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De productie van plantenstoffen voor de farmaceutische
industrie, cosmeticabedrijven
of een andere bedrijfstak kan
in de toekomst een alternatieve
bron van inkomsten zijn voor
bollen-, bloemen- of vasteplantentelers. Dat denkt Leon Mur,
directeur van het Kenniscentrum Plantenstoffen.
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et Kenniscentrum Plantenstoffen is
de verbindende schakel tussen de
tuinbouwsector en marktpartijen die
op zoek zijn naar natuurlijke ingrediënten en
innovatieve inhoudsstoffen. Het centrum heeft
tot doel te helpen bij het opstarten en versnellen van commerciële toepassingen van plantenstoffen in verschillende industrieën.
Om dit doel te bereiken werkt het Kenniscentrum samen met diverse partijen in de branche, waaronder de Universiteiten van Leiden
en Wageningen, de Greenports en de industrie. Financiering is momenteel afkomstig van
de Provincie Zuid-Holland. De Greenports in
Zuid-Holland stellen menskracht beschikbaar.
De kern van het Kenniscentrum is de extractenbibliotheek. Deze ‘bieb’ is als een nationaal
archief van plantenstoffen. Op twee plekken in
Nederland bevindt zich een opslag met in totaal
2.500 extracten, al dan niet opgelost in vloeistof.
Een deel van deze extracten wordt bewaard
bij een temperatuur van min 70 graden Celcius. Die stoffen zijn onttrokken uit plantaardig
materiaal dat afkomstig is uit de teelt van groente, planten, bloemen en bloembollen. Voor deze
stoffen, en duizenden andere geregistreerde
plantenstoffen, probeert het Kenniscentrum
een nieuwe toepassing te vinden als gewasbeschermingsmiddel, geneesmiddel, cosmetica of
als geur- kleur- of smaakstof.
Directeur Leon Mur ziet mogelijkheden voor
deze nieuwe toepassingen. “Met name voor
sierteeltgewassen vanwege de enorme variatie
en diversiteit van de plantenstoffen - ongeveer
100.000 verschillende inhoudsstoffen - uit producten die in Nederland worden geteeld.”
Waarom is het Kenniscentrum Plantenstoffen belangrijk?
“We moeten als maatschappij omschakelen
van een economie gebaseerd op olie naar een

‘Telen voor inhoudsstoffen
mogelijk nieuwe bedrijfstak’
plantgerichte economie, de biobased economie. Dat is een ontwikkeling die we als sector
én als maatschappij ingaan. De olievoorraad
is eindig en er komt een moment dat de olieprijzen gaan stijgen. De consument vraagt ook
steeds vaker om natuurlijke producten. Het
Kenniscentrum Plantenstoffen is ongeveer vijf
jaar geleden opgericht met als doel om toepassingen te vinden voor de biobased economie.
De biobased economie betekent dat je anders
gaat produceren. Niet alleen voor ‘food & fun’,
zoals nu, maar ook stoffen voor andere toepassingen. Het heeft ook te maken met de verduurzaming van de keten en een additioneel
verdienmodel voor de agrarische sector.
Voor die transitie naar een biobased economie
is voltooid, zijn we tien jaar verder. We lopen
vooruit op de muziek.”
Hoe past de extractenbibliotheek daar in?
“De tuinbouwsector en de afnemende markten kunnen fundamentele kennis opdoen over
de mogelijkheden van de plantenstoffen in de
extractenbibliotheek. Ze kunnen de commerciële toepassing ervan verkennen.”
Wat kan het Kenniscentrum Plantenstoffen
betekenen voor de bloembollen- en vasteplantenteelt?
“Het Kenniscentrum kan op verschillende
manieren een rol spelen voor de sector. Ervan
uitgaande dat de bollensector wil verduurzamen, kunnen we gezamenlijk nieuwe toepassingen zoeken voor bijvoorbeeld restmateriaal.
Daarnaast is het mogelijk om een nieuwe toepassing voor de teelt te vinden, zodat producten kunnen worden geleverd aan de farmaceutische industrie of de parfumindustrie. Verder
kan binnen de veredeling ook sterker worden ingezet op inhoudsstoffen, bijvoorbeeld
door te veredelen op plantenstoffen met een
bepaalde geur of kleur. En er zijn inhoudsstoffen die belangrijk zijn bij resistenties. Je kunt de
plantenstoffen gebruiken om de resistenties te
zoeken. Er komt steeds meer kennis over deze
stoffen beschikbaar.
Onze grootste kracht ligt in onze onafhankelijke positie. We zijn geen commercieel bedrijf
dat iets probeert te verkopen. We zijn er voor
zowel de telers en de ketenpartijen als de vragende partijen, bijvoorbeeld de farmaceutische industrie of cosmetica-industrie. Vanwege onze onafhankelijke positie kunnen zij met
ons in gesprek treden. Dat gebeurt op basis van
vertrouwelijkheid.”

Wat kunnen telers van bloembollen en vaste planten betekenen voor het Kenniscentrum Plantenstoffen?
“Dat is heel divers. Veredelaars hebben een
schat aan ervaring. Ze weten wat rassen doen
in het veld. Vaak zijn specifieke eigenschappen
gecorreleerd aan inhoudsstoffen. Als bijvoorbeeld een skimmiateler ons benaderd omdat
hij in het veld ziet dat op het ene ras nooit luis
zit en het ras ernaast wel, dan zou dat door de
inhoudsstoffen kunnen komen. Als we dat kunnen vaststellen, gaat er een wereld open op het
gebied van veredeling. Die informatie is van
belang.”
Waar liggen de meeste afzetmogelijkheden
voor de bollensector?
“Ik denk dat de kansen met name liggen bij
specifieke teelten. Ik denk aan hoogwaardige
toepassingen: de farmacie, cosmetische industrie, geur- en smaakstoffen en groene gewasbeschermingsmiddelen. Voor die toepassingen
hebben we niet honderd hectare plantmateriaal nodig. Enkele hectaren volstaan. Het is een
‘specialty’ en dat past denk ik goed bij Nederland. Wij zijn daar goed in specialties, in de
sierteelt en in de groententeelt. De tuinbouw
moet het niet hebben van nieuwe toepassing
van reststromen. In de bollensector komt dat
uit de broeierij en als dekstro van het land. Er
zijn wel initiatieven om te kijken naar gebruik
van kopafval of toepassing van freesia voor
geuren in de cosmetische industrie, maar daarbij lopen we altijd aan tegen de gewasbeschermingsmiddelen die in de teelt zijn gebruikt.”
Kan teelt van planten voor plantenstoffen
een nieuwe agrarische poot worden?
“Jazeker. Ik zie het voor me dat het een additioneel verdienmodel wordt voor de sector,
maar daar moet nog wel veel werk voor verzet
worden. We hebben iets in handen om door te
ontwikkelen. Stel dat we in de extractenbibliotheek producten hebben die voor een cosmeticafabrikant interessant zijn. Dan is onze ‘sourcing’ in orde. We hebben direct een teler die dit
product teelt en hoeven niet in de Amazone
op zoek naar dat ene plantje met dat ene stofje.
Dat is de kracht de extractenbibliotheek.”
Wat verwachten jullie van de ondernemers
in de sector?
“Voor ondernemers zijn plantenstoffen een ‘ver
van mijn bed show’. Dat begrijp ik heel goed,
want ze zien geen duidelijk verdienmodel. Die

markt moet nog worden ontwikkeld. Het is het
kip en het ei verhaal. Als je niet investeert, kan
de ontwikkeling niet worden ingezet. Dan hebben we niets te bieden op het moment dat we
vragen uit de markt krijgen naar aanleiding van
stoffen uit de extractenbibliotheek. Het zal nog
een paar jaar duren voor er echt goede voorbeelden van verdienmodellen zijn.
Ik vind dat dit onderwerp meer vanuit de brancheorganisatie of de overheid moet worden
ondersteund, dan vanuit de ondernemers in de
sector. Het heeft de aandacht van de KAVB en
het IDC. En Royal FloraHolland heeft bijvoorbeeld meegefinancierd. Wat mij betreft breiden
ze dit uit. Zie dat als een oproep van mij aan de
sector. Ondersteun het onderwerp!”
Wanneer kunnen we de eerste resultaten
zien?
“Die zijn er al. We hebben aanvragen gekregen van bedrijven uit diverse sectoren om de
extractenbibliotheek te screenen op interessante inhoudsstoffen. We hebben een ‘proof
of concept’ gedaan, waarbij we onder meer
hebben gezocht naar extracten die werken
tegen Fusarium in tulp. We hebben die stof
gevonden. We kunnen die kennis gebruiken
om te zien of we dit in de veredeling kunnen
gebruiken. Een andere optie is om dit extract
te verwerken in een groen gewasbeschermingsmiddel. Er moet dan wel een bedrijf zijn
geïnteresseerd om dit product op de markt te
brengen.
Zo hebben we verschillende stoffen gevonden
waar in bepaalde sectoren vraag naar is. Dat
moeten we nu valideren.”
Waar staat het Kenniscentrum Plantenstoffen over tien jaar?
“Dat kan twee richtingen uitgaan. In het eerste
scenario bestaan we niet meer. We zijn opgericht uit een publiek domein om een ontwikkeling in gang te zetten. Ik hoop dat het over
vijf jaar niet meer nodig is, omdat afnemers de
tuinbouwsector weten te vinden, de telers voor
de markt produceren en plantenstoffen volop
in veredeling worden gebruikt. Dat is het ideaal
beeld. Ik denk alleen dat het niet zo zal lopen.
Het is namelijk lastige materie. De transitie doe
je niet in vijf jaar. In dat kader hoop ik dat we
er nog zijn. Ik hoop dat we mooie voorbeelden
hebben van productie van plantenstoffen voor
de markt, waarmee we de sector stimuleren
om te investeren.”
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