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De Koninklijke Nederlandse
Plantenziektekundige Vereniging (KNPV) viert dit jaar haar
125-jarig bestaan. In al die
jaren heeft het bestaan van de
vereniging niks aan urgentie
ingeboet. Plantenziektes zijn
namelijk van alle tijden en de
bestrijding ervan is alleen maar
belangrijker geworden met de
PIET BOONEKAMP, VOORZITTER KONINKLIJKE NEDERLANDSE PLANTENZIEKTEKUNDIGE VERENIGING
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e kunnen het ons nog maar nauwelijks voorstellen, maar voordat de
Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV) in 1891 werd
opgericht, wisten we nauwelijks iets van plantenziekten af. Om dat nader te onderzoeken, de
kennis te bundelen en met verschillende betrokken partijen te kunnen delen – onderzoekers,
voorlichters, overheid, boeren en de eerste gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten – kwam de
KNPV tot stand. Bloembollenicoon Jacob Krelage was een van de oprichters, samen met plantengeneticus Hugo de Vries en een van de eerste plantenziektekundigen Jan Ritzema Bos. Op
het moment van oprichting werd er al tienduizenden jaren landbouw bedreven en toch was
er nog maar weinig inzicht in plantenziektes.
Zij zorgden tot de negentiende eeuw voor grote problemen, zoals de hongersnood die Ierland trof in 1845 als gevolg van phytophthora in
aardappel, waardoor een miljoen mensen overleden. Met een constant groeiende wereldbevolking, de toenemende vraag naar veilig voedsel
en de steeds strengere fytosanitaire eisen, lijkt
het bestaan van de KNPV relevanter dan ooit.
Piet Boonekamp is voorzitter van de vereniging,
en net met pensioen van zijn functie als hoofd
van de business unit Biointeracties & Plantgezondheid van Wageningen UR.
Zijn de doelstellingen van de KNPV
in 125 jaar erg veranderd?
“Eigenlijk niet. Wij zijn nog altijd een platform
voor het verzamelen en verspreiden van kennis over plantenziekten. Dat deden we altijd al
via artikelen in tijdschriften, het organiseren
van excursies en het uitbrengen van adviezen.
Omdat we onze vereniging zichtbaarder willen maken, organiseren we tegenwoordig ook

‘Plantenziekten zijn
opportunisten’
themadagen en lezingen, schrijven we blogs,
organiseren we maatschappelijke debatten en
richten we ons met verschillende activiteiten
op studenten en docenten. Zo organiseren we
begin juni een evenement voor agrarische studenten over hun toekomst, en is er dit najaar
een bijeenkomst over quarantaineziekten.”
Bezorgen alle quarantaineziekten ons even
grote kopzorgen?
“Sommige quarantaineziekten zijn eerder handelsbelemmeringen die door de politiek worden
aangegrepen om macht uit te oefenen, dan dat
de ziekten zelf zo’n groot probleem zijn. Kijk naar
wat er in Rusland gebeurt: er wordt een beestje op een blad gevonden dat misschien al lang
in het land aanwezig is, en de grens gaat dicht.
Daar kun je alleen via handelsverdragen iets aan
doen. Een bacterie als xylella is veel problematischer. Deze stam was er eerder niet en vormt een
serieus gevaar voor meerdere gewassen, hele
olijfboomgaarden zijn er al door gesneuveld. De
bacterie komt ook voor in heesters en struiken
dus vormt ook een gevaar voor de sierteeltsector. Een bacterie als deze kan een hele cultuur en
daarmee een sector om zeep helpen.”
Wat raadt u kwekers aan om te doen als ze met
een bacterie of virus worden geconfronteerd?
“Meld het zo vroeg mogelijk, dan is er kans dat
we de ziekte kunnen isoleren en uitroeien. Ik
begrijp wel dat je als kweker eerder de neiging
hebt om het te verzwijgen, omdat het de vernietiging van het gewas kan betekenen. Door niet
in te grijpen, kan de bacterie gaan woekeren en
wordt het steeds moeilijker om het tij te keren.
Uitroeien is dan niet meer mogelijk, maar je
kunt de situatie wel beheersen zodat het zich
niet verder verspreidt, bijvoorbeeld door met
schoon uitgangsmateriaal te werken, goed te
selecteren en te certificeren. Alleen door de
keten schoon te houden, kun je verdere verspreiding en economische risico’s voorkomen.”
Je zou denken dat de oplossing voor het
voorkomen van plantenziektes ligt in het
resistent maken van gewassen…
“Dat zou je wel zeggen. Je kunt genen van resistente planten isoleren en overzetten in cultuurgewassen. Je kunt gewassen ook resistent
maken door de genen die planten niet gebruiken en wel resistentie in zich hebben ‘wakker’

te maken. Als je dan ook nog de helpergenen in
planten uitzet die ziektes helpen binnenkomen,
kun je veel bereiken. Dat wordt echter gezien als
‘genetische modificatie’, het debat binnen de EU
hierover loopt nog. Verder leren we steeds meer
over het microbioom. In en om de plant zitten
miljarden micro-organismen die helperfuncties
in zich hebben voor de groei en afweer van de
plant. Wellicht kunnen we die zo beïnvloeden
dat er een beschermende schil om de plant heen
ontstaat waarmee de weerbaarheid van de plant
en het teeltsysteem wordt vergroot.”
Probleem opgelost, dus?
“Het zijn mooie ontwikkelingen, maar feit blijft
dat resistenties uiteindelijk worden doorbroken door nieuwe plantenziektes. Bacteriën
en virussen kunnen zich snel aanpassen aan
hun nieuwe situatie, ze moeten immers van
de planten leven. Een ziekte die hier eerst niet
was, kan met een plantje vanuit het buitenland
meekomen en zo overspringen op bijvoorbeeld
een lelie. Als hij het daar naar z’n zin heeft, vermeerdert hij zich snel en hebben we een probleem, denk aan PlAMV. Plantenziektes zijn
opportunisten, ze gaan daar zitten waar ze het
fijn vinden. Ons werk is dan ook nooit af.”
Tegelijkertijd zien we dat de geldstromen
voor onderzoek opdrogen…
“Dat is zorgelijk, zeker als je beseft dat ons land
in de sierteelt en de land- en tuinbouw zo groot
is geworden dankzij het onderzoek. Er is altijd
veel geld geïnvesteerd in innovatie en ontwikkeling. Ooit was ik betrokken bij het bloembollenurgentieprogramma, daarvoor was 12 miljoen gulden extra beschikbaar, voor de helft
gefinancierd door de sector. Nu proberen organisaties als de KAVB en Anthos de gelden bijeen te krijgen en er is het Topsectorenbeleid,
dus er wordt wel het nodige ondernomen
rondom onderzoek, maar het is minder dan
het was. Terwijl de complexiteit van de problematiek alleen maar toeneemt. De vraag is dan
ook of het snel genoeg gaat. Als onderzoekexpertise eenmaal is verdwenen, komt die niet
snel meer terug.”
Terug naar de vermeende genetische
modificatie; dat ligt dus nog altijd gevoelig?
“Alles wat met technologie te maken heeft,
wordt vaak als ‘eng’ gezien. We zouden terug

moeten naar de natuur, volgens de NGO’s.
Dat betekent dat we rechtstreeks op onze volgende hongersnood afstevenen. Je moet twee
zaken goed uit elkaar houden: hazard en risk.
De NGO’s richten zich op ‘hazard’ met de
boodschap: alles is gif en gif is gevaarlijk. Dat
dit pas bij bepaalde hoge concentraties geldt,
wordt er niet bij verteld. Dat creëert angst bij
de consument. Wetenschappelijk kun je niet
veel met ‘hazard’, daarom zijn het toelatingsbeleid en de wetenschappelijke discussie over
genetische modificatie gebaseerd op ‘risk’. Als
we ons aan de regels houden, is er geen risico voor de gezondheid. Naar het publiek toe,
blijft dat een lastig verhaal waarmee de wetenschap worstelt.”
Wat zijn uw verwachtingen van de
toekomst in relatie tot plantenziekten?
“We staan voor een paar mooie uitdagingen.
Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen komt verder onder druk te
staan, je ziet een toename van biologische middelen. Ik zie ook kansen, in het weerbaarder
maken van planten. Belangrijk is dat we zuinig zijn op onze teelten en de natuurlijke systemen niet uitputten. Zo kunnen we plantenziekten onder controle krijgen. Wat hoop geeft voor
de toekomst is dat het kennisniveau in de sector stijgt. Steeds meer jonge ondernemers hebben gestudeerd, soms de HAS of bedrijfskunde, of allebei. Dat komt de professionalisering
van de sector ten goede en daar mag de sector
ook best trots op zijn.”
U bent net met pensioen gegaan.
Hoe lang blijft u nog voorzitter van
de KNPV?
“In elk geval nog twee jaar. We proberen het
grootste internationale congres over plantenziekten in 2023 naar Nederland te halen. Ik
ben betrokken bij de voorbereiding daarvan.
Verder ben ik sinds kort voorzitter van Artemis, de Nederlandse belangenorganisatie voor
fabrikanten en distributeurs van biologische
bestrijdingsmiddelen, treed ik op als spreker
bij congressen, review ik bodemonderzoekprogramma’s, doe ik een onderzoek naar de
geschiedenis van de plantenziekten en heb ik
nog wat klussen voor de Wageningen UR. Dit
werk is nooit af. En dat maakt het ook zo boei• BLOEMBOLLENVISIE
end en leuk om ermee
bezig te zijn.•”9 juni 2016
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