Nieuw
puzzelstuk
gelegd
Foeke Gardenier, algemeen directeur Hobaho.

Na vier eeuwen is het gelukt: de tulp laat zich
sneller vermeerderen dan twee tot drie bolletjes
per jaar. De samenwerking tussen Hobaho,
Dümmen Orange en IribovSBW levert een knap
resultaat af. Volgens de drie partijen is hiermee
een nieuw puzzelstuk gelegd in het verkorten van
de introductietijd van een nieuwe tulp.
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eerbarstig en recalcitrant. Die begrippen
waren tot voor kort prima van toepassing op
de tulp als het ging om snelle vermeerdering.
Vanaf begin jaren negentig beet menig onderzoeker er zĳn tanden op stuk. Soms werden er wel bolletjes
geproduceerd, maar lag de uiteindelĳke kostprĳs veel te
hoog voor de veredelaar om daarmee aan de slag te gaan.
Tot deze zomer. Toen kwamen Hobaho, Dümmen Orange
en IribovSBW met een gezamenlĳk persbericht naar buiten
waarin ze een doorbraak meldden in de vermeerdering
van tulp. Twee foto’s begeleidden het bericht. De ene liet
jonge bolletjes zien op een petrischaal, de andere een flinke
hoeveelheid bloeiende tulpen van bollen die via een nieuw
protocol tot ontwikkeling waren gekomen. Tĳd voor een gesprek met algemeen directeur Foeke Gardenier van Hobaho,
oprichter en CEO Eloy Boon van IribovSBW en managing
director R&D Hans van den Heuvel van Dümmen Orange.

PROTOCOL WAS ER
Eloy Boon, CEO IribovSBW
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Hobaho was met het Testcentrum voor Siergewassen al lang
bezig met de veredeling van tulpen, aldus Foeke Gardenier.
Na een paar jaar minder actief te zĳn geweest op dit terrein,
pakte het bedrĳf enkele jaren geleden de draad weer op. “We
hebben vanaf dat moment ingezet op de combinatie van
veredeling en techniek. Voor de vermeerdering kwamen we
in contact met IribovSBW.”
Dat bedrĳf uit Heerhugowaard heeft al jaren ervaring met
onder meer bolgewassen, waarbĳ de tulp valt in de categorie
‘moeilĳke gewassen’. “We hadden al wel een protocol voor
het sneller vermeerderen van tulp. Op verzoek van veredelaars deden we dit al, maar daar hoorde een relatief hoge
bolprĳs bĳ. Het kon misschien sneller, maar daarvoor was
financiering nodig”, aldus Eloy Boon.
De overname in 2016 door Dümmen Orange van Hobaho
bracht het proces verder, aldus Hans van den Heuvel. “In de
gesprekken die we toen zĳn gaan voeren, werd duidelĳk dat
Hobaho wilde inzetten op versnelling van de tulpenvernieuwing om daarmee de sector een meer duurzame toekomst
te geven. Dat vonden wĳ ook nodig en dus zĳn we daar met
zĳn drieën zwaarder op gaan inzetten.”
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Het gesprek dat de drie partĳen met elkaar aangingen, leverde drie doelstellingen op waar het ging om de toekomst van
de tulp: een hogere vermeerderingssnelheid, verkorting van
de juveniele fase en optimalisatie van het vermeerderingsproces.

EI VAN COLUMBUS
Toen de teams van IribovSBW en Dümmen Orange met
elkaar gingen overleggen over de mogelĳkheden van snelle
vermeerdering, was er verrassend snel resultaat. “Het ei
van Columbus was niet moeilĳk te vinden”, aldus Van den
Heuvel. “Er waren al ideeën bĳ IribovSBW en die zĳn door
ons aangevuld. Het ging daarbĳ vooral om de levenscyclus
van de bol te verkorten. Daarvoor werken we met aspecten
als licht en temperatuur, waardoor we de seizoenen versneld
laten plaatsvinden.” Het exacte recept geven de partĳen niet
prĳs. Wel wil Van den Heuvel een vergelĳking maken ter
verduidelĳking. “Met een voorgebakken brood kun je twee
dingen doen: afbakken of niet. Meer mogelĳkheden zĳn er
niet. Als je een stap terugzet, kun je wel meer doen, bĳvoorbeeld in de samenstelling van het deeg. Een vergelĳkbaar
proces heeft zich hier ook afgespeeld.”
Het resultaat is helder, aldus Boon: “Wĳ kunnen nu doorvermeerderen. Vanaf het moment van inzet tot bolinductie
duurt een jaar. Daarna vindt het bolvormingsproces plaats.
Dat is nog niet geoptimaliseerd. We verwachten dat we in
een jaar van één bol duizend bolletjes kunnen oogsten. Omdat we daarna het proces kunnen blĳven herhalen, kom je in
het tweede jaar uit om meer dan honderdduizend bolletjes.
Overigens was ik echt verbaasd dat we zo snel zo ver zĳn
gekomen.”
De eerste stappen werden rond de jaarwisseling van 2014 en
2015 gezet. Najaar 2017 waren de bollen voldoende groot om
te worden geplant. Met een bed vol bloeiende tulpen in april
2018 als resultaat.

Hans van den Heuvel, managing director R&D Dümmen Orange.

‘We verwachten
dat we in een jaar
van één bol duizend
bolletjes oogsten’

PUZZELSTUK
Met dit resultaat is een stuk van de puzzel die versnelling van
nieuwe tulpencultivars heet, gelegd. Vorig najaar werd al een
ander stuk opgeleverd. Toen konden BaseClear en Dümmen
Orange melden dat het genoom van de tulp was ontrafeld.
Dankzĳ een nieuwe techniek slaagde BaseClear erin om in
vier maanden tĳd het hele genoom in kaart te brengen. Het
derde puzzelstuk betreft de verkorting van de juveniele fase,
ofwel de periode tussen het kruisen en vormen van zaad en
de eerste bloei. Dat duurt nu vier tot vĳf jaar en Van den
Heuvel stelt onomwonden dat dit sneller kan. “Ik denk dat
tussen het moment van kruisen en het introduceren van een
nieuwe tulp niet meer dan zes jaar hoeft te zitten.” Hieraan
wordt inmiddels ook gewerkt binnen een project dat de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelĳk Onderzoek
(NWO) financiert en half augustus is gestart. Daarbĳ werkt
Dümmen Orange samen met prof. dr. ir. Richard Immink
van Wageningen Universiteit en dr. Marcel Proveniers van de
Universiteit Utrecht.
Van den Heuvel: “Zoals wĳ het nu zien, kun je met deze drie
puzzelstukken al beginnen met gericht te kruisen op eigenschappen en daarna heel snel een tulpenzaailing inzetten
voor snelle vermeerdering. Dat levert veel eerder dan nu voldoende materiaal op ter toetsing op bĳvoorbeeld resistentie.”
Naast deze drie puzzelstukken die helpen om sneller een
tulp met toegevoegde waarde op de markt te zetten, ziet

Gardenier nog een andere toepassingsmogelĳkheid.
“Dit resultaat past ook prima in het project Vitale Teelt
2030, dat eind augustus is gelanceerd door onder meer de
KAVB. In Vitale Teelt is een van de aspecten het ontwikkelen van een teelt als eenrichtingsverkeer. Daarbĳ is schoon
uitgangsmateriaal de basis. Dat kan op termĳn hiermee ook
worden gerealiseerd, omdat er continu in het laboratorium
nieuw uitgangsmateriaal kan worden opgekweekt. Daarmee
kun je slagen maken als het gaat om virussen en schimmels.
Een plotselinge uitbraak van een nieuwe ziekte hoeft dan
geen bedreiging meer te zĳn.”
Wat de benodigde capaciteit betreft om meer bollen in het
laboratorium op te kweken, is Boon helder. “We hebben
twee productielaboratoria elders in de wereld. Met het
protocol dat we nu hebben, kunnen we daar de productie
vergroten van 25 miljoen stuks naar 50 miljoen stuks. Die
ruimte hebben we.”
Weerbarstig en recalcitrant. Die woorden waren tot voor
kort van toepassing op de vermeerdering van de tulp. Na vier
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eeuwen kunnen door die woorden een dikke streep.
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