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HOE NEDERLAND GOED WERD
IN AARDAPPELVEREDELING
Hoe kreeg Nederland de afgelopen 100 jaar vanuit het niets een koppositie in de
aardappelveredeling? Door eendrachtige samenwerking en de juiste beloning voor
kwekers, stelt de 76-jarige promovendus Jan van Loon in zijn proefschrift.
Nederland was er laat bij. Pas vanaf
1888, later dan in onze buurlanden, gingen Nederlandse aardappelkwekers
planten kruizen om betere aardappels te
krijgen. Daarna kwamen er keuringen
voor beter zaaizaad en pootgoed, een
pootaardappelwet, een nationale keuringsdienst en onderzoeksprojecten. ‘Je
ziet steeds dat de overheid of het bedrijfsleven het initiatief neemt en dat al-

‘Kwekers, overheid en
onderzoekers trokken
steeds samen op’
le belanghebbenden dan in korte tijd bij
elkaar komen om de verbetering door te
voeren’, zegt promovendus en oud-aardappelkweker Van Loon.
Zo ontdekte de Nederlandse aardappelsector in de jaren zeventig dat Frankrijk experimenteerde met in-vitrovermeerdering van aardappelen, zegt Van
Loon. Een medewerker van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)
vroeg de kwekers en Wageningse onderzoekers: moeten wij dat ook niet doen?
‘In no time is er toen een werkgroep ingesteld. Drie jaar later kwamen de Fransen

hier kijken hoe wij het deden.’ Wat ook
hielp was dat de aardappelveredelaars
werden beloond voor hun werk. Eerst
stelde de overheid een stimuleringsregeling in voor kwekers. In de Zaai- en Plantgoedwet van 1967 kregen kwekers uiteindelijk het exclusieve eigendomsrecht op
de aardappelrassen die ze ontwikkelden.
Daarop gingen steeds meer handelshuizen eigen rassen ontwikkelen. Deze ‘monopolierassen’ hebben de bedrijfsmatige
ontwikkeling van de Nederlandse aardappelsector enorm gestimuleerd, constateert Van Loon.
De samenwerking in de aardappelsector kwam vooral tot uiting tussen de
kwekers, overheid en Wageningse onderzoekers. Een fraai voorbeeld is de
strijd tegen aardappelmoeheid, veroorzaakt door een aaltje. Engelse onderzoekers vonden in de jaren vijftig wilde
aardappelsoorten die resistent waren tegen de aaltjes. Daarna trokken Nederlandse kwekers en Wageningse onderzoekers samen op om deze resistentie in
Nederlandse rassen in te kruisen. Met
vallen en opstaan leidde dat in de jaren
tachtig tot aardappelen met een brede
resistentie, die nog steeds in de hedendaagse rassen wordt gebruikt, zegt Van
Loon. AS

VISIE
‘Mens brengt
varkenspest
binnen, niet het zwijn’
Afrikaanse varkenspest dreigt vanuit Oost-Europa
Nederland binnen te komen. Het ministerie van LNV
heeft met de varkenssector afgesproken dat het aantal
wilde zwijnen in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg drastisch wordt verlaagd om de verspreiding
tegen te gaan. Heeft dat zin, vroegen we aan varkenspestexpert Willie Loeffen van Wageningen Bioveterinary Research.
Wat wil de regering bereiken met het afschieten van wilde
zwijnen?
‘Als je wilde zwijnen afschiet, doe je dat preventief om
een introductie van Afrikaanse varkenspest in Nederland
te voorkomen, of om te zorgen dat het virus zich niet zo
makkelijk verspreidt als het toch binnenkomt. Daarnaast
is afschot een belangrijk middel bij de bestrijding van
het virus bij een uitbraak. Maar voor alle duidelijkheid: er
komt geen Afrikaanse varkenspest in Nederland omdat
er wilde zwijnen uit Oost-Europa naar Nederland lopen.
We krijgen hier varkenspest onder wilde zwijnen doordat
mensen bijvoorbeeld besmet vlees meenemen uit OostEuropa. De mens brengt het virus binnen, niet het zwijn.’
Maar zwijnen doden helpt wel tegen de verspreiding?
‘Ja, hoe minder wilde zwijnen, hoe kleiner de kans dat
het virus hier binnenkomt. Frankrijk heeft het leger ingezet om alle wilde zwijnen te doden bij de Belgische grens,
om de verspreiding van het virus vanuit België te voorkomen. Het is nog even afwachten hoe dat uitpakt. In Tsjechië is het gelukt de Afrikaanse varkenspest te bestrijden
door een klein gebied te omheinen, waarna scherpschutters van de politie alle zwijnen hebben gedood.’
Wie moeten de zwijnen in Nederland afschieten?
‘De Nederlandse jagers zijn vrijwilligers met beperkte
middelen die aan natuurbeheer willen doen en hun hobby willen uitoefenen. Zij kijken met andere ogen naar
zwijnen dan varkensboeren, dus kun je die opzadelen
met het preventief afschieten van zo
veel zwijnen? En willen we jarenlang grote aantallen
zwijnen blijven doden? Ik
vind de focus op de varkenspest te beperkt en zie
liever een bredere discussie
over wat we met de wilde
zwijnen in Nederland willen.’ AS

