
CENTRUM VOOR BIOTOETSEN IN DE SIERTEELT 

De sierteeltsector levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie: In 2018 hadden 

producten zoals bloemen, planten, bloembollen en boomkwekerijproducten, een exportwaarde van 

9,2 miljard euro, ruim 9% van de totale waarde van ge-exporteerde landbouwgoederen in Nederland 

is dit economisch een factor van belang (zie afbeelding)  

 

De productie van bloemen, planten, bloembollen en boomkwekerijproducten krijgt te maken met 

veranderende maatschappelijke eisen. Dit zijn met name eisen die aan teelten worden gesteld ten 

aanzien van de reductie van gewasbeschermingsmiddelen. In het position paper Next Level Sierteelt 

veredeling werd beschreven welke uitdagingen de toekomst brengt met betrekking tot duurzaam 

telen (https://amsterdamgreencampus.nl/wp-content/.../Position_paper_NextLevel_A4.pdf ). 

Om tot een plan van aanpak te komen hebben Plantum, Royal Van Zanten, Dümmen Orange, 

Keygene, Rabobank Nederland, Naktuinbouw, Wageningen Universiteit & Research, Universiteit van 

Amsterdam en Amsterdam Green Campus zich verenigd in de Board of Support Next Level 

Sierteeltveredeling (BoSS). Zij hebben op 29 Oktober 2018 met ruim zestig bedrijven uit de 

sierteeltsector gediscussieerd over de aanpak van het probleem. Conclusie was dat de meeste 

urgentie ligt in het ontwikkelen van resistente rassen en de daarvoor benodigde bio-toetsen die de 

bedrijven kunnen gebruiken in hun selectieproces. 

Om te verkennen hoe het ontwikkelen van resistentie toetsen binnen de sector pre-competitief kan 

worden vormgegeven is vanuit de Amsterdam Green Campus een POP-3 project gestart. 

(https://amsterdamgreencampus.nl/next-level-sierteeltveredeling-samenwerken-aan-weerbare-sierteeltgewassen/) De ervaring uit 

dit project heeft de BoSS geïnspireerd tot het schrijven van dit plan van aanpak voor de sector 
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(bloemen, planten en bollen). Dit plan wil innovatie met betrekking tot resistentie-toetsen 

bewerkstelligen in de vorm van een (virtueel) kenniscentrum voor biotoetsen. Daarnaast is scholing 

van werknemers een belangrijke randvoorwaarde. 

Probleemschets: 

De sierteeltsector wordt vaak de maat genomen ten opzichte van de groente zaad sector als men het 

over R&D heeft. Dit is niet terecht omdat de omzet van individuele gewassen in beide sectoren niet 

te vergelijken zijn. Vandaag de dag hebben grotere groentezaadbedrijven een R&D omvang die voor 

de meeste sierteeltbedrijven onbereikbaar zal blijven. Zij zijn gewend om met kennisinstellingen 

samen te werken om hun innovatievermogen te versterken. In de sierteelt is door de heterogeniteit 

in gewassen er nog geen sterke cultuur van samenwerken. Desondanks zijn er kansen te verzilveren 

in de sierteelt: de wens tot samenwerken leeft bij veel sierteelt veredelaars.  

 

 

 

Centraal in een plan voor samenwerking staan: 

• Opzetten organisatiestructuur voor onderzoek en ontwikkeling van bio-toetsen 

• Opleiden gekwalificeerde medewerkers in bedrijven: kennis en doorlopende scholing  

Een beperkende factor is dat een groot deel van de bedrijven in de sector niet in staat is om 

individueel voldoende middelen vrij te maken voor al deze activiteiten. Eén en ander leidt tot de 

conclusie dat versterking van de sector door samenwerking en gezamenlijk investeren in pre-

competitieve activiteiten de meest kansrijke oplossing is om waarde toe te voegen aan de hele 

keten.  

Samenwerken binnen de sierteelt sector heeft de laatste jaren een grotere vlucht genomen. 

Ervaringen uit het recente POP3 project hebben ons geleerd dat met goede begeleiding en steun van 

de kennis instellingen er grote stappen te maken zijn in het ontwikkelen van biotoetsen. De BoSS wil 

de sierteeltsector helpen zich te verenigen en zodoende financiële steun voor de benodigde 

innovaties te verwezenlijken. Daarom is het belangrijk dat de sector het heft in eigen hand neemt en 

laat zien waar zij op eigen kracht toe in staat is. Dat geeft vertrouwen en overtuigt de bedrijven in de 

sector van het belang van samenwerking. Het laat tegelijkertijd de overheid zien waar de bedrijven  

toe in staat zijn en waar zij haar rol kan nemen in het stimuleren van deze economisch belangrijke 

sector. Zoals eerder genoemd hebben bedrijven uit de sierteeltveredeling zelf aangegeven dat 

resistentie veredeling de hoogste prioriteit heeft ten aanzien van pre-competitieve samenwerking. 

Met resistente rassen kunnen telers hun wens realiseren om siergewassen te produceren zonder het 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

Elly Bak, Directeur van het bedrijf CornBak (Bromelia veredeling) over de urgentie: “Teelt en gewassen 

staan onder zware druk. Nieuwe en bestaande ziekte en plagen vormen door het sterk krimpende 

middelen pakket een bedreiging voor het voortbestaan van de sierteeltsector. Te lange 

toelatingsprocedures, boven wettige eisen van de retailers zorgen voor een hoge urgentie aan innovatie 

in onze sector. Het ontwikkelen van resistente rassen is wat ons betreft een noodzakelijke tool om als 

sierteeltsector te kunnen overleven en bij te dragen aan verantwoord geproduceerde producten.” 

  



Van kennisdeling en pilot projecten tot een virtueel centrum voor resistentie-toetsen. 

 

Gezamenlijke activiteiten op het terrein van toetsontwikkeling en scholing moeten op een zo kort 

mogelijke termijn meerwaarde voor de individuele veredelingsactiviteiten van bedrijven opleveren 

willen die bedrijven daarin investeren. Het gaat daarbij dus niet om hoog technologische “genomics” 

benaderingen, maar juist om concrete hulpmiddelen voor resistentie veredeling:  

• het opbouwen, beheren en beschikbaar maken van collecties van pathogenen, 

plaaginsecten/mijten en referentierassen  

• het ontwikkelen van betrouwbare, snelle, toetsmethoden voor diverse gewassen.  

 

De BoSS stelt voor om naar analogie van het lopende POP3 project een programma te organiseren 

met pilotprojecten die voor de bedrijven werkbare bio-toetsen opleveren. Deze eerste fase wordt 

gekenmerkt door een afstemming van de wensen van de bedrijven en het delen van expert-kennis 

met kennisinstellingen zoals WUR, UU, UL, RUN en UvA en de praktische ervaring van 

serviceproviders als NAK-T, Proeftuin Zwaagdijk, Botany, PPO-Bleiswijk, Iribov, BQsupport, PTPO e.a.  

Als eerste zullen kennistafels georganiseerd worden, waar alle aspecten van een specifiek pathogeen 

of plaaginsect besproken worden en passend bij wensen en mogelijkheden van specifiek gewassen in 

een projectkader geplaatst worden. Participerende bedrijven kunnen tegelijkertijd verkennen of ze in 

gewas-specifieke combinaties of in ziekte/plaag specifieke projecten willen participeren.  

Deze kennisfase zal door de BoSS georganiseerd worden (zie annex 1) en voor alle bedrijven 

toegankelijk zijn via een intree contributie. Hierdoor wordt naast kennisopbouw gewerkt aan 

versterking van het netwerk van mensen die in de R&D sierteelt betrokken zijn. De kennisfase levert 

projectgroepen op die zich committeren aan het ontwikkelen van specifieke bio-toetsen en/of 

specifieke gewassen.  

Vervolgens zal er een projectfase georganiseerd (zie annex 2) worden waarin er concrete voorstellen 

geformuleerd worden met sierteelt bedrijven, service providers en kennisinstellingen. Deze zullen 

gericht zijn op het ontwikkelen van bio-toetsen die de standaard gaan worden voor een bepaalde 

ziekte /plaag gewas combinatie en toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk van de 

sierteeltveredeling. Het streven is om een breed portfolio te organiseren en dit als programma aan te 

bieden ter subsidiering bij diverse bronnen (EFRO, Topsector, etc.). De activiteiten in de kennisfase 

en de projectfase zullen ongeveer een jaar in beslag nemen en door een coördinator die aangestuurd 

wordt door de BoSS georganiseerd worden. 

Duurzame financiering van een virtueel kenniscentrum voor resistentie toetsen zal vanuit de sector 

moeten komen, gedurende de eerste drie jaren zal de structuur opgezet worden, ondersteund door 

subsidies uit nationale of regionale instrumenten. Daarna zullen bedrijven zelf betalen voor services 

rond de op te zetten collectie en de uitvoering van toetsen (in house of door service providers). 

Directe valorisatie zal worden gerealiseerd door bedrijven zelf te laten participeren in het 

ontwikkelen van de biotoetsen. Van de sierteelt sector zal verwacht worden dat zij de kosten zelf 

gaan dragen en dat zelf actief gezocht wordt naar aanvullende bronnen van financiering: het 

Centrum voor biotoetsen sierteelt is van en voor de sector  

Op basis van een succesvolle uitrol van de opzet van de beoogde collecties (pathogenen en 

plantenrassen) en projecten op het terrein van toetsontwikkeling kan het virtueel kenniscentrum 

voor resistentie toetsen laten zien dat het levensvatbaar is en zorg kan dragen voor continuïteit (zie 

annex 3). 



In het voorgestelde programma is het belangrijk dat service-providers betrokken zijn bij het opzetten 

van het Centrum voor biotoetsen sierteelt. Er wordt vanuit een commercieel perspectief en een 

perspectief dat tot productontwikkeling leidt gewerkt. Een kennis- of onderwijsinstelling komt hier 

niet voor in aanmerking immers daar zijn dergelijke instellingen niet toe ingericht. Een optimale 

omgeving voor iedere specifiek biotoets kan in de projectfase met service providers ontwikkeld 

worden, immers hier is expertise en ervaring aanwezig voor het beheer van pathogeencollecties en 

de uitvoering van activiteiten die leiden tot ontwikkeling en uitvoering van toetsen. Ten aanzien van 

deze activiteiten is betrokkenheid van kennisinstellingen als WUR, UvA, UU, UL en HBOs een 

belangrijk element dat geborgd moet worden, immers je bouwt dan op wetenschappelijke-praktische 

en onderwijs expertises die de sector zelf nog niet in huis heeft.  

De genoemde organisaties zullen alleen gaan participeren en investeren indien perspectief in de 

vorm van uitbouw en continuïteit in sierteelt gerelateerde activiteiten geboden wordt. Op het 

moment dat samenwerking binnen het centrum een succes is, kunnen vervolgstappen ondernomen 

worden, bijvoorbeeld om andere activiteiten te ontwikkelen die sierteeltveredeling verder brengen. 

In dit stadium is het niet opportuun daarover te speculeren.  

Deze schets biedt een uitzicht dat door de voorlopers in de sierteeltveredeling omarmd kan worden, 

waar men op een laagdrempelige wijze aan bij kan dragen. Kleinere bedrijven kunnen aansluiten bij 

de kennisdeling en hebben vervolgens toegang tot bio-toetsen die voor hun veredeling noodzakelijk 

zijn. Met een pre-competitief “virtueel” centrum voor biotoetsen in de sierteelt kunnen we een stap 

zetten om voor een grote diversiteit aan gewassen en voor bedrijven met verschillende omvang van 

R&D, innovatie op het gebied van duurzame bloemen, planten en bolgewassen mogelijk te maken. 
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Annex 1 Kennisfase: verkennen mogelijkheden tot gezamenlijk ontwikkelen bio-toetsen. 

In de periode oktober 2019 tot april 2020 zullen twee keer kennistafels georganiseerd worden voor 

verschillende ziekten/plagen en voor bloemen, planten en bolgewassen. Voor bedrijven is dit de 

mogelijkheid om hun kennis op het gebied van resistentie en vatbaarheid alsmede de systematiek 

van het opzetten van bio-toetsen te vergroten. Kennis lacunes voor specifieke gewassen kunnen 

worden geïdentificeerd en netwerken zullen ontstaan voor de gezamenlijke uitwerking van 

pilotprojecten. Deze kennistafels leggen ook de basis leggen voor een onderwijspakket dat jaarlijks 

aan medewerkers van bedrijven wordt aangeboden om hun medewerkers te scholen (vergelijkbaar 

met de cursus Novel Breeding Tools die door InHolland jaarlijks wordt aangeboden). 

Deze fase wordt door een programma coördinator (0,4 fte via Amsterdam Green Campus) begeleid 

onder auspiciën van de Board of Support. Kosten: 40k€ voor 1 jaar, op te brengen door intree 

contributie van participerende veredelingsbedrijven (1000€ voor 1 jaar kennis en projectfase), intree 

contributie van participerende serviceproviders (5000€ voor 1 jaar kennis en projectfase). 

Kennisinstellingen zullen hun bijdrage aan de kennistafels “in kind” leveren 

Annex 2 Projectfase: ontwikkelen biotoetsen voor verschillende ziekten/ plagen. 

Vanuit de kennis tafels ontstaan projectgroepen waarin verschillende veredelingsbedrijven, 

kennisinstellingen en service-providers participeren. Onder leiding van de coördinator wordt een 

projectplan opgesteld met daarin verschillende onderdelen: 

• het opbouwen, beheren en beschikbaar maken van collecties van pathogenen en 

referentierassen,  

• het ontwikkelen, valideren en certificeren van betrouwbare, snelle, toets methoden en 

selectietesten. 

• Scholing voor medewerkers. 

• Toekomstig beheer test faciliteiten 

De projecten worden samengevoegd tot een coherent programma dat ter subsidiëring kan worden 

aangeboden. De programma coördinator begeleidt het proces en dient het  programma in bij een 

subsidieverstrekker. Gezien de diversiteit aan sierteelt gewassen, het aantal aandachtspunten 

(Meeldauw, Thrips, Fusarium, Botrytis, Bactieziekten, Virussen) en de mogelijke consortia die tussen 

bedrijven gevorm kunnen worden is naar schatting een achttal projecten een goed startpunt. Indien 

dit binnen toekomstige EFRO regelingen van de provincies Zuid- en Noord Holland ter subsidie 

aangeboden kan worden, behoort een programma met een omvang van 2m€ met bedrijfsbijdragen 

van 30-60% van het budget tot de mogelijkheden. Steun vanuit de Topsector Tuinbouw en 

uitgangsmaterialen vergroot de kans op slagen. 

Annex 3 Programma uitvoering en inrichten centrum voor bio-toetsen in de sierteelt. 

Het opbouwen van een collectie (pathogenen en plantenrassen) en het ontwikkelen van werkbare 

bio-toetsen gedurende de projectfase vormt de basis voor het virtuele centrum voor bio-toetsen in 

de sierteelt. Aan het eind van het programma is er voldoende wetenschappelijke kennis verzameld 

om betrouwbare toetsen voor de belangrijkste siergewassen te kunnen aanbieden. De ervaring uit de 

projecten leert vervolgens welke service-providers en kennisinstellingen de verantwoordelijkheid 

kunnen nemen voor het door-ontwikkelen en aanbieden van een bepaald type bio-toetsen. 

Aanpalend aan de uit te voeren projecten ter opzet van biotoetsen zullen er cursussen op gezet 

worden om de inhoudelijk kennis van betrokken bedrijven te versterken, maar ook voor 



belangstellende van partijen die niet direct betrokken zijn. Immers de activiteiten binnen het 

centrum zijn van pre competitieve aard.  


