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We staan op de drempel van 2019.  
Een jaar waarin zich voor bedrijven 
veranderingen aandienen. Grootste 
wijziging waar u allemaal mee te 
maken krijgt is de nieuwe EU-Plant-
gezondheidsverordening. In de 
afgelopen maanden organiseerde 
Naktuinbouw samen met branche-
organisaties en NVWA bijeenkomsten 
om bedrijven te informeren wat er te 
doen staat. Er was veel belangstelling 
voor (meer dan 1.000 bezoekers!). Dat 
laat zien dat velen zich goed willen 
voorbereiden. Nieuwe bedrijven (pot- 
en perkplanten) melden zich inmid-
dels aan voor registratie zodat zij ook 
de benodigde plantenpaspoorten 
kunnen ontwerpen, maken of drukken. 
In een voorbereidend gesprek infor-
meren wij hen specifiek ook over de 
komende voorgeschreven inspecties.  
 
Naktuinbouw bereidt zich voor op de 
Brexit. Er zijn speciaal keurmeesters 
voor in dienst genomen. Mocht het  
er toe leiden dat vanaf 29 maart fyto-

sanitaire certificaten nodig zijn voor 
de handel naar Engeland, dan krijgen 
die bedrijven met flinke veranderingen 
te maken. Als er echt helderheid is 
over de vorm van de Brexit gaan wij 
met exporteurs in overleg om te 
zorgen dat er vanaf dag één een zo 
soepel mogelijk draaiend systeem is. 
 
In dit nummer van Buitenstebinnen 
veel aandacht voor data en informatie. 
Waar vindt u betrouwbare informatie? 
Wat kan Naktuinbouw bijdragen aan 
het verstrekken van gegevens die 
bedrijven helpt in hun strategie en 
bedrijfsvoering? In de komende jaren 
ontwikkelen wij onze databases en 
gegevensbronnen verder, zodat u er 
beter en meer gebruik van kunt maken. 
 
Het bestuur stelde het meerjarenplan 
Next Level 2.0 vast. Dit meerjarenplan 
staat op onze website. Het plan be-
schrijft welke ontwikkelingen wij in 
de periode 2019-2023 in de tuinbouw-
sector verwachten en hoe Naktuin- 
bouw daarop inspeelt. Zo zijn we 
gestart met de bouw van een nieuw 
en aanzienlijk groter laboratorium om 
de stijgende vraag naar gezondheids-
toetsingen aan te kunnen. En ook om 
allerlei nieuwe methoden en tech-
nieken voor praktische toepassing te 
ontwikkelen. Met name op DNA-
gebaseerde technieken. Dat lab moet 
in 2021 in gebruik zijn.  
 
Veel op de plank dus.  
Ik wens u een goed 2019 toe! 

it i tifi t di ij

“Veel bedrijven willen 
zich goed voorbereiden”

“Grootste wijziging 

waar u mee te maken 

krijgt, is de nieuwe  

EU-Plantgezondheids-

verordening”

 
John van Ruiten 

Directeur Naktuinbouw 

Voorwoord
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Miljoenen gegevens  
Gelukkig beschikken we in ons land 
over enorm veel basisgegevens, zowel 
over verspreiding van soorten als hun 
voorkomen in de vegetatie. De letter-
lijk miljoenen verspreidingsgegevens 
zijn opgeslagen in de Nationale Data-

Het project Levend Archief focust  
zich op het verzamelen, opkweken, 
opslaan en zo nodig uitzaaien van 
zaden van inheemse plantensoorten 
met een Nederlandse oorsprong.  
“Zo streven we naar behoud van de 
genetische diversiteit van wilde plan-
ten in ons land”, legt Joop Schaminée 
uit. “Veel soorten in het buitenland 
zijn net wat anders, en kunnen dus 
niet ter vervanging dienen. De ecolo-
gie van onze inheemse soorten sluit 
daar niet goed op aan. Als je regionaal 
materiaal behoudt, hoef je dus niets 
uit het buitenland te halen. Met alle 
risico’s van dien.” 

Ernstig bedreigd  
Van de 1.500 wilde planten staan er 
meer dan 70 als ‘ernstig bedreigd’ op 
de zogeheten Rode Lijst. Voor een derde 
van de flora is het opletten geblazen. 
Een aantal soorten zijn ook verwante 
voedselgewassen. De wilde biet bij-
voorbeeld groeit op zeedijken, dit is  
de moederplant van onze suikerbiet.  
 
“Voor resistentie heb je genetische  
eigenschappen uit het oorspronkelijke 
gewas nodig. Het is dus van groot  
belang deze te behouden. We zijn er 
meer afhankelijk van dan we zelf  
denken”, aldus Schaminée. Een aantal 
soorten is zo zeldzaam, daar moet je 
voor in de bres springen, vindt hij. 
“Neem de roggelelie (Lilium bulbiferum) 
van de Drentse akkers of de berg- 
gamander (Teucrium montanum).  
Deze laatste soort groeit alleen op de 
Bemelerberg in Zuid-Limburg. Het is 
nooit onderzocht of die soort nog wel 
levenskrachtig is. De kans is groot dat 
de plant niet meer in staat is om zich 
te vermeerderen, maar we weten het 
niet.” 

Botanicus prof. dr. Joop Schaminée luidt 

de noodklok: meer dan een derde van de 

inheemse plantensoorten in Nederland 

loopt het risico uit te sterven. Met ‘Het 

Levend Archief’ neemt Schaminée het  

initiatief om te redden wat er te redden 

valt. “Daar kan de land- en tuinbouw 

ook een rol in spelen.”

Een blik achter de schermen: Het Levend Archief 

“Het is onze plicht om voor onze 

Het Levend Archief 
In het project Het Levend Archief werken  
telers, universiteiten, gemeenten, botanische 
tuinen, beheerders en uiteenlopende natuur-
organisaties samen aan het behoud van  
onze biodiversiteit. En om een vernieuwde 
belangstelling voor natuur in het algemeen  
en planten in het bijzonder te realiseren.  
Meer informatie: www.hetlevendarchief.nl
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base Flora en Fauna (NDFF). FLORON 
coördineert het onderzoek naar de 
verspreiding van wilde planten in  
Nederland en beheert de NDFF. De  
gegevens over het voorkomen van  
de soorten in de vegetatie zijn onder-
gebracht in de Landelijke Vegetatie 
Databank. Deze is in beheer bij de 
WENR, onderdeel van de Wageningen 
Universiteit en daaraan gelieerde in-
stituten (WUR). Schaminée: “Zo’n be-
schrijving heet een vegetatieopname. 
Daarvan zijn er zo’n 700.000 verzameld 
en gedigitaliseerd. De systematische 
manier van het beschrijven van de ve-
getatie bestaat al sinds 1930. Iedere 
opname is een uniek document. Het 
laat zien welke planten op een be-
paalde plek, op een gegeven moment, 
en in welke hoeveelheden samen-
groeiden. Met name de historische 
data kunnen richting geven aan be-
oogd natuurherstel. Geen enkel ander 

land in de wereld beschikt over zulke 
omvangrijke gegevensbestanden.” 
 
Hulp van telers gevraagd 
Er is in Nederland veel aandacht voor 
insectensterfte. Initiatieven als het in-
zaaien van akkerranden moet verdere 
achteruitgang voorkomen. Een goed 
initiatief, vindt Schaminée, maar er 
kleeft een groot risico aan: floraverval-
sing. “Met alle goede bedoelingen  
worden veel niet-inheemse soorten 
uitgezaaid. Deze vormen een bedrei-
ging voor onze inheemse flora. En  
Nederlandse soorten zijn vaak door-
gekweekte bloemen die minder nectar 
of stuifmeel leveren dan nodig is voor 
insecten. Daarbij vormen ze ook nog 
een risico voor de genetische diversi-
teit van de inheemse soorten. Bewust-
wording hiervan bij het herinrichten 
van landschap is daarom ontzettend 
belangrijk. Met behulp van telers  
kunnen we dit probleem aanpakken.” 
 
Meer natuur 
Ook in de houtige gewassen lopen we 
risico. “Ongeveer 95% van wat we aan 
houtige gewassen tegenkomen is ver-
moedelijk niet oorspronkelijk inheems. 
Met programma’s van Staatsbosbeheer 
en Wageningen Universiteit proberen 
we hier verandering in te brengen. In 
de Flevopolder zijn bijvoorbeeld in een 
groot gebied wilde struiken en bomen 
ondergebracht. Hier worden eikels, 
zaden en stekken verzameld, die naar 
gelieerde bedrijven gaan om verder op 
te kweken. Vervolgens worden de op-
gekweekte gewassen in programma’s 
gebruikt voor de aanleg van groen.”  
 

Kansen voor land- en 
tuinbouw 
We hebben twintig Nationale parken 
in Nederland. Het huidige idee is om 
deze parken veel groter te maken. Voor 
de natuur, maar ook voor het land-
schap en natuurhistorie. Dat biedt 
kansen voor de land- en tuinbouw.  
De eenzijdige focus op productie is  
nu vaak te groot, vindt Schaminée. 
“De Minister is doordrongen van  
het belang van de natuur. Het is een 
geweldige uitdaging, want het gaat  
natuurlijk ook om de broodwinning 
van de ondernemers. Er zijn best veel 
ondernemers die anders willen om-
gaan met hun omgeving. En dan is het 
toch goed denkbaar om naar andere 
vormen van land- en tuinbouw te 
streven? Waarbij de boer of kweker 
een goed bestaan heeft, maar er toch 
natuur is. Het zou fantastisch zijn als 
dat lukt.” � 

biodiversiteit te zorgen”

De roggelelie (Lilium bulbiferum) 
Foto: Joop Schaminée

Eveneens een bedreigde soort: Stofzaad  
(Monotropa hypopitys). Foto: Joop Schaminée



 Commerciële rassen van voedselgewassen (landbouw, 
groente en fruit) mogen in Nederland pas worden verhan-
deld als ze zijn opgenomen in de officiële Nederlandse  
rassenverkeerslijst of in die van een EU-lidstaat. En daarbij 
voorzien van een naam en een rasbeschrijving. De rassen-
verkeerslijsten zijn toegankelijk via het Nederlands Ras-
senregister of de Rassenlijst Bomen. Voor iedere product- 
groep zijn regels vastgesteld. Deze lopen deels synchroon, 
maar kunnen ook op details afwijken. Die regels bepalen 
ook in welke database de gegevens over rassen terecht 
komen. Het lijkt verwarrend waar welke informatie te  
vinden is, maar bij nader inzien is de systematiek logisch.  
 
Europese rassenverkeerslijst 
Nieuwe rassen van voedselgewassen worden pas opgeno-
men in de Nederlandse rassenverkeerslijst als ze na een  
officieel onderzoek voldoen aan de DUS-criteria. DUS staat 
voor Distinct, Uniform and Stable, ofwel onderscheidend, 
uniform en bestendig. Pas daarna is het mogelijk ze te  
verhandelen in de EU en volgt een opname in de EU-rassen-
verkeerslijst. Dit geldt voor groente- en fruitteelt en land-
bouw, niet voor sierteelt en bosbouw.  
De Raad voor plantenrassen beheert het Nederlandse Ras-
senregister (NRR) en Naktuinbouw verzorgt de uitvoering. 
De rasbeschrijvingen staan nog op de website van Naktuin-
bouw (www.naktuinbouw.nl/rasbeschrijvingen). Deze gaan 
in 2019 over naar de website van de Raad voor planten- 
rassen. 
 
Meerdere Europese databases 
Elke EU-lidstaat heeft zijn eigen wettelijk verplichte data-
base voor rassenregistratie. In Nederland is dit het Neder-
lands Rassenregister en de Rassenlijst Bomen. Binnen Europa 
wordt de informatie van deze databases gecentreerd per 
gewasgroep. Dit zijn de Gemeenschappelijke Rassenver- 
keerslijsten voor Groente en Landbouw, Frumatis (fruit- 
rassen) en Forematis (bosbouwopstanden en -rassen). Het 
beheer van deze databases ligt bij de Europese Unie. Buiten 
de Europese Unie hebben veel landen hun eigen databases 
om de gegevens van land- en tuinbouwgewassen vast te 
leggen. Ieder land heeft daarvoor zijn eigen systematiek. 
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Als nieuwe veredelingsproducten 
het levenslicht zien, is het werk 
nog niet gedaan. Iedere boom  
of plant moet een traject volgen 
om aan het handelsverkeer mee 
te mogen doen. Wereldwijd  
zijn er veel databases voor het 
vastleggen van namen en ras-
beschrijvingen. Hoe zijn deze 
databases aan elkaar gekoppeld 
en waar dienen ze voor?

Een schat 
Rassendatabases wereldwijd: 
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Uitzonderingspositie  
bosbouw en sierteelt 
De bosbouw- en sierteeltsector heb-
ben een uitzonderingspositie in dit  
systeem. Er is geen officiële toelating  
inclusief DUS-onderzoek vereist. Voor 
bosbouw geldt wel een verplichte op-
name van opstanden in een nationale 
lijst. Deze is toegankelijk via de Rassen-
lijst Bomen en via Forematis. 
Voor alle sierteeltgewassen is het naast 
registratie ook mogelijk dat een ver-
edelaar een eigen rasbeschrijving (leve-
ranciersbeschrijving) maakt en deze 
in zijn catalogus of een niet-formele 
database zoals PlantScope opneemt.  
In de sierteelt is het scala aan data-
bases groot. De houders van deze data-
bases werken samen op het gebied van 
het opstellen van rasbeschrijvingen 
en toekennen van rasbenamingen om 
dubbele registraties te voorkomen 
Zij spelen een belangrijke rol, omdat 
officiële wettelijke rasbeschrijvingen 
ontbreken. Zo zijn er wereldwijd  
specifieke databases voor rozen, Hosta,  
pioenrozen, Hemerocallis, noem maar 
op. De RHS (Royal Horticultural Society) 
beheert een database voor onder  
andere Rhododendron (apps.rhs.org.uk/ 
horticulturaldatabase).  
 
De KAVB legde alle raseigenschappen 
van bolgewassen minutieus vast 
(www.kavb.nl/siergewassen).  
Een belangrijke database is PlantScope 
van Floricode (www.plantscope.nl). 
Deze bevat productinformatie, foto’s, 
rasbeschrijvingen en de VBN-product- 
codes voor het veilen van sierteelt-
producten. 

Ui d i i i

aan informatie 

> > >

Sierteel t registers
(o.a. Naamlijsten,

KAVB, PlantScope)

Toelat ings-
onderzoek

(CGN)

R A A D  V O O R  P L A N T E N R A S S E N
(Toelating en kwekersrecht)

SierteeltBosbouwFruitGroenteLandbouw

= Verplicht

= Vrijwillig

KwekersrechtToelat ing

DUS-onderzoek
(Naktuinbouw)

Cultuur-  en 
Gebruikswaarde
Onderzoek (CGO)

C P V O  (Kwekersrecht)

Plant Variety Database

U P O V  (Kwekersrecht)

PLUTO Plant Variety Database

Agricultural
and Vegetable 
Catalogue

Frumatis Forematis

E U R O P E S E  U N I E  (Toelating)

Nederlands Rassenregister Rassenlijst Bomen
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Gebruikswaardeonderzoek 
Voor rassen van landbouwgewassen geldt voor toelating 
nog een aanvullende wettelijke eis: deze moeten een  
cultuur- en gebruikswaardeonderzoek (CGO) ondergaan 
voordat ze mogen worden verhandeld. Een ras moet een 
aantoonbaar landbouwkundige meerwaarde hebben.  
De resultaten van dit onderzoek worden deels gepubliceerd  
op de website van CSAR, de Commissie Samenstelling  
Aanbevelende Rassenlijsten Landbouwgewassen  
(www.rassenlijst.info). De namen van goedgekeurde rassen 
staan in het Nederlandse Rassenregister. Groente-, fruit- en 
sierteeltgewassen zijn voor dit type onderzoeken vrijgesteld. 
 
Kwekersrecht 
Wie een nieuw ras heeft ontwikkeld, kan kwekersrecht 
aanvragen. Dit is geen verplichting, maar alle professionele 
veredelingsbedrijven doen dit zeker als zij denken dat een 
nieuw ras potentie heeft. De veredelaar kan met royalty’s 
zijn investering terugverdienen en marktintroductie  
reguleren. Gewassen die voor kwekersrecht in aanmerking 
komen, moeten het DUS-onderzoek ondergaan. Andere 
eisen zijn een officiële rassenbeschrijving, een goede  
rasnaam én het bewijs nieuw te zijn. In Nederland voert 
Naktuinbouw het onderzoek uit en maakt een DUS-rapport.  
De Raad voor plantenrassen neemt aan de hand van het 
rapport een besluit over de verlening van het kwekersrecht 
en legt de rasinformatie vast in de database.  

Europees en wereldwijd kwekersrecht  
Het CPVO, het Communautair Bureau voor plantenrassen  
in Angers, verleent kwekersrecht voor alle lidstaten van de  
Europese Unie. Het CPVO heeft de database ‘Variety Finder’ 
(cpvo.europa.eu/en/cpvo-variety-finder) met rasseninforma-
tie van meer dan 60 landen.  
De officiële rasbeschrijvingen van kwekersrechtelijk  
beschermde rassen staan op de online CPVO-database 
(cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/cpvo-
varieties-database). 
UPOV (International Union for the Protection of New Varie-
ties of Plants) is de unie van 68 landen die kwekersrecht 
verlenen. Zij hebben gezamenlijk het UPOV-verdrag onder-
tekend. Deze organisatie is gevestigd in Genève. Rassen- 
informatie van UPOV staat in de Plant Variety Database 
PLUTO (www.upov.int/pluto/en). � 

Samenwerking productregistratie  
en -codering sierteelt 
Naktuinbouw werkt samen met Stichting Beurshal (VARB), KAVB 
en Floricode aan de opzet van een gezamenlijk register voor ras-
informatie voor de sierteelt. Het doel is om één klantgericht loket 
voor de sierteeltketen in te richten. Productregistratie en -codering 
in de sierteelt gebeurt namelijk nu apart bij deze organisaties.  
De nieuwe database bevat naast handelscoderingen ook weten-
schappelijke namen en handelsnamen van alle geregistreerde 
sierteeltproducten. Aangevuld met rasinformatie en linken naar 
specifieke databases met aanvullende informatie, bijvoorbeeld van 
DUS-onderzoekstations of autoriteiten die kwekersrecht verlenen. 
Er is ook plaats voor informatie uit andere bronnen, bijvoorbeeld 
buitenlandse instanties, verenigingen of veredelaars. Uitbreiding 
van het systeem in de toekomst is ook mogelijk, bijvoorbeeld door 
foto’s of genetische informatie toe te voegen. En aan de registratie 
van een ras/product wordt ook de codering gekoppeld met resul-
taten van gebruikswaardeonderzoek of consumententips. 

Belangrijke websites 

www.naktuinbouw.nl/rasbeschrijvingen 

apps.rhs.org.uk/horticulturaldatabase 

www.kavb.nl/siergewassen 

www.plantscope.nl 

www.rassenlijst.info 

cpvo.europa.eu/en/cpvo-variety-finder 

cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/cpvo-varieties-database 

www.upov.int/pluto/en



Voor elke ondernemer in de land-  
en tuinbouw is het verstandig om de 
actualiteit op het gebied van ziekten 
en plagen goed bij te houden. In de 
eerste plaats via de vakbladen en via 
de website van de keuringsdiensten 
(www.naktuinbouw.nl, www.bkd.eu, 
www.nak.nl, kcb.nl en www.nvwa.nl). 
Zij geven betrouwbare informatie over 
actualiteiten en regelgeving. Op dat 
terrein verandert namelijk nogal wat 
door de nieuwe EU-Plantgezondheids-
verordening. Het gaat niet alleen om 
de plantenpaspoorten, maar ook om 
een andere indeling in gevaarlijke  
organismen, met bijbehorende wette-
lijke consequenties (zie het artikel op 
pagina 14). 
Zowel Naktuinbouw als NVWA bren-
gen digitale nieuwsbrieven uit, gratis 
te abonneren via de websites. De 
NVWA maakt jaarlijks fytosanitaire 
signaleringen (te vinden door op de 

website te zoeken met deze woorden). 
Ook zijn op de website van de NVWA 
risicobeoordelingen te vinden en lijs-
ten met waardplanten. 
 
Keurmeesters 
De keurmeesters van Naktuinbouw 
komen op alle bedrijven. Daarmee 
zijn zij zeer goed op de hoogte van  
actuele dreiging in een regio. Ze staan 
open voor vragen, maar zijn wel  
gebonden aan regels bijvoorbeeld op 
het gebied van privacy. Bij verdenking 
van besmetting stuurt de keurmeester 
een monster naar het laboratorium. 

Beelden van ziekten zijn te vinden op 
www.q-bank.eu en in de beeldenbank 
van Groenkennisnet (zie kader pag. 10). 
Ziekten die met zaden overgaan, staan 
op de Pest List van de International 
Seed Federation (www.worldseed.org).  
Verder zijn er tal van gespecialiseerde 
databanken, bijvoorbeeld de Europese 
nematodencollectie: www.nce.nu.  
Tuinbouwalert is in het leven geroepen 
om snel te kunnen handelen bij crises. 
De website biedt soms actuele infor-
matie, bijvoorbeeld over tomaten-
chlorosevirus. www.tuinbouwalert.nl. 
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Plantenziekten is een zeer dynamisch onderwerp. Nieuwe  

soorten duiken op, evenals nieuwe manieren om ze te beheersen. 

Dit is bij uitstek een onderwerp waar zeer veel informatie over 

te vinden is. 

Betrouwbare informatie over ziekten  

en plagen van groot belang

> > >
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Apps  
 
Op internet is erg veel informatie te vinden over ziekten en 
plagen. Wat nog een beetje achterblijft, is de ontwikkeling 
van handige apps. Purdue University (Montana, VS) heeft 
daar wel moeite voor gedaan; het resultaat is de Purdue 
Tree Doctor app, Purdue Tomato Doctor app en soortgelijke 
apps voor vaste planten en eenjarigen. Maar die zijn wel 
toegesneden op de Amerikaanse situatie. 

�

Belangrijke websites 

www.bkd.eu 
www.nak.nl  
kcb.nl 
www.nvwa.nl 
www.q-bank.eu  
www.worldseed.org 
www.nce.nu 
www.tuinbouwalert.nl 

www.eppo.int 
gd.eppo.int/reporting 
www.groenkennisnet.nl 
www.lto.nl (zoek op: Xylella leaflet) 
www.efsa.eu 
xylellacodiro.blogspot.com 
www.ponteproject.eu 
www.xfactorsproject.eu

EPPO 
 
Bij oprukkende fytosanitaire bedreigingen is alleen een in-
ternationale aanpak effectief. Wanneer de meeste landen 
goed hun best doen om de problemen te beheersen, maar 
een paar andere de zaken niet serieus genoeg aanpakken, 
blijft de bedreiging groot. Daarom is juist op het terrein van 
plantenziekten veel internationale samenwerking. Binnen 
de European and Mediterranean Plant Protection Organisa-
tion (EPPO) werken 52 landen in Europa, Noord-Afrika en 
het Midden-Oosten samen om problemen vroegtijdig te  
signaleren en te beteugelen. Hier komt alle informatie bij 
elkaar. Zie www.eppo.int. Er is een EPPO-bulletin met we-
tenschappelijke artikelen. Ook nuttig is de EPPO Reporting 
service, een maandelijkse digitale nieuwsbrief met nieuws 
over vondsten van quarantaine-organismen en actuele  
regelgeving (abonneren via de website). Al deze informatie 
staat ook in de doorzoekbare database gd.eppo.int/reporting.

Groenkennisnet 
 
Groenkennisnet is een samenwerking tussen WUR en het 
groene onderwijs om kennis te verspreiden. Het is deels 
een portal die toegang tot informatie op andere websites 
biedt. Heel nuttig is de ‘Beeldenbank ziekten, plagen en  
onkruiden’ met foto’s en de Kennisbank, die met trefwoor-
den op elk onderwerp te doorzoeken is.  
Ga naar www.groenkennisnet.nl, en klik vervolgens op  
‘portalen’ en ‘plantgezondheid’. 



Niet alleen vernietiging van de besmettingshaard, maar 
ook van alle waardplanten (er zijn inmiddels 563 soorten 
bekend) in de directe omgeving en een verbod op handel  
in zulke planten binnen een straal van tien kilometer. In 
Italië, Frankrijk en Spanje zijn enkele regio’s besmet.  
Onlangs werd de bacterie zowel in Nederland als in België 
aangetroffen. Het betreft gelukkig geïsoleerde vondsten, 
zonder verdere verspreiding van de ziekte.  
De internationale handel in planten is een belangrijke  
potentiële verspreidingsbron. LTO Nederland heeft daarom 
een folder gemaakt met de belangrijkste aandachtspunten 
bij inkoop om, Nederland Xylella-vrij te houden (www.lto.nl, 
zoeken op: Xylella leaflet). 
 
 
Betrouwbaar VS fake-news  
 
Op internet is erg veel informatie te vinden, rijp en groen. 
Betrouwbare bronnen zijn de websites van en NVWA, Eppo, 
Efsa (www.efsa.eu) en Naktuinbouw.  
Wat betreft de hete actualiteit: de vakbladen zitten bovenop 
dit onderwerp en hun websites bieden meteen informatie 
zodra deze zich aandient.  
Ook zijn op Twitter vrijwel dagelijks nieuwe berichten over 
Xylella te vinden. Verder volgt deze blog de zaken op de 
voet: http://xylellacodiro.blogspot.com. 
Voor degene die geïnteresseerd is in de voortgang om het 
probleem beheersbaar te krijgen, zijn twee EU-projecten  
interessant. Het Ponte-project is gericht op beheersing,  
gewasbescherming en aanpak van insecten die de bacterie 
kunnen overbrengen: www.ponteproject.eu. Het XF-Actors 
project richt zich op preventie, vroege detectie met een 
toets en beheersing: www.xfactorsproject.eu.  
 

Tot slot: het ruimen van oude olijfbomen roept in Italië 
grote emoties op. Dat is normaal gesproken een voedings-
bodem voor fake-nieuws. De omvang daarvan is tot nu  
toe gering. De belangrijkste uitzondering is een blog van 
Beppo Grillo van de Vijfsterrenbeweging, momenteel  
regeringspartij in Italië, die stelt dat er geen bewijs is dat  
de olijfbomen dood gaan aan de bacterie. �
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CASE: 
 
 Xylella fastidiosa 

De bacterieziekte Xylella fastidiosa is een van de meest  

gevreesde bedreigingen op ziektegebied. Een uitbraak 

vergt draconische maatregelen.

Bron: NVWA



@
Naktuinbouw12

De vooruitzichten van een teelt zijn 
sterk afhankelijk van de concurrentie 
en de afzetmogelijkheden in binnen- 
en buitenland. Cijfers daarover zijn 
goed, maar analyses en duiding nog 
beter. Verschillende bedrijven en  
onderzoeksinstellingen produceren 
regelmatig sectorrapporten. Denk  
aan de grote banken (ABN AMRO,  
ING, Rabo), Wageningen University &  
Research, LTO, de veilingen en handels-
organisaties als VGB en Anthos. 
Een nuttige website voor cijfermate-
riaal van Wageningen Economic  
Research (het voormalige LEI) is 
www.agrimatie.nl.  
In Statline (opendata.cbs.nl) vinden 
we de cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. Dat vergt enige 
vaardigheid, maar de infoservice kan 
helpen bij lastige vragen.  
 
 
Detailinformatie 
 
Vakbladen en bijbehorende websites 
beschrijven voortdurend trends en 
marktontwikkelingen.  
Maar vaak wil je geen algemene in-
druk, maar juist detailinformatie per 
product. Dan wordt het wat lastiger. 
Naktuinbouw zelf heeft een schat aan 
gegevens in huis, maar deze zijn om 
begrijpelijke redenen afgeschermd. 
Alleen globale analyses van deze  
cijfers worden soms gedeeld, bijvoor-
beeld om de impact van Brexit in te 
kunnen schatten.  
Teeltadviseurs, die van bedrijf naar 
bedrijf gaan, zijn vaak goed ingelicht. 
Ze hebben niet alleen zicht op trends, 

maar ook op de ontwikkeling van 
arealen en handel. Soms zijn ze wel 
gebonden aan afspraken met hun op-
drachtgevers om niet alle informatie 
zomaar te delen.  
Het aanbod op handelsplatform 
GROEN-Direkt (www.groen-direkt.nl) 
geeft een goed beeld van de markt 
voor boomkwekerijproducten en  
uitgangsmateriaal. De website van 
Plantum (www.plantum.nl) geeft veel 
informatie. Nuttig zijn bijvoorbeeld de 
dossiers, publicaties, bedrijvendata-
base en de nieuwssectie. Verder kan 
Seed Valley (www.seedvalley.nl) een 
bron van informatie zijn. 
Ook is het een mogelijkheid om een 
eigen marktonderzoek te laten uitvoe-
ren door een gespecialiseerd bureau. 
 
 
Exportcijfers  
 
De Nederlandse tuinbouw drijft sterk 
op de export. Zowel marktinformatie 
als exportstatistieken zijn van groot 
belang. De informatie op dit terrein 
kreeg bij het wegvallen van de pro-
ductschappen een gevoelige knauw, 
maar nieuwe initiatieven zijn in het 
gat gesprongen.  
Floridata (www.floridata.nl) levert 
zowel marktcijfers als informatie over 
de betalingsdiscipline van debiteuren. 
De informatie wordt opgebouwd door-
dat exporteurs hun factuur- en beta-
lingsgegevens automatisch digitaal 
aanleveren. Inmiddels is 83% van de 
bloemisterijexport vertegenwoordigd. 
Het gaat om de export naar 30 landen 
en import in Nederland. Alleen wie 

Hoe kom je achter de  

actuele omvang van teelt 

en handel in een bepaald 

product?  

Dat is nog niet zo een-

voudig: de informatie  

is deels afgeschermd en 

sinds het wegvallen van 

de productschappen moe-

ten sommige inzichten 

opnieuw opgebouwd  

worden. Maar volharding 

bij het zoeken loont.

Hoe kom

Detailinformatie over omvang  
teelt en handel vergt enige studie

Belangrijke websites 

www.agrimatie.nl 

opendata.cbs.nl 

www.groen-direkt.nl 

www.plantum.nl 

www.seedvalley.nl 

www.floridata.nl 

www.exportcijfers.nl 

www.rvo.nl 

www.agroberichtenbuitenland.nl 



matie is vaak afgeschermd, zeker voor 
de buitenlandse concurrent.  
Onderzoeksinstellingen in het buiten-
land produceren heel nuttige informa-
tie, maar die blijkt voor ondernemers 
vaak wat lastig te achterhalen. Het 
vergt doorploeteren van websites, 
vaak in een vreemde taal.  
Aan de andere kant worden vertaal-
diensten zoals Google Translate steeds 
beter, zodat zelfs rapporten in een 
exotische taal opeens redelijk toegan-
kelijk worden. 
De website www.rvo.nl geeft informa-
tie over buitenlandse markten. Nog 
veel nuttiger is het om contact te  
zoeken met de landbouwraden bij de 

ambassades in het buitenland. Zij 
hebben geen cijfers, maar wel zicht op 
trends. Ze weten vaak de weg naar in-
formatie en kunnen contacten tot 
stand brengen. Hun namen staan op 
www.agroberichtenbuitenland.nl. 
Deze site geeft bovendien achter-
grondverhalen over trends en ontwik-
kelingen. 
 
In alle gevallen geldt: internet is  
handig voor de oriëntatie, maar het  
is vaak zeer verstandig direct contact 
te zoeken met de bron (organisatie, 
adviseur, instituut) waar je vermoedt 
dat de meeste informatie zit.  

� 
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zelf data levert, heeft inzage in de  
cijfers. Op verzoek maakt Floridata 
analyses op maat. Handelsorganisatie 
Anthos zet momenteel een soortgelijk 
systeem op voor de boomkwekerij.  
De aanpak van Floridata dient hierbij 
als voorbeeld. Het aantal deelnemers  
aan dit initiatief is groeiende.  
Zie www.exportcijfers.nl.  
Ook Plantum heeft zicht op export- 
cijfers van uitgangsmateriaal (afgeleid 
van CBS-cijfers), maar die staan niet 
op de website. Rechtstreeks contact 
met de organisatie kan helpen bij de 
zoektocht. 
Soms zijn brancheorganisaties in  
andere landen nuttig, maar hun infor-

www.agrimatie.nl

www.agrimatie.nl

www.groen-direkt.nl

opendata.cbs.nl

www.exportcijfers.nl

www.rvo.nl

www.agroberichtenbuitenland.nl 



die in de plaats komt van de Fytosani-
taire richtlijn. Een verordening is een 
dwingender instrument dan een richt-
lijn. De EU heeft daarvoor gekozen 
vanwege incidenten in het verleden, 
maar ook vanwege nieuwe inzichten. 
Uitbraken van quarantaine-organis-
men blijken namelijk niet alleen toe 
te schrijven te zijn aan teeltmateriaal, 
maar ook aan eindproducten.  
Daarom is de regeling voor planten-
paspoorten sterk uitgebreid. Gevolg is 

Elke kweker is er zelf verantwoordelijk 
voor dat zijn producten voldoen aan 
kwaliteits- en gezondheidseisen. Wie 
zich op dit gebied wil oriënteren, kan 
in de eerste plaats op de website van 
van de NVWA terecht. Ook op de site 
van Naktuinbouw wordt verwezen 
naar alle relevante wetgeving. 
Eind volgend jaar verandert er nogal 
wat op het gebied van plantgezond-
heidsbewaking. Dat komt door de Euro-
pese Plantgezondheidsverordening 

Eind 2019 gaat de nieuwe Plantgezondheids  ver-

ordening van de EU in. Belangrijkste gevolgen: 

vrijwel elke kweker krijgt te maken met planten- 

paspoorten, sommige gewassen mogen niet 

meer geïmporteerd worden en de omgang met 

gevaarlijke ziekten en plagen verandert.

Aanscherping regels plantgezon

dat elke kweker ermee te maken krijgt, 
niet alleen bedrijven die uitgangsma-
teriaal produceren, maar ook kwekers 
die consumentenproducten afleveren. 
Voor de laatste categorie is de veran-
dering het grootst. 
 
Importverbod 
Een ander gevolg van de nieuwe ver-
ordening is het importverbod voor 
plantensoorten van buiten de EU met 
een hoog fytosanitair risico. Dit kan 
voor sommige bedrijven zeer ingrij-
pend zijn, omdat op de lijst heel gang-
bare geïmporteerde soorten staan, 
bijvoorbeeld Acer, Jasminum, Lonicera. 
Ook kwekers die een eigen productie-
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Belangrijke websites 

ec.europa.eu 

www.naktuinbouw.nl/plantgezondheidsverordening 

www.naktuinbouw.nl/regelgeving 

wetten.overheid.nl 

eur-lex.europa.eu 



ndheid raakt iedereen

locatie hebben buiten de EU, kunnen 
hiermee te maken krijgen.  
Op 14 december dit jaar viel het defi-
nitieve besluit wat er op de lijst komt. 
Tot die tijd werd de lijst aangepast op 
grond van de vele reacties, momenteel 
meer dan 200. Het overzicht daarvan 
staat op de EU-website ec.europa.eu 
maar is daar lastig te vinden. Op de 
volgende manier zijn zowel de lijst  
als de reacties vanuit de hele EU te 
vinden: ga naar www.naktuinbouw.nl. 
Zoek op ‘importverbod’ en kies bij  
de resultaten het artikel ‘NVWA,  
geef feedback op EU-importverbod  
39 houtige planten’. In dit artikel staan 
de betreffende linken. 
 
Q-organismen 
Verder worden de quarantaine-organis-
men opnieuw tegen het licht gehouden. 
Sommige verliezen die status en komen 
op de lijst van regulated non-quaran-
taine pests (RNQP). Hiervoor gaan min-
der strenge regels gelden: geen uitroei- 

ing, maar bijvoorbeeld wel de eis dat 
plantmateriaal dat het bedrijf verlaat, 
vrij van de RNQP’s moet zijn. Van de 
andere kant krijgen sommige van de 
gevaarlijkste quarantaine-organismen 
een prioriteitsstatus. Hiervoor moeten 
crisisdraaiboeken klaarliggen. 

Tot slot wordt er meer werk gemaakt 
van bewustwording onder het grote 
publiek. Door het vele reizen is het  
risico van verspreiding van gevaarlijke 
ziekten sterk toegenomen, als mensen 
plantaardig materiaal meenemen uit 
het buitenland. � 
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Wettelijke verplichtingen 
 
Een heel nuttig overzicht van alle regel-
geving staat op deze webpagina: 
www.naktuinbouw.nl/regelgeving.  
Met de daar genoemde nummers van 
verordeningen en richtlijnen kan  
gezocht worden op de Europese wet-
gevingssite om de officiële wetteksten 
te vinden: eur-lex.europa.eu. Neder-
landse overheidwetten zijn te vinden  
via de website: wetten.overheid.nl. 

> > >>>>> >>>> >>>>>> >>> >>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>> >
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Dan moeten al hun producten voor de retail – veelal bloei-
ende heesters – voorzien zijn van zo’n paspoort. “Het geeft 
wel wat meer werk, maar als je alles netjes op orde hebt, 
valt het mee”, zegt Peter van Groningen, verantwoordelijk 
voor de tuincentra-producten. “Je moet goed registreren en 
nu al beginnen met de omzetting. Dan heeft het niet zo’n 
grote impact.” 
Al hun planten hebben een etiket; daar kan het paspoort 
gemakkelijk op gedrukt worden. Er gelden heel specifieke 
eisen aan de lay-out, die over heel Europa hetzelfde zijn. 
Van den Dool Botanic kweekt het overgrote deel van de 
planten zelf; slechts 10% komt uit de import. “Wij kopen  
alleen bij vaste betrouwbare leveranciers. Die moeten  
aantonen dat ze zelf alles correct doen door middel van 
hun registratie. Daarmee beperk je risico’s”, vertelt hij. 

 
Bescherming 
Hoe kijkt hij tegen de paspoortplicht aan? “Ik vind het wel 
goed dat het zo geregeld wordt. ‘Vrijheid blijheid’ werkt 
niet. Als er een besmettingsbron gevonden mocht worden, 
heeft iedereen in een cirkel eromheen er last van. Met de 
paspoorten verklein je de kans op calamiteiten en maxima-
liseer je traceerbaarheid. Ik verwacht dat het effect ook 
marktbescherming voor de kwekers is”, zegt hij. 
Het bedrijf heeft diverse productielocaties. Elke locatie 
heeft een eigen paspoortnummer gekregen, gekoppeld aan 
de KvK-registratie. “We waren goed op de hoogte van de 
nieuwe regels, maar het was goed dat Naktuinbouw even 
heeft geholpen het juridisch ook goed te regelen”, geeft hij 
aan.  

�

‘Rompslomp valt mee  
als je op tijd begint
Van den Dool Botanic in Boskoop had al in zeer beperkte 

mate te maken met plantenpaspoorten, maar eind 2019  

verandert dat drastisch.

Garden |  Balcony |  Terrace

EUCRYPHIACRYPHIH A
LUCIDA

Ballerina

Ballerina
EUCRYPHIA
LUCIDA

BLOEIMAAND: 5-6 
MOIS DE FLORAISON: 5-6 

MONTH OF FLOWERING: 5-6 
BLÜHMONAT: 5-6 

HOOGTE: 80 cm 
HAUTEUR: 80 cm 

HEIGHT: 80 cm 
HÖHE: 80 cm 

WINTERHARDHEID: -12°C
RUSTICITÉ: -12°C

HARDINESS: -12°C
WINTERHÄRTE: -12°C

SNOEIMAAND: 8 
MOIS DE TAILLE: 8 

MONTH OF PRUNING: 8 
MONAT FÜR RÜCKSCHNITT:8 

t 

l

;

z

wwwww.w.w.doooolbotanibotanlb ccc.ccommDOOL1000

e r % p 

 
 

Eucryphia
NL-625006615 NL

Plantenpaspoort / Plant Passport

A  Botanische naam       

B  Iso-code lidstaat - registratienummer                   

C  Traceerbaarheidscode 
    

D  Iso-code land van oorsprong / productie

CASE: 

inaa

 
 

Eucryphia
NL-625006615 NL
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‘Internet of plants’ 

Markttoegang tot Europa en derde landen

Slim en snel schakelen. 

Dat is van levensbelang 

voor Nederland als expor-

terend land. Of het nu om 

zaden, bomen of jonge 

planten gaat, het is levend 

materiaal dat liefst zo kort 

mogelijk ongehinderd  

onderweg moet zijn van 

producent naar klant.  

Met e-CertNL, voorheen 

CLIENT Export, kunnen 

exporteurs snel aan de 

juiste certificaten komen.

Voor de verhandeling van stekken, 
zaden, planten en bomen binnen  
de Europese Unie (EU) is een planten-
paspoort nodig. Dit document geeft de 
producent, de identiteit en de her-
komst van een zending weer. Boven-
dien bewijst het paspoort dat de 
producent voldoet aan de geldende 
regels en eisen van de Europese Fyto-
richtlijn. Naktuinbouw kan bedrijven 
onder voorwaarden autoriseren om 
deze documenten zelf aan de zending 
te bevestigen.  
 
Elektronisch systeem 
Voor zendingen buiten de Europese 
Unie zijn meer formaliteiten nodig.  
In 2007 is een begin gemaakt met  
e-CertNL. Dit is het elektronische 
systeem van de Nederlandse Voedsel 
en Waren Autoriteit (NVWA) dat de 
aanvraag en afgifte van exportcertifi-
caten regelt. Exporteurs moeten hier-
van gebruikmaken. Zij voeren digitaal 
alle voor export noodzakelijke gege-
vens in. Via daaraan gekoppelde sys-
temen vinden automatische controles 

plaats. Het systeem geeft vervolgens 
aan welke controles een keurmeester 
nog moet uitvoeren tijdens de inspec-
tie. De NVWA voert de exportinspec-
ties uit. Lees op www.naktuinbouw.nl 
(zoekwoord export) meer over export-
keuringen, regelgeving en de proce-
dures. De keurmeesters accorderen  
de certificaten in e-CertNL en voor-
zien deze van een waarmerkstempel 
en handtekening als ze aan de eisen  
voldoen.  
 
Veel voordelen 
Het uitgeven van elektronische certifi-
caten heeft veel voordelen. Exporteurs 
kunnen bijvoorbeeld hun eigen sys-
teem koppelen aan dat van e-CertNL 
en daarmee de logistiek binnen hun 
bedrijf verbeteren en versnellen.  
Achter de schermen wordt hard ge-
werkt aan het compleet maken van 
het systeem en de afstemming op  
regelgeving in ontvangende landen. 
Dat proces is inmiddels zo goed als af-
gerond. E-CertNL bevat alle eisen van 
derde landen en maakt ze inzichtelijk.  

> > >



Digitale certificering 
In de toekomst wordt het mogelijk om 
papieren certificaten van een zending 
te vervangen door digitale certificaten. 
Komt de zending aan in het ontvangen-
de land, dan zijn de gegevens al digitaal 
verstuurd en bekend bij de bevoegde 
instantie. Dit gaat het inklaren van 
goederen een stuk vereenvoudigen en 
versnellen. In de praktijk heeft de 
NVWA te maken met veel verschillen-
de bestemmingen, die nog niet altijd 
geautomatiseerde systemen hebben. 
Nederland loopt voor in dit proces.  
Pilots met China en Chili zorgen er-
voor dat er weer een stukje van de  
digitale snelweg wordt ontsloten.  

Helpdesk 
Exporteurs kunnen terecht bij de 
Helpdesk van Naktuinbouw als ze  
vragen hebben over de het gebruik 
van e-CertNL. Ook helpen de mede-
werkers als er ergens tijdens het 
transport een administratieve kink  
in de kabel komt.  
 
Hoewel de elektronische verwerking 
van exportcertificaten meestal vlot ver-
loopt, wil dat niet zeggen dat iedere 
zending ongehinderd op de plaats van 
bestemming komt. In dat geval kan  
de exporteur contact opnemen met  
de planning Fytosanitaire zendings-
inspecties (FZI) van Naktuinbouw. 
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E-herkenning  
Om in te loggen op e-CertNL moet een 
exporteur e-herkenning gebruiken. Dit 
is de manier van inloggen voor onder-
nemers waarmee zij veilig online ge-
gevens in het systeem kunnen zetten. 
Omgekeerd weet de ontvangende  
partij dat de identiteit van de klant 
klopt. Het principe is vergelijkbaar 
met DigiD, waarmee personen kunnen 
inloggen op websites van de overheid.  
 
Geen statisch systeem 
E-CertNL is een systeem dat in bewe-
ging is, omdat regels en wetgeving 
voortdurend veranderen. Het expor-
terend bedrijfsleven betaalt mee aan 
het beheer en de doorontwikkeling. 
De NVWA brengt voor elk certificaat 
opgemaakt in e-CertNL een tarief in 
rekening. Naktuinbouw brengt dit  
vervolgens weer in rekening bij de  
exporteur.  
Naktuinbouw voert het secretariaat 
van de gebruikersgroepen voor haar 
eigen sectoren en applicaties (zaden, 
bomen en jonge planten). Naktuin-
bouw haalt regelmatig signalen over 
het gebruik van e-CertNL op. Via de 
sector Change Advisory Board (sCAB) 
worden gewenste wijzigingen inge-
diend en besproken. Naktuinbouw 
dient ze vervolgens weer in bij de 
NVWA. In overleg wordt dan bepaald 
of een wijziging mogelijk is.  

� 
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Opleidingen & Trainingen

Data opleidingen & trainingen eerste helft 2019 
 
• Opleiding Bedrijfshygiëne 12, 19, 26 maart & 2 april 

(inschrijven tot 29 januari)   
 
• Kwaliteit van boomkwekerijproducten 28 maart  

(inschrijven tot 15 februari) Locatie: Fruitpark in Ochten  
 

• Spoor van het zaad 4 april (training ‘1’)  
(inschrijven tot 21 februari ‘1’ of 7 maart ‘2’) 17 april (training ‘2’) 

 
• Company hygiene for vegetable and  8, 10 en 12 april 

ornamental crops 
(inschrijven tot 1 januari)  

 
• Professional Plant Sampling 9 april (training) 

(inschrijven tot 1 februari) 10 of 11 april (examen) 
 
• Professional Seed Sampling 15 april (training)  

(inschrijven tot 1 februari) 16 april (examen) 
 
• Internal audit quality plus systems 15 en 16 april 

(inschrijven tot 1 februari) 
 
• Authorized field inspector 17 en 18 april (training) 

(inschrijven tot 1 februari) 19 april (examen) 
 

• Bemonstering van zaden 14 mei (training) 
(inschrijven tot 3 april) 21 mei (examen)  

 
• Validatie & Kwaliteitsmonitoring 23 mei  

(inschrijven tot 13 april)  
 
• Wegwijs in Kwekersrecht- en Toelatings- 28 mei 

onderzoek (inschrijven tot 16 april) 
 

• Plant breeders’ rights for food security and 17-28 juni  
economic development (inschrijven tot 7 mei) Locatie: Wageningen 

 
• Bacterievuur 29 augustus 

(inschrijven tot 19 juli) Locatie: regio Nijmegen   
 
 
Bekijk het overzicht van alle Opleidingen & Trainingen op www.naktuinbouw.nl/opleidingen 

Neem voor in company trainingen contact op via opleidingen@naktuinbouw.nl of (071) 332 62 70 
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Als je aan wasabi denkt, denk je aan sushi of aan Japan. De wasabi die wij bij 
sushi eten is echter helemaal geen echte wasabi. Sander van Kampen kwam 
hier in 2016 achter en ging op onderzoek uit. De echte verse wasabi werd vooral 
uit Japan geïmporteerd, maar niet in grote hoeveelheden en is te duur voor de 
grote Sushi-ketens.  
 
Lastige teelt 
Via zijn netwerk kon Sander aan plantmateriaal komen en de teelt van wasabi in 
Nederland uitproberen. Eind 2016 gingen de eerste plantjes in de kas. Wasabi is 
een lastig te telen plant en heel gevoelig voor ziekten en plagen. “Alles wat je kunt 
bedenken, kwam ik tegen: van schimmels als Fusarium tot beestjes als rupsen en 
trips. Uiteindelijk redde 70% van de planten het niet. Begin 2018 kon ik de eerste 
plantjes oogsten om te testen op de markt. Het mooie is dat je van de wasabi-
plant alles kunt eten, ook de bladeren en bloemetjes.” 
 
Onderzoek door WUR 
“Vanuit een Publiek-Private Samenwerking doen we onderzoek bij de WUR”, vertelt 
Sander. Uitgangspunt van het onderzoek is: hoe teel je wasabi, en is het rendabel? 
“Met fundamenteel onderzoek bootsen we situaties na die in de kas niet mogelijk 
zijn. Zo leren we van ziekten en plagen en van verschillende teeltsystemen.” 
 
Hoe nu verder? 
“Na de oogst van begin dit jaar zijn we nu gestart op een productielocatie in  
’s-Gravezande. BioBest sponsort ons met advies in biologische bestrijding. We 
verwachten in 2020 ongeveer 18 kilo per week te leveren, jaarrond. De prijzen in 
Japan stijgen bijvoorbeeld door de mislukte oogst vanwege orkanen. Natuurlijk 
kost het geld en tijd om de wasabi naar Europa te vervoeren. Onze uitdaging is om 
ook nieuwe afzetmarkten te vinden. Naast Nederland is heel Europa interessant, 
maar we kijken ook naar nieuwe producten, zoals sauzen waar wasabi in verwerkt 
is. Zoals Kizami, een soort sojasaus die voor 40% uit wasabi bestaat. Samen met 
koks ontwikkelen we nieuwe producten”.

Naktuinbouw Buitenstebinnen

Een bestaand product in een nieuw jasje.  
In deze editie: Dutch Wasabi  
  
“Eigenlijk zou iedereen de echte smaak 
van wasabi moeten ervaren”




