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Naktuinbouw werkt samen met de collega’s
van de plantenziektekundige dienst uit de
Verenigde Staten bij het onderling meer vergelijkbaar maken van hun beide systemen, NAL
en NSHS. Van Ruiten: “Wij hopen dat beide
systemen bekend worden in bredere kring,
allereerst in de beide landen, maar ook in
derde landen. Als zij op een gegeven moment
equivalent zouden zijn, kunnen de resultaten
van labtests, keuringen en dergelijke niet
alleen wederzijds gebruikt worden, maar ook
in meer landen geaccepteerd worden.

veel lastiger wordt. Overigens worden de
onderhandelingen namens ons land gevoerd
door de NVWA, maar leveren wij onze
deskundige inbreng.”

weten echt wel hoe dit werkt. En handhaving
van kwekersrecht zal natuurlijk als eerste
moeten plaatsvinden bij die grotere productie-eenheden.”

Azië

Lentjes: “China wil van ‘Made in China’ naar
‘Invented in China’. Voor het ontwikkelen van
hun sectoren en een goede ‘return on
investment’ voor de veredelingsbedrijven is
een goed systeem van kwekersrecht ook van
belang. Als je bedenkt dat traditionele
rijstrassen een opbrengst kennen van 3000
kilo/hectare en hybride rassen een tweemaal
zo grote opbrengst… Er is voor China ook veel
te verdienen aan export van sierteelt naar
bijvoorbeeld Japan, Singapore, daarbij spelen
rassen ook een rol. Ons project in China is nu
afgelopen; als men verdere ondersteuning
wenst, zal die op basis van (kostendekkende)
inhuur plaatsvinden.”

Veel internationale projecten van Naktuinbouw spelen zich af in Azië. Waarom specifiek
daar? Peter Lentjes, manager internationale
projecten: “Toen het kwekersrechtonderzoek
zes jaar geleden aan ons is overgedragen door
Wageningen UR, was er direct een flinke vraag
en zijn we daar heel druk mee begonnen. In

‘De acceptatie van kwekersrecht vergde in Nederland een generatie’
Wij proberen toe te werken naar een modulair
programma, zoals de Amerikanen dit ook
kennen. Ons programma is vrij sterk in
deelname van het bedrijfsleven uit de sector
aan controles op periodiek rondgezonden
materiaal (zogenoemde ringtoetsen). Dat
kennen ze in de VS weer niet.
Het Elite-systeem werkt op dezelfde manier:
bedrijven kunnen hun materiaal uiteindelijk
voorzien van een aanduiding dat het voldoet
aan hogere eisen. Dit op basis van onder meer
eigen kwaliteitsbeoordelingen, het kweken
van materiaal onder beschermde omstandigheden, en het vermeerderen met een aantal
controlestappen.”

Australië
“Met Australië voeren wij op twee punten
gesprekken rondom het NAL-systeem. Eén is
onkruidzaden. In Australië is men erg
bevreesd voor de komst van ‘invasive alien
species’. Daar zijn dus eisen aan gesteld en
Naktuinbouw probeert hiervoor een NALprotocol voor laboratoria te ontwikkelen. We
moeten nog wel definitief overeenstemming
bereiken, maar het overleg is gaande.
Twee is de Aardappelspindelknolviroïde
PSTVd, een lastige aardappelziekte, die ook in
andere gewassen kan voorkomen, zoals
tomaten en kan ‘overspringen’ tussen
gewassen. Samen met de Australische
autoriteiten zijn wij bezig de toetsing en
bemonstering van partijen onder te brengen
in een ‘realistisch’ protocol. Onze zorg is dat
de Australiërs zoveel zaden uit een partij
willen controleren dat export naar Australië

het algemeen geven wij graag gehoor aan een
verzoek om assistentie. Wat wel meespeelt, is
het belang voor de Nederlandse sector. Of het
een (potentieel) interessante markt is of kan
worden, weegt mee in onze besluitvorming.”
Van Ruiten vult aan: “Kijk, landen zijn bezig
om hun landbouw- en tuinbouwproductie
omhoog te brengen. Tweede punt is het
verbeteren van hun internationale exportpositie. Men ziet dat het Nederland goed is
vergaan, horen over ons systeem voor
kwekersrecht en met name ook hoe dat een
impuls kan geven aan de ontwikkeling van
nieuw materiaal. En willen dat vervolgens zelf
ook.”
Hij vervolgt: “Wij hebben dus in China
geassisteerd bij het opzetten van een systeem
voor kwekersrecht. Maar, bedenk wel:
kwekersrecht is in Nederland in 1941 geïntroduceerd… en voordat het gevoel bij het merendeel van boeren en tuinders aanwezig was –
vanuit een situatie dat het niet bestond – dat
je eerst toestemming moet vragen en dat je er
ook voor betaalt, kortom dat er voorwaarden
zijn waaronder materiaal in het verkeer mag
worden gebracht… Daar is in Nederland een
generatie voor nodig geweest.
China heeft UPOV (versie 78) in 1999 ondertekend. Het is niet erg realistisch dat de
tientallen miljoenen boeren en tuinders, met
hun andere cultuur, en waarvan velen
analfabeet zijn, snel zullen weten hoe dat
werkt. Dat kost tijd. Maar er is een verschil tussen productie voor de lokale markt of
grootschalige productie voor de wereldmarkt
door grote Chinese bedrijven. Die laatste

Naktuinbouw was en is betrokken bij
soortgelijke projecten op het gebied van
kwekersrecht in Indonesië, Vietnam en India.

Zorgpunt
“Wij horen vanuit de sector over non-tarifaire
belemmeringen, bijvoorbeeld fytosanitaire
eisen die behoorlijk omhoog gaan. Dat is niet
onlogisch gezien de ziekten waar het om gaat.
Het is een feit dat die eisen hoger zijn, dat is
dus een ‘fact of life’. Onze zorg is hoe komen
we tot een modernisering van het denken,
zodat we kunnen blijven waarmaken dat ons
materiaal aan die eisen voldoet? Sommigen
richten zich dan op export en import en op
het controleren van elke partij. Maar het is
juist ons aller uitdaging om systemen van
productie te ontwikkelen waarbij het product
bij voorbaat al aan de hoge eisen voldoet. We
moeten, kortom, toe naar een systeembenadering.”
Hans van der Lee

Pop Vriend Seeds in Andijk is
een nichespeler in de
zaadveredelingsector. Het
bedrijf is gespecialiseerd in de
veredeling van bonen,
spinazie, suikermaïs en
snijbiet en staat met deze
gewassen in de top-3
wereldwijd. Inmiddels staat
de derde generatie aan het
hoofd van het bedrijf. Lara Lara Timmerman (Pop Vriend Seeds):
Timmerman, kleindochter van
Pop Vriend, runt het bedrijf
samen met haar neef Arwin
Vriend. Pop Vriend Seeds
exporteert inmiddels naar “Ons vak, begint Timmerman, “bestaat
De veredelaar kan miljoenen combinaties
eigenlijk
uit
het
continu
aanpassen
van
groenmaken van raseigenschappen, dat is een
120 landen.

“Als nichespeler kunnen wij
goed blijven meedoen”
tegewassen aan de wensen van onze klanten,
de Bonduelles, Iglo’s en Hak’s van deze
wereld. Wij zorgen dat zij bijvoorbeeld
sperziebonen kunnen telen die voldoen aan
de wensen van consumenten wereldwijd. Dan
kan het zijn dat we veredelen op een specifieke groene kleur, of een bepaalde lengte.
Daarnaast moeten onze rassen vanzelfsprekend resistent zijn tegen ziekten en moeten ze
geteeld kunnen worden in verschillende
klimaatgebieden.”

Lara Timmerman [1969] staat aan het
hoofd van Pop Vriend Seeds. Toen haar
vader tegen de zestig liep, vond hij het tijd
om zijn opvolging te regelen en zijn dochter
wilde het wel proberen. Dat is nu inmiddels
elf jaar geleden. Timmerman studeerde
bestuurskunde in Amsterdam en werkte in
de VS voor een Brits uitgeverij- en congresconcern. “Ik vind de sfeer in de sector erg
prettig en ook het feit dat we met voeding
bezig zijn, maakt het interessant. Ook leuk
is dat we als zelfstandig bedrijf heel goed
kunnen meedraaien in een ‘global industry’. Dat internationale aspect maakt het
voor mij extra aantrekkelijk.”

langdurig proces als je ‘from scratch’ begint.
Gemiddeld staat er tussen de zeven en tien
jaar voor, hoewel nieuwe technologieën
ervoor zorgen dat de veredelaar sneller tot
nieuwe rassen kan komen. “Spinazie is wat
dat betreft een sneller te veredelen product”,
zegt Timmerman. “Het kan jaarrond worden
geteeld. Sperziebonen daarentegen zaait men
in Europa alleen in de lente uit. Dan is het een
kwestie van selecteren, uitproberen, proeftuinen aanleggen, klanten overtuigen. En als de
raseigenschappen positief zijn, komt er een
proefteelt bij de klant van een aantal
hectaren. Vallen al die proeven goed uit, dan
kan het ook snel gaan en een ras op duizenden hectares worden uitgezaaid bij diverse
grote telers wereldwijd.”

Spinazie eten als sla
Pop Vriend Seeds levert aan grote telers
wereldwijd. Die telers bezoeken ze als relatief
klein bedrijf niet allemaal zelf. Daarvoor
hebben ze vrijwel in ieder land een distributeur aangesteld. “In Frankrijk bijvoorbeeld
bezoeken zo’n dertig vertegenwoordigers van
onze distributeur telers meerdere malen per
seizoen. In de Verenigde Staten idem dito.
Spinazie is in de VS ons grootste gewas.
Consumenten in de VS eten spinazie als sla.
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ras.” De consument merkt daar
overigens niets van,
het betekent slechts dat
Pop Vriend Seeds dat product op dat
moment niet op voorraad zal hebben of
alleen in kleine hoeveelheden.

‘We hebben een lijst met combinaties van landen die wel en niet kunnen’
Florida en Californië totaal anders uit de
grond. Dat heeft onder andere te maken met
de grondsoort en het licht. Daarom voeren wij
van elk gewas wel 50 tot 100 rassen. Zo
kunnen we ieder gebied beleveren met een
gewas dat bij dat gebied past.”

Gezien het eenzijdige klimaat en de beperkt
beschikbare landbouwgrond in Nederland,
wordt overal ter wereld zaad van Pop Vriend
Seeds geteeld. Voor spinazie in de zomer
bijvoorbeeld in Denemarken, in de winter in
Nieuw-Zeeland.

Van ontwikkeling tot
commercieel gebruik

Veel last van fytosanitaire belemmeringen
heeft Pop Vriend Seeds niet, maar het is
merkbaar dat de touwtjes strakker aangehaald
worden als het gaat om import. De fytosanitaire eisen die vanuit de EU gelden kunnen
hier en daar voor problemen zorgen. Niet elk
land kan of wil, om uiteenlopende redenen,
aan de gestelde eis of exacte beschrijving
daarvan voldoen. Soms levert dat lastige
discussies op en bemiddeling van de NVWA of
Plantum neemt daarbij veel tijd in beslag. Wat
verder speelt, zijn politieke handelsbelemmeringen. “We zijn sinds 1 januari 2010 namelijk
verplicht om het land van origine te vermelden, maar tot die tijd was alles ‘produce of
Holland’”, zegt Timmerman.

Het veredelen en vermeerderen van sperziebonen is een wonderlijk proces. Timmerman
legt uit: “Op een gegeven moment heb je een
ras dat er goed uitziet. Om daar vervolgens
zaad uit te krijgen, moet je de plantjes laten
afsterven. Als de peulen van de planten
verdroogd zijn, heb je per peul vier tot vijf
zaadjes. In totaal zitten er misschien 15 peulen
aan een plant. Dus heb je dan ongeveer 75
nieuwe zaden. Die worden opnieuw uitgezaaid en geven 5000 zaden. Als het goed is
allemaal met dezelfde goede eigenschappen
als het eerste plantje. Dat is vermeerderen en
dit proces herhaalt zich keer op keer. Je
vermeerdert vaak maar een voorraad voor een
à twee jaar, want zaad opslaan en bewaren is
duur. Zaad gaat achteruit in kwaliteit en
rassen wisselen continu. Je moet in ieder geval
zorgen dat je genoeg achterhoudt om het
volgende jaar weer snel op te kunnen bulken.”
Een voorbeeld is een mislukte zaadoogst in
Chili. “Door hoge temperaturen is een oogst
mislukt en daardoor komt er geen zaad. Dan
loop je direct al weer een half jaar tot een jaar
achter op schema voor introductie van het

hebben we iets op bedacht. Het zaad komt
dan uit Frankrijk en gaat vervolgens naar
Kenia.” Het lijkt een ingewikkeld logistiek
denkproces te vereisen, maar dat valt mee
volgens Timmerman. “We hebben een lijst
gemaakt van de landen waar we actief zijn. Op
die lijst kun je precies zien welke combinaties
van landen wel en niet kunnen. Dat werkt,
maar het is wel erg omslachtig en werkt
efficiëntie ook op het gebied van transport en
kostenbeheersing niet in de hand.”

Krenten uit de pap
Pop Vriend Seeds heeft de wereld in zijn
broekzak; als er al gebieden zijn waar het
bedrijf niet actief is, dan is dat vooral uit
tijdgebrek. “In het verleden dachten we dat
meer in Zuid-Amerika actief moesten zijn.
Maar voor de producten die wij voeren is het
niet super-interessant. We pikken liever de
krenten uit de pap. Opkomende landen als
India en China zijn interessant, mensen daar
gaan anders eten en hogere eisen stellen”,
beaamt Timmerman. Toch is dat voor Pop
Vriend Seeds nu nog niet direct een gat om in
te springen. “In landen van die grootte moet
je lokaal gaan veredelen en dus is het
belangrijk dat je daar ook een dochterbedrijf
hebt. Iets wat je hier veredelt, kan er daar
namelijk heel anders uit komen te zien.”
Binnenkort reist Timmerman met een collega
af naar de VS. Naar een proeftuindag waar Pop
Vriend Seeds nieuwe rassen presenteert. Telers
komen dan langs om het nieuwe materiaal te
bekijken en te beoordelen. Nieuw in de zin
van dat deze rassen bijvoorbeeld nieuwe
resistenties met zich meedragen of productiever zijn. Door de nieuwste rassen te gebruiken, perkt de teler zijn teeltrisico sterk in. Bij
spinazie is meeldauw een vervelende
schimmel die steeds in andere vorm terugkeert. Daar valt dus tegenop te veredelen,
maar het blijft een constante race.

De Zuid-Koreaanse overheid Ontwikkeling zaadcluster naar Nederlands model
onderkent het belang van een
sterke zaadteeltsector en
investeert daarom in behoud De landbouwsector is in 2009 door de
begin van de vorige eeuw lelies uit Korea
Zuid-Koreaanse
overheid
benoemd
als
een
gehaald om te worden vermeerderd in
van genetische bronnen en de
van de groeisectoren van de economie. Men
Europese landen. Ten tijde van de Koreaanse
ontwikkeling van de eigen investeert onder andere in de ontwikkeling oorlog (1950-’53) zou het verzamelen van
de groentezadensector. Na lancering van
zaden een vlucht hebben genomen, toen
sector. Met het ‘Golden Seed van
het masterplan in 2009 is recent (december
Amerikaanse soldaten en bedrijven planten en
Project’ investeert de overheid 2011) het Golden Seed Project gepubliceerd; zaden meenamen naar de VS.
ambitieus plan om de groentezadeninin R&D en ontwikkelt een een
dustrie te ontwikkelen en promoten. Het plan In de periode hierna begon Zuid-Korea de
cluster aan zaadbedrijven bevat drie elementen: ontwikkeling van een waarde van het uitgangsmateriaal steeds meer
zaadcluster, investeringen in R&D en
in te zien en werden lokale vermeerderingsbenaar Nederlands model. ontwikkeling van competitieve zaadbedrijven. drijven gesticht. Dit resulteerde in een groot
Rural Development Association (RDA) zal
aantal lokale bedrijven, die de Zuid-Koreaanse
Terwijl enkele grote De
daarbij basistechnologie (blijven) ontwikkemarkt lange tijd domineerden. Gedurende de
Zuid-Koreaanse bedrijven, len, die door bedrijven verder ontwikkeld en economische crisis van 1997-’99 kwam er een
omslag; toen fuseerden veel Zuid-Koreaanse
multinationals en Japanse in de markt gezet wordt.
bedrijven op advies van het Internationaal
Monetair Fonds met multinationals zoals
zaadbedrijven de markt Voorgeschiedenis
Novartis, Syngenta, Sakata, Bayer Crops
Zuid-Korea kent een grote rijkdom aan
beheersen, spelen plantaardig uitgangsmateriaal, met veel
Science, Seminis en later Monsanto. De
bescherming van kwekersrecht kreeg een
soorten
(wilde)
bloemen
en
planten.
Een
Nederlandse bedrijven een
belangrijke reden voor deze rijke schakering is impuls toen Korea in 2002 lid werd van UPOV
belangrijke rol in de levering de geografische en klimatologische situatie. en de rechten op rassen handhaafde via de
‘Korean Seed Industry Act’. Plantenkwekers
land kent koude droge winters en hete,
van groentezaden en Het
zijn sinds december 2011 nog meer beschermd
vochtige zomers. Daarnaast zijn er bergen en
door de nieuwe ‘Plant New Variety Protection
bloembollen. is het land onderdeel van het Koreaanse

Zuid-Korea op weg naar goud

schiereiland, waardoor het geïsoleerd ligt.

“Zaad uit Amerika kan vanwege handelsbeperkingen niet naar Rusland. Veel islamitische
landen accepteren geen Amerikaanse origine,
dus moet je producties opzetten in andere
landen en dat alleen vanwege die handelsbeperkingen. Daarom hebben we nu bijvoorbeeld productie van suikermaïs in Argentinië
opgezet om aan Rusland te kunnen leveren.
Ook kunnen we momenteel geen bonenzaad
uit Tanzania naar Kenia sturen, maar daar

Timmerman ziet de toekomst van haar bedrijf
zonnig tegemoet. “We zijn klein en flexibel;
een nichespeler die heel dicht op de klant zit
en op die manier heel goed kan blijven
meedoen.”
Jacqueline Rogers

In de zaadbank van de RDA bevinden zich
maar liefst 192.777 verschillende genenbronnen. Zuid-Korea neemt daarmee op dit vlak de
zesde positie ter wereld in. Lange tijd heeft
Zuid-Korea weinig aandacht geschonken aan
de bescherming van haar genetische bronnen
en werden veel (wilde) planten en zaden door
verzamelaars en buitenlandse bedrijven
meegenomen. Zo zijn volgens RDA al in het

Act’, waarin alle plantensoorten zijn opgenomen.
De marktomvang van de Zuid-Koreaanse
zaadsector bedroeg in 2010 ongeveer € 447
miljoen, wat ongeveer 1,1% van de totale
wereldmarkt is. De groentesector is de
grootste deelsector met een waarde van € 119
miljoen, gevolgd door de sector granen en
aardappelen en bloemen.
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Dat is een
trend waarvan ik al
tien jaar roep dat die ook naar
Nederland zal overwaaien, maar
dat is tot op heden nog steeds niet
gebeurd”, verzucht Timmerman. “Voor
verschillende landen hebben we verschillende rassen. In een groot land als de VS komt
hetzelfde ras spinazie die je op dezelfde dag,
met ongeveer dezelfde temperatuur plant in
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