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Gewassen weerbaar maken voor 
een sterke sierteeltsector 

Recent hebben de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, LTO Nederland 
en de handel in verschillende manifesten opgeroepen tot meer en intensievere samenwerking 
op het gebied van duurzaamheid en plantgezondheid om de land- en tuinbouw gezond en 
toekomstbestendig te maken1. Ambitie is om Nederland binnen vijf tot tien jaar wereldwijd 
‘onbetwiste koploper te laten zijn in gezonde en duurzame productie’. Met deze paper sluiten 
we aan bij deze ambitie en werken we die uit voor de sierteelt, met een focus op de veredeling. 
Vandaar de titel ‘Next Level Sierteeltveredeling’. De uitdaging is om gewassen weerbaar en 
productiesystemen duurzaam te maken zodat we onze voorsprong op dit gebied behouden, 
versterken en ‘the license tot produce’ vergroten in een steeds meer globaliserende wereld 
met steeds hogere maatschappelijke eisen. De Nederlandse groenteveredeling heeft hierin 
al grote stappen gezet. De sierteeltveredeling kan en moet hieraan een voorbeeld nemen. 
Onze dringende oproep in deze paper is om de krachten van bedrijven en kennisinstellingen te 
bundelen. Alleen dan kan de sprong voorwaarts naar een sierteeltverdeling op het ‘Next Level’ 
worden gemaakt. 

Managementsamenvatting

De Nederlandse sierteeltsector vertegenwoordigt een aanzienlijk belang voor de Nederlandse 
economie met een exportwaarde van circa 8,5 miljard euro gerealiseerd door meer dan 65.000 
mensen bij 2300 bedrijven. Na de economische crisis laten de omzet en de export jaar op jaar  
recordcijfers zien. De veredeling is een onmisbare schakel in dit succes door haar bijdrage aan een 
aantrekkelijk, sterk en divers assortiment en aan een teelt die steeds productiever en duurzamer 
wordt. In de veredeling van bloemen, bollen, planten en bomen werken meer dan 3.500 mensen 
in bedrijven die samen 450 miljoen euro omzetten.

Dankzij teeltmaatregelen, technologische innovatie en plantenveredeling is het gebruik van 
energie, water en chemische middelen in de sierteelt sterk afgenomen. Maar daarmee zijn we er 
niet. Zowel vanuit Europese wetgeving als vanuit de consument neemt de druk steeds meer toe 
om de ecologische footprint van de tuinbouw verder te verkleinen. Met name als het gaat om 
het terugdringen van actieve stoffen (chemische gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen). 
De ‘license to operate’ staat voor de sierteelt in Nederland op het spel. Hét antwoord hierop is 
bevordering van de plantgezondheid. Weerbare gewassen en natuurlijke gewasbescherming zijn 
nodig om tot echt duurzame teelt te komen, zonder chemische middelen. 

Hier komen de plantenveredelaars in beeld. Zij staan aan de lat om deze weerbare gewassen 
te ontwikkelen. Hun kennis, kunde en bevlogenheid staan buiten kijf en hebben in belangrijke 
mate gezorgd voor de huidige vooraanstaande positie van de Nederlandse sierteelt. De tijdsdruk 
is echter groot en de vragen zijn zo complex dat de stap naar een ‘Next Level Veredeling’ 
noodzakelijk is om de leidende positie van Nederland als exportland van bloemen en planten te 
behouden. Tegelijkertijd zal door de aanwezigheid van Nederlandse tuinders in Afrika en elders 
ook daar residu vrij geteeld gaan worden. Kennis over - en productie van robuuste planten 
(healthy plants) zal bijdragen aan een duurzamere wereld.

1  Investeringsvoorstellen Agrifood en Tuinbouw voor NL Next Level (Topsectoren Agri&Food en  T&U, februari 

2017), Samen Duurzaamheid en Transparantie Versnellen (Dutch Flower Group, Royal FloraHolland, Royal 

Lemkes en Waterdrinker als leden van Floriculture Sustainability Initiative (FSI), mei 2017), Gezonde teelt, 

gezonde toekomst (LTO, juli 2017).
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In de groenteteelt en de akkerbouw wordt al gebruik gemaakt van de nieuwste technieken in de 
plantenveredeling. Daar wordt de traditionele veredelingsaanpak aangevuld met de modernste 
DNA-technieken en weefselkweek, die niet alleen snellere, maar ook betere resultaten kunnen 
opleveren. Er zijn diverse redenen waarom de sierteelt deze stap nog niet heeft kunnen en willen 
zetten. Echter, er moet nú worden geïnvesteerd om de afzet over tien jaar te kunnen garanderen 
op de internationale markt. Met name de veelal MKB-bedrijven staan voor de opgave om een 
kennissprong te maken om tot weerbare gewassen te komen en om te zorgen dat we vanuit 
Nederland het hele boeket (snijbloemen, potplanten en bolgewassen) kunnen blijven leveren.

De sector zal zich mede door haar MKB-karakter krachtiger moeten organiseren en nieuwe 
wegen moeten inslaan naar pre-competitieve kennisversterking. De individuele ondernemers zijn 
hierbij zelf primair aan zet door het aanleveren van informatie over ziekte- en plaagbeheersing, 
inbrengen van eigen materiaal en het eigen maken van nieuwe technieken, in samenwerking met 
de kennisinstellingen en met elkaar. Deze paper is een aanzet tot de organisatie van een ‘Next 
Level’ sierteeltveredelingsprogramma, waardoor de sector voorbereid is op een toekomst zonder 
chemische residuen, versterkt wordt in zijn innovatiekracht en haar verdienmodel overeind houdt. 
Alleen een moderne, competitief krachtige sierteeltsector heeft bestaansrecht en aantrekkings-
kracht voor de komende generatie ondernemers.

Sierteelt: groot economisch 
én maatschappelijk belang

Gemeten in toegevoegde waarde (in feite wat er echt wordt verdiend) is sierteelt het derde  
exportproduct na machines en aardgas, en vóór andere landbouwproducten (figuur 1).

Figuur 1: Goederen met hoogste toegevoegde waarde van de uitvoer, 2015.  

Bron: CBS

Allereerst betekent dit een inkomen voor velen die in de keten werkzaam zijn. Van veredelaar, 
vermeerderaar en tuinder tot veilingmedewerker, transporteur en bloemenstal. Alleen al in 
Nederland biedt het sierteeltcluster werk aan 65.000 personen bij 2300 bedrijven2, met  
vergelijkbare aantallen in het buitenland. 

Toegevoegde waarde in miljard euro

0 2 4 6 8 10 12 14

Machines en onderdelen

Aardgas

Sierteelt

Hoogwaardige kunststoffen

Metaal en metaalproducten

Vlees

Zuivel

Bereidingen

Groenten en aardappelen

Aardolieproducten

2  Holland-Rijnland congres 27 september 2017, Sander van Voorn, programmamanager Greenport Aalsmeer
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Bloemen en planten dragen over de hele wereld bij aan welbevinden. In vele vormen tonen ze 
onze blijdschap bij huwelijk of andere feestelijke gebeurtenis en bieden ze troost bij ziekte en 
overlijden. Een ander zwaarwegend aspect, waarvoor de belangstelling ook toeneemt, is de 
bredere maatschappelijke betekenis van de sierteelt. Bloemen, planten en bomen dragen bij aan 
een betere leefomgeving, welzijn op kantoor, school en zorginstelling, luchtkwaliteit, circulaire 
en koolstofarme economie en de biodiversiteit. Een nieuwe interessante niche voor de sierteelt 
vormen de crossovers met mode industrie, cosmetica en de ontwikkeling van nieuwe genees-
middelen. Niet alleen vanwege de verdienmodellen, maar ook om de maatschappelijke baten

Kerncijfers Nederlandse sierteelt 

Kennis dé bepalende factor concurrentiepositie

De Nederlandse sierteelt loopt niet alleen wereldwijd voorop wat betreft nieuwe en betere 
gewassen, maar ook op andere punten van toelevering: teelttechnieken, kassenbouw, 
robotisering, marktkennis. Alle schakels van de keten zijn van belang om deze positie te 
behouden. 

De veredeling is het startpunt, productie is de basis,  de detailhandel staat aan het eind van 
de sierteeltketen. Veredelaars zorgen dat er ieder jaar aansprekende bloemen en planten bij 
komen, dat ze langer mooi blijven, dat ze resistenter worden tegen ziekten en plagen en dat 
de ecologische footprint steeds kleiner wordt. Telers, veredelaars en vermeerderaars werken 
samen om nieuwe gewassen te testen en de beste in productie te brengen. De handel geeft in dit 
samenspel de signalen uit de markt (de consument) door. Zo wordt er momenteel als gevolg van 
de bijensterfte steeds meer pressie uitgeoefend om het gebruik van beschermingsmiddelen als 
neonicotinoïden in de bloemen- en plantenteelt terug te brengen. Voor bepaalde gewassen en 
voor de particulier is het al vanaf 2013 verboden, er wordt nu op aangekoerst om neonico- 
tinoïden volledig te gaan verbieden vanaf 2022. Ook voor andere actieve stoffen gaat het snel. 

De kracht van de Nederlandse sierteelt is de laatste jaren steeds meer op de kennispijler komen 
te liggen. Slimme teelttechnieken, logistieke efficiëntie, kennis van en gevoel voor markten en 
uiteraard geavanceerde veredeling en vermeerdering zijn bepalende concurrentiefactoren. We 
kunnen het niet winnen op lage lonen of de hoeveelheid zonuren, dus moeten we zorgen dat 
we de slimste zijn. En dat zijn we ook. Vanuit de hele wereld komen jonge mensen in Nederland 
studeren om de nieuwste kennis te vergaren. 

 

 Betrokkenheid klein MKB,  
meer dan 5.000 bedrijven

Na export van aardgas  
en machines het  
3e exportproduct

65.000 werknemers 

2.300 
bedrijven

Iconische producten  
zoals tulp, roos, chrysant

Toegevoegde waarde  
Nederlandse economie:  
8,5 miljard euro
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Veredeling: pijler onder innovatieve 
en duurzame sector

 Veredeling van siergewassen
 

  Veredelaars houden zich bezig met de ontwikkeling van bloemen, planten, bollen en bomen 
die zo goed mogelijk aan de eisen van de mens voldoen. Een veredelaar selecteert op de 
beste erfelijke eigenschappen en creëert nieuwe gewassen. Dit proces kan 5 tot 20 jaar 
duren. De veredeling is in de laatste 30 jaar volledig veranderd, mede dankzij kennisont-
wikkeling van DNA en biologische processen. Deze kennis wordt in de groenteveredeling 
al succesvol toegepast. De sierteelt heeft te maken met een veel grotere diversiteit aan 
gewassen, die genetisch ook nog veel complexer zijn. De nadruk in de sierteeltveredeling 
ligt nu vooral op productiviteit, transportbestendigheid, vaasleven, esthetische kenmerken, 
kleur en geur. De komende jaren zal de aandacht ook uit moeten gaan naar ziekte- en plaag-
resistentie en energie- en waterverbruik. Dit zijn complexe biologische processen waarvoor 
meer kennis nodig is, die gekoppeld moet worden aan genetische eigenschappen.

De sierteeltveredeling draagt rond 450 miljoen euro bij aan het verdienvermogen van Nederland 
en biedt 3.500 à 4.000 mensen direct werk. Maar het belang van de veredeling is veel groter dan 
alleen dat. De Nederlandse veredeling van bloemen, planten, bomen en bollen is internationaal 
vermaard en kent een hoog niveau. Dankzij de door de veredeling én de onderzoeksinstellingen 
ontwikkelde kennis zijn sierteeltproducten steeds langer houdbaar, mooier en duurzamer en is 
er een enorm divers aanbod. De veredeling is daarmee een voorname pijler onder de export (8,5 
miljard euro) en het concurrerend vermogen van de sierteeltsector als geheel.

Kerncijfers Nederlandse sierteeltveredeling

Bron: LEI, Plantum; bewerking Decisio

Jaarlijkse gemiddelde 
groei 2009-2015 
rond de 2,5 procent, 
aantrekkend vanaf 2013 

Omzet circa 450 
miljoen euro (2015)

3.500 à 4.000 
werkzame personen 
(2015) 

Nederland koploper 
in aanvragen octrooi/
kwekersrecht

Exportwaarde circa  
230 miljoen euro in 2015  
(helft naar Duitsland, VK, 
VS, Italië en Frankrijk)

Circa 100 
gespecialiseerde 
veredelings- en  
ver meerderingsbedrijven 
(aantal is sinds 2012 
stabiel)
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Centrale doel Next Level Sierteelt: 
versnellen innovatie rassen 

De urgentie om tot weerbare gewassen en duurzame teelttechnieken te komen is groot en 
groeiend. Grote retailers en buitenlandse afzetgebieden eisen planten en bloemen zonder resten 
van bestrijdingsmiddelen, omdat de consument steeds kritischer wordt en Europese wetgeving 
op duurzaamheidsgebied stap voor stap strenger wordt. Gezien het tempo waarin dit gaat, is de 
Nederlandse ambitie om binnen tien jaar voorop te lopen in de wereld met gezonde en duurzame 
sierteeltgewassen geen luxe, maar een keiharde noodzaak. En iets wat we aan onze stand 
verplicht zijn.

Niemand weet wanneer welke chemische middelen precies verboden gaan worden, maar dat dat 
moment komt en ook snel, staat als een paal boven water. 

“Bij een feelgood-product als bloemen en planten 
zijn stoffen die slecht zijn voor mens, dier 

of planeet uit den boze”

Citaat uit een van de voor de paper gevoerde gesprekken

Al voor 2025 komt naar verwachting van de betrokkenen de license to operate op het spel te 
staan. De Nederlandse groothandel speelt hierop in door samen met telers en veredelaars aan 
bewustwording, keurmerken en onderzoeksprogramma’s te werken. Met als doel om een impuls 
te geven aan (snellere) verduurzaming van de sierteelt. In mei 2017 spraken Dutch Flower Group, 
Waterdrinker, Royal Lemkes en Royal FloraHolland in het manifest ’Samen Duurzaamheid en 
Transparantie Versnellen’ de ambitie uit dat in 2020 90 procent van de ingekochte planten en 
bloemen duurzaam is. In de visie van deze partijen is de dreiging zeer serieus dat de steeds 
kritischer wordende consument zich van bloemen en planten afwendt die niet duurzaam zijn 
geproduceerd. Ook zullen bepaalde buitenlandse markten minder toegankelijk worden als we 
niet duurzamer gaan produceren. Met ernstige negatieve effecten op de omzet tot gevolg. Dan 
hebben niet alleen de groot- en detailhandel, maar ook de teler én de veredelaar het nakijken. 
Dat dit breed wordt aangevoeld en gedragen in de sector blijkt uit het feit dat zowel de handel als 
de productie en de topsector Tuinbouw &Uitgangsmaterialen binnen een tijdsbestek van een half 
jaar publicaties uitbrengen met dezelfde boodschap: ‘healthy plants, healthy planet’.

De opgave is dus zo helder als glas. De vraag is nu: wat is hiervoor nodig? Sleutelwoorden zijn 
versnellen van innovatie, implementatie van de opgave in opleidingen en het verhogen van het 
kennisniveau van de ondernemer. Om weerbare gewassen op de markt te krijgen in het gevraagde 
tempo, moet de veredeling worden versneld. De huidige ontwikkeltijd ligt tussen de 5 en de 20 
jaar. Om dit te drastisch te verkorten moet worden overgegaan naar gerichte rasverbetering 
gebaseerd op de nieuwste biologische kennis. Oftewel een ‘Next Level Sierteeltveredeling’ die de 
moderne DNA- en weefselkweektechnieken beheerst waarvan de ontwikkeltijd de helft van de 
traditionele aanpak is, de mogelijkheden groter en de resultaten veel gerichter kunnen zijn.
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Sterkere kennisinfrastructuur om 
MKB op weg te helpen 

De schaalvergroting in de sierteeltveredeling gaat in hoog tempo. Er zijn veredelingsconcerns die 
kleinere collega’s overnemen om zo hun groeistrategie vorm te geven. Deze grotere bedrijven 
beschikken over de mensen en middelen om de nieuwste technieken toe te passen. 

 Concentratie sierteeltveredeling
 

  In 2015 is de DNA Green Group onder de naam Dümmen Orange gaan opereren. Afgelopen 
jaren heeft het Dümmen Orange consortium zes kleinere veredelaars in rozen, bloembollen 
en potplanten overgenomen. Tot de grotere veredelingsbedrijven in de sierteelt en 
bloembollen behoren Royal van Zanten, Dekker Chrysanten, Anthura, Deliflor, Floricultura, 
Hilverda Kooij, Sion, Syngenta Flowers, Takii Europe en Florensis. En ook deze bedrijven 
zoeken naar versterking van hun kennis. Augustus 2017 maakten Florensis, Gebr. Vletter & 
Den Haan en Anthura bekend dat ze het bedrijf GenNovation hebben opgericht.  Doel van 
GenNovation is de krachten te bundelen op het gebied van onderzoek en implementatie van 
nieuwe veredelingstechnologieën om daarmee hun individuele marktposities te versterken. 

De mate waarin bedrijven in staat zijn om over te stappen naar moderne veredelingstechnieken, 
is bepalend voor hun individuele succes, maar ook voor de gehele veredeling én de vitaliteit van 
de sierteelt als geheel. Het is voor de vele kleinere veredelaars echter lastig, zo niet onmogelijk 
om de kosten voor het ontwikkelen van deze technieken op te brengen. Oorzaken zijn de 
complexiteit van technologieën en genetica van sierteeltgewassen, de lange duur van verede-
lingstrajecten en de risico’s rond de return on investment. Om de sector concurrerend te houden 
en verdere verschraling van het assortiment te voorkomen, zouden alle mkb’ers toegang moeten 
krijgen tot kennis en producten van moderne veredelingstechnieken en zich moeten kunnen 
organiseren in gezamenlijke programma’s.

“Binnenkort zijn er drie soorten veredelaars: 
de multinationals, de MKB’ers die intensief samenwerken 

en degenen die de boot missen”

Citaat uit een van de voor de paper gevoerde gesprekken
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Inspiratie opdoen bij de groenteveredeling

Veel beleids- en media-aandacht gaat van oudsher uit naar een duurzame groenteteelt, omdat 
daar voedselzekerheid en -gezondheid op het spel staat. Vaak wordt ook als succesvoorbeeld de 
groenteveredeling genoemd, waarin dankzij de nieuwste technieken en een slimme samenwer-
kingsstrategie veel is bereikt. Hoewel dit model niet zonder meer kan worden toegepast in de 
sierteelt, kan er wel het nodige van worden geleerd (zie hieronder).

 Veredeling in de groenteteelt loopt ver voorop
 

  Groenteveredelaars werken op een aantal fronten intensief samen en hanteren 
geavanceerde moleculaire veredelingstechnieken, Zo heeft een aantal bedrijven (ENZA, 
RijkZwaan, Vilmorin en Takii) al in 1989 het bedrijf Keygene opgericht dat tot doel had om 
pre-competitief de DNA technieken en genoomanalyse te introduceren in hun verede-
lingsactiviteiten. Bovengenoemde bedrijven, maar ook Syngenta, Bejo, Eastwest Seeds en 
Nunhems participeren in veel onderzoeksconsortia (zoals CBSG), die subsidies ontvangen 
vanuit NWO-TTW, maar ook vanuit de Topsectoren. Daardoor is er een intensief contact met 
het fundamentele onderzoek in de experimentele plantwetenschappen ontstaan en wordt 
hun R&D op academisch niveau vormgegeven. Het imago van deze sector is door de inzet 
van gezamenlijke publiciteitsplatforms (zoals Seedvalley, www.seedvalley.nl ) verschoven 
naar een sector die hoogtechnologisch en modern bezig is. Voor de sierteelt is dit een mooi 
voorbeeld, maar door het grote aantal soorten, de complexe genetica en de kleinere marges 
op het eindproduct is er minder investeringskracht en zal er pre-competitief samengewerkt 
moeten worden om nieuwe technieken te ontwikkelen en het kennisniveau bij individuele 
bedrijven te verhogen. Overigens vergt dit ook een cultuurdoorbraak. Van oudsher zijn 
ondernemers in de sierteelt niet gewend om samen te werken.

“Er ligt een enorme opgave op het gebied 
van de resistentieveredeling. De toekomst daarvan 

ligt in DNA-technieken. Daar moet je in mee, 
anders kun je de boel sluiten”

Citaat uit een van de voor de paper gevoerde gesprekken

De ervaringen met veredelen in andere gewassen als groenten en aardappelen dragen daarnaast 
bij aan een brede kennisbasis. In de groenteveredeling is het al gebruikelijk dat gepromoveerde 
medewerkers in moleculaire wetenschappen aan het werk zijn die verschillende technologieën 
inzetten om tot betere en sterkere gewassen te komen. Deze manier van werken en het gebruik 
maken van de brede kennisbasis zijn handvatten om de stap te zetten naar de genoemde Next 
Level Sierteeltveredeling.
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Wat zijn de kernpunten van een 
Next Level Sierteeltveredeling?

Kernpunten in de stap naar een Next Level Sierteeltverdeling zijn:

    De sectorstructuur: veel veredelaars zijn kleine tot middelgrote bedrijven die doorgaans 
weinig hoogopgeleide mensen in dienst hebben die de nieuwste technieken beheersen.

    De lange ontwikkeltijd (7 tot 20 jaar) die een veredelingsproces vergt betekent dat er achter 
feiten aangelopen dreigt te worden. De ontwikkelingen in de markt en in de wetgeving gaan 
te snel om in het huidige tempo te blijven veredelen. 

    De geavanceerdheid van moderne veredelingstechnieken betekent dat er in kennis, mensen 
en middelen moet worden geïnvesteerd om deze eigen te maken en vervolgens toe te passen.

    De complexiteit en het grote aantal verschillende gewassen betekent dat de risico’s van sier-
teeltveredeling groot zijn. Als de marktvraag naar één bepaald gewas beperkt is, is de return 
on investment te laag om de veredelingskosten te dekken. In combinatie met de complexiteit 
van bepaalde gewassen maakt dit de overstap naar nieuwe technieken groot, en voor veel 
bedrijven onbetaalbaar. 

Om de overstap naar de moderne veredelingstechnieken te maken, is schaal nodig. Dit kan alleen 
door samenwerking. De grote concerns maken de slag al. Kleinere ondernemers zullen precom-
petitief kennis moeten gaan delen. Dat is niet gemakkelijk en druist ook in tegen wat veredelaars 
gewend zijn: hun doelen en aanpak geheim houden. Er zijn echter inspirerende voorbeelden 
waaruit blijkt dat samenwerking wel kan, zoals de STW Perspectief-programma’s Green defence 
Against Pests, en Led it be 50%.

 Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid
 

  Eén van de programma’s van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen is ‘Het Nieuwe 
Doen in Plantgezondheid”. Doel van deze publiek-private samenwerking onder leiding van 
LTO Glaskracht Nederland en Wageningen UR is om door een teeltveranderingen planten-
ziekten, en plagen te voorkomen. Een integrale aanpak waarbij preventie en monitoring 
voorop staan en daarna pas de inzet van een effectief en duurzaam middelenpakket van 
bij voorkeur biologische middelen die voor een minimale milieubelasting zorgen. Op de 
website van de topsector1 staan een groot aantal projecten die vanaf 2014 zijn gestart bij 
diverse kennisinstellingen. Tegelijkertijd werkt LTO Glaskracht Nederland aan plantgezond-
heid door het opzetten van leergroepen, innovatietrajecten, stimulering van het toelaten 
van groene gewasbeschermingsmiddelen en de inzet van de volledig gesloten kas. Op deze 
manier wordt de teelt verduurzaamd, terwijl er ondertussen aan weerbare sierteeltgewas-
sen gewerkt kan worden.
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In actie!

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de sierteeltveredeling veel kennisintensiever en innovatiever 
moet worden zodat de noodzakelijke slag kan worden gemaakt om de sierteelt als geheel duurzamer 
en concurrerender te maken. Centraal staat daarbij de individuele ondernemer die wil innoveren en 
wil samenwerken met andere ondernemers en kennisinstellingen. Werkend vanuit de behoefte van 
de individuele ondernemer stellen wij voor een ondersteunende structuur te ontwikkelen waarin 
mensen worden opgeleid (zowel huidige werknemers als de toekomstige), onderzoeksprogramma’s 
worden aangeboden en een pre-competitieve kennisinfrastructuur wordt opgezet. Bij voorkeur 
vanuit een triple-helix aanpak van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Op dit moment wordt gewerkt aan een nationale governance voor de greenports. Daarnaast 
hebben in mei 2017 diverse organisaties de Verklaring Impulsagenda Greenport 3.0 getekend. 
Met de voorliggende paper wordt aangehaakt bij de beweging die Greenport 3.0 voorstaat en 
wordt een inhoudelijke bouwsteen aangereikt voor de programmalijn Innovatie van de Impuls-
agenda. Met het programma Next Level Sierteeltveredeling wil de Amsterdam Green Campus het 
voortouw nemen om samen met alle Nederlandse kennisinstellingen, bedrijfsleven, greenports en 
overheden invulling geven aan het onderdeel ‘duurzame gewassen’ uit het investeringsvoorstel 
van de Topsectoren Agri&Food en T&U (www.tki-agrifood.nl/downloads/nl-next-level-web.pdf), 
specifiek voor de sierteelt. 

Om dit te bereiken willen we de dialoog met de overheid en belanghebbenden starten. We vragen 
de sierteeltsector om de meest urgente knelpunten te inventariseren, om deze samen met experts 
uit kennisinstellingen een programmavoorstel uit te werken. De basis bestaat uit pre-competitieve 
samenwerkingsprojecten van meerdere individuele bedrijven en kennisinstellingen rond ziektes en 
plagen die grote problemen geven bij meerdere siergewassen en waarvoor chemische middelen 
op afzienbare termijn niet meer of zeer beperkt inzetbaar zullen zijn. Belangrijke succesfactor is dat 
bedrijven (financieel) participeren en hun veredelingsmateriaal inbrengen. Vanuit de Nederlandse 
kennisinstellingen is de bereidheid groot dit initiatief te ondersteunen. In een voorbereidend 
overleg hebben hoogleraren uit Wageningen (Schranz en Immink), Utrecht (van den Ackerveken), 
Leiden (Offringa en Klinkhamer) en Amsterdam (Haring en Koes) aangeven tijd te willen vrijmaken 
om de invulling van het onderzoeksprogramma mede vorm te geven.

 TTI Green Genetics als voorbeeld
 

  Technologisch Topinstituut Groene Genetica (TTI GG) werd in 2007 opgericht door 
het Nederlandse plantenveredelingsbedrijfsleven om de kennisbasis van de sector te 
verstevigen en capaciteitsopbouw te stimuleren. TTI GG bereikte dit door veredelingsbe-
drijven te stimuleren om samen te werken met onderzoeks- en onderwijsinstituten. Door 
financiële ondersteuning te geven aan gezamenlijke onderzoeksprojecten geeft TTI GG ook 
een impuls aan de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke toepassingen waar de hele 
sector baat bij heeft. Plantengenetica, plantenfysiologie en plantenziektenkunde waren de 
belangrijkste aandachtsgebieden. TTI GG werd met een totaal budget van 46 miljoen euro 
ondersteund en waarbij ook in verschillende onderwijsinitiatieven werd geïnvesteerd. In 
2015 werd dit initiatief beeindigd.

Omdat de kennis uit dit sierteeltprogramma ook daadwerkelijk door de bedrijven toegepast moet 
gaan worden zal de opgebouwde kennis breed verspreid gaan worden, onder andere via branche-
organisaties als LTO-Glaskracht, Plantum, regionale organisaties als de greenports, de groene HBO- 
en MBO-opleidingen en de Leven Lang Leren-trajecten voor individuele ondernemers.

Bedrijven, kennisinstellingen, greenports, branche-  en belangenorganisaties en overheden worden 
opgeroepen om te participeren door prioriteiten te benoemen zodat we in 2018 te kunnen met de 
invulling van de onderzoeksprojecten. 

Wilt u meer weten, of bent u geïnteresseerd om mee te doen, neem dan contact op met Gerard 
Kooiman. In de colofon vindt u de gegevens.
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Deze uitgave van Amsterdam Green Campus is mede mogelijk gemaakt door de provincies 
Noord- en Zuid-Holland. 

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, branche-organisatie Plantum, en greenports 
Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek ondersteunen de oproep tot een Next Level Sier-
teeltveredeling.

Contactpersoon:
Gerard Kooiman
06 - 52 50 59 65
G.J.M.Kooiman@uva.nl

Amsterdam, november 2017


