
   
   14:00 uur  Welkom voorzitter Naktuinbouw - Agnes van Ardenne

        Toelichting op het thema ‘Eigenschappen & Identiteit van DNA’  
        - directeur John van Ruiten
  

14:05 uur  Wat kan er allemaal met DNA? En wat nog meer...? - Barbara Gravendeel 

Het ontrafelen van botanisch DNA wordt steeds makkelijker. Dat komt niet alleen doordat DNA sequencers 
steeds efficiënter worden. Dankzij de explosieve toename aan referentiedata kunnen nu ook korte DNA  
fragmenten aan elkaar gepuzzeld worden voor reconstructie van grote en complexe plantengenomen. 
Onderzoek naar bijvoorbeeld de genetische basis van bloemvorm of het openspringen van vruchten is daarmee 
in een stroomversnelling beland. Ook oud DNA, bewaard in musea, wordt nu afgelezen om bijvoorbeeld  
authentiek plantmateriaal mee op te sporen.

   

14:20 uur  Genomische selectie in de veredeling - Chris Maliepaard

DNA-merkers zijn steeds belangrijker geworden in het genetisch onderzoek en de veredeling van gewassen. Het 
is mogelijk om met behulp van DNA-merkers al in een vroeg stadium te selecteren op belangrijke eigenschap-
pen zoals ziekteresistenties. Deze merker-ondersteunde selectie richt zich vooral op specifieke genen en een 
klein aantal DNA-merkers waarvan de locatie in het genoom en de overerving bekend is. Er worden in de ver-
edeling nu ook methoden toegepast die gebruik maken van het hele genoom en die zich richten op de voorspel-
ling van kwantitatieve eigenschappen met een minder eenvoudige overerving. In zijn presentatie gaat Chris in 
op deze methoden voor genomische selectie en het belang ervan voor de veredeling.
   

14:35 uur  DNA van pathogenen - Eline Klaassens

Na een algemene introductie van het gebruik van NGS technieken voor onderzoek van microbiomen zoom ik in op een 
recent ontwikkelde applicatie. De uitdagingen voor de voedingsindustrie voor de detectie en preventie van pathogenen zijn 
snelle TAT, detectie voedselpathogenen in lage concentraties en monsters met een lage biomassa in de productieketen. We 
werken aan de ontwikkeling van een kweek-onafhankelijke methode om pathogenen in de productieketen en het eindpro-
duct op te sporen met behulp van metagenoom data gegenereerd met Illumina- en ONT-technieken. Dit bioinformatica 
product zal worden gebruikt voor taxonomische identificatie, gericht op stam nivo, omdat ziekteverwekkende eigenschap-
pen stam afhankelijk zijn. 
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‘Eigenschappen & Identiteit met DNA’

Barbara Gravendeel promoveerde in 2000 bij Universiteit Leiden in de moleculaire plantensystematiek.
Vervolgens werkte ze als lector bij Hogeschool Leiden en als botanisch onderzoeker bij Naturalis 
Biodiversity Center.
Sinds 2019 is ze bijzonder hoogleraar Plantenevolutie bij de Radboud Universiteit.
Ze onderzoekt daar hoe planten zich aanpassen aan het Anthropoceen.

Chris Maliepaard is universitair hoofddocent (UHD) bij Wageningen UR – Plant Breeding en leidt  
onderzoek naar kwantitatieve aspecten van de plantenveredeling. Hij is vooral bezig met de moge-
lijkheden om vanuit het DNA (DNA-sequentie, moleculaire merkers) meer informatie te verkrijgen 
over de overerving van kwantitatieve eigenschappen die belangrijk zijn in de veredeling. In zijn 
onderzoek richt hij zich op methoden en software voor genetische kartering in met name kruisbe-
vruchtende en polyploïde gewassen.

Eline Klaassens heeft een PhD Microbiol Ecology of the hHuman Gastrointestinal Tract van de Wagenin-
gen Universiteit (2007). Ze is Product Manager Human Health at BaseClear. Ze is verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in de Product Line Human Microbiome, met 
Next Generation Sequencing-technieken. Met speciale focus op Clinical Microbiome-projecten, van 
projectontwerp tot datapresentatie. Hiermee voortbouwend op de sterke genomics-expertise en 
sequencing-infrastructuur van BaseClear. Ons doel is om het begrip en gebruik van het microbioom 
te versnellen voor een gezondere, veiligere en duurzame toekomst
 



14:50 uur  Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers en PAUZE

15:15 uur  Differentiating mutants - François Laurens

The IMODDUS ‘apple mutant’ project has been funded by CPVO from 2018 up to 2021. It aimed at increasing the ef-
ficiency and reliability of DUS testing of apple mutants by developing phenotypic, genetic and epigenetic tools (in the 
form of molecular markers) in order to help differentiating apple mutants. The ‘apple mutant’ project focused on the 
‘Gala’ variety which is one of the most planted apple varieties in the world. 
   

15:30 uur  Gelegenheid tot het stellen van vragen aan François Laurens

15:35 uur   Variety Tracer en frauduleus gebruik ouderlijnen - Hedwich Teunissen

Het TV-programma ‘DNA onbekend’: wie kent het niet? DNA technologie wordt ingezet om de waarheid over 
verwantschap en herkomst te ontrafelen. Wie is mijn vader? Het zijn stuk voor stuk unieke verhalen. En zo is 
het ook in de plantenwereld. Vragen over verwantschap en herkomst leiden in de plantenwereld ook tot unieke 
projecten met een çustom-made aanpak. Daarvoor heeft Naktuinbouw ‘Variety Tracer’ ontwikkeld. In deze pre-
sentatie staan unieke vragen over frauduleus gebruik van ouderlijnen centraal.

   

15:50 uur  Diagnostiek 2.0 - S. endobioticum, een onverwacht modelorganisme - Bart van de Vossenberg 
 
Synchytrium endobioticum is een niet-kweekbare schimmelsoort en de veroorzaker van aardappelwratziekte. 
Als onderdeel van haar levenscyclus maakt deze schimmelsoort robuuste overlevingssporen die decennia vitaal 
en infectieus in de grond kunnen blijven. Ondanks de impact van dit organisme verloopt onderzoek moeizaam 
vanwege de levensstijl en de quarantainemaatregelen. Met publicatie van het nucleair en mitochondriaal genoom 
enkele jaren geleden is onderzoek in een stroomversnelling geraakt en is S. endobioticum van recalcitrante 
chytride naar onverwacht modelorganisme opgeklommen. Nieuwe moleculaire technieken en analyse-moge-
lijkheden bieden goede mogelijkheden om voorbij soortsidentificatie te gaan en te kijken naar (bijvoorbeeld) 
verspreiding en functie.

   

16:05 uur Diagnostiek 2.0 met Nanopore sequencen - Michel Ebskamp & Ronald de Jongh
 
Het speuren naar virussen in planten - Michel Ebskamp & Ronald de Jongh
Sinds enige jaren is het mogelijk lange stukken sequentie van DNA en RNA te krijgen met behulp van Nanopore 
sequencing. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk zullen we laten zien wat we nu al kunnen 
met deze technologie voor het detecteren van virussen. We geven een inkijk waar we aan werken om nog meer 
uit deze technologie te halen en blikken vooruit naar de mogelijkheden die deze technologie in de komende 
jaren voor de sector kan hebben.
   

16:20 uur  Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers

16:25 uur  Samenvatting - directeur John van Ruiten

16:30 uur  Afsluiting met een borrel

Hedwich Teunissen studeerde in Wageningen en promoveerde aan de UvA. Sinds 2004 werkt zij 
voor Naktuinbouw als moleculair bioloog/onderzoeker. Daar houdt zij zich met drie hoofdthema’s 
bezig: technologie ontwikkeling, ondersteuning van het registratie- en kwekersrechtonderzoek met 
DNA en rasidentificatie en fraude-onderzoek door Variety Tracer projecten. Zij vertegenwoordigt 
Naktuinbouw in de ISTA Variety Committee en is actief binnen UPOV op het gebied van DNA in het 
rassenonderzoek.

François Laurens is a senior scientist at INRAE. He is based in Angers in the IRHS unit (Research 
Institute on Horticulture and Seeds), where he is leading the VaDiPom team in charge of genetic re-
sources collections and breeding programs on apple and pear. On international level, he coordinates 
the European H2020 project INVITE (Innovations in plant Variety Testing in Europe); he is also the 
President of the IHC2022 world congress which will bring together in Angers in August 2022 the 
international scientific community but also the professionals of the specialized crop sectors.

Bart van de Vossenberg werkt als moleculair bioloog bij het Nationaal Referentiecentrum fytosanitair 
(NRC) van de NVWA. Hij is eindverantwoordelijk voor de onderzoeksagenda van de groep molecu-
laire biologie en bioinformatica. Bart werkt aan toetsontwikkeling, taxonomische vraagstukken en 
populatiestudies voor fytosanitaire relevante bacteriën, schimmels, virussen, nematoden en insecten. 

Michel Ebskamp is Manager R&D en Diagnostiek bij Naktuinbouw. Samen met 
zijn collega’s zoekt hij naar nieuwe ontwikkelingen en innovaties die gebruikt 
kunnen worden voor praktische toepassing bij Naktuinbouw.
Ronald de Jongh is Bioinformaticus bij Naktuinbouw. Als onderdeel van team 
Bioinformatica ontwikkelt hij software om grote datasets te kunnen analyseren, 
visualiseren, en interpreteren.


