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Voorwoord

Bijblijven om vooruit
te komen
tuinbouw in staat om bij afnemende
(overheids)financiering de krachten te
bundelen, zodat er private gelden zijn
voor de ontwikkeling van andere technologieën? Of gaan we langzamerhand
afhankelijker worden van wat er elders
in de wereld gebeurt? Lukt het ook
kleinere bedrijven (die geen researchkapitaal hebben) om bij te blijven?
En niet te vergeten: gaat ontwikkelde
kennis meer en meer afgeschermd
worden voor de niet-meebetalers?

Samen moeten we
grote inspanningen
doen om de krachten
te bundelen.
Waarom heeft de tuinbouwsector zich
juist in Nederland op een breed terrein
zo ver ontwikkeld? Waarom is het ons
gelukt om grote bedreigingen het hoofd
te bieden en hier zelfs soms sterker uit
te komen? Denk daarbij bijvoorbeeld
aan wegvallende gewasbeschermingsmiddelen en fytosanitaire barrières.
Er zijn meerdere antwoorden. Zeker
is dat kennis en samenwerking om
kennis te ontwikkelen en te delen een
juiste is. De snelheid waarmee nieuw
ontwikkelde kennis praktisch verwerkt
wordt, is hoog. De Nederlandse tuinbouw is daarin mondiaal nog steeds
toonaangevend.

John van Ruiten
Directeur Naktuinbouw

Maar blijft dat zo? Is in de huidige tijd
de ontwikkeling van kennis en nieuwe
technologieën voor de tuinbouwsector
nog steeds vanzelfsprekend? En hebben
ondernemers hiertoe toegang? Zeker
nu de financiering van het Productschap Tuinbouw is weggevallen? Is de

Eén ding is klip-en-klaar: samen moeten we grote inspanningen doen om
de krachten te bundelen. Hierdoor
blijft kennisontwikkeling mogelijk.
Bedrijven moeten de koppen bij elkaar
steken en gezamenlijk investeren. Als
ondernemer moet je laten zien dat je
bereid bent te investeren. Want alleen
met commitment en cofinanciering is
de overheid bereid ook te investeren.
Voordeel: als deelnemend bedrijf zit je
dicht op de kennisontwikkeling.
In deze Buitenstebinnen veel aandacht
voor nieuwe kennis en technologieën.
Met relatief eenvoudige kruisings- en
selectieprogramma’s was vroeger veel
winst te behalen. Dat lukt tegenwoordig niet meer. Voor nieuwe eigenschappen, zoals resistenties en inhoudstoffen heb je hoogwaardige (DNA)kennis
nodig. En de vraag daarbij is: zijn
innovaties via kwekersrecht goed
beschermbaar of zijn daar bijvoorbeeld
octrooien voor nodig.
Kortom: zorg dat je als ondernemer bij
blijft in die ontwikkelingen!
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Nieuwe ontwikkelingen

Speurneus
Soms zitten ontwikkelingen in een andere
hoek dan je verwacht. De medische wetenschap zet sinds enkele jaren dieren in om
bepaalde ziekten in een vroeg stadium te
ontdekken. Op luchthaven Schiphol zetten
ze honden in om drugs te vinden. Ook in de
plantenwereld zien we mogelijkheden voor
het inzetten van dieren.
Mogelijk kunnen getrainde speurhonden in
de toekomst de keurmeester ondersteunen
met het vinden van ziekten en plagen.
Bij Naktuinbouw loopt op dit moment een
afstudeeronderzoek waarbij speurhonden
de hoofdrol spelen. Doel: kijken of het
mogelijk is om speurhonden te trainen
zodat zij ziekten en plagen in de vaste
planten- en bollensector kunnen opsporen.

Stagiair Samantha Dooijenburgh
en speurhond Xena
4
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Voortschrijdend inzicht door nieuwe DNA-technieken

‘Problemen met ziekteverwekkers
zijn groter dan bedrijfsbelang’’
Nieuwe DNA-technieken laten steeds meer organismen zien. En daar
kunnen schadelijke organismen tussen zitten. Hoe erg is dit? En wat
willen wij met deze informatie?
Herkennen van ziekten en plagen hoort bij het agrarische
vak. De lijst van ziekteverwekkers groeit, omdat er meer
kennis over is. Nederland is een land van import en export
van plantmateriaal en eindproduct. Verstekelingen uit andere landen kunnen ongemerkt meereizen. Nieuwe DNAtechnieken maken zichtbaar wat het oog voorheen niet zag.
In hoeverre is die grote database van erfelijke eigenschappen nog bruikbaar in de praktijk?

Steeds meer informatie
“Er komen steeds meer toetsmethoden, waardoor we meer
ontdekken. Neem bijvoorbeeld moleculaire technieken als
DNA-sequensing. Deze methode legt informatie over genen
bloot”, vertelt Marcel Toonen, hoofd Laboratoria bij Naktuinbouw. Die kennis kan relevant zijn, maar is ook verwarrend.
Met één toets kun je meerdere virussen en bacteriën detecteren. Maar ook stukjes genetisch materiaal die er op lijken
of een restant van een virus in het systeem. Sommige daarvan maken de plant ziek, anderen helpen juist. “Vermoedelijk komen we nu ook organismen tegen die er altijd al zijn
geweest. Het is dus de vraag wat we met die informatie
moeten doen”, legt hij uit.

Rap tempo
Wereldwijd ligt de focus op verbetering van DNA-technieken. Dit onderwerp is sexy en trekt veel studenten naar
universiteiten. Daardoor neemt de kennis in rap tempo toe.
Tegelijkertijd ziet Toonen dat de kennis over plantenziekten
en ziekteverwekkers niet gelijk op gaat. De kennis over
plantenziekten zit vooral bij ervaren onderzoekers. Er is
weinig nieuwe aanwas. Onderzoeksresultaten zijn op verschillende manieren uit te leggen.
Naast een visuele beoordeling kunnen we nu wel veel beter
laten zien of een ziekteverwekker aanwezig is. Daar staat
tegenover dat er ook DNA wordt gevonden van organismen
waarvan je niet weet of ze schadelijk zijn of niet.

Alert
Bij import of export van zaden, planten of eindproducten
hanteert ieder land zijn eigen fytosanitair beleid. In Europa
is de regelgeving bij import voor alle lidstaten gelijk.
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Dirk Jan van der Gaag:
“Soms is iets al langer
aanwezig en zien
we het nu pas. Soms
komt iets al in andere
landen voor.”
Niemand wil een ziekte of plaag vanuit een ander land
binnen halen. Zelfs een gerucht kan er al voor zorgen dat
bepaalde grenzen dicht gaan en export wordt belemmerd.
De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) is
alert op het voorkomen van nieuwe ziekten en plagen,
omdat Nederland als geen ander land afhankelijk is van
het importeren en exporteren van agrarische producten.
Instanties als NVWA en Naktuinbouw dragen daarin een
grote verantwoordelijkheid.

Quick scan
Bedrijven die een infectie vinden, melden dit direct bij Naktuinbouw. Naktuinbouw stelt als uitvoerende instantie vast
om welk pathogeen het gaat. Dit gebeurt in nauw overleg
met het Nationaal Referentie Centrum (NRC) van de NVWA.
“Wij bevestigen identificaties en beoordelen nieuwe risico’s”,
legt Dirk Jan van der Gaag, risico-analist bij de NVWA, uit.
Nieuwe risico’s zijn bijvoorbeeld organismen waar in
Europa nog geen regels voor zijn en waarvan ook niet
bekend is dat ze in Nederland voorkomen. De NVWA stelt
vast om welke soort het gaat en maakt een korte risicobeoordeling: de quick scan. Deskundigen van het NRC
stellen deze risicobeoordeling op. Met deze quick scan

wordt de kans dat het organisme zich in Nederland en
de rest van Europa vestigt en de schadelijkheid in kaart
gebracht. Een passende actie volgt, zoals een vervolgonderzoek.

Kassen ruimen
“In de praktijk vinden we meer nieuwe insecten dan andere
organismen”, weet Van der Gaag: “We vinden ze regelmatig
bij inspecties van importpartijen. In de teelt gebeurt dat
minder vaak.”
Als voorbeeld noemt hij de commotie die in 2012 ontstond
na een uitbraak van de paprikasnuitkever, afkomstig uit
Midden- en Noord-Amerika. Buiten de kassen kan het
insect waarschijnlijk niet overleven, maar in kassen wel.
Destijds zijn maatregelen genomen door kassen te ruimen.
“Gelukkig hebben we kunnen voorkomen dat het organisme
zich in Nederland vestigt. Soms moet dat met gewasbeschermingsmiddelen die normaal gesproken niet zijn
toegestaan, maar daarvoor hebben we artikel 38 achter
de hand. De staatssecretaris geeft dan een vrijstelling af
voor specifieke gewasbeschermingsmiddelen voor het
eliminatiescenario.”
Ook de NVWA constateert meer vondsten van mogelijke
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Marcel Toonen:
“Kiezen tussen
bedrijfsbelang door
zo min mogelijk naar
buiten te brengen,
of voldoende voedsel
produceren om alle
monden te voeden.”

nieuwe ziekteverwekkers door betere
detectiemethoden. Van der Gaag:
“Soms is iets al langer aanwezig en
zien we het nu pas. Soms komt iets al
in andere landen voor.
Dit moet je dus per geval bekijken en
steeds spiegelen aan het risico voor
de plantgezondheid. Zowel voor de
teelt, de groene ruimte als de export.
Per organisme maken we een keuze
over de aanpak. Nee, we vervelen ons
hier niet.”

Lastig uitroeien
De paprikasnuitkever en de boktor
maakten het leven van kwekers zuur.
Maar deze plagen zijn met het blote
oog te zien. Anders ligt het bijvoorbeeld voor een nieuwe ziekte die zich
in aardbeiplanten manifesteerde.
Het gaat in dit geval om fytoplasma’s:
bacteriën zonder celwand. Je kunt
deze niet in een laboratorium kweken,
maar ze komen voor in plantdelen en
zijn alleen goed aan te tonen met
DNA-technieken. Petra de Rooij, plant
health manager bij Driscoll’s, krijgt
dagelijks zacht fruit uit veel landen
binnen. Het uitroeien van deze last-
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pak staat hoog op haar prioriteitenlijst. “We weten inmiddels dat deze
ziekte in warme streken voorkomt en
wordt overgebracht door cicaden”,
vertelt ze. Maar daarmee is niet alles
gezegd. Ook in Noord-Europa komen
cicaden voor en zijn er waardplanten.
“Door minder toegestane bestrijdingsmiddelen is het lastig om zo’n probleem uit te roeien”, weet zij.

Exoten accepteren
Soms vestigen ongewenste exoten
zich definitief in Nederland. De Rooij
durft te stellen dat dit geldt voor de
Aziatische suzuki-fruitvlieg, ofwel
Drosophila suzuki. “Ze kwamen met de
import van fruit mee en zijn inmiddels overal in Nederland aanwezig.
De wormen van deze vlieg maken een
soort snorkel waardoor ze heel handig
in het fruit overleven en je ze lastig
kunt bestrijden. Als een doosje aardbeien lang in de koelkast staat, kruipen de wormen op een bepaald
moment uit de vruchten. Dat stellen
consumenten uiteraard niet op prijs.”
Dan moet je je afvragen of het zin
heeft om importmaatregelen op te

leggen. Het vliegje is inmiddels doorgedrongen tot de huishoudens. Uitroeiing is dus niet meer mogelijk.
Nederland is niet het enige land dat er
last van heeft.
De Rooij: “Driscoll’s is afhankelijk van
import en export of het nu om eindproduct gaat of plantmateriaal. Als
de grenzen dicht gaan, sta je er als
bedrijf toch alleen voor. Daarom proberen we met andere leveranciers,

Petra de Rooij:
“Door open te
communiceren over
problemen kun
je snel iets doen
en verhoog je
de bewustwording.
Dit leidt tot meer
vondsten.”
via bijvoorbeeld Plantum, samen een
probleem aan te pakken.”

Soepel systeem
Cruciaal is de vraag welke kant wij op
willen met alle kennis over ziekteverwekkers en de opsporingstechnieken.
Nederland heeft veel kennis in huis,
maar wereldwijd neemt die kennis
even snel toe. Nederland is ook doorvoerland en wil een soepel systeem

hanteren. Marcel Toonen: “Naktuinbouw is vooral de uitvoerende instantie. Onze ambitie is om bedrijven te
ondersteunen in het produceren van
goed, gezond en betrouwbaar uitgangsmateriaal en we zien toe op naleving
van regelgeving. Bij exportbelang
zorgt Plantum voor de lobby. Naktuinbouw levert als onafhankelijke organisatie kennis over de ziekteverwekker.”
“In vergelijking met landen als Australië en Nieuw Zeeland stelt Europa
minder strenge fytosanitaire eisen bij
import van agrarische producten”,
aldus Dirk Jan van der Gaag. “Dit is
gunstig voor de handel, maar het
risico van insleep van nieuwe ziekten
en plagen is daarbij wel groter.”
In Europa is de Fytorichtlijn van kracht,
met een lijst van 300 quarantaine organismen en organismengroepen. Die
moeten buiten de Europese grenzen
blijven. Van der Gaag schat in of een
nieuw organisme zich kan vestigen
en welke opties er zijn om de kans op
introductie te verkleinen. De NVWA
is bevoegd om die maatregelen toe te
passen.

Open communiceren
Nieuwe detectiemethoden roepen
nieuwe vragen op. Is het nodig om
voor iedere mogelijke ziekteverwekker
alle bellen te laten rinkelen? Marcel
Toonen vindt dat dit onderwerp veel
aandacht verdient. “Het is kiezen tussen het beschermen van je bedrijfsbelang door zo min mogelijk naar
buiten te brengen of voldoende voedsel te produceren om alle monden te
voeden.”
Petra de Rooij geeft de voorkeur aan
openheid over alle problemen die zich
voordoen. “Door open te communiceren kun je er snel iets aan doen en je
verhoogt de bewustwording. Dit leidt
tot meer vondsten. Op korte termijn is
dat misschien nadelig, maar op lange
termijn is het beter.”
Problemen met ziekteverwekkers
overstijgen het bedrijfsbelang. Het is
een probleem van de hele agrarische
sector. Door het samen aan te pakken
kun je het beheersen of elimineren.
Dit lukt individuele bedrijven meestal
niet.
l
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Clustering en geld nodig voor innovatie tuinbouw

“Bedrijven moeten zich verenigen
om met innovatie te overleven”
Hoogleraar Michel Haring zoekt uit hoe hij zijn wetenschappelijke kennis kan koppelen aan vragen uit de praktijk.
Dit vormt de basis voor vrijwel alle onderzoeksactiviteiten
in Nederland. “Kennis omzetten in onderwijs is vaak
effectiever dan alleen onderzoek doen.”
Onderzoek en praktijk zijn nauw met
elkaar verbonden. Wel is de weg naar
Wageningen Universiteit voor veel ondernemers in de tuinbouw bekender
dan die naar andere universiteiten en
onderzoeksinstellingen. Zeker voor
primaire productiebedrijven. Terwijl
er veel onderzoekscapaciteit beschikbaar is bij andere universiteiten en
hogescholen.

Met het wegvallen van het Productschap Tuinbouw is de automatische
verbinding van teelt en onderzoek
verdwenen. Nadeel is dat tuinbouwondernemers onderzoek nu zelf moeten initiëren en coördineren.
Tegelijkertijd is dat ook het voordeel.
Er vált wat zelf te initiëren en te organiseren, zonder al te veel schijven
ertussen.

Het klikt tussen onderzoek
en bedrijven
Prof. dr. Michel Haring is hoogleraar
plantenfysiologie aan de Universiteit
van Amsterdam (UvA). Hij verbindt
praktijk en wetenschap.
“We hebben de sierteelt in Aalsmeer
in onze voortuin, en Noord-Holland
met zijn groenteteelt en zaadbedrijven
in onze achtertuin. Logisch dat we
met de tuinbouw samen onderzoek
willen doen. De groenteveredelingsbedrijven zijn bij de UvA kind aan huis,”
zegt Haring. “Onze faculteit is gespecialiseerd in plantfysiologie, pathologie
en genetica. Dus hoe een plant groeit,
hoe hij zich weert tegen ziekten en
plagen en hoe hij zich voortplant en
dat dan tot op DNA-niveau. Veel van
onze afgestudeerden vinden een baan
bij veredelaars.”
Ook op andere fronten klikt het tussen
onderzoek en de grotere tuinbouwbedrijven. Met initiatieven als ‘De club
van 100’ verbindt Wageningen UR
Glastuinbouw tuinbouwtoeleveranciers, waaronder die van uitgangsmaterialen, aan onderzoek. Het tuinbouwbedrijfsleven legt innovatievragen – bijvoorbeeld over veredeling
en plantenziekten – bij de wetenschap
neer via het Topconsortium Kennis en
Innovatie Uitgangsmaterialen (TKI-U).
Dit virtuele instituut koppelt bedrijfsleven en kennisinstellingen aan elkaar in onderzoeksprojecten die het
TKI-U deels financiert met geld van
de overheid. Haring: “Het punt is dat
bedrijven in die projecten vaak vijftig
procent mee moeten financieren.
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“Veel loopt dood
op de complexe
organisatie
van de sector.”
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“We moeten als onderzoekers
zichtbaar en toegankelijk zijn
voor de sector.”
Welke kweker heeft jaarlijks een ton
of meer beschikbaar voor onderzoek?
Dit soort regelingen is alleen geschikt
voor grote bedrijven of consortia. En
daar heeft de tuinbouw er niet veel
van.”
Zeepkist
Wat moet er volgens Haring gebeuren
om het bedrijfsleven te helpen innoveren? Wat kan een universiteit voor
de sector betekenen?
“Allereerst moeten we als onderzoekers zichtbaar en toegankelijk zijn”,
antwoordt Haring. Dat doet hij zelf
door ‘oploopjes’ te organiseren en bij
oploopjes te zijn. Bij menig hortensiadag of bloembollenbijeenkomst staat
Haring op de zeepkist. Als kwekers uit
de Bollenstreek of de kop van NoordHolland naar de UvA op excursie willen, is hij de eerste die ja zegt.
“Het belangrijkste wat ik afgelopen
jaren heb bereikt, is dat ik voor veel
kwekers geen professor doctor meer
ben, maar Michel. Bedrijven of clusters die met een onderzoeksvraag bij
de UvA aanklopten, zien we daarna
terugkomen.”
Kennisdoorstroom
Haring is partner in de Green Life
Sciences Hub, een initiatief van UvA,
Kamer van Koophandel Amsterdam
en Naktuinbouw. Dit initiatief zorgt
dat wetenschappelijke kennis doorstroomt naar het bedrijfsleven in de
groene sector. “De onderdelen binnen
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de Green Life Sciences Hub maken
ons zichtbaarder voor de omgeving”,
zegt Haring.
Eén van die onderdelen is de Groene
Innovatiebank, een toonbank waar
tuinbouwondernemers hun innovatievragen neer kunnen leggen. In 2013
maakten er tien tuinbouwondernemers
gebruik van, in 2014 nog eens acht.
“Er klopte bijvoorbeeld een teler aan
met zaad van een nieuw gewas met
een onduidelijke herkomst. Slechts
tien procent kiemde. Hoe krijg ik dat
kiemingspercentage omhoog, was de
vraag.”
Green Student Lab is een aanvulling
op de Groene Innovatiebank. De UvA
koppelt een masterstudent aan een
onderzoeksvraag uit het bedrijfsleven.
Die student heeft zes maanden de
tijd om onderzoek te doen.
Haring: “Wetenschappelijk onderzoek
kent geen deadlines. Maar in zes
maanden kun je wel een grondige
literatuurstudie doen. Of aansluiten
bij het wetenschappelijk onderzoek
dat op de UvA loopt en kijken hoe
daar het antwoord voor de ondernemer uit valt te halen.”
De UvA vond bijvoorbeeld in Petunia
het gen dat bepaalt of bloemen geuren.
“Die kennis kunnen we waarschijnlijk
ook bij andere gewassen gebruiken.”
Dankzij regionale initiatieven is het
voor de ondernemer geen financiële
aderlating om Green Student Lab te
hulp te roepen. Ook mag hij de labora-

toria, de kassen en de kennis van de
universiteit gebruiken. Het kost de
onderneming wel tijd; de kennis
wordt samen ontwikkeld. Pluspunt is
dat medewerkers van het bedrijf zo
zelf kennis opdoen. Studenten staan
te trappelen: bij de start van Green
Student Lab meldden zich direct achttien master- en bachelorstudenten.
Onderdeel van de Green Life Sciences
Hub is ook Green Forensics. Hierin
ontwikkelen Naktuinbouw en de UvA
niet alleen een techniek om de herkomst van tuinbouwproducten te achterhalen op basis van DNA-/genoomanalyses, maar ook op basis van
massaspectrometrie. Deze technieken
zijn handig bij bijvoorbeeld EHEC en
aanverwante crises. Maar de technieken kunnen het Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven ook transparanter
maken, omdat consumenten hechten
aan betrouwbare informatie over de
herkomst van groenten en fruit.

“Veel ondernemers
laten zich leiden
door de waan van de dag.”
één geen geld, de tweede geen tijd en
de derde een aandeelhouder die niet
mee wil doen. Veel loopt dood op de
complexe organisatie van de sector.”

Versnipperde sector
In de tuinbouw zelf, met name in de
sierteelt, moet ook wat gebeuren om
goed gebruik te maken van de wetenschap.
Haring: “Het moeilijkste is om tijd van
ondernemers te krijgen. Zeker in de
sierteeltsector. Daar is het bedrijfsleven nog erg versnipperd en de meeste
primaire bedrijven, maar ook veredelingsbedrijven, zijn relatief klein. Veel
ondernemers laten zich leiden door
de waan van de dag. Bovendien is het
veredelingsproces anders dan in de
groente. De sierteelt stekt zich al een
eeuw lang het schompes. Het gaat nu
meer om een leuk nieuw kleurtje, dan
om het inkruisen van een resistentie.
En de sector is individualistisch. Vrijwel alle bijeenkomsten waar ik ben,
leveren een concreet innovatie-idee
voor een bepaald gewas op. Telers
willen dat vaak ook best collectief
laten onderzoeken. Maar als het
puntje bij het paaltje komt, heeft de

Onderwijs in plaats van onderzoek
Maar niet alles loopt dood. In de tulpen- en de rozenveredeling lukte het
bijvoorbeeld om samen iets op poten
te zetten. Tijdens een bijeenkomst in
Lisse kwam de vraag op hoe een wens
uit de praktijk, zoals virusresistentie,
te koppelen valt aan de kennis van
DNA-technologie van de UvA. Al gauw
kwam Haring uit op DNA-merkers.
“Als je die merkers koppelt aan bepaalde eigenschappen als een resistentie, bloemkleur of steellengte kun
je bij de veredeling met vijftig tulpen
volstaan in plaats van met 100.000. Alleen, ik kan wel merkers voor kwekers
maken, maar dan weten zij nog steeds
niet hoe die in te zetten. Daarom hebben we onze kennis niet in onderzoek,
maar in een onderwijsproject gegoten,
dat we samen met hogeschool InHolland ontwikkeld hebben en aanbieden. Vier tulpenkwekers en drie
rozenveredelaars zijn in dit project gestapt. We leren hun medewerkers de
komende maanden hoe merkers toe
te passen in de veredeling. Dat is fantastisch. Door te praten met en te luisteren naar de sector ontdekken we
dus de echte kennisbehoefte. Kennis
omzetten in onderwijs is vaak effectiever dan alleen onderzoek doen.”

Clustering en geld
Wie met Haring spreekt over innovatiekansen voor de tuinbouwsector
heeft het over organisatiestructuur.
“Clustering is het antwoord. De tuinbouw bestaat grotendeels uit eenpitters. Je zult je moeten verenigen om
met innovatie te overleven. Bundel je
onderzoeksvragen op zijn minst per
gewas”, houdt Haring zijn tuinderspubliek regelmatig voor. In de groentesector is al een omslag gemaakt.
“Hier en daar zie je de beweging naar
meer schaalgrootte ook al in de sierteelt. Grote veredelaars realiseren
zich dat een grotere basis nodig is om
bepaalde technologie en innovaties
aan te kunnen.”
Innovatiekansen draaien volgens Haring ook simpelweg om geld. “Als Nederland de maakindustrie die de
tuinbouw is wil behouden, dan moet
het in de buidel tasten om een voedingsbodem te creëren. Om onderwijs
te realiseren en probleemgericht onderzoek te financieren. Vrij geld, dus
zonder dat het bedrijfsleven daar iets
tegenover moet stellen. Grote clusters
veredelaars hebben nu nog niet genoeg financiële draagkracht voor
enorme R&D-investeringen. Doet de
overheid dat niet, dan is het meeste
tentoongestelde materiaal op de volgende Floriade van buitenlandse multinationals. En die zijn in een mum
van tijd uit Nederland vertrokken.”
l
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Octrooi doorkruist kwekersrecht niet,
Zei de Hoge Kamer van Beroep eind maart iets nieuws over
Europees patent op planten? Nee, dat niet. Toch is de beroering groot over dit oordeel van het hoogste rechtsprekende
orgaan van het Europees Octrooibureau. Terecht of niet?
Octrooi- en kwekersrecht in negen vragen en antwoorden.

Raoul Haegens, manager DUS-groentegewassen bij Naktuinbouw

1.
Wat verandert er door
de uitspraak van de Hoge
Kamer van Beroep?
“Feitelijk niets. De Hoge Kamer van
Beroep maakte alleen duidelijk hoe
het Europees Octrooibureau de Europese wetgeving interpreteert. En
omdat de Hoge Kamer het hoogste orgaan is, is die interpretatie definitief”,
legt Raoul Haegens, manager DUSonderzoek groentegewassen uit. Hij
is verantwoordelijk voor het kwekers-
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rechtonderzoek voor groenterassen.
Naktuinbouw verzorgt alle kwekersrechtonderzoek in Nederland, jaarlijks
voor 1.100 groenterassen, 700 siergewassen en 300 landbouwgewassen.
De bemoeienis met octrooiaanvragen
(ook wel patentaanvragen) is nul.
“De Europese octrooiwetgeving kent
twee uitzonderingen die niet te patenteren zijn: een heel plantenras en wezenlijk biologische processen. Aan die
wetgeving is niets veranderd. Alleen
was er al jaren discussie over wat er

onder wezenlijk biologische processen
valt. Sinds kort meldt de octrooiwet in
Duitsland en Nederland expliciet dat
het kruisen én het product van die
kruising onder die uitzondering vallen. Die uitbreiding tot producten
staat niet expliciet in de Europese
wetgeving en de Hoge Kamer van Beroep stelt nu vast dat die daarom ook
niet onder de uitzondering valt. Volgens het Europese Octrooiverdrag is
alleen het kruisen een wezenlijk biologische proces. Op de planten mogen

wel toegang tot materiaal
veredelaars dus wél patent aanvragen,
althans op de nieuwe eigenschappen
erin. De meeste octrooien worden verleend door het Europees Octrooibureau.
Daarvoor is nationale wetgeving van
geen belang, maar geldt alleen de
Europese regelgeving”, voegt Judith de
Roos-Blokland toe. Zij is voorzitter van
de adviescommissie Rassenonderzoek
bij Naktuinbouw en jurist bij Plantum,
de branchevereniging van veredelingsbedrijven.

2.
Als er niets verandert,
vanwaar dan die ophef?
De Roos-Blokland: “Veel mensen
hoopten dat de uitspraak anders zou
uitvallen. Wat velen tegen de borst
stuit, is dat eigenschappen die van
nature in planten voorkomen nu te
patenteren zijn. Octrooi beschermt gewoonlijk een nieuwe uitvinding. Maar
de eigenschappen waar veredelaars
patent op aanvragen bestaan al. Ze zijn
niet door veredelaars uitgevonden.
Resistenties, genetische aanleg voor
een lange steel of zouttolerantie zijn te
vinden in de natuur. Alleen de toepassing in commerciële rassen is nieuw.

Verreweg de grootste angst is dat er
straks veel minder materiaal beschikbaar is om mee te veredelen. En dat
de meest gewenste eigenschappen
achter een octrooimuur komen. Als er
al licenties beschikbaar komen, dan
kunnen niet alle veredelingsbedrijven
de kosten daarvoor opbrengen. De
vrees bestaat dat patenten de hoge
innovatiegraad waar de Nederlandse
zaadsector om bekend staat om zeep
helpen. De crux is: genetische bronnen zijn van iedereen. Nu verwerft de
eerste die zo’n natuurlijke eigenschap
in een plant toepast en de juiste
claims bij het octrooibureau neerlegt,
het patent. En dan is dat materiaal
opeens niet meer vrij beschikbaar.”
Haegens: “Helemaal zuur is het als
veredelingsbedrijven patent op een
bepaald kenmerk aanvragen waarvoor
ze een vrij beschikbaar ras van een
andere veredelaar hebben gebruikt.
Andere veredelaars moeten dan met
hun lijn stoppen of een licentie aanvragen om verder te mogen veredelen.

Natuurlijk kun je het octrooi aanvechten als jij de eerste was die dit kenmerk in een ras had ingebouwd en dat
ook ergens openbaar hebt gemaakt.
Maar dat is een dure juridische procedure die niet elk veredelingsbedrijf
kan betalen.”

3.
Planten patenteren kon
toch al?
Haegens: “Ja dus, want aan de wetgeving is niets veranderd. In de Verenigde Staten is het zelfs mogelijk om
rassen te octrooieren, net als in Japan
en Zuid-Korea. In Europa is sinds de
Biotechnologierichtlijn van 1998
octrooi aan te vragen op planteigenschappen. Maar het idee was al die
tijd dat het dan wel om een planteigenschap ging die door mensen gemaakt was. Bijvoorbeeld door genetische modificatie. Nu blijkt dat ook
natuurlijke eigenschappen geclaimd
mogen worden.”

Buitenstebinnen
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bekostigen. De verwachting is dat zij
zich toeleggen op de kleinere gewassen die voor de grote veredelingsbedrijven niet de moeite waard zijn. Of
ze zullen licentiegeld betalen om een
octrooi te mogen gebruiken. Er is
ruimte voor kleine veredelaars.”

7.
Is de angst gegrond dat
patenteren de innovatie
belemmert en de voedselvoorziening in gevaar
brengt?

Judith de Roos-Blokland, Jurist bij branchevereniging Plantum

4.
Wat is de veredelingsvrijstelling?

snel toekennen. Nu duidelijk is waarop
patent mogelijk is, komen er ook veel
nieuwe octrooiaanvragen.”

De Roos-Blokland: “In de Nederlandse,
Duitse en Franse octrooiwet geldt een
beperkte veredelingsvrijstelling: met
planten waarop een octrooi rust mag
wél veredeld worden zonder dat je direct een financiële claim aan je broek
hebt hangen. Nieuwe rassen die nog
onder de claims vallen mogen niet
zonder toestemming van de octrooihouder worden verhandeld of gereproduceerd. Die vrijstelling geeft
veredelaars de ruimte om gaandeweg
met de licentiehouder tot overeenstemming te komen.”

6.
Zitten daar ook octrooiaanvragen van Nederlandse
veredelingsbedrijven bij?

5.
Wat is het gevolg van de
uitspraak van de Hoge
Kamer?
De Roos-Blokland: “Er lag een stapel
van ruim honderd octrooiaanvragen
te wachten tot deze uitspraak er was.
Die zal het Europees Octrooibureau nu

16

Naktuinbouw

Haegens: “Ja. Een aantal bedrijven
juicht octrooi op planten toe. Anderen
dienen octrooiaanvragen in om pragmatische redenen: ze willen zelf een
octrooipositie hebben om met anderen te kunnen onderhandelen. De
meeste patentaanvragen zijn voor
landbouwgewassen en voor groenten,
omdat daar de grootste bedrijven, de
grootste gewassen en de best patenteerbare eigenschappen zijn. Resistentieveredeling is in opkomst in de
sierteelt, bijvoorbeeld bij chrysant.
Binnen vijftien jaar zullen patenten
voor siergewassen ook gebruikelijk
zijn. Grote veredelaars noemen patenteren ronduit een nieuwe kans.
Veel kleine veredelaars zullen niet in
staat zijn de dure octrooiprocedure te

Haegens: “Met die voedselvoorziening
zal het zo’n vaart niet lopen. De VS
kent al tachtig jaar patent op planten
en er is eten genoeg. Aan octrooi zitten ook voordelen. Als veredelingsbedrijven echt nieuwe technieken
ontwikkelen en investeringen doen,
is octrooi beter geschikt dan kwekersrecht om die investering terug te
verdienen. Zonder octrooi loop je de
kans dat veredelingsbedrijven die
investeringen níet doen. Dat zou de
innovatie in gevaar brengen of veredelingsbedrijven verhuizen naar
een regio met strengere octrooiwetgeving. Overigens is dat schermen

met de noodzaak van octrooi vanwege
de hoge ontwikkelingskosten deels
ook krokodillentranen huilen.” De
Roos-Blokland: “Een octrooiaanvraag
kost net zo goed tonnen per procedure om al je claims juridisch te onderbouwen en te verdedigen. En
uiteindelijk betalen telers de investeringen via de prijs van het zaad. Er
kleven wel risico’s aan octrooirecht:
als veredelingsbedrijven weigeren
mee te werken aan het verstrekken
van licenties, dan dreigt verarming
van de genenpool en monopolisering.”

8.
Hoe voorkomen we verarming en monopolisering?
De Roos-Blokland: “We kunnen proberen de Europese octrooiwetgeving aan
te passen of bedrijven moeten zelf
afspraken zien te maken die toegang
tot materiaal garanderen.
Eind 2014 richtte een aantal groenteveredelingsbedrijven het Internationaal Licensing Platform (ILP) op.
Veredelingsbedrijven die zich aan dit
platform committeren spreken af om
onderling tegen betaling licenties af te
geven. Er is een arbitrage aan gekoppeld, die ervoor zorgt dat die licenties
er hoe dan ook komen. Het is een vrijwillig systeem en het geldt alleen voor
groentegewassen. De mogelijkheden
voor een soortgelijk systeem voor andere gewassen worden onderzocht.
Momenteel is er een lobby gaande om
een veredelingsvrijstelling door te
voeren in de Europese octrooiwetgeving. Staatssecretaris Dijksma wil
zich daar hard voor maken.”
Haegens: “Als het ILP goed gaat werken en geoctrooieerde eigenschappen
via licenties voor iedereen beschikbaar zijn, is nieuwe wetgeving misschien niet eens nodig. Om Europese
wetgeving te veranderen moet je een
lange adem hebben. De veredelingssector is voor veel landen niet belang-

rijk, dus daar is geen urgentie. Grote
bedrijven buiten de plantaardige
sector kunnen in het geweer komen
tegen een uitgebreide veredelingsvrijstelling: zij zien een gevaar voor hun
eigen patenten. Onderling regelen lijkt
beter, mits iedereen meedoet.”

9.
Doorkruist octrooi kwekersrecht?
De Roos-Blokland: “Octrooi doorkruist
de kwekersrechtbescherming op een
ras niet. De veredelingsvrijstelling,
een belangrijk onderdeel van het kwekersrecht, wordt wel doorkruist. Als
een ras beschermd wordt door kwekersrecht én een octrooi, doorkruist
dit wel de toegang tot een ras”.
Haegens: “Beide systemen zijn belangrijk. Octrooi is zinvol, omdat het
bedrijven die diepte-investeringen
doen tegen concurrentie beschermt.
Kwekersrecht is belangrijk voor de
ruime beschikbaarheid van het erfe-

lijk materiaal. Kwekersrecht en patent
botsen niet als je de licenties onderling goed regelt en als ze betaalbaar
blijven. Dan kunnen octrooien zelfs
een versnelling in de veredeling veroorzaken. Maar als een paar multinationals hun poot stijf houden en
niet meedoen, gaat alles wat ik net
heb gezegd niet op.”
l

Het verschil tussen octrooirecht en kwekersrecht
Bescherming tegen

Octrooirecht of patent
Gebruik door concurrentie

Gericht op

Veredelingsbedrijven

Aanvraag mogelijk voor

Deel van een plant of
(natuurlijke) eigenschap
Nieuwe veredelings- of vermeerderingsmethode (bijvoorbeeld
genetische modificatie)
Heel ras
Natuurlijk voortplantingsproces
Nieuwheid
Inventiviteit
Toepasbaarheid
Alle rassen met gepatenteerd
kenmerk
De aanvraag
Als octrooi vervalt
In Nederland, Duitsland en Frankrijk onder de beperkte vrijstelling
Om te vermeerderen
Om te veredelen (behalve in Nederland, Duitsland en Frankrijk)
Ja

Aanvraag (in EU) niet mogelijk voor
Aantonen om recht te krijgen

Geldt voor
Bescherming geldt vanaf
Vrij gebruik door andere
veredelingsbedrijven
Licentie nodig

Productietechniek gedocumenteerd
en beschikbaar voor anderen
Juridische claims inherent
aan aanvraagproces

Ja

Kwekersrecht
Vermeerdering of teelt zonder
vergoeding
Vermeerderingsbedrijven en
primaire productiebedrijven
Heel ras

Uitvindingen
Kenmerken
Onderscheidbaarheid, uniformiteit,
stabiliteit (DUS-onderzoek)
Nieuwheid
Eén ras
De toekenning
Altijd

Om te vermeerderen
Veredelen is licentievrij
Nee
Nee

Buitenstebinnen
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Over moestuin en traceerbaarheid
Groenten kweken in je eigen moestuin.
Het is een trend. Heel Nederland is in
de ban van zelf kweken. Zeker sinds
Neerlands grootgrutter de moestuintjesactie lanceerde. Zo’n actie komt
niet vanzelf tot stand. Albert Heijn,
zaadbedrijven en de bedenker van de
campagne: ieder heeft zijn rol in de
totstandkoming. Ook Naktuinbouw
had een aandeel in dit verhaal.

Over de hele wereld

Moestuinpotjes en zaadmatjes

Ongetwijfeld heeft ook u ergens in huis de bekende bakjes
van de moestuinactie staan. Enig idee hoe deze uiteindelijk
bij u terecht komen? En wat wij hierin betekenen? Naktuinbouw staat immers voor gezond en betrouwbaar uitgangsmateriaal: voor iedereen over de hele wereld. Onze rol is het
bewaken van de kwaliteit van het materiaal, het productieproces en de controle van documenten die bij verhandeling
nodig zijn. Pas als aan alle eisen is voldaan, mag het de
handel in.

Het bureau dat de moestuinpotjes voor Albert Heijn ontwierp klopte bij ons aan. De zaadleveranciers verwezen
naar ons. De vormgever wilde de moestuinpotjes en de
zaadmatjes ontwerpen, maar tja… aan welke eisen moeten
de labels bij de zaden voldoen? Nu kunt u zich afvragen
waarom dit zo belangrijk is. Het antwoord is simpel: traceerbaarheid. Bij alles wat in de handel komt, is het goed om te
kunnen achterhalen waar materiaal vandaan komt. Zo ook
met de zaadjes van de moestuintjes.
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Kort nieuws
Kleinkruiskruid en rucola
Naktuinbouw regelde de juiste gegevens op de zaadmatjes. Zoals het
soort zaad, registratienummer van het
bedrijf bij Naktuinbouw en zaadpartijnummer. Met deze gegevens is te achterhalen waar het gebruikte zaad
vandaan komt en of het aan de kwaliteitseisen voldoet.

Nieuws kunt u vinden op website www.naktuinbouw.nl
Door het scannen van de QR-code met uw smartphone
komt u rechtstreeks op de betreffende pagina terecht.
Overeenkomst kwekersrecht
Naktuinbouw tekende een
overeenkomst met Wereldorganisatie voor de Intellectuele
Eigendom (WIPO) en UPOV (International Union for the Protection of New
Varieties of Plants ) om een training
op het gebied van kwekersrecht te
verzorgen in Tanzania, Afrika. De training heeft als doel het kwekersrechtsysteem in Tanzania naar een
hoger niveau te brengen.

Bij de moestuintjes bleek dit geen overbodige luxe. Een consumentenvraag
over de zaadmatjes leidde tot een snelle
traceeractie. Wisten we zeker dat er
geen kleinkruiskruidzaad tussen de
rucolazaden zat? Kleinkruiskruid is giftig, dus een relevante vraag. De gegevens van de partij zijn genoteerd, dus
controleerden wij de partij aan de hand
van de monsters. Al snel bleek dat er
geen kleinkruiskruidzaad tussen zat.

Kortom: een goede traceerbaarheid is
van belang. Niet alleen voor u als ondernemer, maar zeker ook voor moestuinkwekend Nederland.
l

drijven, digitalisering en het delen van
kennis.

Besturen
Op onze website vindt u een
overzicht van de Commissies
en Besturen van Naktuinbouw
en de personen die daarin zitting
hebben. We nodigen u van harte uit
om via deze personen input te leveren
voor de vergaderingen van de commissies en besturen. De agenda staat
ook vermeld op de website.

Jaarverslag 2014 online

Blijf op de hoogte!

Het jaarverslag van Naktuinbouw is online. In dit overzicht blikken we terug naar
het jaar 2014. We leggen verantwoording af over onze activiteiten en werkzaamheden. De belangrijkste thema’s
voor 2014 waren: contact met de be-

Om op de hoogte te blijven
van het laatste nieuws schrijft
u zich in voor onze nieuwsbrieven (scan de QR-code). We zijn ook
te volgen via Twitter (@Naktuinbouw
en @Naktuinbouw_FZI), via Linked-In
en Facebook.

Data opleidingen & workshops eerste helft 2015
Opleiding Plantspecifieke ELISA-technieken
Workshop Insecten in de boomkwekerijsector
Workshop Sortimentskennis
Workshop Bedrijfshygiëne in boomkwekerijen vaste plantenteelt
Plant Variety Protection Course
Workshop Bacterievuur
Opleiding Zaadanalyse & Gezondheidsonderzoek
Workshop Bedrijfshygiëne in groente- en siergewassen
Workshop Bedrijfshygiëne in aardbeiplanten
Opleiding Bemonstering van planten
Workshop Spoor van het Zaad
Basisopleiding gezondheidsonderzoek
Opleiding Bemonstering van zaden
Workshop Wegwijs in kwekersrecht- en toelatingsonderzoek
Opleiding Real-time PCR voor de groene sector

2, 9 & 16 juni
10 juni
11, 25 juni & 10 dec.
23 & 30 juni
15 t/m 26 juni
11, 19 en 27 augustus
start: 15 september
16 september
22 sept. & 6 oktober
24 september
30 september
1, 8 & 15 oktober
21 oktober
10 november
24, 25 & 26 november
Buitenstebinnen
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Vragen aan een...

Rozenkweker
Naam: Ruud Olij
Leeftijd: 52 jaar
Opleiding: Mavo / Havo / Middelbare
tuinbouwschool en de praktijk
Bedrijf: Olij Groep
Plaats: De Kwakel
Hobby: Autosport

Wat zien we op de foto’s?
“Mijn raceauto en ikzelf. Ik doe aan autoracen met een stel
vrienden op het circuit. Zij zijn, net als ik, maf van autoracen.”

Hoe komt u aan deze hobby?
“Ik ben erfelijk belast. Mijn vader heeft het ook jaren gedaan. We
hebben samen twee seizoenen gereden.”

Hoe lang heeft u die hobby al?
“Ik doe dit al ruim vijftien jaar.”

Wat doet het bedrijf?
“Wij houden ons bezig met bijna alle facetten in de rozenteelt:
veredeling,vermeerdering en productie van zowel snijrozen als
potrozen. We hebben eigen bedrijven in Kenia, Ethiopië en Ecuador.
Gemiddeld genomen zit ik één week per maand in het buitenland.”

Hoe gaat het met het bedrijf?
“Wij proberen met ons bedrijf zo goed mogelijk in te spelen op de
veranderingen in de markt met een zo goed mogelijk sortiment
hierbij. Ons bedrijf in Ecuador heeft het moeilijk door de hoge
dollarkoers en de sterk gedaalde consumptie van dure bloemen
in Rusland.”

Wat heeft u aan Naktuinbouw?
“Aangezien we veel import en export doen, is Naktuinbouw voor
ons een goede partner om de bloemen en plantjes met de juiste
papieren op de bestemming te krijgen.”
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