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Plantenveredeling:kiezen,
verbeteren enweggooien
Mijnheer de rector, dames enheren.
Dehedendaagse maatschappij,zoalswijdie inhetwesten
kennen, iser eenvan snelle informatievoorziening en
verwerking.Ditzalindetoekomstalleennogmaartoenemen.
Datwordt bijvoorbeeld duidelijk alsje een bezoek aanhet
Dolfinarium brengt.Achtjaar geleden was ééndolfijn met
ééntrainer bezigtijdens devoorstelling. Nuhebjeeen
hoofdtrainer entwee assistent trainers die allentegelijk een
groep dolfijnen onder hunhoede hebben enzeverschillende
kunstjes laten opvoeren.Deshow iswervelender danooit.
Diezelfde maatschappij kent ook eenveelhogere werkdruk.
Dewerkdruk istweemaal zo hoog geworden als ca 10jaar
geleden, zo kondenwe onlangs nog uit nieuwsberichten
vernemen.Verder is hetzo dat door die snelheidvan
informatieverschaffing menopveelterreinen reeds ineen
zovroeg mogelijk stadium met allerlei factoren rekening
dient te houden.Inhetonderzoek is dat alniet andersen
dat vraagt meer danvroeger naar een multidisciplinaire
aanpak vanvraagstellingen. Dit kanalleen in samenwerking
met anderen.Ditvereist het opzetten enonderhoudenvan
onderzoeksverbanden enhet'over deschutting1heenkunnen
kijkenvande individueleonderzoekers.Hetvakgebiedplantenveredeling heeft wat dat betreft aleen streepje voor. Dit
vakgebied, dat zich bezig houdt met hetverbeterenvan
gewassenvoor menselijke behoeften, weet sindsjaar en
dagdat de nieuwe rassen aandeeisenvandeteler ende
markt moetenvoldoen.Echter ook voor deveredeling geldt
dat mendoor het aanhalenvan betrekkingen met andere
vakgebieden beter op detoekomst voorbereidt is.Dit geldt
niet alleenvoor vakgebieden waarvan hetvoor de hand ligt
zete omhelzen,zoals moleculaire biologie, biochemie,
bio-informatica enplantenfysiologie. Ooklevensmiddelenchemie, microbiologie, marktkunde en sociologie zijn
onontbeerlijk.
Het zogenaamde ketengericht denken,met als voorbeeld
voedingsgewassen waarbij mendewegvande grondtot in

de mondvolledigwil kunnen controleren enreguleren,
vereist dat deveredelaar ook allerlei niet-gewas gebonden
aspecten inzijnwerk moet betrekken. Het probleem vande
kweker dat alredelijk groot is,want hij moet numakenwat
over 10of 15jaar de markt kanveroveren,wordt dus
alleen maar groter. Het is dus essentieel dat de veredelaar
allehulpmiddelendiehijmaarter beschikkingheeftgebruiken
kanom betere rassente maken.Het veredelingsonderzoek
heeft alstaak omtechnieken enmethodenvanuit andere
disciplineste benutten enzodanigte modificeren cqverder
teontwikkelen datzeindepraktischeveredelingte gebruiken
zijn.
12 oktober 1999 is uitgeroepen door deVerenigde Naties
als de dagwaarop de 6 miljardste wereldburger, hoogstwaarschijnlijk inIndia, geboren wordt. En20jaar
verder zaldegrens van 10 miljard mensen overschreden
worden. Hiervan zullen ca 8.5 miljard mensen indezogenaamde ontwikkelingslanden leven.Omaldeze mensen te
kunnenvoeden zaler heelwat moeten veranderen enzalde
productiviteit vanveelvoedingsgewassen verhoogd moeten
worden.Inzijn afscheidsrede als hoogleraar plantenveredeling "Meer en beter met minder" gaf Prof. Parlevlietal
enig inzicht inde problematiek die dit met zichmeebrengt1.
Vande meeste voedingsgewassen wordt maar 5tot25%
vande potentiële opbrengst gerealiseerd.Voornamelijk
stress factoren zijn de oorzaak voor de 75 tot 95%die
verloren gaat. Totdusver zijn zeer veelveredelingsinspanningen gericht geweest opverhogingvanopbrengst en
resistenties tegen ziekten en plagen.Inde komendedecennia zal meer aandacht gegeven moeten gaanwordenaan
veredeling op abiotische tolerantie; zoalstolerantie tegen
droogte enzware metalen.Dit is niet alleenvan belangvoor
ontwikkelingslanden waar het areaal goede landbouwgrond
zeer gering is,maar ook voor de ontwikkelde landenwaar
meneenmeer duurzame landbouw nastreeft.
Alwandelend langs de rekken insupermarkten inWestEuropa enAmerika blijkt echter dat ervanvoedselschaars-

te inonze maatschappij geen sprake is. Dit blijkt zowel uit
de prijs dievoor voedsel betaald moet worden als aande
diversiteit vandevoedselproducten.Watverder opvalt is
dat de kwaliteitvanvoedsel producten steeds belangrijker
wordt. Daarnaast wordt ook dehangnaar 'gezond'voedsel
of zelfs voedsel met medicinale (bij)werking steeds groter.
Binnen het Laboratorium voor Plantenveredeling waar ik
werkzaam ben zijn nutwee leerstoelgroepen actief. Deeen
houdt zichbezig met Genetische Variatie enReproductie,de
ander met Selectiemethoden enResistentieveredeling2.Alle
vier aspectenvormenonlosmakelijke ingrediëntenvanhet
vakgebied Plantenveredeling. Allevier verdienen en krijgen
aandacht inde meeste onderzoeksprojecten die uitgevoerd
worden op het laboratorium. Deaccenten zijn echter inde
verschillende projectentelkens net iets anders.Indeze
openbare lezingwil ik eenaantal resultatenvanveredelingsonderzoek op hetterrein vankwaliteit(sverbetering) metU
doornemen indecontext vandeveranderende samenleving.
Daarnaastwil ik nogaandacht besteden aanhet onderwijs
enaanenkele "rest"zaken.

Keuzes maken en concentreren
Opveelterreinen geldt de gouden stelregel 'schoenmaker
blijf bijje leesf. Kijkenwe nogeens naar hetDolfinarium.
Omte kunnenconcurreren metanderepret-enthemaparken
is het belangrijk jete richten op ééngebied.Voor het
Dolfinarium zijn dat zaken die samenhangen met zeeen
zeedieren. Landdieren die geen relatie metwater (dezee)
hebben zulje naar mijn idee niet snel aantreffen inhet
Dolfinarium. Het park is gefocusseerd op hetthema zeeen
veel aspecten die een relatie hebben met ditthema worden
getoond. Dit is ietswat ook inhetonderzoek steedsbelangrijker wordt enessentieel is omte overleven.Concurreren in
de breedte met de grote 'life sciences' bedrijven is bij

voorbaateenverlorenzaak.Concurreren indedieptedaarentegen is zeer goed mogelijk. Vandaar dat wijca 10jaar
geleden ervoor gekozen hebben om eendeelvanhetonderzoek op kwaliteitsverbetering te richten.Nuis kwaliteit een
breed begripenvoor dezelezingwilikdaartweeonderdelen
van behandelen.Teneerste kwaliteitsverbetering van
inhoudsstoffen inplanten,waarbijdenadrukop koolhydraten
(suikers) ligt ententweede onderzoek naar kwaliteitvan
aardappels.

Verbetering van inhoudsstoffen
Veelplantenzijnvoor hunoverlevingafhankelijk vaninhoudsstoffen diezeaanleggenintijdendatervoldoendevoedingsstoffen enwater aanwezigzijn.Dezeinhoudsstoffen,primaire
ensecundairemetabolieten,wordenvaakinorganenafgezet
diedienenvoor reproductie of instandhouding. Hierbijkan
gedacht worden aanzaden,wortels, knollen en bollen.In
deze opslagorganen wordt 'voedsel'opgeslagen(energie,
koolstof enstikstof) die, indien nodig,ter beschikking komt
aanhet zichontwikkelende kiemplantje of aande spruitdie
uit de moederknol ontstaat. Dit reservevoedsel kanzijn eiwit
(bonen),olie (kokosnoot), suiker (suikerbiet) enzetmeel
(aardappel). Het zalUniet verbazen datwe gekozen hebben
voor hetverbeteren vande zetmeelsamenstelling inaardappel. Hiervoor is het noodzakelijk dat we begrijpen hoe
zetmeel gemaakt (gesynthetiseerd) wordt, zodat weook
gericht kunnen ingrijpen.Omeengoede kans te hebben dat
deuitgevoerde verandering inderdaad eenverbeteringen
geenverslechtering is, is samenwerking met dezetmeelverwerkende industrie essentieel.Aangezien er nogveel
vraagtekens waren (ennog steeds zijn) over de precieze
wijze waarop zetmeelwordt gemaakt houdenwe onsook
bezig met het ophelderen vande biosynthese vanzetmeel.
Desynthese vanzetmeel,een polymeer vanglucose,vindt
plaats inzogenaamde amyloplasten. Ditzijn celorganellen

(plasticien) die door eendubbele membraan gescheiden zijn
van de rest vandecel.Alle enzymen en bouwstenen die
nodig zijnvoor het makenvan het zetmeel moeten over die
dubbele membraan getransporteerd worden. Beïnvloeding
vande hoeveelheden vandeverschillende enzymenen
bouwstenen die inde amyloplastenkomen kanduseen
geweldige uitwerking hebben op het uiteindelijke product;
zetmeel. Zetmeel is indemeeste gevallen eenmengselvan
onvertakte envertakte glucose polymeren;ookwelamylose
enamylopectine genoemd.Opslag-of reserve-zetmeelvan
verschillende plantaardige bronnen heeft eenzeer karakteristieke vorm enafmetingenkanzeer eenvoudig door
kenners onder de microscoop herkend worden.Alhoewel
voor zover weweten alle planten inprincipe over dezelfde
enzymen beschikken;zoals zetmeelsynthasen,vertakkingsenzymen,onttakkingsenzymenenzetmeelafbrekende
enzymen zoals amylases varieert het zetmeel uitde
verschillende plantensoorten sterk3. Dezevariaties zittenin
grootte envormvandezetmeelkorrels(1tot 100 micrometer;
vanrondtot ovaal).Ook de aanwezigheid vaneiwit envet
(ingraan zetmeel) alsmede deverhoudingamylose/amylopectine zijnvanbelang. Het zetmeel uitde verschillende
bronnen kentveelverschillende toepassingen. Dieworden
voor eengroot deel bepaald door de regionale beschikbaarheid, de kostenvanhet ruwe meel,maar ook door de
intrinsieke eigenschappen vanhet meel.Detoepassingen
variëren van bindmiddel inpappen en sauzen,het sterken
vangarens indetextielindustrie tot het beschermenvan
boorkoppen tijdens olieboringen.Zetmeel is een buikproduct
watwel blijkt uit dehoeveelheden diejaarlijks geproduceerd
worden. Circa 45 miljoenton zetmeelwordt geproduceerd
perjaar uit granen zoals maïs,tarwe, rijst en knolgewassen
zoals aardappel en zoete aardappel.Maïs is met 20 miljoen
ton degrootste bronvanzetmeel, de aardappelzetmeel
productie isca4 miljoenton.Ondanksdeze lagere productie
heeft hettoch eenbelangrijk aandeel (25%) indevoedselenindustriële-toepassingen. Dit komt vanwege deafwezig-

heidvaneiwit envet, het relatief hoge molecuul gewichtvan
de polymeren amyloseenamylopectine enhet hogefosfaatgehalte vanhet aardappelzetmeel. Recentnog hebbenwe
samen met de groepvanProf. StevenBall uitRijsel
(Frankrijk) aangetoond dat integenstelling tot wat menaltijd
aannam het amylose niet onafhankelijk ontstaat maar een
afsplitsing isvanhet amylopectine45. Het preciezemechanismewaardoor eenverlengde ketenvan het amylopectine
afgesplitstwordt enamylosewordt isonderwerpvanverdere
studie. Dit resultaat betekent echter dat het in principe ook
mogelijk moet zijn om het amylose gehalte inhet zetmeelte
veranderen door de amylopectine biosynthese teverstoren.
Wegebruikenverschillende benaderingen om veranderingen
inde zetmeelbiosynthesete bewerkstelligen.Eenaantal
veranderingen waarvanwe op grondvaninformatie vande
zetmeelverwerkende industrie weten dat ze mogelijk interessantzijnvoor commerciële toepassing zijn: verhogingvan
hetamylosegehalte,verhogingvanhetamylopectinegehalte
enveranderingvandevertakkingsgraad vanhetzetmeel.
Deverschillende benaderingen bestaan uit gerichte uitschakelingvangenen met behulpvantransposons enantisense
technologie eneenongerichte uitschakeling door bestraling
van het erfelijke materiaal;hetDNA.Transposons zijn kleine
stukjes DNAdieinhetgenoom heenenweer kunnenspringen.
Zo kunnen ze zich, met een kleine kans, nestelen ingenen
dieverantwoordelijk zijnvoor het makenvanéén bepaald
eiwit. Zeblokkeren (ook welmuteren genoemd) dit gen
waardoor gééneiwitofeenander soorteiwitwordtgemaakt.
Inmaïszijndoor dewerkingvantransposons een groot
aantal mutanten met meer amylose of amylopectine verkregen6. Eennadeelvandeze benadering is datje planten
moet hebben die detransposons bevatten enje moetde
basenvolgorde van het uitte schakelen gen kennen.De
frequentie waarmee hettransposon inhet gewenste gen
springt is daarnaast zo laagdatvele duizenden planten
geanalyseerd moeten worden.Detweede benadering,
mutatie inductie door bestraling, iseerder almet succes

toegepast inaardappel om eenamylose-vrije aardappelte
verkrijgen7. Nadeelvandeze benadering is datje ook hier
uitvele duizenden planten de doorjou gewenste planten
moet kunnen kiezen.Verder is deze benadering alleen
mogelijk bij planten die slechts één keer alle erfelijke
informatie bevatten (zogenaamde monopoloïdeplanten).
Veelplanten,zoalstomaatentabak, zijndiploid;zebevatten
alle erfelijke informatie induplo. Deaardappel diein
Nederland op develden staat endie indewinkels verkocht
wordt istetraploid.Zebevatvier keeralleerfelijke informatie.
Dit betekend dat elk gen inviervoud aanwezigis.
Uitschakeling vanéénvandevier genen betekent dater
nogsteeds drie intacte genenaanwezigzijn endezedus
eeneventuele mutatie verbergen.Bijde derde benadering,
dezogenaamde antisensetechniek,zalikwat langerstilstaan.
Decoderende basenvolgorde voor genen,het DNA, bestaat
uittwee strengen.Eénvande strengen bevat de informatie
voor heteiwit waarvoor het gen codeert. Deandere streng
bevat géén informatie, maar is complementair aande
streng met de genen.Vergelijk het maar mettwee helften
vaneen rits. Deene bevat het sluitingsmechaniek maar kan
zonder deandere helft vande rits niets doen.Met hetDNA
kunje nugaan sleutelen.Je kunt bijvoorbeeld eengen
omgekeerd terug zetten ineen streng.Ofje zet het genin
deandere streng.Dit soort ingrepen brengen de plantvan
slag. Het resultaat ervan kanzijn dat de plantdat gen niet
meer ineiwit omzet. Demethode waarmee mende'geknutselde' genen inde plantterugzet noemt mentransformatie.
Bijaardappel enveel andere dicotyle planten gebruikenwe
de bodembacterie Agrobacteriumtumefaciens als hulpje8.
Deze bacterie kan DNAnaar planten overdragen endoet dat
redelijk effectief. Omdetransformatie succesvolte laten
verlopen is het nodig dat uit stukjes blad of stengelweer
volledige planten kunnen groeien. Dit proces noemt men
regeneratie.Alleen die cellendie ook daadwerkelijk DNAvan
deAgrobacterium hebben ontvangen mogenuitgroeien.
Daarom zorgt men ervoor dat naast hetantisense genook

nog eenander gen,eenmerkergen,wordt overgedragen
zodatwe later kunnen selecteren.Meestal gaat het omeen
antibioticum resistentie genof eenherbicide resistentiegen.
Debehandelde cellenworden gekweekt op een medium met
daarin het herbicide of antibioticum.Alleen die cellen diehet
merkergen voor een bepaald herbicide of antibioticum
hebben ontvangen kunnen groeien op dit medium.Zijzijner
resistent tegen.Deandere plantencellen die de selectie
merker niet bezitten gaan dood.Met het overbrengenvan
het merkergen endaarmee ook het antisense gen hoopje
planten(transformanten) te vinden dieveranderd zijnvoor
bepaalde eigenschappen. Integenstelling tot de bestralings
aanpak maakthet bijdeze benaderingniet uitof heteen
plantis met één,twee of vier genomen.Alle genen kunnen
erdoor getroffen worden.Het eindresultaat is dat inongeveer 50%vandegeregenereerde planten het betreffende
gen minder of helemaal niettot expressie komt. Dezebenadering hebbenwij met succes gevolgdvoor het gencoderendvoor het enzym korrelgebonden zetmeelsynthase9.Van
dit genwas reeds bekend (uitonder andere maïs) dat als
het niet meer functioneerde aanleiding gaf tot plantendie
geenamylose meer maakten. Intetraploide aardappelen
vanhet zetmeel ras Karnico werden op deze manier transformanten verkregen die geen amylose meer synthetiseerden10.Dezeamylose-vrije of hoog amylopectine zetmeel
aardappelenwerden in 1991verkregen.Het zetmeel bleek
geen korrelgebonden zetmeelsynthase activiteit meer te
bezitten en erwas dus bereiktwatwewilden. Uitgebreide
testen zowel bij NIKO-TNO,AVEBE, Levensmiddelennatuurkunde en bijPlantenveredeling gaven aandat hetamylosevrije zetmeel duidelijk andere eigenschappen bezat danhet
normale zetmeel"1213. Enbij producttesten,doorAVEBE
uitgevoerd, bleek dat de eigenschappen vandit zetmeel
superieur zijn over dievannormaal aardappelzetmeel.Uit
alletransformanten diewe haddenverkregenwerden er in
eerste instantie 10 geselecteerd. Dezewerden beoordeeld
op hunlandbouwkundige eigenschappen, zoals resistenties

tegen bepaalde ziekten enop opbrengst. Uiteindelijk werden
er drietransformanten geselecteerd enopgenomen inzogenaamde rassenbeproevingen. In 1995 werdentweevan
deze klonen als ras erkend.Zijworden Apriori enApropos
genoemd". Dewegvoor grote aanbouw vandeze rassen
stond open.Twee aspectenvandit meelwil ik hier kort
bespreken.Deeerste is hetfeit dat de producent vandit
type zetmeel milieubewuster kanwerken.Bijde normale
verwerking vanaardappelzetmeel is hetvan groot belang
dat deviscositeit van het meelniette hoog is.Tehoge
viscositeit zorgt er namelijk voor dat het zetmeel gaat
zwellenengeleren;er ontstaat eendikke brij die niet door
buizente transporteren is.Inhet normale proces wordtde
viscositeit kunstmatig verlaagd door het zetmeel tebehandelenmetzuur.Inlatere stappenvanhetverwerkings-proces
moet dit zuur weggewassen worden enhiervoor gebruikt
men loog. Loog enzoutzuur afvalstromen worden geloosd
op hetoppervlaktewater enkomen dusterecht inhetmilieu.
Hiervoor moeten voorzieningen worden getroffen enmoet
eenafvallozing heffing worden betaald.Hetamylose-vrije
zetmeel maakt het gebruik vandezetwee chemicaliën grotendeels overbodig omdat deviscositeit albeduidend lager
is dandatvan normaal aardappelzetmeel. Dit betekent dat
de productiekosten vanhet zetmeel lager uitvallenvanwege
besparing op de kostenvoor dechemicaliën, maar ook
omdat de afvalstoffen heffingen lager uitvallen.Verder iser
natuurlijk eenvoordeelvoor het milieu omdat er minder
afvalstoffen geloosdworden.Dathet
amylose-vrije zetmeel ook inde product applicatie zeer
goed presteert kangeïllustreerdworden met product
Quicksolan SPR.SPRstaat voor synthetic polymer replacer,
letterlijk synthetische polymeer (dus uit aardolie gemaakt)
vervanger. Indetextielindustrie worden lange garens
gebruikt om bijvoorbeeld T-shirts te weven.Degarens lopen
meteengrotesnelheidlangsallerleispoelendoordemachines
die dittextielweven.Omte voorkomen dat de garens
breken,waardoor hethele productieproces stop gezet moet

wordenworden de garens 'gesterkt*. Dit houdt indathet
garen bedektwordt met eenlaagje synthetisch polymeer
waardoor het garen minder snel breekt; hetwordt dus
letterlijk sterker. Menheeft nuzo een'garenversterkend'
product gemaakt vanamylose-vrijaardappelzetmeel. Het
versterkende effect van dit amylose-vrijezetmeel product
zorgt er nuvoor dat de machines ca 30%sneller kunnen
draaien. Indezelfde tijdseenheid kandus 30%meer textiel
gefabriceerd worden wat zorgtvoor lagere productiekosten.
Het is dus duidelijk dat detechnische kwaliteiten vandit
zetmeel zeer goed zijn. Detechnische kwaliteiten vormen
echter slechts één aspect waar rekening meedientte
worden gehouden.Demethode waarmeewij het zetmeel
hebbenveranderd duidt men aanonder de naam genetische
modificatie. Wilmen deze methode gebruiken danzijner
allerlei richtlijnen die menmoet volgen envergunningen die
menmoet hebben.Dit loopt vanaf het eerste moment dat
menop het laboratorium besluit om eenantisense construct
te maken,viahet inde kas enhetveld brengenvande
transgene plantentot hetmoment dat mende planten op
grote schaalwilgaantelen. Het ministerie vanVROM,zorgt
viadeCOGEM15(commissie genetische modificatie) diede
minister adviseert, voor uitgifte entoezicht op devergunningen.Wilmeneengenetisch gemodificeerde plant of de
producten daaruit op de markt gaan brengendan krijgt men
ook met andere instanties enministeries te maken.
Hieronder vallen hettoelaten tot de rassenlijst, vergunningen
om de planten of producten ende bijproducten alsvoedsel
of veevoeder opde markt te brengen.Er is dus eenheel
systeem vanvergunningen,controles enmonitoring opgezet
omte zorgendat genetisch gemodificeerde producten niet
zonder meer op de markt komen.Menzou zelfs kunnen
bewerendat genetisch gemodificeerde producten meer en
uitvoeriger getest worden danvergelijkbare traditionele
producten.Toch bestaan er grote weerstanden tegen
genetisch gemodificeerde producten zoals een ieder vanU
heeft kunnen lezen inallerlei dag-enopiniebladen.Voor een
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deelzijndeze weerstanden te wijten aan de gebrekkige
informatie voorziening. Daarnaast speelt keuzevrijheid een
andere belangrijke rol.Menwil indewinkel kunnen kiezen of
menaldanniet genetisch gemodificeerde producten koopt.
Door het instellenvanverplicht labelen komt men hier in
Europa aantegemoet. InAmerika ligt dit anders daar is
labeling niet verplicht.
Maarterug naar deverandering vanhetzetmeel.Hetfeit
dat amylose-vrijzetmeel zo eenvoudigte verkrijgen was
gekoppeld aande bijzondere eigenschappen van het meel
maakte dat ook andere modificaties werdengeprobeerd.
Alhoewel diewetenschappelijk zeer interessant waren(zoals
verhogingvandevertakkingsgraad vanhet meel16),bleken
demodificaties onvoldoende te zijnvoor praktischetoepassingen.Aangezien er meer dan25 genen direct betrokken
zijn bij dezetmeel biosynthese ener dus zeer veelmodificaties denkbaar zijn, ishet noodzakelijk om een betere voorspelling te kunnen makenwelk gen de meest nuttigeveranderingteweeg kan brengen.Daarom zijnwe ons meer en
meer gaan richten op defysisch-chemische en Theologische
eigenschappen vanzetmeel enandere polymeren van
suikers. Dankzijeen subsidie van het ministerievan
economische zakenvia hetPPS-MIBITON17(publiek private
samenwerking) programma warenwe instaat om het
Laboratorium voor Polymere Koolhydraat analyses opte
zetten. Dezefaciliteit heefttot doelom analysesaan
polymère koolhydraten op microschaalopte zetten.Een
vande nadelenvande bestaande faciliteiten is dat zijveel
materiaal nodig hebben om analyses mee uitte kunnen
voeren. Bijde genetische modificatie benadering zijn er in
eerste instantie zeer veel monsters te analyseren waarvan
maarweinig materiaal voorhanden is. Ditvereist een andere
analyse mentaliteit enopzet.Verder is het zo dat het bijde
hand hebbenvan zo eenfaciliteit het mogelijk maakt om
gericht bepaaldemodificaties opte sporen,zoalseenandere
viscositeit of ander smeltgedrag. Hetop eengoede manier
kunnen uitvoeren envooral interpreteren vande resultaten
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verkregen met deverschillende apparaten maakte hetnoodzakelijk om samenwerking te zoeken met groepen die meer
indeze disciplines thuiswaren danwijals veredelaars,wat
resulteerde in samenwerking met onder andere levensmiddelenchemie. Deze samenwerking heeft er medetoe geleid
datwe ook onderzoek zijn gestart naar koolhydraten incelwanden18ennaar andere opslagproducten zoalseiwitten.

Aardappels koken
Aardappelen zijn eenbelangrijk Nederlands akkerbouwgewas. InNederland wordt perjaar ca 185.000 hectare
aardappels aangebouwd. Daarvan bestaat 30% uitfabrieksof zetmeelaardappelen,45%uit consumptieaardappelen en
25%uit pootaardappelen19. Nederland is de grootste pootgoedaardappel exporteur ter wereld enherbergt degrootste aardappelzetmeel verwerkende industrie. Zoalsuitde
opsomming alblijkt zijn er drie grote groepenaardappelen.
Voor zetmeelaardappelen is hetvan belangdat zeveelzetmeel bevatten,terwijl dat voor consumptieaardappelen juist
niet zo gewenst is.Pootaardappelen daarentegen moeten
niet alte groot of kleinvanafmeting zijn enmoeten naplantenvrij snelweer kiemen.Ook binnen de consumptieaardappelen zijn zeer veelverschillende soorten aardappelen
gewenst alnaar gelang huntoepassing als patat, chips of
voorgekookte aardappel.Binnen hetLaboratorium voor
Plantenveredelingwordt alsinds ca 40 jaar onderzoek
gedaan aanaardappel.Kruisingsonderzoek, het ontwikkelen
vanaardappelen met bepaalde gewenste kenmerken of
resistenties, speelde enspeelt een grote rol inhet onderzoek. Het kruisen vanaardappels is eentijdrovende bezigheid. Uit bijna 100.000 zaden die uit de kruisingen worden
verkregen moeten vervolgens de beste klonen geselecteerd
worden. Het is lastig om dejuiste combinaties te maken
vanwege hetfeit dat de aardappelvier genomen heeft.
Goede ouders kunnen slechte nakomelingen gevenen
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omgekeerd.Het is dus eenproces van kiezen,waarbijelk
jaar minder planten overblijven.Hetduurt eenaantaljaren
voordat men potentiële goede planten kan beoordelen op
belangrijke eigenschappen zoalsopbrengst en resistentie
tegen nematoden. Uiteindelijk moet menna 10 à 15jaar
hopen dat er nog steeds een kloon aangehouden isdie
beter is danalhet bestaande materiaal.Die kloon kandan
aangemeldworden als ras.Verder is het instandhoudenvan
een raswanneer mendie eenmaal heeft ook een redelijk
arbeidsintensieve endure bezigheid,omdat aardappel
vegetatief vermeerderd wordt via pootaardappelen.Deze
moeten gegarandeerd hetgoede genotype hebbenen
moetenziektevrijzijn.Hetzoudusaanzienlijk helpenwanneer
menveel sneller wistwelkevande 100.000 planten nude
beste zijn enwanneer mendeze goede plantenveel sneller
tot ras zou kunnen maken.Door het kruisen wordener
nieuwe combinaties gegenereerdwaaruit deveredelaar
door selecteren eenras ontwikkelt. Isdeeneouder een
roodschillige aardappel ende ander eenwitschillige danis
selectie vande nakomelingen met degewenste schilkleur
relatief eenvoudig,als er knollengevormdworden.Echter
veeleigenschappen waaronder enkele vandemeestbelangrijke, zoals opbrengst, vroegheid en tolerantie tegenabiotischefactoren zoals droogte,vererven niet zoeenvoudig.
Dezeeigenschappenwordendoor zeerveelgenenbeïnvloed
(polygeen) enzijn inveelgevallen gevoeligvoor milieuomstandigheden enafhankelijk vanhet ontwikkelingsstadium
vande plant. Menspreekt hier over kwantitatieve eigenschappen inhet engels ookwel "Quantitative Trait Loci"
oftewel QTLgenaamd.Sinds de komstvan moleculaire
ofwel DNAmerkers is het echter ook mogelijk dezeeigenschappen te volgen.Hiervoor is hetwel eerst nodig datde
gewenste eigenschap inelke nakomelingvaneen kruising
individueelwordt vastgesteld. Omeenzo betrouwbaar
mogelijke hoeveelheid resultaten te krijgen werken we met
een populatie van250 planten.Omdegenetica vande
overerving niette gecompliceerd te maken hebbenweeen
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kruising gemaakt tussen twee diploïde ouders. Ditjaar iser
eenzeergroteveldproef uitgevoerdwaarbijeenpromovenda,
samen met eengroot aantal hulpkrachten van Unifarm,in
tweewekelijkse intervallen de ontwikkeling vande 250
nakomelingen boven enonder degrond heeft geanalyseerd.
Hierbijgaat onze bijzondere interesse uit naar aldieaspecten diete maken hebbenmet knolzetting, knolgrootte, knolverdeling en knolaantal.Dit gebeurt in samenwerking met
de leerstoel gewasfysiologie. Indiezelfde populatie isook
gekeken naar andere knol kwaliteitseigenschappen zoals
kooktype,verkleuring na koken,chipskwaliteit,oogdiepte en
ca 25 andere eigenschappen. Bijeerder onderzoek op
Plantenveredelingisvanelkindividuookeenzeeruitgebreide
moleculaire Vingerafdruk' verkregen20.Devingerafdruk is
verkregen door hetDNAvanelke plantte isoleren ener een
letterlijk eenafdruk, een bandenpatroon,vantemaken.
Deze afdruk of DNAprofiel isvoor elke plant uniek.Hetis
preciesbekendopwelkvaneenvandetwaalf chromosomen
eengroot aantalvande individuele banden uitde afdrukvan
elke plant ligt.Wekunnen nude resultatenvanhet koken
vandeverschillende plantenvergelijken met de individuele
bandenpatronen. Indien bij eenplant met een bepaald kooktype ook altijd eenbepaald bandenpatroon hoortdan
moeten ze dus met elkaar verbonden zijn.Je kunt immers
nuaandehandvanhet bandenpatroon voorspellen welk
kooktype de aardappel zalhebben.Deze koppeling iseen
zeer belangrijk aspect ende sterkte vande koppeling is
bepalendvoor het succes om uiteindelijk 'het genvoor
kooktype'te kunnen isoleren.Opdeze manier hopenwe
dusDNAmerkersteontwikkelendiedeveredelaar vervolgens
kangebruiken om al inzaailingstadium de plantente identificeren die het door hem gewenste kooktype bezitten.Het
hangt natuurlijk vande belangrijkheid vandeeigenschap af
of hijdat ook daadwerkelijk gaat doen.Desterkte vande
koppelingtussen het kooktype ende DNAmerkers iszeer
belangrijk enbepaald dewaarde vande merker. Isde
koppeling inallerleiverschillende kruisingen en bijzeerveel
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planten altijd absoluut dan ligt de merker heeldicht tegen
deeigenschap aanenzou zelfswelde genetische informatie voor die eigenschap kunnendragen.Opdezewijze
kunnenwedus de genen isoleren dieverantwoordelijk zijn
voor het kooktype.
Eenbenaderingvande andere kantvolgen we ook metde
zogenaamd 'candidate-gene approach'(kandidaat-gen
benadering).Hierbijproberenwevantevoreneeninschatting
te makenwatvoor soort genenwellicht een rol spelen bij
de eigenschap waarinwe geïnteresseerd zijn. Bij kooktype
zoujeje kunnenvoorstellen dat de celwandsamenstelling,
decelgrootte ende hoeveelheid zetmeel per cel bepalend
zijnvoor het uiteindelijke resultaat;vaste,kruimigeof pap
aardappels. Door nude genen betrokken bijde celwanden
zetmeel biosynthese om te zetten ineen bandenpatroon bij
elkvande 250 nakomelingen uit deeerder genoemde
kruising kunje nagaan of er genen zijndie koppeling met
het kooktype vertonen.Als die genen alaanwezig zijndan
kunje deexperimenten relatief eenvoudig uitvoeren.Zijner
geen genenvoorhanden dan bestaan er eenaantalverschillendetechnieken om die genen inhandente krijgen.De
meest eenvoudige is soortgelijke genenuit andere planten
te gebruiken als monster. Eenandere methode is diewaarbijje twee extremen met elkaar vergelijkt enalle genendie
bij dietwee stadiatot expressie komentegen elkaarwegstreept. Uiteindelijk houdtje alleen maar die genen over die
specifiek voor eenstadium zijn. Dezetechniek wordt 'differentialdisplay* genoemd.Omgenente isoleren die betrokkenzijn bij de knolvorming hebbenwijgebruik gemaaktvan
een op ons laboratorium opgezette techniek van 'RNA
fingerprinting'21. Dezetechniek hebbenwetoegepast op
een invitro knol inductie systeem ineensamenwerkingsproject metdeleerstoelgroep plantenfysiologie22.Vanplanten
die zodanig opgekweekt waren dat ze op het punt stonden
om knollente vormenwerden okselknoppen geïsoleerden
op een medium met 80 g/l sucrose gezet. Binnen 5tot 6
dagenwas indeokselknoppen eenzichtbaar knolletje
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gevormd. Het hele experiment duurde 11dagen enelke
dagwerden een aantalexplantaten geoogst en invloeibare
stikstof ingevroren.Later werd uit deze monstersRNA
geïsoleerdenhiervanwerdindereageerbuis complementair
DNAgemaakt. Dit cDNAvande 11tijdstippen werdvervolgens infragmenten geknipt met restrictie-enzymen. Met
behulpvande polymerase ketting reactie (PCR)werdende
verschillende fragmenten vermenigvuldigd.Afhankelijk van
de eindjes vandefragmenten kunnenverschillende fragmentenvermenigvuldigd worden enontstaat eenRNAvingerafdruk of bandenpatroon. Die bandendie zichtbaar werdenof toenamen insterkte op het moment dat de invitro
knolvorming begonwerden geïsoleerd.Opdeze manier
hopenwe genen inhandente krijgen die belangrijk zijnvoor
het knolvormingsproces. Circa 150 cDNAfragmenten werdengeïsoleerd ende basenvolgorde vandeze fragmenten
werd bepaald. Deze cDNAfragmenten worden ook gebruikt
inde'candidate gene' benadering23.Aanhet eindvan dit
jaar hopenwe eengroot aantalvande kwantitatieve kwaliteits eigenschappen gelokaliseerd te hebben enzullenwe
een keuze gaan maken omtot de isolatie vaneenaantal
van deze eigenschappen te komen.

Ontwikkelingssamenwerking en keuzes maken
Ikhoor sommigen vanUaldenken;wat heeft alleswat ik
tot nutoe verteld heb numet die 10 miljard burgers enhet
probleem vanvoedseh/erschaffingte maken?Welnuaardappelen zijnweliswaar belangrijk voor Nederland,maar niet
voor de meeste ontwikkelingslanden. Indeze landenzijn
zogenaamde 'orphan crops' zoalstara, sorghum,zoete
aardappel encassave belangrijk. Dit zijn zetmeel gewassen
die zowelals voedsel gewas als als industrieel gewas
gebruiktworden.Wekunnen de ervaringen opgedaan met
aardappelvertalen naar een aantalvandeze gewassen.In
sommige gevallen omdat de inhoudstoffen vergelijkbaar zijn,
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inandere gevallen omdat deveredelingsprincipes gelijk zijn.
Wijwerken inons laboratorium aanhet gewascassave.
Cassave,ookweltapioca genoemd,is een voedselgewas
voor 500 miljoen mensenvoornamelijk inAfrika endelen
vanZuid-Amerika.Het komtvoor indetropische ensubtropische gebieden van Zuid-Amerika,Afrika enAzië als
houtig struikgewas. Hetwordt geteeld vanwege zijnverdikte
wortels (wortelknollen) waarin zichveel zetmeel bevindt24.In
landen zoalsThailand,Indonesië enBrazilië wordt cassave
commercieel geteeld en is eenbloeiende zetmeel industrie
ontstaan25. InAfrika echter zijner grote verliezenaan
cassave oogsten door eenzeer agressief virus. Ditvirus,
hetACMV(African Cassava Mosaic Virus),heeft inhele
delenvanAfrika deteelt volledigverwoest. Veredelingvan
cassave omvirus resistente plantente verkrijgen verloopt
zeer traag.Eenvande problemen is namelijk dat cassave
een(allotetraploide) kruisbevruchter is die vegetatief
vermeerderd wordt.Veredeling duurt 10 a 15jaar.Een
mogelijke oplossing zou kunnenzijn om door genetische
modificatie goede cassave variëteiten resistentte maken
tegen hetvirus26.Voor genetische modificatie is hetnoodzakelijk dat er uitcellenweervolledige planten kunnen
groeien endat die cellen getransformeerd kunnenworden.
Datwastot catweejaar geleden nogniet mogelijk. Wijzijn
eringeslaagd om als eenvande drie laboratoria inde
wereld cassave te transformeren waardoor dewegvrij is
gemaakt om netals inheteerder genoemde aardappel
onderzoek cassave genetischte verbeteren27.Wijhouden
ons niet zelf metvirusresistentie incassave bezig maar
richten ons opeenander probleem dat dit gewas kent.
Cassave is eenwortelknolgewas. Deverdikte wortel isgeen
overlevingsorgaan zoals de aardappelknol dat wel is.Dit
houdt indat zodra dewortelknol geoogst is deze vrij snel
verwerkt moetworden omdat er anders eenverrottingsproces inwerkingtreedt. Hierdoor is de knol niet meer
geschikt voor consumptie of voor de isolatie vanzetmeel.
Dit proces (ookwel 'post harvest deterioration' genoemd)
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komtvoor bijallecassavegenotypen28.Sommigegenotypen
hebbenereerder of meer lastvandananderen.Wijproberen,
langs moleculaire weg, het mechanisme te ontrafelen dat
verantwoordelijk isvoor ditverrottingsproces. Ineerste
instantie zijnwe begonnen zelf nate gaanwat er nuwelen
nietwaar isvande inde literatuur geclaimde zaken.Een
vande steeds terugkerende opmerkingen was dat het
zetmeel vancassave wortelstokken alvrij snel nade oogst
zo slecht werd dat hetniet meer te gebruikenwasvoor
allerlei toepassingen. Uitons onderzoek bleek dat dit op
grondvanallerlei fysisch-chemische analyses niette
bevestigen was.Pas 12 dagen nade oogst bleek dat deze
eigenschappen veelslechter warendanmeteen nade
oogst. Welkondenwe bevestigen dat reedsvrij snel nade
oogst allerlei fenolische verbindingen gemaaktwerden.
Dezeverbindingen zorgden ervoor dat het zetmeelenigszins gekleurd werd.Mogelijk dat dezeverbindingen ook een
negatieve invloed op de smaakvanhet meelkunnen
hebben, dat hebbenwe echter niet kunnenbepalen.
Alhoewelwe eenaantalgenen hebbengeïsoleerd die
mogelijk bepalend zijnvoor ditverrottingsproces hebbenwe
nog langgeen oplossingvoor dit probleem.Devoordelen
voor de boeren lijken evident. Dewortelstokken kunnen
geoogst worden als zegoed zijn en kunnen opgeslagen
worden totdat zeverder verwerkt of getransporteerd worden.Voornamelijk dit aspectvanverder kunnentransporterenzou de infrastructuur vandecassave zetmeelindustriein
Thailand drastisch kunnenveranderen. InThailand,maar
ook inandere delenvandewereld waar eencassave zetmeelindustrie bestaat, zijner veel relatief kleinezetmeelfabrieken. Deze bevinden zichmidden inhetteeltgebied van
decassave. Kleinevrachtwagens die circa 1ton wortelstokkenkunnen ladentransporteren decassave vandevelden
naar defabrieken.Het zijn mensen dievoor zichzelf werken
enhun actieradius is 30 km.Zij laden devers geoogste
wortelstokken direct naast hetveldop envervoeren diedan
naar defabrieken.Erzijn boeren coöperaties dieovereen-

18

komsten hebben metfabrieken omte leveren,maar er zijn
ook boeren die aantussenhandelaren leveren.Bijaanvang
vande zetmeelcampagne staan er mensenvande fabrieken
langs dewegomte zorgen dat defabrieken waar zijvoor
werken voldoende aanvoer vanverse wortelstokken krijgen.
Hoeverder defabriek vanhetveld afligt, hoe groter de
kans dat een concurrent devracht binnen krijgt. Zounuhet
verrottingsprobleem opgelost zijn danzoudende geoogste
cassave knollengeoogst enopgeslagen kunnenworden.
Wanneer ervoldoende oogst binnen gehaaldwas zouden
grotere vrachtwagens met eengrotere actieradius de
wortelstokken kunnentransporteren. Ditzou betekenen
dat de kleinetransporteurs overbodig worden endat er veel
minder, maar wel grotere,fabrieken zouden kunnenkomen.
Daarnaast zouden erveelmensen die direct of indirect in
het huidige systeemwerkzaam zijn zonder werk komente
zitten.Ditiseenonderwerpwaar bedrijfskunde eneconomie
een belangrijke bijdrage kunnen leveren.Oriënterende
gesprekken over eendergelijke studie hebben inmiddels
ook alplaatsgevonden met de leerstoelgroep marktkunde.

Samenwerken en verbeteren
Uit het bovenstaande blijkt dat plantenveredelaars enonderzoekers inde plantenveredeling opalle mogelijke manieren
samen(moeten) werken met verschillende disciplines.
Samenwerking is iets wat 'natuurlijk' moet groeien enwat
mede bepaaldwordt door de keuzevanhet onderzoek.
Samenwerkinggedijt het bestalser sprake isvancomplementariteit inhet onderzoek, maar vooral ook als het 'klikf
tussen de betreffende onderzoekers. Met eenaantalbinnenenbuitenlandse groepen is op deze manier inverschillende
velden eengoede samenwerking opgebouwd die hetene
jaar intenser is danhetandere.
Depositieve rolvandiverse EUprogramma's magdaarbij
zeker niet onvermeld blijven.Dit heeft inhetverleden echter
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doorgaans groepen samengebracht die meer ineikaars
verlengde lagen dancomplementair aanelkaar waren.Met
hetvijfde kaderprogramma lijkt daar verandering inte
komen en moeten ook de alfa-engamma-wetenschappen
inde projecten geïncorporeerd worden.Alhoewel dat voor
de meeste bètawetenschappers ineerste instantie een
probleem zalzijnzal dat leidentot meer maatschappij
gerichte projecten. Hetzalvooral voor de individuele
onderzoekers (aio's en postdocs) eenvoortreffelijke kans
zijnom ook buiten huneigen discipline ervaring opte doen
met het oplossenvanwetenschappelijke problemen.Een
mooivoorbeeld hiervan is hetonlangs gestarte PROFETAS
programma. Indit onderzoek project waarbij getracht wordt
om plantaardige eiwitten als goedalternatief voor dierlijke
eiwitten te ontwikkelen onderzoeken technische groepen de
mogelijkheden ensociale groepen de implicaties.
Samenwerkingsverbanden vormen naar mijn idee ook de
voedingsbodem voor nieuwe,betere, onderzoeksinitiatieven.
Alleenop deze manier zalhet ook indetoekomst mogelijk
blijvenomvoldoende wetenschappelijke vooruitgangte
boekenentegelijkertijd tegemoet te komen aandewensen
vanuit de maatschappij. Desteeds verder voortschrijdende
automatisering endedaarmee samenhangende hogere
kosten voor faciliteiten dwingentot concentratie van onderzoeksinspanningen. Steeds vaker zaldaarbij een(aantal)
groep(en) eenloketfunctie gaan vervullen om zosubsidieverleners enopdrachtgevers eencompleet pakketaan
onderzoeksmogelijkheden te kunnen bieden.Eenvoorbeeld
vanzo een samenwerkingsverband is het Carbohydrate
Research Centre Wageningen.Eenaantal leerstoelgroepen
enDLOinstituten hebben besloten om gezamenlijk het
onderzoek aankoolhydraten te structureren envaneen
gezicht te voorzien.Viadit centrum wordt onderzoek aan
koolhydraten van plantenveredelingtot enmet organische
chemie bij elkaar gebracht enwaar mogelijk geïntegreerd.
Opeenwat hoger niveau kunje de recente ontwikkelingen
rondde oprichting vanhetWageningen Universiteiten
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Researchcenter ook eensamenwerkingsverband noemen.
Hierwil ik echter weleenaantal kanttekeningen bijplaatsen.
Mijnmoeder was altijd dol op spreekwoorden eneenvande
spreuken die zehier zou gebruiken zou luiden:nooitde
handbijtendieje voedt. Welnu ikwilzeker niet bijten,maar
weleen beetje knagen.Het staat buiten kijf datschaalvergroting ensamenwerking tussen de DLOinstituten,
Wageningen Universiteit ende proefstations bittere noodzaak is,wilWageningen ook indetoekomst kunnenoverleven.Als ik hetonderzoek inNederland endaarbuiten
bekijk danis er bijna geen enkele andere plaats ter wereld
aante wijzenwaar eenzo sterke concentratie aanhoogwaardige planten onderzoeksgroepen aanwezig is.Adel
verplicht, endus zullen onvermijdelijke concentraties en
schaalvergrotingen noodzakelijk zijnalwas het alleenmaar
om die hoogwaardige infrastructuur instandte houden.Ik
juich de samenwerking danookvan harte toe, alleenontbreekt er naar mijn mening iets inhet proces.Dedrukvan
bovenaf om samente werken of zelfs tefuseren iszwaar,
maar begrijpelijk. Dit leidt bijsommige delenvandetotale
organisatie tot irritatie opwekkende capriolen.Ookdat is
begrijpelijk ineenfusieproces waarbij er sprake isvan
ongelijkheid inontwikkelingsniveau vande verschillende
partners.Wat ik echter niet begrijp is dat er geen aandacht
is voor hoe dewerkvloer denkt over de beoogde partners.
Er is geen proces dat ervoor zorgt dat er begrip voor en
objectieve kennis over de respectievelijke partners bijde
werknemers gekweekt wordt. Samenwerking tussen
verschillende partijen kan naar mijn idee alleenmaar
succesvolworden als op alle niveaus met respect, wederzijdsvertrouwen ineikaars kunde endeskundigheid ende
wilom er samenwat mooiers vante maken opgetreden
wordt. Dat mis ik.Voor eendeel is de Universiteit daar zelf
verantwoordelijk voor, wantte vaak wordt nog
Leerstoelgroep belanggeprevaleerd boven het belangvan
Departement of Universiteit. Ietswat ook duidelijk naar
voren komt inde aan-of afwezigheid bijvergaderingen in
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commissies die opgezet zijn om het eenwordingsproces te
vergemakkelijken. Daarnaast is het, ook infusie of samenwerkings verbanden, nog steeds zodatje eet of gegeten
wordt alsje nietoppast. Respect, indien nietgegeven,kun
je ook afdwingen door daden.Kunde endeskundigheid kun
je nadrukkelijk onder deaandacht brengenvandetoekomstige
partner. Dat is niet zo Nederlands maar somswel heelprettig omte doen.Bovenal echter moet er de uitdrukkelijke
wens zijn, zowel inwoord als daad,om er inderdaadsémen
enniet alléénwat moois vante willenmaken.Deoptie om
er alleenwat vante maken is er eendiewellichtvoor de
korte termijn zalwerken maar zeker nietvoor detoekomst.
Dedrie potenvanWageningen UR(Universiteit, institutenen
praktijkonderzoek) hebben elkaar daarvoor veelte hard
nodig.

Onderwijs
Zoals aanhet begin alaangekondigd zou ik ook nogwat
over hetonderwijsvermelden.Tijdens hetschrijvenbemerkte
ik echter dat ikalzoveel aandacht, endustijd, kwijtwas
met het onderzoeksgedeelte dat er voor onderwijs nietveel
overblijft. Gelukkig magdat ook,want ik hebgeen leeropdracht. Volgens velen die het kunnenweten hebjewel
de lusten maar niet de lasten alsje persoonlijk Hoogleraar
bent. Maar over welke lasten hebbenwehet eigenlijk.Als
onderzoeker is het idee dat er geen colleges of practica
gegeven hoevente worden soms heelverlokkend.Jeziet
dat sommige Universiteiten daar ook op ingaan door banen
aante bieden met eenlage onderwijsbelasting29. Maar ishet
werkelijk zoeen belasting.Het is duidelijk dat goed onderwijsverzorgen andere kwaliteiten vereist dangoed onderzoek doen.Echter zonder onderzoek geen goed onderwijs.
De snelheidwaarmee deontwikkelingen inhet onderzoek
gaanvereist eennauwe koppelingtussen detwee, zodat
recente ontwikkelingen inhet onderwijs worden opgenomen
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voordat zeverjaard zijn. Met namede interacties met
steeds nieuwe studenten is een heel interessant aspectvan
mijn baan.Niet alleen met de reguliere studenten,maar ook
met MSc en PhDstudenten en aios. Met name het onderwijs aanPhDstudenten enaios, indevormvan'Summer1
en'Autumn'scholen,geeft mijzeerveelvoldoening.De
huidige herprogrammering vanhet onderwijs, alhoewelweer
uitgevoerd ineenwaanzinnig hoogtempo, biedt naar mijn
idee goede mogelijkheden om de studenten vaktechnisch
goed opte leiden.Daarnaast is er ook ruim voldoende
aandachtvoor allerlei maatschappelijke aspecten die
samenhangen met de opleiding. Met nameover deintegrerende vakken,waarbij alle aspectenvanhetplantenonderzoek aan bod kunnen komen, benik enthousiast.
Tweedingenwaarin deWageningse studie zichvanandere
studies onderscheidde warendegrote keuzevrijheid ende
daarmee verbondenvakkenende(aldanniet verplichte)
stage. Dat eerste zal nade herprogrammering, inieder
geval invakken aanbod,minder zijnendat lijkt meniet
meer dan reëel.Het is niette verantwoorden omvoor
slechts enkele studenten perjaar een heelvak instandte
houden.Welhoop ik dater inhet nieuwecurriculum nog
voldoende vrijheid over blijft voor zowel student als leerstoelgroep. Watde stage betreft, dankzij de uitbreidingvan
de studieduur tot 5jaar is daar weer volop ruimte voor.De
stage is de manier voor studenten om zowel vakinhoudelijk
alsook sociaalmaatschappelijk ervaringopte doen.Hetis
bovendien eengoede manier omWageningen Universiteit
bekendte maken indewereld.Datvande inhoudvande
stages eenbepaald niveauvereistwordt is danookeen
goede zaak. Er magechter niet uit hetoogverloren worden
datmetnameindeveredelingdestage ookeenuitstekende
manier isom eentoekomstige werkkring inde praktische
veredelingte leren kennen.Omgekeerd is de stage bijuitstek geschikt voor bedrijven omte zien of er een passende
toekomstige werknemer bijzit. Met de reeds eerder
genoemde herprogrammering is het naar mijn idee danook
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belangrijk dat er een goede balans ontstaat tussen de
verschillendevakkenteelt,veredelingengewasbescherming.
Die kans ligt nuvoor hetgrijpen.Daarnaast is het nu,naar
mijn mening,ook eenuitgelezen moment om de studiecoördinatie endewervingvoor de studierichting L3 breed
opte zetten, metvoldoende objectieve aandacht voor alde
verschillende aspecten binnendie studierichting.

Toekomst?
De plantenveredeling bevindt zich ineenturbulente wereld
enfase. Enerzijds iser de eis om steeds meer voedsel,van
steeds hogere kwaliteit,te produceren op steeds slechtere
gronden.Anderzijds is er hetverlangen omte komen tot
eenduurzame landbouw waarin landbouw producten ook
een steeds belangrijkere rol als industriële grondstof krijgen. Omaldeze doelstellingen te verwezenlijken, enaande
wensen van ieder individutegemoet te komen,zaldeveredeling zichmoeten inspannen.Alleendoor gebruik te
kunnen makenvanalle mogelijkheden entechnieken zullen
de bestaande problemen op denduur opgelost kunnen
worden. Belangrijk bijdit hele proces zalzijndat deveredelaar die keuze mag maken.Netals deconsument die moet
kunnen kiezentussen genetisch gemodificeerd voedselof
genetisch gemodificeerd-vrijvoedsel.Dehele discussie rond
genetisch gemodificeerde organismen heeft duidelijk
gemaakt dat er behoefte is aanveelmeer, onafhankelijke,
objectieve en betrouwbare, voorlichting aanconsumenten.
Wetenschappers hebben naast hunwetenschappelijke taak
ook een sociale taak. Zij moeten hier eenactievere rolin
gaan spelen enzichniet geremd voelendoor tijdgebrek of
werkdruk. Debelangen zijnte groot om voorlichting alleen
inhandente latenvan belangen organisaties.
Demogelijkheden voor hetveredelingsonderzoek worden
met de komstvanallerlei grootschalige analysetechnieken
zoals genomics, proteomics enmetabolomics ongekend
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groot. Bio-informatica zalhierbij eennog belangrijkere rol
gaan spelendan nuhetgeval is.Echter om uiteindelijk de
gewenste 'super'plant te verkrijgen zalop zijn minst nogéén
kruising gemaakt moetenworden.
Opallerleifronten -onderzoek,organisatie enonderwijsmoeten keuzes gemaaktworden. Er kanveelverbeterd wordenalsje opzijntijd dingenweggooit. Derealisatie dat
alles wat op enigmoment zeer goed is uiteindelijk ook weggegooidwordt werktwat dat betreft zeer relativerend.

Dankwoord
Mijnheer de rector, geachte ledenvande RaadvanBestuur
vanWageningen Universiteit enResearchCentrum.Graag
wil ik Ubedankenvoor mijn benoeming,die niet mogelijk
was geweest zonder de hulpvaneen groot aantalpersonen.Alhoewel ik besef dat ikdaarmee anderentekort doe
wil ik er slechts een paar met namenoemen.
Mijnoudersvoor alhunzorgen ende stimulerende
omgeving die zegecreëerd hebben omtoch maar vooral
door te leren.Mijnmoeder wastrots toen zij ophaar
sterfbed van mijn benoeming hoorde. Zewas een sterke
en stimulerende kracht inmijnloopbaan.
Hooggeleerde Feenstra,besteWill.Bijjoubenikalspromovendus mijn carrière begonnen.Jewetenschappelijke scherpzinnigheid enintegriteit zijnvoor mijeenvoorbeeld.Ikben
trots jou mijnwetenschappelijke vader te kunnennoemen.
Hooggeleerde Jacobsen,beste Evert. Sinds 1983 kennen
weelkaar al enzijnwe inallerlei verschillende hoedanigheden met elkaar opgetrokken.Vanaf het eerste moment
was heteen relatie die zich kenmerkte door een grote
openheid enwaardering voor eikaars kennis en inzichten
gebaseerd opvertrouwen. Ikhebjevanaf het eerste
moment als eencollega envriend gezien enik hoopdatwe
de samenwerking nog lang kunnenvoortzetten.
Hooggeleerde Stam, beste Piet.Wijhebben verschillende
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achtergronden, maar onze samenwerking is goed, omdat
de Plantenveredeling als sterke en levensvatbare discipline
ons beiden zeer ter harte gaat.
Hooggeleerde Ball, Shewry envander Plas.Jullie positieve
ondersteuning van mijnvoordracht heeft mede geleid tot
mijn uiteindelijke benoeming.Ikdankjullie hiervoor.
Medewerkers vanhet Laboratorium voor Plantenveredeling.
Het zijn moeilijke tijdenvoor devroegere Vakgroep'
Plantenveredeling. Door de aangezegde verdwijning vaneen
vandetwee leerstoelgroepen zijn personele bezuinigingen
niette vermijden indenabijetoekomst. Door deze halvering
zaldewerkdruk voor de overblijvende personeelsleden
alleen maar verder toenemen.Ondanks alle onzekerheden
endaarmee gepaard gaande onrust ben ik blijdatwe
datgene wat ons dierbaar is,de plantenveredeling, met
onverminderd enthousiasme gezamenlijk blijvendienen.
Collega's binnen en buitenWageningen Universiteit. Ditzijn
er teveel om opte noemen.Metdiverse Leerstoelgroepen
wordt intensief samengewerkt. Ikhoop dat we dat nog lang
blijvendoen endat er nieuwe samenwerkingsverbanden
opgezet gaanworden.
Dames enheren studenten.Ikhoop dat de drempelnaar
mijn kamer ook indetoekomst nogzo laag is als hij inhet
verleden was.Vanmijnkant zeker alwashet alleenmaar
omdat ik in'mijnvissenkom' blijf zitten. Hetcontact metde
studenten op Leerstoelgroep niveau is wat minder als dat
hetwas opvakgroepniveau. Ikhoop echter dat ervoldoende kritische geluiden vanuit de studenten blijvenopborrelen.
Huidige envroegere studenten, analisten,PhDstudenten,
aios, postdocs engastmedewerkers binnen het'zetmeelonderzoek', de celbiologie, hetcassave onderzoek en'hetstolontot knol' gebeuren.Jullie allen dank ikvoor detoewijding, discussies envele leuke en leerzame momenten die ik
tijdens het beoefenen vanmijn hobby hebmogenervaren.
Het is met dit werk als met trapeze of pyramide werk.De
'ster" kanslechts de dodensprong succesvol afwerken als
hijweet dat alle anderen huntaak goed uitvoeren....enals
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hijopgevangen wordt.
Dat brengt me bijjouAnneke;mijn luisterend en kritisch oor
enmijn sociaal geweten.Lisette,Thomas enLeonjullie kunnendecomputer weer gebruiken.EnLeonje ziet er zijn
toch welmensendie eenuur lang naar mijwillenluisteren.
Descore is uiteindelijk 8.022 woorden.Inderdaad veelte
veel.
Ikdank uvoor uwaandacht.

27

Referenties
1. Parlevliet JE(1993). Meer en beter met minder.
Afscheidsrede LU Wageningen.
2. http://www.spg.wau.nl/pv
3. Martin C&AMSmith (1995). Starch biosynthesis.The
Plant Cell 7: 971-985.
4. VandeWalM,CD'Hulst,J-PVincken,ABuleon,R Visser
& SBall(1998).Amylose is synthesized invitro by
extension of andcleavage from amylopectin.JBiol
Chem 273: 22232- 22240.
5. Ball SG,MHBJvandeWalandRGFVisser (1998).
Progress inunderstanding the biosynthesis of amylose.
Trends inPlantScience 3: 462467.
6. Fedoroff N(1983). In:Mobile Genetic Elements.
JShapiro,ed.Academic Press NewYork, pp 1-63.
7. Hovenkamp-HermelinkJHM, EJacobsen,ASPonstein,
RGF Visser, GHVos-Scheperkeuter, EWBijmolt,
JNdeVries, BWitholt &WJFeenstra (1987). Isolationof
anamylose-freemutantofthe potato[Solanum tuberosum
L). Theor ApplGenet 75: 217-221.
8. Visser, RGF,EJacobsen,AHesseling-Meinders,MJ
Schans,BWitholt &WJFeenstra (1991).
Transformation of homozygous diploid potato withan
Agrobacterium tumefaciens binaryvector system by
adventitious shoot regeneration on leaf andstem
segments. PlantMolBiol 12:329-337.
9. Visser RGF,ISomhorst, GJKuipers, NJRuys,WJ
Feenstra & EJacobsen (1991). Inhibition of the
expression ofthe genefor granule-bound starchsynthase
inpotato byantisense genes. MolGenGenet 225:
289-296.
10.Kuipers GJ,EJacobsen & RGFVisser (1994). Formation
anddeposition of amylose inthe potatotuber starch
granule are affected bythe reduction of granule-bound
starch synthase expression.ThePlantCell6: 43-52.

28

11.Bruinenberg PM,EJacobsen &RGF Visser (1995).
Starch from genetically engineered crops. Chemistry
and Industry, nov. 95: 881-884.
12.Visser RGF,LSuurs, PBruinenberg,IBleeker &E
Jacobsen (1997). Comparison betweenamylose-free
andamylose containing potato starches. Starch/Staerke
49: 438443.
13.Visser RGF,LSuurs,PAMSteeneken &EJacobsen
(1997). Some physicochemical properties of amylosefree potato starch.Starch/Staerke 49: 443448.
14.Publikatiebladvande raadvoor het kwekersrecht.
Nummer 325; 16juni 1994.
15.Regeling genetisch gemodificeerde organismenen
richtlijnen vande COGEMbijdeze regeling.Juni 1998.
16.Kortstee AJ,AMGVermeesch, BdeVries,EJacobsen &
RGF Visser (1996). Expression of Escherichia coli
branching enzyme intubers of amylose-free potato
leads to an increased branching degree of the
amylopectin.ThePlantJournal 10:83-90.
17.Jaarverslag (1998). pps mibiton.
18.Vincken JP,BBorkhardt, MBush,CDoeswijk-Voragen,E
Labrador, LLange,MMcCann,CMorvan,FMunoz, R
Oomen,IPeugnet, BRudolph,HSchots,SSorensen,P
Ulvskov,AVoragen & RGFVisser (1999). Remodeling
pectin structure in plants. PlantScience inpress.
19.73e Rassenlijstvoor Landbouwgewassen. (1998).
20.VanEck HJ,JNAMRouppevander Voort, JDraaistra,
PvanZandvoort, E vanEnckevort,BSegers,JPeleman,
EJacobsen,JHelder &JBakker (1995).Theinheritance
andchromosomal localization of AFLPmarkers ina
non-inbred potato offspring. MolBreeding 1: 397410.
21.Bachern CWB,RSvander Hoeven,SMdeBruijn,
DVreugdenhil,MZabeau &RGFVisser (1996).
Visualization of differential gene expression usinga
novel method of RNAfingerprinting based onAFLP:
Analysis of gene expression during potato tuber
development. The Plant Journal9(5): 745-753.

29

22.Appeldoorn NJG, SMdeBruijn,EAMKoot-Gronsveld,
RGF Visser, DVreugdenhil& LHWvander Plas(1997).
Developmentalchangesofenzymes involved inconversion
of sucroseto hexose-phosphate during early
tuberisation of potato.Planta 202: 220-226.
23.Struik PC,DVreugdenhil,HJvanEck, CWBachern&
RGFVisser (1999). Physiological andgenetic control of
tuber formation. Potato Res 41, inpress.
24.Hershey CH(1993). Cassava (Man/riotescutenta
Crantz). InGKalloo &BOBergh(eds).Genetic improvement of vegetable crops. PergamonPressOxford,
pp 669-691.
25.Munyikwa TRI,SLangeveld,S.N.I.M.Salehuzzaman,
E. Jacobsen &R.G.F.Visser (1997). Cassava starch
biosynthesis: New avenuesfor modifying starch quantity
andquality. Euphytica 96: 65-75.
26.Thro AM,RNBeachy,MBonierbale,CFauquet, GHenry,
GGHenshaw, MAHughes,KKawano,CJJMRaemakers,
WRoca,CSchopke, NTaylor & RGFVisser (1996).
International research on biotechnology of cassava and
its relevance to Southeast Asian economies.Asian
Journalof Biotechnology 2:1-30.
27.Raemakers CJJM,ESofiari,NTaylor, GHenshaw,E
Jacobsen &RGFVisser (1996). Production of transgenic
cassava {Manihot escu/entaCrantz) plants by particle
bombardment usingluciferase activityasselectionmarker.
MolBreeding 2: 339-349.
28.Rickard J(1985). Physiological deterioration of cassava
roots. J.Sei. FoodAgric. 36: 167-176.
29.Intermediair (1999). Advertentie juni 1999.

30

