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Waardevol

Een bedreiging
Genetische verscheidenheid is in gevaar vanwege de moderne landbouwmethoden en
de globalisering. Moderne productie en vermarkting steunen op genetisch uniforme
rassen die eenvormige voedselproducten voortbrengen. Daarnaast heeft globalisering
gezorgd voor een grote mate van eenvormigheid in het menselijk dieet. Als gevolg
daarvan heeft een relatief klein aantal uniforme planten- en dierenrassen met hoge
opbrengsten in sommige delen van de wereld voor een groot deel de vele landrassen
en boerenvariëteiten van vroeger vervangen, en deze zogenoemde genetische erosie
gaat nog steeds door.
Bovendien zal klimaatwijziging boeren dwingen om hun keuze van gewassen en landouwhuisdieren aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Als gevolg hiervan kunnen de oudere
rassen verloren gaan. Ook de wilde verwanten van onze gewassen die nog steeds in de natuur
te vinden zijn, kunnen zich mogelijk niet op tijd aanpassen, hetgeen leidt tot verdere genetische
erosie.

Onze missie
CGN draagt bij aan het behoud, de ontwikkeling en het duurzame gebruik van plantaardige, dierlijke en houtige genetische
bronnen, en daarmee aan wereldvoedselzekerheid, een meer duurzame productie, plattelandsontwikkeling en het behoud van
ons cultureel erfgoed.

De eenvormigheid in het menselijk dieet
zorgt uiteindelijk voor een genetische
erosie.
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Genetische erosie is zeer ongewenst omdat het ons bronnen ontneemt waardoor we kunnen
reageren op nieuwe ziekten, kunnen zorgen voor meer duurzaamheid, nieuwe voorkeuren van
consumenten kunnen volgen en ons aan kunnen passen aan klimaatwijziging. Het vormt een
bedreiging van de wereldvoedselzekerheid en zet ons milieu op het spel.
Nieuwe voorkeuren zorgen ervoor dat op de
markt nieuwe soorten worden aangeboden.
Zoals destijds de kool (rechts op dit schilderij van Joachim Beuckelaer uit 1564).

Wageningen UR is een vooraanstaande, internationaal erkende

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) is een

onderzoekinstelling op het terrein van voedsel en voeding, gezond-

onafhankelijke onderzoekeenheid van Wageningen UR die de

Bron Staatliche Museen, Kassel

heid, duurzame landbouwsystemen, een duurzaam milieu en sociale

overheid bijstaat bij de uitvoering van haar wettelijke taken.

veranderingsprocessen

Genetische bronnen vormen het gebruikte deel van de biodiversiteit op de wereld.
Als onderdeel van de biodiversiteit zijn deze nuttige planten en dieren door mensen
uit de natuur gehaald, geselecteerd, verbeterd, bewaard en uitgewisseld. Genetische bronnen zorgen voor voedsel, kleding, hout, medicijnen en trekdieren. Het
stokoude proces van aanpassing van planten en dieren aan menselijke behoeften
en praktijken, dat zo’n 10.000 jaar geleden begon in gebieden waar veel verschillende voedselbronnen voorkwamen, wordt domesticatie genoemd. In de loop van
deze ontwikkeling zijn mensen veranderd van jagers en verzamelaars in boeren.

‘De symbolische overdracht van de aardappel’. Geromantiseerde impressie van Sir
Francis Drake die een aardappel uit handen
van een inwoner van de nieuwe wereld
ontvangt.
Bron Kartoffelmuseum, München.

Vanaf de tijd dat mensen landbouw gingen bedrijven, hebben plantaardige en dierlijke genetische bronnen over de wereld gereisd. Uitgewisseld door handelaren of meegenomen tijdens
migratie pasten deze planten en dieren zich daarbij aan aan nieuwe milieu-omstandigheden en
menselijke praktijken. Boeren leerden de eigenschappen van deze planten en dieren kennen
en leerden hoe ze konden worden verwerkt tot voedsel of gebruikt voor andere doelen. De
genetische verscheidenheid in gedomesticeerde soorten die hier het gevolg van is, is deel
van het gedeelde menselijk erfgoed. Boeren gaven van oudsher vorm aan onze gewassen en
landbouwhuisdieren, totdat in de twintigste eeuw veredelaars een belangrijk deel van het werk
van boeren overnamen. Veredeling is onmogelijk zonder genetische diversiteit, en veredeling
is nodig om te kunnen voldoen aan de voedselbehoefte van een groeiende wereldbevolking.
In aanvulling op de planten en dieren die ons van voedsel voorzien, verschaffen de genetische
bronnen in bomen ons hout, geven ze vorm aan ons landschap, zorgen ze voor recreatie, en
vervullen ze ondersteunende functies voor de instandhouding van ons milieu.

‘Gelders landschap’ (1818) door Hendrikus
van de Sande Bakhuysen.
Bron: Collectie Rijksmuseum, Amsterdam

CGN’s genetische bronnen van gewassen

Kansen
Er zijn programma’s ontwikkeld om boeren te helpen de
verscheidenheid in hun gewassen en landbouwhuisdieren
te behouden en om bosbeheerders te ondersteunen om
beter aangepaste genetische bronnen te gebruiken. Verder
zijn genetische bronnen verzameld en zijn genenbanken
opgericht om onze genetische diversiteit in leven te
houden in de vorm van collecties, en om de daarin aanwezige eigenschappen te bestuderen en te benutten. Het
materiaal uit de collecties wordt beschikbaar gemaakt voor
onderzoek, opleiding, veredeling, vermeerdering en andere
doelen.
Twee internationale verdragen zorgen voor een kader voor de
inspanningen die worden ondernomen om onze genetische bronnen te behouden en te gebruiken: het Verdrag inzake Biologische Diversiteit en het Verdrag inzake Plantaardige Genetische
Bronnen voor Voedsel en Landbouw die in 1992 en in 2001 zijn
afgesloten. FOREST EUROPE (de Ministersconferentie voor de

bescherming van bossen in Europa) voorziet in een regionaal
beleidskader voor bossen en bosbouw.
Inspanningen in Nederland
Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) is
in 1985 opgericht om zich te wijden aan het behoud van de
genetische diversiteit in voedselgewassen. Sinds respectievelijk
1999 en 2002 is CGN ook belast met een rol in dierlijke en
houtige genetische bronnen. CGN beheert ex situ collecties (dat
wil zeggen buiten het boerenbedrijf en de natuur) van plantaardige en dierlijke genetische bronnen en ondersteunt Staatsbosbeheer en vrijwilligersorganisaties, met inbegrip van stamboekverenigingen en boeren, bij het beheer van hun genetische
bronnen. Het CGN levert ook beleidsondersteuning aan de
Nederlandse overheid. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met
buitenlandse instituten en internationale instellingen, en in het
bijzonder in het kader van de Europese netwerken van
plantaardige, dierlijke en houtige genetische bronnen.

Een groentegenenbank
Aangezien de Nederlandse veredeling sterk gericht is op
tuinbouwgewassen, heeft ook het CGN zich meer en meer
gericht op groentegewassen. De genetische bronnen in de
groentegewascollecties zijn afkomstig uit de hele wereld. De
collecties bevatten genetische bronnen van bekende groenten
als sla, tomaat, kool en ui, maar ook van minder bekende
soorten als asperge en schorseneer. Bovendien ondersteunt
CGN Nederlandse boeren, tuinders, veredelaars en vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in het gebruik van traditionele
gewasdiversiteit.
CGN bewaart ongeveer 23.000 accessies (monsters) van meer dan 20
verschillende soorten. CGN selecteert zorgvuldig nieuwe accessies, en
deze worden nauwkeurig beschreven, optimaal bewaard, en op bruikbare
eigenschappen geëvalueerd in nauwe samenwerking met veredelaars.
Alle CGN collecties zijn gedupliceerd, onder andere in de wereldzaadopslagfaciliteit in Spitsbergen.
Het behoud van genetische bronnen in de vorm van collecties is
alleen nuttig als informatie kan worden verschaft over de achter-

grond en de eigenschappen van het materiaal in de collecties. Al
die informatie wordt verzameld, gecontroleerd en opgeslagen in de
CGN databestanden. Een goed beheerde website maakt het mogelijk
on-line te zoeken in deze databestanden en bevat ook de mogelijkheid om on-line bestellingen te plaatsen, waarmee het gebruik van de
collecties zoveel mogelijk wordt bevorderd.
CGN’s collecties bevatten commerciële rassen, landrassen en boerenrassen, en de wilde verwanten van onze gewassen, afkomstig van
meer dan 100 landen. Andersom wordt materiaal afgegeven naar alle
delen van de wereld na tekening van het standaard contract van het
International Verdrag inzake Plantaardige Genetische Bronnen.
Onderzoek naar de houdbaarheid van zaad, het verbeteren van de samenstelling van de collecties, de aard en mate van genetische erosie,
het gebruik van biotechnologie en bio-informatica, en het functioneren
van zaaizaadsystemen en wetgeving op het terrein van intellectueel
eigendom wordt verricht om de kwaliteit van het werk van CGN te
verhogen.

CGN’s dierlijke genetische bronnen

Veiligstellen van diversiteit en erfgoed
Wereldwijd wordt de fokkerijsector meer en meer overheerst
door een klein aantal hoogproductieve rassen. Voor het
behouden van lokale rassen en de daarin vertegenwoordigde
genetische diversiteit zijn zowel in situ als ex situ benaderingen (respectievelijk binnen en buiten het boerenbedrijf en de
natuur) nodig. Daarom onderhoudt CGN een dierlijke genenbank, en ondersteunt het tegelijkertijd op verschillende manieren het behoud van diversiteit in situ.
CGN richt zich vooral op Nederlandse soorten die het meest belangrijk zijn voor de voedselproductie: rundvee, schapen, geiten, varkens
en kippen. Verder ondersteunt CGN het behoud van diversiteit in een
breder aantal diersoorten die tot ons levende cultuurgoed behoren
(paarden, eenden, ganzen, duiven, boerderijhonden, en konijnen).
Sperma van alle zeldzame Nederlandse landbouwhuisdierrassen
wordt bij lage temperatuur (in vloeibare stikstof) in de genenbank
bewaard. CGN ondersteunt ook de Nederlandse fokkerijbedrijven
en fokverenigingen van doorsnee rassen door het invriezen van een

reserve van hun fokprogramma’s in de CGN genenbank. Om technische redenen bestaat het grootste deel van de genenbankcollecties
uit sperma. Het totale aantal inseminatiedoses van momenteel zeven
soorten en 61 rassen is groter dan 300.000.
CGN werkt nauw samen met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen SZH
en rasorganisaties in het ontwikkelen van goedwerkende strategieën
voor het verbeteren van het behoud van landbouwhuisdierrassen in
situ. In samenwerking met andere belanghebbenden houdt CGN zicht
op de status en ontwikkelingen in alle rassen in Nederland. In het kader
van internationale samenwerking worden gegevens opgenomen in de
Europese en mondiale databestanden van rassen van landbouwhuisdiersoorten.
Onderzoek van CGN is gewijd aan de verdere ontwikkeling van nieuwe
of verbeterde methoden voor opslag onder lage temperatuur en aan
fokprogramma’s voor kleine populaties met een optimaal behoud van
diversiteit. In aanvulling op de genetische en fenotypische beschrijving
van ex situ collecties en fokpopulaties gaat CGN genoomtechnologie
toepassen voor behoudsdoelen.

CGN’s houtige genetische bronnen

Onze bossen als erfgoed
De meeste houtige soorten doen er lang over te groeien, volwassen te worden en nakomelingen te leveren. Bomen die van
nature in ons milieu voorkomen hebben zich door de tijd aangepast aan lokale klimaatomstandigheden, vaak als onderdeel
van de herkolonisatie van onze gebieden na de laatste IJstijd.
Zo komen de in Nederland inheemse eiken uit Spanje en Italië.
Als gevolg van de vele jaren die bomen nodig hebben om te groeien
is een goeddoordachte keuze van goed aangepast teeltmateriaal
voor herbeplantingen van belang voor het veilig stellen van de langetermijn toekomst en het duurzame beheer van onze bossen.
CGN adviseert gebruikers bij de keuze van uitgangsmateriaal op
basis van het onderzoek naar Cultuur- en Gebruikswaarde (CGO). Het
onderzoek richt zich op de mate van aanpassing van houtige gewassen aan onze omstandigheden, zoals blijkt uit hun groeivermogen,
houtkwaliteit, gezondheid en de mate van genetische diversiteit. CGN
licht ook de doelgroepen voor via de vijfjaarlijkse Rassenlijst Bomen.

Vele inheemse bomen en struiken in Nederland zijn zeldzaam geworden vanwege het gebruik van buitenlands plantmateriaal. Daarom
heeft Staatsbosbeheer met advies van CGN een levende genenbank
voor inheemse bomen en struiken opgericht, waarin meer dan
60 verschillende soorten in meer dan 3700 exemplaren bij elkaar
komen. CGN houdt zicht op het juiste in situ beheer van de natuurlijke
populaties waaruit deze exemplaren afkomstig zijn (herkomsten).
CGN beheert ook de databestanden waarin de exemplaren die in de
Nederlandse genenbank voor bomen en struiken zijn opgenomen,
beschreven zijn.

