboratoria speelt een belang-

Clavibacter-stammen om de herkomst van de

kiemkracht deugt, die is getoetst’, riepen de

sen een vergelijkbaar systeem ontwerpen,

rijke rol. In de toekomst zal die rol nog groter

besmetting te kunnen traceren.

veredelaars. Maar die kiemkracht werd

zodat vermeerderaars zich met schoon en

worden. De met het blote oog zichtbare pla-

Een detectiemethode waarmee Agrobacterium

omwille van de uniformiteit getest onder de

sterk materiaal kunnen onderscheiden.

gen zijn genoegzaam bekend. Het zijn de

tumefaciens in grondmonsters kan worden

meest optimale omstandigheden. Niet in het

Naktuinbouw Elite is ontwikkeld voor anjer,

viroïden en andere onzichtbare of onbe-

aangetoond. Het zijn allemaal ontwikkelingen

Anthurium, Begonia, Kalanchoë, Pelargonium,

kende schadelijke organismen die schade

die Naktuinbouw initieerde of waaraan de

chrysant, kasrozen en aardbeiplanten en voor

aanrichten. Omdat de wereldhandel en het

organisatie meewerkte. Naktuinbouw maakt

hoge uitval groot wantrouwen tegen nieuwe

Petunia, Verbena, Lobelia, Dahlia, Osteospermum,

internationaal vervoeren van planten over

de sector krachtiger!

rassen en eisten extra zaad om bij te boeten.

Impatiens en een groot aantal andere perk-

de aardbol niet afneemt, zal de ziektedruk in

Vooral bij tomaten begon dit probleem in de

planten.

de toekomst toenemen.

jaren negentig de introductie van nieuwe ras-

Bij producenten groeit de wil om zich te
onderscheiden met materiaal dat beter dan

Toets bruikbare planten

Veredelen op smaak, vorm, kleur, resistenties, ja, maar selecteren op zaadkwaliteit was
er lange tijd niet bij. Dat leidde keer op keer
tot teleurstellingen bij plantenkwekers. ‘De

klimaat dat in een grote vermeerderingskas
heerst.
Groenteplantenkwekers hadden door de

sen te hinderen.
Dat moet toch anders kunnen, dacht Naktuinbouw. De dienst ontwikkelde samen met

goed is. Producenten professionaliseren

plantenkwekers en zaadbedrijven een toets

wereldwijd, waardoor de lat hoger komt te

die meer recht deed aan de praktijk; de ‘Toets

liggen. Met Naktuinbouw heeft de Neder-

bruikbare planten’. De kwaliteitsdienst beoor-

landse tuinbouwsector een instrument in

deelt niet de kiemkracht van het zaad, maar

handen dat én de controle op de kwaliteit

de vitaliteit van de kiemplant. Deze toets
maakte duidelijk zichtbaar dat een hoge

Bij deze kwaliteit-plus-systemen gaan de

kan uitvoeren én de sector kan helpen bij

beoordelingen verder dan wettelijk is voor-

het ontwikkelen van systemen om de goede

verspeenbare planten.

geschreven. Naktuinbouw voert meer labo-

kwaliteit beter aantoonbaar te maken.

Tomaat was het eerste gewas waarvoor de

ratoriumtests uit om de inwendige kwaliteit

Zo wordt de voorsprong beter zichtbaar en

toets werd ontwikkeld. Later volgden paprika,

en gezondheid te toetsen. De keuringen star-

kunnen vermeerderaars die commercieel

komkommer, aubergine en koolgewassen.

ten in de eerste fase van de vermeerderings-

benutten.

kiemkracht geen garantie is voor een tray vol

Door de samenwerking tussen kwaliteitsdienst, plantenkwekers en veredelingsbedrij-

keten. Met deze systemen tonen vermeerde-

ven verliep de acceptatie en de toepassing in

Weerbaarder tegen bedreigingen

raars aan dat ze topkwaliteit leveren. Ze

de praktijk voorspoedig. Er was minder ruis in

maken de voorsprong te gelde. Het gecertifi-

In de loop van de tijd heeft Naktuinbouw

de communicatie tussen veredelaar en ver-

ceerde materiaal in de kwaliteit-plus-syste-

initiatieven en technieken ontwikkeld of

meerderaar. Het wantrouwen verdween.

men geeft een betere groei en productie.

toegepast om de Nederlandse tuinbouw te

Inmiddels is zaadkwaliteit wel degelijk een

Vandaar dat afnemers wereldwijd steeds

verbeteren of om verbeteringen aan te

vaker kiezen voor de planten die het Nak-

tonen. Het NAKS-laboratorium was het eer-

tuinbouw Select Plant- of Naktuinbouw

ste dat de ELISA-techniek toepaste om virus-

Elite-label hebben.

sen in plantmateriaal aan te tonen. Toen de

criterium in de veredeling.

tieveredeling begon, ontwikkelde en verbe-

Alstroemeria, Freesia, kasrozen en asperge-

terde Naktuinbouw de toetsmethoden om

Op 31 oktober 2008 wordt bekend gemaakt dat de
opening van de landelijke manifestatie ‘Kom in de

Schaal 1 : 200 (ramen zijn 37,5 mm breed getekend, maar 75 cm breed) Bruin = Avery PMS 470, Groen = PMS 103 (Groen is samengesteld uit 2 folies over elkaar, te weten: Aslan geel 11355 plus medium grey uit de 3M-220 serie kleur 22031).
Vanaf hier frames 3 cm >>>

Frames 5 cm >>>
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2009

Nederlandse veredelingssector met resistenNaktuinbouw heeft voor Hosta, Bouvardia,

Kas’ op 2 april 2009 plaats zal vinden bij Naktuin-

195 cm

bouw in Roelofarendsveen.
1 april 2009: opening van de nieuwe toets- en

220 cm

LUIFEL STEEKT 1 M. UIT

54 cm

proefaccommodatie van Naktuinbouw, ter
gelegenheid waarvan dit boek is uitgebracht.

G R I N DB AAN 1 . 5 0 M BR E E D
STOEPBAND
ASFALT
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Voortgekomen uit Naktuinbouw
Vermeerderingstuinen Nederland
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Een schoon begin is
het halve werk

Schnapps

“Op de Balkan is een handperenras als
Conference geen optie, ze planten er
Williams. Ze éten niet alleen peren daar,
ze stoken er vooral alcohol van.”

Stichting Vermeerderingstuinen Nederland

Rob Koning,
directeur Vermeerderingstuinen Nederland

Vermeerderingstuinen Nederland in Horst en Zeewolde levert
materiaal voor de opkweek van vrucht-, laan- en sierbomen.
Boomkwekers zijn niet verplicht dit uitgangsmateriaal te betrekken, maar doen dat wel in groten getale. In Nederland, maar
in toenemende mate ook in het buitenland. Voordeel van het
materiaal van de vermeerderingstuinen is dat het gegarandeerd
virusvrij en soortecht is. De nauwe band met Naktuinbouw
draagt daar aan bij.

166

Anders dan in de groente-, bloemen- en plan-

stapsgewijs. Een tikje rodere vruchtkleur, een

tensector kent de boomkwekerij geen grote

bonter blad, net wat beter bestand tegen

veredelingsbedrijven. Bomen groeien traag

ziektes, dat soort werk.

en bloeien pas na jaren. Dat maakt verede-

Tegelijkertijd is in de boomkwekerij, vooral

lingstrajecten lang en vermeerdering via

in de vruchtboomkwekerij, de behoefte aan

zaad onrendabel. Een nieuw ras ontwikkelen

virusvrij uitgangsmateriaal groot. Alleen

en virusvrij maken kost vier tot zes jaar.

virusvrije bomen en onderstammen leveren

Volledig nieuwe rassen komen dan ook

voldoende productie op van uniforme vruch-

vooral van onderzoeksinstellingen. Wel

ten. Een virusvrije aanplant levert tenminste

vinden fruittelers of boomkwekers van tijd

een tien tot twintig procent hogere productie

tot tijd een mutant tussen hun bomen.

en betere fruitkwaliteit dan een virusziek

Dankzij deze mutanten verbeteren rassen

perceel.

167

HOOFDSTUK 12 V E R M E E R D E R I N G S T U I N E N N E D E R L A N D

N A K T U I N B O U W I N D I E N S T VA N K WA L I T E I T

voor het produceren van uitgangsmateriaal

Soortechte laan- en sierbomen

Boomkwekers die wél materiaal afnemen

voor laan- en sierbomen en sierheesters.

Voor de laan- en sierboomteelt bestaat het

van de vermeerderingstuinen willen vers,

75 Procent is voor uitgangsmateriaal voor

assortiment van De Tuinen uit ruim vijfhon-

soortecht materiaal binnen hun kwekerij

vruchtboomonderstammen.

derd rassen van in totaal zo’n dertig boom-

halen, van waaruit zij zelf verder kunnen

soorten. Soortecht in stand houden van een

vermeerderen. Soms wil een boomkweker

breed sortiment is van belang voor de sector.

graag virusvrij materiaal, omdat dit een

landen met lagere productiekosten. Het kan

Horst en Zeewolde zijn de schatkamer van

De aantallen die laan- en sierboomkwekers

voorwaarde is voor export naar bepaalde

verkeren: 35 jaar later is de aardbeiplanten-

de Nederlandse fruitteelt en in toenemende

afnemen zijn beduidend kleiner dan in de

bestemmingen.

teelt weer een bloeiende bedrijfstak in

mate de Europese fruitteelt. De Tuinen blij-

vruchtboomsector. Niet-gecertificeerd uit-

ken voor veel eigenaars van rassen de aan-

gangsmateriaal gebruiken is in deze sector

gewezen plek om de vermeerdering onder te

nog gangbaar.

Schatkamer fruitteelt

het eind van de aardbeiplantenteelt in
Nederland. Het areaal kromp zienderogen.
De bedrijfstak was aan het verhuizen naar

Een kentering brachten de frigoplanten en

Diensten aan de sector

een keihard ‘nee’ tegen in-vitro vermeerderde aardbeiplanten. In beide gevallen met
een heldenrol voor NAKB.

derbomen van vrijwel alle rassen en mutan-

Kwekers met een mutant en veredelaars of

Frigoplanten zijn gekoeld bewaarde aardbei-

ten die momenteel het handelssortiment

onderzoeksinstellingen met een nieuw ras

planten. Met de komst van de frigoplant

vormen van de boomteelt en fruitteelt.

kunnen zelf de vermeerdering van zo’n ras

konden aardbeientelers het teeltseizoen ver-

Vermeerderingstuinen Nederland is een

op zich nemen en uitgangsmateriaal verko-

commercieel bedrijf, geen museum voor

pen. Toch kloppen ze doorgaans bij De Tuinen

oude fruitrassen. Toch besteedt het ook aan-

aan om hun vondst vegetatief te laten ver-

de vorige eeuw koelcellen waarmee de proef-

dacht aan het in stand houden van nostalgi-

meerderen. Dit speelt vooral bij fruitgewas-

tuin in Breda onderzoek naar frigoplanten

sche rassen zoals notarisappel, sterappel of

sen, omdat het daarbij belangrijk is dat er

deed. Geld van de keuringsdienst in een

juttepeer. De onderneming is in de positie

geen virussen in het uitgangsmateriaal zit-

onderzoeksstation? Het zou nu niet meer toe-

een breed pakket aan te bieden van alle ras-

ten. Vermeerderingstuinen Nederland onder-

sen waar nog enigszins vraag naar is. Niet

houdt zelf actief contacten met raseigenaren

alleen de populairste rassen worden in stand

en veredelingsinstituten om een zo breed

planten te certificeren die in-vitro werden

Het gebrek aan kapitaalkrachtige verede-

gehouden en vermeerderd, maar ook kleinere

mogelijk pakket te kunnen aanbieden.

vermeerderd. Gemor alom, want met deze

lingsbedrijven in combinatie met de grote

rassen waar wat minder belangstelling voor

vraag naar schoon uitgangsmateriaal schept

bestaat.

Gespecialiseerde dienstverlener

Rechts: Bedrijfsgebouw Horst en Zeewolde

ruimte voor een gespecialiseerde dienstver-
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In 1972 voorspelde keurmeester Thijs Bok

Nederland.

brengen. Hierdoor staan op De Tuinen moe-

Boven: Vermeerderingstuin Zeewolde

Heldenrol

lengen. De Nederlandse aardbeiplantenafzet
kreeg een nieuwe impuls.
NAKB sponsorde in de zeventiger jaren van

gestaan worden. Potjes geld blijven nu gescheiden, maar het leverde toen iets moois op.
NAKB weigerde in dezelfde periode aardbei-

methode konden van één plant in een jaar tijd

De Tuinen controleren daarvoor het nieuwe
product langdurig op soortechtheid en stabi-

honderdduizenden nakomelingen worden
geproduceerd. Het in-vitromateriaal was
door die massaliteit lekker laag geprijsd.

lener als Stichting Vermeerderingstuinen

Dankzij de breedte van het productenpakket

liteit. Als virussen een rol spelen, laten De

Nederland, kortweg De Tuinen.

en het vermeerderingssysteem van De Tuinen

Tuinen het materiaal virusvrij maken bij het

gauw terecht. Door de hormonen in het

De Tuinen leveren boomkwekers gecertifi-

is het makkelijker voor de boomkwekerij om

Toetscentrum van Naktuinbouw, pal naast

medium bloeiden de aardbeiplanten erg rijk,

ceerd soortecht en waar nodig virusvrij

te switchen naar een ander product als de

de vermeerderingstuinen in Horst.

waardoor er niets dan hele kleine aardbeitjes

uitgangsmateriaal. Het bedrijf produceert

vraag verandert. Zonder De Tuinen zou het

Voor fruitgewassen geldt dat voor al het

geoogst konden worden. Er ontstond een run

onderstammen, stekken, ent- en oculatie-

beschikbare uitgangsmateriaal in de fruit-

materiaal. Bij sierbomen hebben virusziek-

hout. De 60 hectare grote vestiging in Horst

teelt hoogstwaarschijnlijk beperkt zijn tot

ten een negatief effect op de kwaliteit bij

richt zich vooral op de productie van uit-

zo’n twintig appelrassen, vijf perenrassen

gewassen als Hibiscus, Laburnum, Malus,

Anno 2009 is de Adviescommissie Aardbei-

gangsmateriaal voor vruchtbomen, klein-

en enkele rassen van pruim en kers. Terwijl

Populus, Prunus, Pyrus, Salix en Syringa. Ook

planten bezig met een studie om te bekijken

fruitgewassen en aardbeiplanten.

de sector nu kan kiezen uit producten van

daarvan produceren De Tuinen virusvrije

of er tóch nog mogelijkheden zijn voor het

De vestiging in Zeewolde beslaat 32 hectare.

Nectarine tot kweepeer, in totaal circa drie-

enten, stekken en ogen.

opstellen van een weefselkweekvermeerde-

Dit oppervlak is voor 25 procent bestemd

honderd fruitrassen.

Van de oorspronkelijke boom of van het

Maar de botte weigering van NAKB bleek al

op de Nederlandse, traditioneel vermeerderde
aardbeiplanten en sindsdien is de Nederlandse
aardbeiplantenteelt booming business.

ringsprotocol.
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De gespecialiseerde medewerkers op de ver-

de ontwikkeling en instandhouding van virus-

meerderingstuinen kunnen meer professio-

vrij uitgangsmateriaal voor zijn rekening.

nele aandacht geven aan de verzorging van

NAKB zorgde voor de vermeerdering op zijn

de stambomen dan een boomkweker die

vermeerderingstuinen. In de jaren tachtig

‘het erbij doet’. Bovendien, als een ras uit de

nam NAKB de werkzaamheden van de PD

gratie raakt hoeft maar een paar hectare op

over.

centrale productie van uitgangsmateriaal de

één plek gerooid te worden in plaats van op

Inmiddels zijn het virusvrij maken en de

beste keus was toen virusvrij materiaal zijn

zestig bedrijven een halve hectare. Dat

productie van uitgangsmateriaal weer

intrede deed.

scheelt de individuele bedrijven aanzienlijk

gescheiden: het Toetscentrum van Naktuin-

Virusvrij uitgangsmateriaal is niet eenvoudig

in kosten.

bouw in Horst maakt planten virusvrij, Vermeerderingstuinen Nederland vermeerdert
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De productie van appels, kersen, peren en
pruimen leed in de jaren zestig ernstig onder
virusinfecties. De boomkwekerij werd begin
jaren zestig gesterkt in de overtuiging dat

te maken. Het Britse fruitteeltproefstation in
East Malling was de eerste instelling die erin
slaagde met warmtebehandelingen virusvrije

Een belangrijk aandachtspunt is risicosprei-

de onderstammen, het ent- en oculatiehout

onderstammen te produceren. In Engeland

ding. De moederbomen staan verspreid over

en de stekken waarvan boomkwekers

ontbrak echter tussen proefstation en praktijk

verschillende percelen in de regio; mocht er

bomen en struiken telen. De Tuinen zijn één

een handige en in de praktijk gewortelde

in een perceel onverhoopt een quarantaine-

van de belangrijkste opdrachtgevers van het

keuringsdienst, waardoor de vondst uit East

ziekte uitbreken, dan gaan niet alle bomen

Toetscentrum.

in één keer voor de bijl.

Vroege centralisering

Techniek gepikt in de kelder van de PD

Malling zijn weg maar moeilijk vond naar de
Britse boomkwekerij.
Nederland wist in de persoon van ir. Ruud

Het basismateriaal is anno 2009 geconcen-

In 2000, toen NAKG fuseerde met NAKB,

Meijneke de Britse techniek handig te kopië-

treerd op twee locaties en de argumentatie

werden de vermeerderingstuinen afgesplitst

ren in de kelder van de Plantenziektekundige

voor de in het verleden genomen besluiten

van de nieuwe keuringsorganisatie Naktuin-

Dienst (PD) in Wageningen. De PD flanste

blijkt ruim vijftig jaar later nog even valide.

bouw. De overheid accepteerde niet langer

zelf warmtebehandelingsboxen in elkaar,

Boven: Verzendklaarmaken van oculatiehout

virusvrije uitgangsmateriaal produceren De

en opslag in koelcel

Tuinen via een aantal vastgelegde stappen

Rechts: Pomologische controle van appel

voortkwekingsmateriaal voor boomkwekers.

Het werk van de vermeerderingstuinen heeft

Bij kwekersrechtelijk beschermde rassen

een lange historie. Waar in andere sectoren

levert de onderneming uitsluitend aan afne-

elk veredelingsbedrijf afzonderlijk te werk

Selectie op rasechtheid en productiviteit

de bomen nog te laten groeien en net hoog

mers die een licentie hebben gekregen van

gaat en eigen stammateriaal aanhoudt, beslo-

gebeurde bij vruchtbomen al in de jaren der-

genoeg om de virussen te inactiveren.

de eigenaar van het ras of de mutant.

ten de boomkwekers ruim vijftig jaar geleden

tig van de vorige eeuw. In de loop van de tijd

De schone toppen die zo groeiden, werden

Het moedermateriaal plant Vermeerderings-

alle moederplanten bij elkaar te zetten.

nam de toenmalige keuringsdienst voor

geënt en de daaruit gekweekte planten

tuinen Nederland veilig op percelen waar de

Weg van de individuele percelen, naar drie

boomkwekerijgewassen, NAKB, dit werk op

bomen, heesters en planten beschermd wor-

centrale locaties in Horst, Goes en Roelof-

zich. Om te zorgen dat de boomkwekerij over

den tegen gezondheidsrisico’s. Zo is Zeewolde,

arendsveen. De laatste locatie was bestemd

goed uitgangsmateriaal kon beschikken,

Miljoenen onderstammen en vruchtbomen

waar veel van het prilste basismateriaal

voor onderstammen. Later werd dit materiaal

haalde NAKB enten, stekken en ogen van

die sindsdien in Nederland zijn geproduceerd,

staat, omringd door water en akkerbouw-

overgebracht naar Biddinghuizen.

gezond stammateriaal in de verschillende

stammen af van de paar planten uit de kelder

percelen, waardoor de kans op infecties erg

Er was sprake van een vroege vorm van

vermeerderingstuinen, destijds nog onder-

van de PD.

klein is.

efficiëntieverbetering, professionalisering

deel van NAKB. Boomkwekers konden deze

en specialisatie. Op een centrale locatie is

stekken, enten en ogen kopen.

productie en keuring in één hand. Stichting
Link met Naktuinbouw

Een extra service aan de raseigenaars is het

de gezondheid van bomen en planten beter

licentiebeheer. De Tuinen nemen op verzoek

te beheersen en de identiteit van de rassen

Toen het in de jaren vijftig belangrijk werd

het hele traject op zich, van de uitgifte van

beter in stand te houden dan bij moeder-

om virusvrij materiaal te hebben, ontstond

licenties en het opstellen van contracten tot

bomen verspreid over honderden productie-

een samenwerkingsverband. Daarin nam de

het innen van royalty’s.

bedrijven en boomkwekerijen.

Plantenziektenkundige Dienst in Nederland

Vermeerderingstuinen Nederland ging zelf-

waar enkele vruchtbomen een aantal maanden onder hoge temperatuur groeiden.
Een nagebootste koorts, net laag genoeg om

getoetst op virussen. NAKB vermeerderde
ze verder en bood schoon uitgangsmateriaal
te koop aan bij boomkwekers.
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Rechts: Veld met vruchtboom-

standig verder. Naktuinbouw beperkt zich

Nederland, waarbij het vrijwel uitsluitend

Dat betekent dat er een enorm afzetpotenti-

Eikelcontrole roept woede op

onderstammen te Zeewolde

nu uitsluitend tot keuring en certificering

gaat om uitgangsmateriaal voor onderstam-

eel ligt. Nederlandse vruchtboomkwekers

in oud-ijzerbranche

van alle materiaal van de vermeerderings-

men en ent- en oculatiehout van fruitrassen.

kunnen daar hun slag slaan. Daar zijn ze

tuinen.

De eikelhandel was in de jaren tachtig in

overigens al volop mee bezig. Los van hun

handen van oud-ijzerboeren, handelaars in

De komende jaren zal de afzet naar het bui-

eigen kwaliteit hebben ze het gecertificeerde

tenland nog toenemen, vooral naar Zuid- en

uitgangsmateriaal en de professionele ver-

heidsventers. Gouden tijden beleefden deze

Oost-Europa en Azië. Vermeerderingstuinen

meerderingstuinen als twee extra troeven in

lieden. De handelaars stuurden een stel

Nederland exporteert steeds meer naar

de marktbewerking. De Tuinen verwachten

schoolkinderen een bos in, betaalden een

Een van de grootste veranderingen sinds de

landen die ver van Nederland liggen. Fruit,

dat het zijn leidende positie op de Europese

habbekrats voor elke zak eikels, vervoerden

verzelfstandiging is de groei van de omzet in

zeker appels, worden wereldwijd gegeten en

markt zal versterken in het komende decen-

het buitenland. Tot 2000 waren de bestuur-

geteeld. Fysiek zijn er geen belemmeringen.

nium.

kwaliteit van het Nederlandse product. Wat

ders geen voorstander van buitenlandse

Uitgangsmateriaal kan net zo makkelijk

De oppervlakten zijn in het buitenland gro-

ze niet zelf kunnen maken, kopen ze in

eikels die op een willekeurige plek geraapt

afnemers. Na de verzelfstandiging had Ver-

naar Duitsland als naar Australië, zeker als

ter dan in Nederland. Wie ver weg vrucht-

Nederland bij. Een dergelijke vermeerde-

waren, maar verkocht werden als geselec-

meerderingstuinen Nederland meer vrijheid

het in winterrust verkeert. Omdat boomkwe-

bomen wil leveren, moet miljoenen stuks

ringstuin vormt bovendien een poort naar

teerde eikels.

om de blik te verruimen. De omzet is sinds

kers tegenwoordig meer enten dan ogen

kunnen produceren. Schaalvergroting en

het achterland. Aan de hand van een Serviër

NAKB maakte een eind aan deze lucratieve

2000 verdubbeld. Ongeveer twintig procent

gebruiken, is dat meestal het geval. Een leve-

samenwerking liggen voor de hand.

of een Pool is het makkelijker de Russische

van de omzet in 2008 kwam van buiten

ring aan Azerbeidzjan, Korea of de Verenigde

Buitenlandse groei

Staten zijn voor De Tuinen dan ook geen uit-

tweedehands fietsen en andere gelegen-

ze naar Duitsland en daar werden ze door

markt te betreden dan alleen.
Poort voor boomkwekers

officiële opstanden. Het ging om tonnen

handel. Voortaan moesten handelaars opgeven waar ze gingen rapen, wanneer en met
wie en keurmeesters trokken dat na. Het

De weg naar Vermeerderingstuinen Neder-

leidde tot opstandige reacties. De eikelven-

zondering meer.

Nu werken de fruitproducerende regio’s in

land loopt soms via Naktuinbouw. Landen

ters joegen keurmeesters met een riek van

Azië is een grote groeimarkt. Aziatische lan-

Oost- en Zuid-Europa hoofdzakelijk nog met

die de kwaliteit van hun tuinbouwsector wil-

het land, sneden daken en banden door van

den hebben geen historie in het gebruik van

vrije rassen. De afzet van Nederlands uit-

len verbeteren, komen bij Naktuinbouw

de lelijke eenden waarmee keurmeesters

gecertificeerd materiaal. Toch groeit ook

gangsmateriaal zal daar toenemen, omdat

terecht voor certificering. Hebben ze de

daar de vraag. De toenemende welvaart

de professionaliteit in met name nieuwe lid-

regelgeving op orde, dan kennen ze inmid-

brengt betere kwaliteit binnen bereik. Tot nu

staten van de EU groeit en de behoefte aan

dels de Nederlandse aanpak en komen ze al

hadden de sjacheraars nieuwe handel

toe hebben De Tuinen ver weg gelegen mark-

goed uitgangsmateriaal er stijgt. Neder-

gauw bij De Tuinen voor samenwerking en

gevonden en konden de keurmeesters weer

ten niet actief bewerkt, omdat het al moeite

landse onderstammen, enten, stekken en

deugdelijk uitgangsmateriaal.

rustig slapen.

genoeg kost om aan de groeiende vraag in

oculatiehout staan er goed aangeschreven.

Europa te voldoen.

Toekomst in Europa

destijds reisden en bedreigden zelfs de
gezinnen van keurmeesters.
NAKB hield echter voet bij stuk. Na twee jaar

Internationalisering houdt
De Tuinen streven naar beheerste groei en
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Duitse firma’s omgekat tot eikels van keurige

pakket breed

het handhaven van zijn hoge productkwali-

De boomkwekerijsector stond in eerste

teit. Het accent ligt op structurele samen-

instantie huiverig tegenover de buitenlandse

werking en continuïteit. De Tuinen verwach-

expansie van De Tuinen. Inmiddels zetten

Er liggen grote fruitgebieden in landen als

ten in toenemende mate op projectbasis met

vruchtboomkwekers zelf zeventig procent

Turkije, Oezbekistan, Servië en Oekraïne. Een

buitenlandse afnemers samen te werken. Zo

van hun bomen en onderstammen af buiten

voorbeeld: vijftig procent van de agrarische

hielp de stichting bij de opzet van een ver-

Nederland. Of ze produceren deze buiten

export vanuit Servië bestaat uit fruit en

meerderingstuin in Slovenië.

Nederland. Geregeld gaan er enten, stekken

fruitproducten. De fruitteelt staat in grote

Voor de Nederlandse boomkwekerij is een

of ogen naar landen in Oost-Europa voor

delen van Europa nog aan het begin van zijn

dergelijke ingang aantrekkelijk. Door zo’n

Nederlandse boomkwekers, omdat de pro-

ontwikkeling. De professionalisering moet

project wordt de tuinbouw aldaar enthou-

ductie van bomen en planten daar goedko-

daar zijn beslag nog krijgen.

siast gemaakt voor de betrouwbaarheid en

per is.
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Appelrassen als ‘Wellant‘ of ‘Pink Lady’ liggen

boomkwekerij. In deze sector, waar de virus-

vijfhonderd rassen in stand. Dat zal moeilijk

nog ver buiten de aandacht van nieuwe

problematiek een veel minder grote rol

vol te houden zijn als de vraag terugloopt.

Europese lidstaten. Hier moet eerst de over-

speelt dan in de vruchtbomensector, snijdt

De kans is dus reëel dat het assortiment een

stap naar een moderne fruitteelt met virus-

een aanzienlijk deel van de telers nog uit-

stuk smaller is als een boomkweker te zijner

vrij plantmateriaal van voor Nederland

gangsmateriaal van eigen producten. Uit

tijd weer eens aanklopt voor gecertificeerd

ouderwetse appelrassen als Idared nog

oogpunt van kostenbesparing en ook omdat

uitgangsmateriaal.

ving waren de controleveldjes met stokbonen,

gemaakt worden. Dat is gunstig, omdat dit

afnemers, waaronder veel overheidsdien-

Voor De Tuinen heeft de beperkte interesse

rode bieten en spruitkool onalledaags.

de levensduur van deze rassen verlengt.

sten, niet vragen naar een betere kwaliteit.

geen consequenties, behalve dan dat de ver-

Ook de bewoning van het pand was niet stan-

Juist in zo’n situatie zou gecertificeerd mate-

houdingen op het bedrijf tussen verschil-

daard. De benedenverdieping was bij NAKG

riaal opgang kunnen maken, omdat toch

lende boomsoorten verandert. Wat het

zekerheid kan worden geboden over de ver-

zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Nu al is

eiste kwaliteit. Die verwachting is er echter

zevenentachtig procent van het oppervlak

Hoewel er buiten Nederland ook vraag is

al tientallen jaren, maar, tot op heden nog

van de vermeerderingstuinen voor fruitbo-

naar CAC-materiaal groeit de vraag naar

niet gerealiseerd.

men bestemd. Zolang de belangstelling van

Student plantenveredeling Martien Kamps,

gegarandeerd virusvrij en soortecht materi-

Niet gekeurd materiaal brengt ernstige risi-

de boomkwekers voor certificering van hun

de latere voorzitter van de Nederlandse

aal zeker zo snel. CAC-materiaal is uitgangs-

co’s mee voor de eindgebruiker; de bomen

producten gering blijft en de afnemers aan

materiaal dat wel op uitwendige kwaliteit is

zijn niet rasecht, waardoor ze van elkaar ver-

certificering kennelijk weinig waarde hech-

getoetst, maar niet is gecertificeerd als

schillen, bijvoorbeeld in groei of vorm, of ze

ten, zal die situatie niet verbeteren.

virusvrij materiaal afkomstig van een terug

bevatten ziektes, of ze hebben een kortere

gesignaleerd.

te traceren moederboom. CAC staat voor

levensduur. Het risico voor de boomkwekers

Hennie was niet de enige medewerkster die

Het besef is doorgedrongen dat internationa-

Conformitas Agraria Communitatis; een Latijnse

zelf is daarnaast dat het assortiment ver-

lisering gunstig is voor de Nederlandse

aanduiding voor basiskwaliteit, die te vinden

schraalt. Op den duur levert het gebruik van

boomkwekerij. Dankzij het grotere volume

is in de Europese richtlijn voor de verhande-

eigen uitgangsmateriaal vermenging op van

Een ontwikkeling die direct gevolgen heeft

dat De Tuinen afzetten kan een breed pakket

ling van fruitgewassen. Het is dus materiaal

rassen en zullen telers terugvallen op de

voor de organisatie van De Tuinen is de ver-

rassen beter in stand gehouden worden, blijft

van ‘EU-kwaliteit’. Vermeerderingstuinen

soortechte producten van De Tuinen.

schuiving van oculeren naar enten. Oculeren

het uitgangsmateriaal betaalbaar en zijn

Nederland levert aan vruchtboomkwekers

Nu houden De Tuinen nog in totaal ruim

gebeurt in de zomer als de werkdruk op

Momenteel zijn er vijf echtparen waarvan

investeringen in de uitrusting rendabeler.

geen CAC-materiaal, omdat juist de garantie

boomkwekerijen hoog is. Het gebeurt boven-

zowel de vrouw als de man bij Naktuinbouw

op identiteit en de afwezigheid van virussen

dien op het veld, vaak onder slechte weers-

Rassen die De Tuinen buiten Nederland

een van de troeven is van Nederlandse

omstandigheden, zoals hitte of regen. Enten

afzetten zijn over het algemeen andere ras-

boomkwekerijproducten en het basisniveau

kan in de rustige winterperiode, in een com-

over de staat van onderhoud, maar pleiten

sen dan die in de Nederlandse fruitteelt

te boven gaat.De consequente keuze van De

fortabele hal gebeuren.

geheel terecht voor het behoud van dit

aftrek vinden, omdat het klimaat in Neder-

Tuinen voor gecertificeerd virusvrij en soor-

Enten geeft boomkwekers bovendien de

gedenkwaardige pand.

land afwijkt van dat in andere delen van

techt uitgangsmateriaal heeft de concurrentie-

kans de assortimentskeuze een half jaar

Europa en de smaak van de consumenten

positie van de Nederlandse vruchtboom-

later te maken, waardoor ze beter kunnen

verschilt. Ook zijn andere delen van Europa

kwekerij aanzienlijk versterkt.

inspelen op nieuwe trends. Om die reden

Gecertificeerd virusvrij materiaal

meer gericht op verwerking van fruit.
Fruit in het voormalig oostblok is vooral
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Verschuiving naar enten

Romantiek in Rijswijk

In de tijd dat NAKG in Den Haag was gehuisvest (van 1941 tot 1971) werden de controleproeven uitgevoerd in de tuin van landgoed
‘de Voorde’ in Rijswijk. In deze stadse omge-

in gebruik als proeftuinkantoor, terwijl de
bovenverdieping werd bewoond door het
kunstenaarsechtpaar Livinus en Mieke van
de Bundt.

Kwekersbond, vond er zijn grote liefde in
Hennie Versteeg. Zij verzorgde niet alleen
de administratie van de proeven, maar werd
ook regelmatig met laarzen aan in het veld

haar hart aan een NAKG’er verpandde. Lenie
Brokaar herkende in keurmeester Jan Zwaal
haar prins op het witte paard. Jan werd later
verantwoordelijk voor de zaadproductie bij
A.R. Zwaan in Voorburg.

werkt. In 2005 duikt het buiten ‘de Voorde’
op in het plaatselijke blad ‘de Vliet’. De tien
kunstenaars die er hun atelier hebben klagen

verdubbelde Vermeerderingstuinen NederMinder in trek bij laan- en sierbomen

land in de afgelopen jaren de koelaccommo-

bestemd voor sap, concentraat of Schnaps.

De belangstelling voor gecertificeerd materi-

daties in Horst en Zeewolde. Zo kan het de

‘Golden Delicious’ en ‘Red Delicious’ worden

aal van laan- en sierbomen is al meer dan

goede kwaliteit van het materiaal dat in de

wereldwijd verreweg het meest geteeld.

tien jaar beperkt, maar redelijk stabiel in de

winter wordt afgeleverd blijven garanderen.
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Vermeerderingstuin Zeewolde

Met stip op één bij ontwikkelingen in de toekomst staat helaas de toenemende ziektedruk. Door het zachtere klimaat rukken ziekten en plagen op uit zuidelijke streken.
Tegelijk wordt het aantal middelen dat is
toegestaan om ziekten en plagen te bestrijden
kleiner. De boomkwekerij is maar een kleine
sector, waar weinig fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen moeite voor willen
doen. Vermeerderingstuinen Nederland
overweegt dan ook om zijn percelen verder
uit elkaar te leggen, om het risico op besmettingen te verkleinen. Beheersing van de fytosanitaire problemen zal in de komende jaren
essentieel zijn. Nieuwe rassen met resistenties tegen ziekten zullen in trek zijn. Verwerving van productierechten voor deze rassen
zal dan ook alle aandacht krijgen.
In de toekomst zal CIS-genetische veredelingstechniek de introductie van resistenties
versnellen. Bij die techniek worden resistentiegenen uit oorspronkelijke gezonde fruitgewassen, oerappels in feite, ingebouwd in
moderne rassen. Het gaat om soorteigen
materiaal, wat de kans op succes vergroot.
Technisch kunnen rassen die op deze
manier resistent zijn gemaakt, binnen vijf
tot tien jaar op grote schaal op de markt zijn.
Of dat ook gaat gebeuren, is afhankelijk van
de politiek en de publieke opinie.
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Snel, veel, schoon

Crisis na infectie

Een ernstige crisis beleefde SBW in het

Weefselkweeklaboratorium SBW International

begin van de tachtiger jaren, na de ingebruikname van het nieuwe laboratorium. Bij de
inrichting van het gebouw met entkamers en
kweekcellen trof SBW alle destijds bekende
voorzieningen om hygiënisch te kunnen werken. Maar al snel na de ingebruikname moest
met schrik worden vastgesteld dat de verwachtingen op dit punt veel te optimistisch
waren geweest.

De geschiedenis van weefselkweeklaboratorium SBW kent pieken

Tegen de verwachting in bleken alle getroffen hygiënische voorzieningen geen garantie
om infecties buiten de deur te houden. De

en dalen. De dieptepunten liggen in het verleden, de hoogtepunten

interne infectiedruk was zo hoog dat vrijwel
alle culturen in gevaar waren. Het was het

in de recente historie. Weefselkweek, de productie van jonge planten uit enkele cellen op een medium in een steriele omgeving, blijft

zwartste scenario voor een laboratorium dat
garandeert zorgvuldig om te springen met
zeldzaam plantmateriaal van veredelaars en
dat het juist moet hebben van de hygiëne.
Het vertrouwen van de sector in het weefsel-

dé methode om snel veel ziektevrij uitgangsmateriaal te maken

kweeklaboratorium beleefde een dieptepunt
en het einde van SBW leek in zicht. Dankzij

van planten die anders lastig te vermeerderen zijn. SBW maakt
een forse groei door in het buitenland en heeft met verschillende

grote inspanningen en ingrijpende maatregelen kwam het laboratorium, onder leiding van
NAKS-directeur Fried Elzenga en hoofd laboratorium Jan van der Meijs, de problemen op
eigen kracht te boven.

technologische vondsten de weefselkweektechniek verbeterd en
productiever gemaakt.

Te rijke bloei

“De ontwikkelingen bij SBW gingen in de
beginjaren heel snel, uiteraard met vallen en
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Is er een methode om verziekt plantmateriaal

Vanuit enkele plantjes uit meristeemcultuur

opstaan. Het streven naar een snelle ver-

in één klap gezond te maken? In de jaren

verliep de vermeerdering verder traditioneel.

meerdering moesten we temperen.

zestig van de vorige eeuw zochten laborato-

Op de Landbouw Hogeschool in Wageningen,

Een te hoge vermeerderingsfactor bleek te

ria antwoord op die vraag. Ze ontwikkelden

thans Wageningen Universiteit en Research-

de meest succesvolle techniek tot dan toe:

centrum, onderzocht professor Rudolf Pierik

meristeemcultuur. Het meristeem, het uiter-

of het mogelijk was ook die verdere vermeer-

terugkwamen als kleinbloemig. Aan de door

ste puntje van een scheut, is groeikrachtig

dering in vitro te laten plaatsvinden. Op die

de proefstations ontwikkelde protocollen

en meestal vrij van ziekten. Zo’n topje groeit

manier zou ziektevrije productie van planten

moesten we nog veel sleutelen.”

op het juiste voedingsmedium in een reageer-

op grote schaal mogelijk kunnen worden.

buis uit tot een plant.

Ook onderzocht hij of planten waarbij tradi-

kunnen leiden tot grote problemen in het vervolgtraject. Een te rijke bloei bij Gerbera bijvoorbeeld, waardoor grootbloemige types

Rob Koning, van 1976 tot 1991 betrokken
bij SBW als directeur van NAKS.
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tionele vegetatieve vermeerdering, zoals

staat om de nieuwe vermeerderingstechniek

stekken of scheuren, moeizaam verliep, in

op te pakken. Hierop stak een aantal organi-

vitro snel te vermeerderen waren.

saties de koppen bij elkaar, op initiatief van

De verschillende proefstations vertaalden de

van NAKS. Dit initiatief leidde in 1976 tot de

resultaten van dit fundamentele onderzoek

oprichting van de Stichting Bedrijfslaborato-

naar de praktijk. Zo was het Proefstation

rium voor Weefselkweek (SBW).

De magie van de buis

Halverwege de zeventiger jaren verscheen
het boek ‘plantenteelt in kweekbuizen’ van
Rudolf Pierik. Nu een bekend vinoloog én
auteur van diverse boeken over wijnen, toen
hoogleraar tuinbouwplantenteelt aan de

voor de Bloemisterij in Aalsmeer druk aan

Landbouw Hogeschool Wageningen.

de slag met Gerbera en Anthurium. Het Labo-

Doel was om een productielaboratorium

ratorium voor Bloembollenonderzoek in

voor weefselkweek op te zetten en te exploi-

Lisse werkte aan lelie. Het NAKS-laborato-

teren. Geen productie in eigen beheer, maar

rium experimenteerde op verzoek van de

uitsluitend in opdracht van bedrijven. Om de

betrokken veredelingsbedrijven met Freesia.

onafhankelijkheid te garanderen en bloot

tiger en zestiger jaren in met name de USA

Het ontwikkelde daarnaast met meristeem-

winstbejag uit te sluiten werd gekozen voor

en Frankrijk werd ontwikkeld. Veel van ‘zijn’

cultuur virusvrij uitgangsmateriaal voor de

de stichtingsvorm. Ontwikkelaars van nieuwe

studenten begonnen daarna zelf of in de

vermeerdering van anjer en chrysant.

rassen moesten erop kunnen vertrouwen

bedrijven waar zij werkten met in vitro-

Vele studenten kwamen via hem op de practicumtafel met ‘weefselkweek’ in aanraking
en leerden de fascinerende mogelijkheden
van deze nieuwe technologie, die in de vijf-

culturen (soms in zolderkamers, keukentjes

dat hun materiaal nimmer bij een ander

of de kelder). Er was naast kennis, eigenlijk

– de concurrent – terecht zou komen.

niet veel nodig in die pioniersfase.

Het Proefstation voor de Bloemisterij droeg

De nu grote bedrijven als SBW, Vitrocom,

het weefselkweekmateriaal van Gerbera en

ding van laboratorium en kweekcellen nood-

die een nieuwe koers uit moest zetten, met

Iribov en VCI hebben hun bestaan te danken

Anthurium over, NAKS dat van Freesia. Met

zakelijk maakte.

meer onderzoek als ondersteuning voor de

aan dat baanbrekende werk in Wageningen.

productie, een veel breder assortiment en

dit materiaal ging SBW van start, na met
particuliere bedrijven de eerste vermeerde-

Opgedroogde protocollenstroom

Het uitgebreide laboratorium zou protocol-

gende fase in zijn ontwikkeling. De aanvoer

len voor nieuwe gewassen moeten ontwik-

van protocollen vanuit het praktijkonder-

kelen en nieuwe vermeerderingstechnieken

De resultaten in de beginjaren waren posi-

zoek was volledig tot stilstand gekomen. Het

moeten aanbieden om de veredeling te kun-

tief en de belangstelling vanuit het bedrijfs-

beleid moest daarop worden aangepast.

nen versnellen. Alewijn Broere werd in 1991

leven nam in rap tempo toe. Binnen een

SBW deed in die tijd zelf vrijwel niets aan

de directeur die dit vorm moest geven. De

paar jaar na de provisorische start in de

onderzoek. De dertig medewerkers vermeer-

directievoering en de administratie vanuit

Walchkas op het terrein van NAKS werden

derden lelie, Anthurium, Gerbera, varens en

NAKS was daarmee beëindigd.

plannen ontwikkeld voor de bouw van een

Nerine. Niet bepaald het laboratorium voor

‘echt’ laboratorium met een beduidend

brede toepassing van weefselkweekonder-

grotere capaciteit. In 1981 werd de nieuw-

zoek dat de sector bij de oprichting voor

De nieuwe koers maakte van SBW een pro-

bouw aan de Sotaweg in Roelofarendsveen

ogen had gestaan. De vraag was of SBW wel

ductielaboratorium dat de veredelings- en

opgeleverd. NAKG en NAKS stelden de

voldoende toegevoegde waarde had.

vermeerderingssector voorziet van nieuwe

Nieuwbouw

Onderzoek geeft SBW functie

producten en technieken.

benodigde grond op het proeftuincomplex
hiervoor beschikbaar.

De keus was eenvoudig: opheffen of nieuw

De hausse van assortimentsverbreding is

Toen de tijd rijp was om de resultaten van

In de loop van de jaren tachtig werden

leven inblazen en uitbreiden. SBW opheffen

anno 2009 voorbij. Na de ontwikkeling van

het praktijkonderzoek over te dragen aan

nieuwe gewassen in productie genomen. De

was bij het bestuur niet in beeld: het benoem-

ongeveer vierhonderd protocollen sinds 1991

particuliere bedrijven, bleek geen van hen in

activiteiten namen gestaag toe, wat uitbrei-

de een eigen (fulltime) directeur voor SBW,

valt er nog wel wát uitbreiding te verwach-

Bedrijfsleven niet klaar
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een actieve marktbenadering.

Eind tachtiger jaren stond SBW voor een vol-

ringscontracten te hebben gesloten.
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ten, maar geen tientallen gewassen per jaar,

de productie in het buitenland onderbrengen.

zoals midden jaren negentig.

Afstoten vond het bestuur te ver gaan, dus

De toegevoegde waarde zit nu in nieuwe

de beslissing viel snel: het buitenland was

veredelings- en vermeerderingstechnieken,

de enige mogelijkheid om SBW in 2001 op de

zoals het virusvrij maken via weefselkweek,

been te houden.

Winnaar NTO-samenwerkingsprijs 2007

SBW International won samen met JHL en
Naktuinbouw de themaprijs ‘Samenwerking’
2007 in het kader van de Nationale Ondernemersprijs.

kunstzaad ontwikkelen en jonge planten
produceren in steeds groter wordende volu-

Complicerende factor daarbij was de stich-

De organisaties sleepten de prijs in de wacht

mes. Niet langer exclusief voor de Neder-

tingsvorm. SBW was niet commercieel.

met het vernieuwde TIB-systeem. Met dit

landse sierteeltsector, maar voor opdracht-

Orders uit het buitenland waren niet altijd

systeem vermeerdert SBW hoogwaardige

gevers wereldwijd, uit landbouw, tuinbouw

passend. Een vestiging buiten Nederland

en bosbouw.

was echter uitgesloten. Als stichting mocht

geen vast, maar vloeibaar medium.
In het samenwerkingsproject rond het TIB-

SBW maakt kennis praktijkrijp, samen met

merk hebben. Er moest worden geïnves-

systeem werd ook het hele productieproces

onderzoeksinstellingen en opdrachtgevers.

teerd; het water stond SBW aan de lippen.

onder de loep genomen.

Op die manier kunnen tuinbouwbedrijven

De teerling was binnen een paar weken

JHL-YPMC verzorgde de automatisering van

beschikken over betaalbaar, uniform uit-

geworpen. In mei 2001 was de management-

gangsmateriaal dat vrij is van ziekten.

buyout door drie leden van het manage-

reactor naar zogenaamde fytotrons. Naktuinbouw participeerde door een geavanceerde
toetsmethode te ontwikkelen om dit proces

vestiging in Macedonië en in 2002 was in

bacterievrij te laten verlopen.

Ook met de nieuwe koers stuitte SBW na

Nederland alleen nog de vestiging in Roelof-

verloop van tijd op barrières. In 2000 was

arendsveen over, met zestig medewerkers.

waren er nog maar twintig weefselkweek-

het uitplanten van de stekken vanuit de TIB-

mentteam een feit, in augustus startte de

het opnieuw erop of eronder. Rond die tijd
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zogenaamde bioreactoren. In de vaten zit

de organisatie bovendien geen winstoog-

Internationalisering onafwendbaar

SBW-vestiging te Brazilië

weefselkweekplantjes in grote containers,

Onstuimige groei SBW

laag. Het land is politiek stabiel, de regering

als Phalaenopsis, maar ook ananas, bananen,

verwelkomt buitenlandse investeerders, het

Eucalyptus, aardappelen, suikerriet, koffie,

is niet al te ver van Nederland en de mensen

teak voor houtproducenten en pinusbomen
voor de papierindustrie.

laboratoria in Nederland over, een fractie

In 2001 viel de keus op Macedonië vanwege

zijn hoog opgeleid. Dit alles geeft Macedonië

van het aantal tien jaar ervoor. Dat kwam

de gunstige ligging, de bekendheid met tuin-

een voorsprong op sommige Afrikaanse lan-

door fusies, maar vooral doordat het werk

bouw en vooral de lage lonen vergeleken

den als vestigingsplaats.

verhuisde naar Polen en Azië.

met West-Europa. In twee jaar tijd groeide

SBW Ghana is een productielaboratorium,
opgericht om tegen lage kosten grote aantal-

de vestiging naar honderd medewerkers.

De onderneming startte in 2006 en 2007 pro-

len te kunnen produceren. De arbeidskosten

Nederland was te duur geworden. Zonder

Inmiddels is SBW Macedonië de grootste

ductiebedrijven in Brazilië en Ghana. Vanuit

liggen in Ghana aanzienlijk lager dan in

internationalisering kon een Nederlands

vestiging en werken er 140 mensen. Het is

de Braziliaanse vestiging belevert SBW de

Europa en het land is thans politiek rustig.

Foto: Opname ten behoeve van de nominatie

weefselkweeklaboratorium niet overleven. Er

allang geen productielocatie voor grote volu-

hele Latijns-Amerikaanse markt. ‘SBW do

De capaciteit van het Afrikaanse laborato-

van de NTO-samenwerkingsprijs 2007.

werkten destijds 150 medewerkers op drie

mes meer. Alle productie van moeilijke en

Brasil’ startte als toeleverancier voor Europa,

rium is twaalf miljoen planten per jaar. De

(vlnr) Job Schipper (manager Naktuinbouw

Nederlandse locaties, in Roelofarendsveen,

kleine gewassen is verhuisd van Nederland

met als doel in 2010 vooral klanten in Latijns-

planten zijn bestemd voor Europa en de rest

Laboratoria), Alewijn Broere (directeur SBW),

Rijsenhout en Rijnsburg. SBW was commer-

naar Macedonië en SBW ontwikkelt er ook

Amerika te bedienen.

van de wereld, met uitzondering van Latijns-

cieel en technologisch succesvol, maar

nieuwe protocollen.

Dat doel wordt in 2009 al gehaald, dankzij de

Amerika.

kwam in de rode cijfers vanwege de hoge

Vanuit Macedonië bedient SBW heel Europa

sterke groei van de markt en nieuwe produc-

De logistiek van de productie uit Ghana

lonen in Nederland. Door de steeds omvang-

en grote delen van de rest van de wereld.

tietechnieken.

en Macedonië verloopt nagenoeg helemaal

rijkere orders drukten de arbeidskosten

Het duurt nog een jaar of vijftien tot het land

De Zuid-Amerikaanse markt vraagt om

via Roelofarendsveen. De productie vanuit

zwaarder en zwaarder op de boekhouding.

kan toetreden tot de Europese Unie. Al die

andere gewassen dan Europa, in veel grotere

Brazilië wordt direct in Latijns-Amerika

De keus was simpel: de productie afstoten of

tijd blijven de loonkosten er in verhouding

volumes. SBW produceert hier siergewassen

afgezet.

Hans Lekkerkerk (directeur jhl YPMC) en
interviewer van Hanoff-producties.
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Anno 2009

meerdering naar vegetatieve vermeerdering.

deraars zich. De vermeerderaar met zieke

ze op een medium. Hieruit groeien nieuwe

Anno 2009 is SBW International BV een zelf-

Dit bleek niet ideaal: het plantmateriaal

Petunia’s van toen is inmiddels wereldwijd

plantjes. Op een klomp cellen ontstaan

standige onderneming, die in opdracht van

werd ziek. Petunia is zeer gevoelig voor virus-

marktleider in ziektevrij perkgoed.

nieuwe scheutjes van enkele millimeters

bedrijven weefselkweekmateriaal produ-

sen. Er zaten ruim twintig soorten in. De

SBW en Naktuinbouw werken bij dergelijke

groot. Soms zijn het maar twee of drie

ceert. In 2008 maakte SBW 25 miljoen weef-

planten gingen daardoor in de tuin maxi-

projecten nauw samen. Daarbij is het han-

scheutjes per klompje. Medewerkers snijden

selkweekplanten. Het zijn allang niet meer

maal een maand mee. Vermeerderaars vroe-

dig dat ze nog altijd op hetzelfde terrein

de scheutjes los en plaatsen ze op een

alleen sierteelt-, maar ook fruit- en land-

gen Naktuinbouw om een oplossing. Het

gevestigd zijn. Ook keurt Naktuinbouw alle

medium om te bewortelen en te groeien.

bouwgewassen en bomen voor hout- en

Elite-systeem met strenge hygiënevoorschrif-

materiaal dat SBW produceert.

Handmatig precisiewerk met veel kans op

papierproductie.

ten bood uitkomst. Tien jaar later groeien

De behoefte aan schoon, gecertificeerd teelt-

uitval.

Tsjakkagevoel

“Toen we begonnen met TIB en we zagen die
trossen scheuten voor het eerst, tien of twintig keer zoveel als in een botervlootje, toen
bekroop ons wel een tsjakkagevoel.”
Alewijn Broere, directeur SBW International

materiaal groeit over de hele wereld. DoorEen oplossing is het handwerk automatise-

telers steeds meer behoefte aan een garantie

ren. Maar robotisering was tot nu toe weinig

dat het teeltmateriaal deugt. Bij gewassen

succesvol, omdat de klompjes cellen niet

als Eucalyptus, suikerriet, bananen of ananas

uniform zijn. Robots snijden meer kapot

ducten, we spelen geen rol in de tuinbouwaf-

gebruikten telers tot voor enkele jaren gele-

dan ze produceren. SBW zocht het in het

zetketen. SBW staat buiten die markt. We zijn

den vrije rassen, inclusief de ziektes die er in

verbeteren van de vermeerderingsfactor. De

pure dienstverleners, we committeren ons

de loop der eeuwen ingeslopen waren. Rassen

onderneming kocht een uitvinding om twin-

aan niemand. Betrouwbaarheid is bepalend

met kwekersrecht hebben nu bij dergelijke

tig keer zoveel planten te produceren. Bij de

gewassen hun intrede gedaan. Veelal gaat het

vestiging in Brazilië, waar grootschalige pro-

om rassen die vrij van ziekten zijn gemaakt.

ductie het best tot zijn recht komt, functio-

het tienduizend planten voor de opdrachtge-

Over het algemeen gebeurt dat via weefsel-

neert TIB (Temporary Immersion Bio-

ver en tienduizend voor zichzelf. Doodzonde

kweek. SBW draagt daaraan bij.

reactors) sinds 2007. De stukjes cel waarop

voor het veredelingswerk. Veredelaars dur-

de jonge scheuten moeten groeien worden

ven hun materiaal aan ons te geven, zelfs als

Embryo’s redden
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niet stuk voor stuk in een ‘botervlootje’

“Onze onafhankelijke positie maakt ons
uniek. Wij hebben geen eigen tuinbouwpro-

voor het succes van SBW. Er zijn laboratoria
die het niet zo nauw nemen met eigendomsrechten. Als ze iets moois binnenkrijgen, is

de concurrent óók voor ons kiest. Ze krijgen
het terug zonder infecties, op tijd en in de

SBW ondersteunt veredelaars door het ver-

gelegd, maar met grote aantallen in een vat

edelingsproces te versnellen of van een dood

van 4,5 of 50 liter gestopt. Ze groeien op vloei-

of kennis bij anderen terechtkomt en zonder

spoor halen. Bijvoorbeeld met het redden

baar medium dat regelmatig wordt ververst,

illegale vermeerdering. Wij verkopen veredelaars goede nachtrust.”

SBW heeft protocollen ontwikkeld voor circa

en bloeien Petunia’s een hele zomer lang.

van embryo’s. Het komt regelmatig voor dat

waardoor de samenstelling tijdens het groei-

vierhonderd gewassen. Het is daarmee het

Naktuinbouw ontwikkelde een manier om

kruisingen wel zaad opleveren, maar dat dit

proces kan variëren. Zo kan een medium

breedste weefselkweeklaboratorium ter

teeltmateriaal virusvrij te maken. Elke stap

zaad niet kiemt. SBW kan het embryo uit het

voor vermeerderen, uitgroei of bewortelen

wereld. SBW heeft wereldwijd 360 medewer-

uit het productieproces is erop gericht

zaad halen en op een medium laten kiemen.

worden toegevoegd. Dit systeem scheelt niet

kers in dienst.

besmetting met virussen uit te sluiten. Veel

Zo trekt SBW een gestagneerd veredelings-

alleen arbeid. Het levert ook tien tot twintig

van de kandidaatplanten voor dit systeem,

traject weer vlot.

keer zoveel scheuten op.

Petunia’s zonder virussen

“Wij verkopen goede nachtrust”

dat de wereldhandel toeneemt, hebben

waar alle stekken van afstammen, starten

beloofde aantallen. Zonder dat hun materiaal

Alewijn Broere, directeur SBW International

Bij de vleet

“We kweekten Gerbera bij de vleet,

Nederland heeft een naam hoog te houden

bij SBW in een reageerbuis.

als leverancier van hoogwaardig teeltmateri-

Dit op vrijwillige basis vormgegeven Naktuin-

Zelfs met verplaatsing naar lagelonen landen

Weefselkweekplanten zijn kwetsbaar en

– Prof. dr. Rudolf Pierik over de eerste succes-

aal. Daarom legt de sector in Nederland de

bouw Elite-Siergewassensysteem gaat veel

blijft weefselkweek een dure productietech-

duur. Ze groeien steriel op en moeten af-

sen met weefselkweek aan de Landbouw-

lat sneller hoger.

verder dan de wettelijke keuring op kwaliteit

niek. Medewerkers snijden kleine stukjes

harden. Er kan van alles misgaan onderweg.

Midden jaren negentig stapten vermeerde-

en gezondheid. Met dit systeem van Naktuin-

van een moederplant, soms een okselknop,

Infecties en beschadigingen liggen op de loer.

ringsbedrijven van Petunia over van zaadver-

bouw onderscheiden Nederlandse vermeer-

soms een stukje wortel of blad. Dit plaatsen

De droom van elke weefselkweekproducent

Twintig keer meer scheuten

Kunstzaad

en Anthurium als haren op een hond.”

hogeschool Wageningen (huidige WUR)
eind jaren zestig.
Bron: Resource, weekblad voor Wageningen
UR, 13 november 1997
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is kunstzaad: zelfgemaakte plantjes in de dop,
met wortel en scheut, in een embryonaal
stadium, in een veilig omhulsel, die op de
plaats van bestemming uitgroeien tot stevige,
gezonde planten.
SBW International is een eind op weg om
die droom te laten uitkomen. Voor dennenbomen en koffie ontwikkelt de onderneming
dergelijke somatische embryo’s.
Het enige minpunt is een gebrek aan uniformiteit, maar dat is voor een productiebos minder belangrijk dan voor een kas met gerberaplanten. Groot pluspunt is dat de jonge
planten veel goedkoper zijn. Scheuten snijden is niet nodig, er komt haast geen arbeid
aan te pas. Bovendien werkt de methode
ook bij gewassen die in vitro moeilijk of niet
te vermeerderen zijn, zoals dennenbomen
en koffie.
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Certificering ingeburgerd
in de tuinbouw

Varkenspoep

“We auditen wereldwijd. Dan staan we in
Sri Lanka weer kokosgruis op kwaliteit te
beoordelen. Hebben er geen varkens doorheen gebanjerd en in gepoept? Is er niet op
gespoten? Gif of andere schadelijke stoffen,

MPS-ECAS BV

mogen absoluut niet in de grondstoffen voor
het substraat komen. Voor je het weet neemt
een groenteplant de stoffen op. Zit er opeens
gif uit Sri Lanka in je eten.”

Procescertificering in de tuinbouw heeft een korte, maar intensieve

Ron Bleijswijk,
directeur MPS-ECAS-Certification

historie. Trage ontwikkelingen bestaan niet meer, dus in krap vijftien jaar is er veel veranderd. Niet in het minst in acceptatie. Rond
2000 leefde bij een deel van de tuinbouwsector nog het idee dat de
certificeringshype wel zou overwaaien. Maar een klein decennium
later heeft de tuinbouw de certificering van bedrijfsprocessen breed
geaccepteerd als een fenomeen dat nuttig is om de bedrijfsvoering
blijvend te verbeteren.
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Ron Bleijswijk, directeur MPS-ECAS (l)

Eind jaren tachtig rukten certificeringen

waaronder de voorlopers van Naktuinbouw,

tijdens een audit in de kas

vanuit de industrie op naar de rest van

die het initiatief namen om in 1995 een cer-

ondernemend Nederland. ISO 9000 was hot.

tificeringsdienst voor de plantaardige sector

Ook de agrarische sector kreeg ermee te

in het leven te roepen: Stichting Plantcert.

maken. Afnemers vroegen om kwaliteits-

Daarnaast richtten ze een dienst op die

garanties. ISO bood die, door processen tot

bedrijven kon adviseren over hoe ze het best

in detail te beschrijven en meetpunten voor

aan de eisen voor de certificaten konden

de afgesproken kwaliteit in te bouwen. Maar

voldoen: Stichting Plantconsult. Stichting

ISO was erg algemeen; de taal van de tuin-

Plantcert werd ondergebracht bij NAKG in

bouw viel er niet in te beluisteren.

Roelofarendsveen, Stichting Plantconsult bij

Het waren de agrarische keuringsdiensten,

NAK in Emmeloord.
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Dubbel belang

keuringsmethodiek die was toegesneden

Verweesd

De oprichting van een certificeringsdienst

op de praktijk. Plus auditoren die kaas had-

die verbonden was aan de keuringsdienst en

den gegeten van de kwaliteitsrisico’s in de

daarmee aan de sector, was een besluit met

agrarische sector, waardoor ze waarde kon-

dubbel belang.

den toevoegen aan de keuring. Bij het ver-

Sommige tuinbouwondernemingen omarm-

pakken van paprika’s of het verplanten van

ECAS.” Nico stak zoveel tijd in ECAS dat

den ISO en algemene certificeringsbedrijven

een conifeer liggen de kwaliteitsrisico’s nu

de rest van zijn organisatie zich soms wat

als Lloyds. Ze zagen het als een pre om te

eenmaal anders dan bij draadtrekken voor

verweesd voelde. Hij was pietluttig bij het

kunnen voldoen aan een wereldwijd geac-

spijkers. Niets zo bruikbaar als tips van een

ontwerpen van een keuringssysteem voor

cepteerd systeem en zo de intern georiën-

deskundige auditor over de aanpak van

teerde agrarische sector te ontstijgen. Maar

kwaliteitsverbeteringen.

niet iedereen zat te wachten op certifice-

De keuringsdiensten dachten ondertussen

Ron Bleijswijk,

ringsinstanties die agrarische bedrijven in

ook aan hun eigen werkveld. Keurmeesters

directeur MPS-ECAS-Certification

een algemeen keursysteem wrongen en ver-

kwamen toch al op de bedrijven, dus die

volgens verkrampt achterlieten, wachtend

konden naast hun wettelijke keuringstaak

“In de jaren negentig was Nico Koomen,
directeur van NAKG, voortdurend zoek. Als
iemand vroeg: “Waar is Nico Koomen?”,
kon je blind antwoorden: “Die doet iets voor

de tuinbouw. Maar hij regelde het zo goed
dat er geen speld meer tussen te krijgen was.”

op de volgende auditor zonder kennis van

in één moeite door bedrijfsprocessen keuren

Een College van Deskundigen met vertegen-

Succesvoller dan IKZ bleken de keurmerken

Rechts: Nabespreking van een audit op

specifieke knelpunten in de agrarische

voor een kwaliteitscertificaat.

woordigers van belangenorganisaties en

die ECAS in de loop van de jaren voor afzon-

een tuinbouwbedrijf

bedrijfsvoering. Met een eigen certificerings-

wetenschappers van Wageningen Universi-

derlijke schakels uit de keten of voor produc-

Onder: Audit op gewasbeschermingsmiddelen

instantie kregen agrarische bedrijven een

teit en Researchcentrum vertaalde algemene

ten ontwikkelde. Verschillende keurmerken

Al vrij snel bleek het niet handig om een cer-

kwaliteitsnormen voor bedrijfsprocessen

van de hand van ECAS beschouwt de tuin-

tificeringsinstantie in te bedden in keurings-

naar de praktijk in de tuinbouw. Dankzij de

bouw nu als dé norm. Voorbeeld is het RHP-

diensten die gefinancierd waren met over-

verbinding met de keuringsdiensten, die

keurmerk, dat de wereldwijde standaard is

heidsgeld. In 1996 zetten de overgebleven aan-

aandeelhouder waren, kreeg de organisatie

voor substraten in de tuinbouw. Ook toon-

Ron Bleijswijk,

deelhouders Stichting Plantcert om in een

snel signalen over actuele knelpunten die

aangevend zijn Groenkeur, het keurmerk

directeur MPS-ECAS-Certification

zelfstandige dochteronderneming:

van belang waren om op te nemen in een

voor de hovenierssector, de Groen Label Kas

ECAS BV (Europese Certificatieinstelling voor

normering.

(hét certificaat voor milieuvriendelijke kassen-

de Agrarische Sector). Als besloten vennoot-

In eerste instantie zette Plantcert in op een

bouw) en RCS, waarmee de handel in gewas-

schap kon ECAS kapitaal aantrekken en was

brede certificering, van handel tot veredeling.

beschermingsmiddelen zich profileert als

een dynamische marktontwikkeling beter

Integrale ketenzorg was het doel. Dat bleek

schone, veilige bedrijfstak, met normen die

mogelijk.

te ambitieus. Afnemers vroegen er niet naar.

verder gaan dan de wettelijke eisen. ECAS

In eerste instantie was Plantcert en later

Die wilden garanties voor de voedselveilig-

hielp de bedrijfstak met de opzet van een

ECAS bestemd voor de hele plantaardige

heid (HACCP) en controleerbare bedrijfspro-

sluitend systeem.

sector. Na verloop van tijd bleven Naktuin-

cessen (ISO). Supermarkten stelden daar-

Ook zette de organisatie eisen van afnemers,

bouw, DLV en BKD over als aandeelhouder

bovenop hun eigen eisen voor Good Agricul-

zoals GLOBALGAP, om in bruikbare certifice-

en concentreerde ECAS zich op de tuinbouw.

tural Practice (GAP). GLOBALGAP schrijft voor

ringen in de tuinbouw.

Liever zelfstandig: ECAS BV

Iedereen audit

“Iedereen bij ECAS voert audits uit. Ook de
managers, ook de directeur. Zelfs de mensen
van de servicelijn en backoffice gaan mee
met audits. Alleen zo staan we midden in de
praktijk.”

hoe boeren wereldwijd de voedselveiligheid
Te ambitieus
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en duurzaamheid moeten garanderen.

Eén loket: naar MPS-ECAS-Certification

Plantcert ging bij de start hard aan de slag

Vijftien jaar later is integrale ketenzorg (IKZ)

Parallel aan de groei van ECAS ontwikkelde de

om een certificaat te ontwikkelen dat de tuin-

alleen succesvol in twee ketens in de toma-

sierteeltsector op initiatief van de bloemen-

bouwpraktijk recht zou doen.

tenteelt.

veiling in het Westland keurmerken voor
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siergewassen. MPS (Milieuprogramma Sier-

MPS-ECAS BV bestaat uit drie poten: MPS,

beter zicht hebben op de verbeteringen die

ondernemer de hoeveelheid afval en het

gewassen) werd wereldwijd het leidende

dat keurmerken ontwikkelt, MPS-ECAS Certi-

mogelijk zijn.

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen,

kwaliteits- en duurzaamheidskeurmerk voor

fication, dat audits uitvoert en certificeert

De opkomst van de certificaten hield gelijke

meststoffen, water en energie registreert.

bloemen en planten. Inmiddels zijn er MPS-

en MPS-HCS-Consultancy, dat bedrijven raad

tred met de opkomst van de PC. De jaren

certificaten voor uiteenlopende processen en

geeft over hoe ze een certificaat kunnen

negentig was de periode dat de agenda’s van

bedrijven. Ze variëren van MPS-ABC, enkel-

behalen en behouden.

de afgelopen twintig jaar van tafel gingen en

ECAS wijst ondernemers de weg in de rest

het zich niet veroorloven dat een rolletje van

voudige milieucertificaten voor het registreren

Naktuinbouw ging zich bij haar ontstaan in

plaats maakten voor een computer. Geen

van certificatenland. Dankzij de link die er

een bruiloft of geboorte mislukt. Dus nul

van het gebruik van gewasbeschermings-

2000 concentreren op haar kernactiviteiten.

tuinder die nu nog in een boekje bladert om

nog altijd is met Naktuinbouw en de andere

fouten of anders wegwezen. Medewerkers

middelen, meststoffen, energie, water en afval,

Daarin paste het exploiteren van een BV

na te kijken op welke dag hij welk middel in

organisaties die ECAS ooit startten, is ECAS

moeten daarvoor tekenen.”

tot het allesomvattende MPS-Florimark, waar-

niet. Om de certificering in de Nederlandse

welke hoeveelheid heeft gespoten. Eind vorige

snel op de hoogte van de eisen die eraan

in ook eisen voor arbeidsomstandigheden en

tuinbouw te versterken, stimuleerde de

eeuw was dat nog een gewoonte.

zitten te komen. Het eigen College van Des-

andere sociale aspecten, kwaliteitsnormen

keuringsdienst een fusie MPS-ECAS. Naktuin-

Certificering in combinatie met informatie-

kundigen benut die kennis om certificerings-

en GLOBALGAP-eisen van supermarkten zijn

bouw kreeg een zetel in het MPS-bestuur,

en communicatietechnologie heeft ervoor

systemen aan te passen, zodat de tuinbouw

verwerkt. Er zijn MPS-Florimarkcertificaten

het College van Deskundigen en de advies-

gezorgd dat de bedrijfsvoering in de tuinbouw

niet achterop komt.

voor productie, handel en veilingen.

raad.

in korte tijd veel professioneler is geworden.

Grootste

MPS-ECAS-Certification is verreweg de
Blijvertje brengt rust
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Overdonderd

Nul fouten

“Het niveau van garanties kan nog veel hoger
dan nu in de tuinbouw het geval is. Fuji eist
van zijn medewerkers in de ontwikkelcentrales dat ze nul fouten maken. Het bedrijf kan

Ron Bleijswijk,
directeur MPS-ECAS-Certification

Zelfbewust

grootste certificeringsinstantie in de tuin-

De tuinbouw is stukken zelfbewuster gewor-

Veel tuinbouwondernemers dachten bij de

Door de snelle opkomst van de certificering

bouw in Nederland. Ook in de rest van de

den in vijftien jaar tijd. Er is geen tuinder

hausse aan certificaten midden jaren negen-

waren ondernemers lange tijd overdonderd.

wereld is geen organisatie te vinden die zo’n

meer die met de pet in de hand staat af te

tig dat de bui wel over zou waaien. Certifice-

ISO 9001 was nog niet geïntroduceerd of

breed pakket keurmerken certificeert voor

wachten. Het kennisniveau is veel hoger.

ring kwam zo snel op dat het een strovuurtje

afnemers vroegen om voedselveiligheidsga-

de tuinbouw. Voor sommige producten heeft

De nieuwe generatie tuinders heeft een hbo-

leek. Maar het vuur doofde niet.

ranties. Die kregen ze met HACCP-certifice-

ECAS zelfs het monopolie, zoals bij de keuring

Oorzaak van het blijvend succes was dat

ringen, maar de inkt daarvan was nog niet

van substraten. Internationaal wordt ECAS

ondernemers doorkregen dat certificering

droog of het Productschap Tuinbouw vertaal-

gezien als een kennisinstelling, een groot-

sen. De tuinbouw is trots op zijn deskundig-

geen doel op zich is, maar een mooi instru-

de de algemene HACCP-eisen in hygiëne-

heid op het gebied van borging van kwaliteit

heid.”

ment om de bedrijfsvoering te verbeteren.

codes voor verschillende tuinbouwsectoren.

en duurzaamheid in de tuinbouw.

Elke certificering biedt de ondernemer de

Daaroverheen kwam het Centraal Bureau

MPS-ECAS heeft mondiaal vierduizend deel-

gelegenheid om gestructureerd op een rij te

Levensmiddelenhandel met haar eigen

nemers, waarvan verschillende telersvereni-

zetten wie nu eigenlijk wat doet, hoe vaak

eisen, niet alleen voor voedselveiligheid,

gingen, soms met honderden deelnemende

en wanneer een handeling uitgevoerd wordt.

maar ook voor kwaliteit en duurzaamheid.

bedrijven. Het zwaartepunt van de deelne-

Daarna ontstond een woud van deelcertifica-

mers ligt in Nederland, maar ECAS audit en

Certificering maakt duidelijk waar een bedrijf

ten voor verschillende processen en bedrijfs-

certificeert ook in bijna alle landen van

dagelijks mee bezig is, wie verantwoordelijk

takken. De verwarring werd groot in de sector,

Europa, Japan, Brazilië, Midden-Amerika,

Om voor de tuinbouw een overzichtelijke

is voor bepaalde taken. Het brengt rust.

want wát moet je kiezen.

Californië, China, India, Israël, Turkije, Kenia

situatie te scheppen, met één loket voor alle

Bovendien bouwt de ondernemer een histo-

Anno 2009 wordt de pap niet meer zo heet

en Zuid-Afrika. ECAS audit bedrijven uit de

certificeringen, fuseerden MPS en ECAS in

rie van gegevens over zijn bedrijfsvoering op.

gegeten. Wat de belangrijkste standaards

hele keten, van zaadbedrijf tot verpakkings-

2007. ECAS verhuisde naar Honselersdijk,

Teeltplan, samenstelling van de mest: derge-

zijn, heeft zich wel uitgekristalliseerd.

bedrijf, van productiebedrijf tot en met ver-

zodat er ook een fysieke eenheid ontstond.

lijke informatie ligt voortaan voor het grijpen.

Negentig procent van de sierteeltbedrijven

werking.

Bloemenveiling FloraHolland is nu enig aan-

Ondernemers zijn beter op de hoogte van

heeft een MPS-certificaat. Al is het maar het

Afnemers van tuinbouwproducten zoals

deelhouder.

wat zich in hun bedrijf afspeelt, waardoor ze

minimale MPS-C, dat wil toch zeggen dat de

retailorganisaties zetten meestal de trend

opleiding. Die denkt na over de bedrijfsresultaten. Die stapt op de overheid en afnemers
af om knelpunten te bespreken en op te los-

Ron Bleijswijk,
directeur MPS-ECAS-Certification
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Bijkomend voordeel is dat rommelaars

Rasnamen met allure

worden buitengesloten. Geen medewerker

Verreweg de belangrijkste verandering de

kan het meer maken om zonder masker te

komende tien jaar is de internationalisering.

spuiten. Een excuus als ‘ik ga altijd zo staan

Certificering bij tuinbouwbedrijven in het

dat de drift niet naar me toe kan waaien’ is

buitenland, in Azië, Afrika en Midden- en

iets uit een grijs verleden. De risico’s van

Zuid-Amerika, neemt hand over hand toe.

aansprakelijkheid zijn te groot.

Nederland met zijn vijftien jaar certificatie-

ECAS is er niet voor het opsporen van straf-

ervaring en kennis van de agrarische sector

Nog niet zolang geleden vernoemde een

bare feiten. De audits zijn aangekondigd,

is de gids voor andere landen.

kweker zijn succesvolle slaras naar zijn

ondernemers kijken wel twee keer uit. Maar

Waterverbruik wordt de komende jaren hét

ECAS ziet wel onvolkomenheden en dwingt

element dat in alle keurmerken zal worden

ondernemers die weg te werken. Een ont-

toegevoegd. Aandacht voor arbeidsvoorwaar-

slarassen Ravel en Brahms waren kweekpro-

brekende lekbak onder een tank of een ver-

den en ethische vraagstukken is nu al aan

ducten waar duidelijk muziek in zat. Andere

lopen milieuvergunning moeten direct na de

het toenemen. Dat wordt alleen maar ster-

namen die tot de verbeelding spraken waren

audit verholpen zijn. Ook dwingt ECAS door

ker. ECAS ontwikkelt meet- en registratie-

Kelvedon Wonder (erwt), Merveille de quatre

de audits ondernemers op de hoogte te zijn

instrumenten voor dergelijke elementen.

van dat wat goed en fout gaat op het bedrijf.

van groentegewassen in een halve eeuw veranderd van tot de verbeelding sprekende
aanduidingen tot neutrale fantasienamen die
beter hanteerbaar zijn in het handelsverkeer.

dochter Renate. Ook anderen bedachten
prachtige namen, zoals Peer Gynt, King
Arthur, Lancelot, Prince Askold enzovoort. De

saisons (sla), Subito (een snelgroeiende spinazie), Moneymaker (tomaat), IJskegel (witte
lange radijs) en Robusta (de ui met de sterke

‘Ik heb geen idee’, is geen acceptabel ant-

De interesse voor ketencertificering leeft

woord.

weer op. Tien jaar geleden kwam het niet

huid).

van de grond, omdat de verschillende scha-

Plaatsnamen en teeltgebieden waren favo-

Keurmerken helpen de tuinbouw wereldwijd

kels van de keten niet gewend waren trans-

riet. Van de spruiten Roem van Castricum en

met nieuwe wensen voor certificering. ECAS

ontwikkelen. Door mondiale eisen, zoals

parant te werk te gaan. Die slag is gemaakt.

zit bij deze organisaties aan tafel, zodat in

GLOBALGAP, zijn leveranciers uit andere

zijn nog maar een vijfde van de omvang van

Nu is de tijd rijp voor ketenborging. Retailers

een pril stadium duidelijk is wat ze willen en

landen verplicht net zo netjes te werken als

tien jaar geleden. Destijds legden bedrijven

neigen naar het afdekken van de hele keten

de dierenwereld was een bron van inspiratie,

ECAS een passende keuringsmethode vorm

Nederlands collega’s. Ook als er in het bui-

elke handeling tot in detail vast. Nu staat

om geen voedselveiligheidsrisico’s te lopen.

blijkt uit de naam Olifant voor een dikke prei.

kan geven met de tuinbouwpraktijk in het

tenland de hand wordt gelicht met duur-

beschreven welke kennis en vaardigheden

achterhoofd.

zaamheid. Nog beter: de eigenaar van een

medewerkers moeten hebben, wat de

Door de professionalisering van de bedrijven

De mooiste namen, prijkend in de prachtige

keurmerk, de supermarktbranche bijvoor-

risico’s zijn en wat er gebeurt om die uit te

zal de auditfrequentie lager worden. Bedrij-

beeld in het geval van GLOBALGAP, eist dat

sluiten. Meer de grote lijnen dus. In de toe-

ven zullen meer dan voorheen zichzelf

Een krachtige stimulans voor de vraag naar

telers werken met nationaal geregistreerde

komst

beoordelen. De komende tien jaar blijft cer-

certificering is de claimcultuur, die ook in

gewasbeschermingsmiddelen, terwijl soms

zullen de voorschriften zich beperken tot de

tificering nog op zijn hoogtepunt, daarna

het Nederlandse bedrijfsleven is binnen-

nieuwe gewasbeschermingsmiddelen natio-

kritieke stappen in een proces.

neemt het belang af. Nu kan een tuinbouw-

geslopen. Vertrouwen op de mooie blauwe

naal nog niet zijn toegelaten. Dit dwingt

Naast vereenvoudiging komt er een eind aan

bedrijf zich er nog mee onderscheiden, maar

ogen van je zakenpartner en hooguit een

overheden tot actie om de middelen sneller te

de grote diversiteit aan keurmerken. Grote

op den duur is het de norm om processen en

bevestigingetje per fax is er in de handel niet

beoordelen en op de lijst van geaccepteerde

voedingsmiddelenconcerns en supermarkt-

gegevens vast te leggen. Zodra certificering

meer bij. Alle afspraken staan zwart op wit.

middelen te plaatsen.

ketens hebben behoefte aan meer eenheid

gemeengoed is geworden, heeft certificeren

en overzicht. Versplintering wordt niet op prijs

geen zin meer. Voor een standaardwerkwijze,

gesteld. De volgende generatie keurmerken

iets wat iedereen van nature doet, hoef je

geldt dan ook wereldwijd.

geen medaille.

Rommelen uitgesloten

Van de gewenste smaak van een tomaat tot
de verantwoordelijkheid bij beschadigingen

194

Door gewijzigde spelregels zijn rasnamen

Trends in de toekomst

aan het product of economische schade door

Vereenvoudiging is de volgende stap. Hand-

een te krappe levering.

boeken voor het halen van een certificaat

Groninger, de savooiekool Bredase Putjes en
het wortelras Amsterdamse Bak kon je wel
raden waar (en hoe) ze werden geteeld. Ook

prijslijsten en catalogi, ze zijn er niet meer.
Het is nostalgie die rest.
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(NAK)TUINBOUW AFKORTINGEN

Gebruikte afkortingen
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AFLP

Amplified Fragment Length Polymorphism-analyse

NAKB

Nederlandse Algemene Keuringdienst voor Boomkwekerijgewassen (tot 1994)

BKD

Bloembollenkeuringsdienst

NAKB

Nederlandse Algemene Keuringdienst voor Bloemisterij- en Boomkwekerijgewassen

Blgg

Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek

NAKG

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groente- en Bloemzaden

CAC

Conformitas Agraria Communitatis (Europese basiseisen voor teeltmateriaal van fruitgewassen)

NAKS

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Siergewassen

CGN

Centrum voor Genetische Bronnen Nederland

Naktuinbouw Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw

CIOPORA

International Community of Breeders of Asexually Reproduced Ornamental and Fruit Varieties

NAL

Naktuinbouw Accredited Laboratories

CPRO

Centrum voor Plantenveredelings- en Reproductieonderzoek

NFO

Nederlandse Fruittelers Organisatie

CPVO

Communautair Bureau voor Plantenrassen (Community Plant Variety Office)

NTS

Nederlandse Tuinbouw Studieclubs

DNA

Desoxyribo Nucleic Acid (Desoxyribonucleïnezuur)

NVP

Nederlandse Vereniging van Plantenkwekers

DUS

Distinctness, Uniformity, Stability

PAGE

Polyacrylamide Gel Electrophoresis

ECAS

Europese Certificeringsinstelling voor de Agrarische Sector

PCR

Polymerase Chain Reaction

EEG

Europese Economische Gemeenschap

PD

Plantenziektenkundige Dienst

ELISA

Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay

PDA

Personal Digital Assistant

EMT

Regeling Erkenning Monsterneming en Toetsing

PRA

Pest Risk Analysis

EPPO

European and Mediterranean Plant Protection Organization

PT

Productschap Tuinbouw

ESA

European Seed Association

PVP

Plant Variety Protection

EU

Europese Unie

PVS

Productschap voor Siergewassen

EVD

Economische Voorlichtingsdienst (onderdeel ministerie van Economische Zaken)

Q-organisme

Quarantaine-organisme

FAO

Food and Agricultural Organization (van de United Nations)

RIVRO

Rijksinstituut voor Rassenonderzoek

GSPP

Good Seed and Plant Practices

RNA

Ribo Nucleic Acid (Ribonucleïnezuur)

HL

Hogeschool Leiden

RPvZ

Rijksproefstation voor Zaadonderzoek

IACPT

International Association for Cultivated Plant Taxonomy

RvK

Raad voor het Kwekersrecht

IBEB

International Bremia Evaluation Board

Rvp

Raad voor plantenrassen

IKZ

Integrale Ketenzorg

SBW

Stichting Bedrijfslaboratorium voor Weefselkweek

IPO

Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek

SKAL

Stichting Kontrole Alternatieve Landbouw

IPPC

International Plant Protection Convention

TBP

Toets Bruikbare Planten

IPWG

International Peronospora Working Group

TWV

Technical Working Parties Vegetables

ISF

International Seed Federation

UPOV

Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales

ISHI

International Seed Health Initiative

VBN

Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland

ISTA

International Seed Testing Association

VKC

Vaste Keurings Commissie

IUBS

International Union for Botanical Science

VTN

Vermeerderingstuinen Nederland

IVP

Instituut voor Plantenveredeling

WIPO

World Intellectual Property Organization

IVRO

Instituut voor Rassenonderzoek

WTO

World Trade Organization

IVT

Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen

WUR

Wageningen Universiteit en Researchcentrum

KCB

Kwaliteits Controle Bureau voor groenten en fruit

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

KMTP

Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde (Groei & Bloei)

Zpw

Zaaizaad- en plantgoedwet

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

MPS

Milieu Programma Siergewassen

NAK

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
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