Met wie werkt Naktuinbouw samen en met wie onderhoudt zij contacten?

Netwerk
Nevenstaand de organisaties en
instituten waarmee Naktuinbouw
samenwerkt.
In een aantal gevallen is er naast
intensief contact ook een afgevaardigde van Naktuinbouw actief in
genoemde organisatie. Dit in de
vorm van lid of zelfs voorzitter
van een commissie.
Als u gebruik wilt maken van
het netwerk, dan kunt u contact
opnemen met één van onderstaande personen.
Wageningen Universiteit
en Research Centre (WUR),
onderdelen CDI, PRI, PPO
Samenwerking in projecten
en trainingen.

Economic Board
Amsterdam

Algemeen

Greenport Aalsmeer
Vertegenwoordiging in
bestuur en werkgroepen,
deelnemer GO-bedrijven,
connectie met het Groenonderwijscentrum.

MPS / ECAS
Vertegenwoordiging in
bestuur en college belanghebbenden/deskundigen.

Laboratoria

Europese Unie

European Seed Association
(ESA)

Legt onder meer richtlijnen
vast voor regelgeving.
Naktuinbouw ondersteunt
EZ en NVWA in een aantal
Permanente Comité’s.

Hiermee worden nauwe
contacten onderhouden
over ontwikkelingen binnen
de zaaizadensector.

International
Seed Federation (ISF):

Ministerie van
Economische Zaken

NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

Naktuinbouw levert voorzitter van de werkgroep
resistentiecodering.Contacten worden onderhouden
over diverse zaken in de
internationale zadensector.

Wetgever en toezichthouder.
Via het ministerie worden
internationale projecten
ondersteund. Inkomende
(handels)missies bezoeken
Naktuinbouw olv EZ / NVWA.

Verantwoordelijke organisatie in NL voor fytosanitaire
zaken. Naktuinbouw voert
taken uit voor de NVWA op
gebied van inspecties en
laboratoriumonderzoek.

Plantaardige keuringsdiensten in Nederland

Praktijkonderzoek Plant
& Omgeving (PPO) / WUR

Samenwerking op verschillende vlakken met de
collega-keuringsdiensten
BKD, KCB, NAK.

Advies en inzet
in diverse projecten.

International Seed Health
Initiative (ISHI)

International Seed Testing
Association (ISTA)

Universiteit van Amsterdam
Swammerdam instituut

Deelname in werk- en
gewasgroepen vanuit
Laboratoria, gericht op
protocolontwikkeling.

Deelname in commissies
Seed Health, Nomenclature
e.a.

Projecten Green Forensics
& Green Genetics.

EPPO
(European Plant Protection
Organisation)

ESCAA
(European Seed Certification Agencies Association)

OECD / Organisatie voor
Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO)

Voor ontwikkeling van
protocollen en certificeringsschema’s op Europees
niveau. Deelname in panels
fruit- en siergewassen.

Samen met NAK wordt
NL-vertegenwoordiging
gevormd.
Naktuinbouw is aangesloten
bij de ESCAA.

Naktuinbouw is aangewezen
autoriteit en deelnemer
in OECD-schema’s voor
bosbouw- en groentezaden..

Breedwise

Wageningen Universiteit
en Research Centre (WUR),
onderdelen CDI, PRI, PPO

Hogescholen

Deelname aan kerngroep
flowers.

Algemeen:
Team Communicatie
info@naktuinbouw.nl
Laboratoria:
Marcel Toonen
m.toonen@naktuinbouw.nl

Keuringen

Keuringen:
Ron Bleijswijk
r.bleijswijk@naktuinbouw.nl
Opleidingen:
Alfred Klaver
a.klaver@naktuinbouw.nl
Rassenonderzoek:
Kees van Ettekoven
c.v.ettekoven@naktuinbouw.nl

4

Naktuinbouw

Opleidingen

Samenwerking op gebied
van diverse opleidingen.
Regulier en in company.

Samenwerking op het
gebied van internationale
opleidingen.

Samenwerking op gebied
van laboratoriumonderwijs
met Hogeschool Leiden.
Met Agrarische Hogescholen
samenwerking onder meer
op het gebied van: stages,
excursies en gastcolleges.

Brancheorganisaties

EU-keuringsdiensten

Raad voor plantenrassen

Plantum, LTO, NFO, VBN,
VSN, Anthos, VHG.
De brancheorganisaties
vaardigen leden af voor de
drie sectorbesturen. Tevens
is er intensief contact over
lopende zaken.

Samenwerking op verschillende vlakken met de
collega-keuringsdiensten
en fytosanitaire diensten
in EU-lidstaten.

Directe opdrachtgever voor
Nederlands toelatings- en
kwekersrechtonderzoek.

Topsector T&U

Eucarpia

Ondersteuning aan
Topconsortium voor Kennis
en Innovatie (TKI) en
deelname aan klankbordgroep Human Capital
Agenda.

De nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van plantenveredeling worden hierin
gevolgd.

HORTAX
Naktuinbouw is lid van de
Cultivated Plant Taxonomy
Group.

Hogeschool Leiden /
Bio Science park
Samenwerking op gebied
van laboratoriumonderwijs,
(praktijk)onderzoek en
stages.

Good Seed and Plant
Practices (GSPP)
Naktuinbouw voert samen
met het Franse SOC hiervoor
wereldwijde audits uit.
.

International Community
of Breeders of Asexually
Reproduced Ornamental &
Fruit Varieties (CIOPORA)
Overleg over onder meer
kwekersrecht, inbreuk en
rasafstanden.

Koninklijke Vereniging
voor Boskoopse Culturen
(KVBC)
Lid keuringscommissie.

Groen onderwijs (mbo)

Plantscope

Ondersteuning bij ontwikkeling van lesmateriaal
(CIV) en verzorgen van
opleidingen / workshops /
excursies / gastdocentschap.

Samenwerking met Floricode
op gebied fotografie en
naamgeving.
Gezamenlijke zoekportaal
Searchplant opgezet.

Rassenonderzoek

European Nurserystock
Association (ENA)
Naktuinbouw-medewerker
is secretaris ENA plantnamen, werkgroep houtige
gewassen.

International Union for
Botanical Science (IUBS)

Fleuroselect

Floricode

Europese organisatie voor
bloemzaadveredelaars en
–handelaren met proefvelden, waarbij Keuringen
en Rassenonderzoek
contacten onderhouden.

Organisatie voor registratie
en codering van sierteeltproducten.
Vanuit Rassenonderzoek
worden hier contacten
onderhouden.

ICNCP

International Union for the
Protection of new Varieties
of Plants (UPOV)

Hier binnen wordt de ICNCP
(International Code of
Nomenclature for Cultivated
Plants) samengesteld.

Rassenonderzoek levert
de secretaris voor de IUBS
Commission for the Nomenclature of Cultivated Plants.
Vanuit Rassenonderzoek
contacten met IUBS.

Internationale Stauden
Union (ISU)

International Bremia
Evaluation Board (IBEB)

International Peronospora
Working Group (IPWG)

Rassenonderzoek levert
de secretaris voor de ISU
Plant Names Working Group
of Perennials.

Coördinerende rol van
Naktuinbouw bij het
op naam brengen van
(nieuwe) Bremia-fysio’s
bij sla.

Coördinerende rol van
Naktuinbouw bij het
op naam brengen van
(nieuwe) wolf-fysio’s
bij spinazie.

Kwekersrecht

NDV (Nederlandse Dendrologische Vereniging)

Louis Bolk Instituut

Collega-instituten op het
gebied van kwekersrecht en
toelating in de EU zijn o.m.:
GEVES, Bundessortenamt,
NIAB, SASA, UKZUZ,
UKSUP, COBORU.

Centrum Genetische
Bronnen Nederland (CGN)

Redactielid Dendroflora,
samensteller cursussen
en docent.

Stichting Beurshal

Naktuinbouw levert voorz.
Working Group Ornamentals
(TWO); voorz. Working Group
BMT and DNA-Profiling in
Particular en voorzitter TC.

Samenwerking in diverse
projecten van Rassenonderzoek en database
biologisch teeltmateriaal.

Community Plant Variety
Office (CPVO)

Taxonomisch advies.
Samenwerking op het
gebied van rassenlijst
bosbouwgewassen.
Meewerken in gewasspecifieke werkgroepen.

Opdrachtgever voor Europees kwekersrechtonderzoek,
rol in Expert Groepen landbouw, sierteelt, fruit & groenten. Hfd Rassenonderzoek
is plv lid van het Bestuur.

Buitenstebinnen
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