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Dit najaar was Marianne Roseboom 25 jaar in 
dienst van de KNPV. Marianne is als redactielid 
verantwoordelijk voor de katernen Nieuws en 
Nieuwe publicaties in ons blad Gewasbescher-
ming. Maar ze heeft in die kwart eeuw veel meer 
gedaan voor de vereniging. Een interview met 
een stille kracht.

Hoe ben je bij de KNPV gekomen?

“Ik werkte op de Binnenhaven in de bibliotheek. 
Boven de bibliotheek zat in een kamertje het 
secretariaat van de NPV (toen nog zonder K). 
Daar werkte mevrouw De Bruijn en later Willie 
Davidse. De familie Davidse had plannen om naar 
Zwitserland te verhuizen. Ik wilde graag meer gaan 
werken, dus toen Willie ermee ophield, heb ik haar 
werk overgenomen. Na een inwerkperiode kwam 
ik op 1 oktober 1986 in dienst van de vereniging.”

Je deed eerst de administratie?

“Ik deed de ledenadministratie en alles 
wat daarmee samenhing. Een hele klus 
was in die begintijd het versturen van de 
rekeningen voor de contributie: die tikte 
ik nog met de hand uit. Toen ging alles nog 
per post, ook de uitnodigingen voor de 
voor- en najaarsbijeenkomsten, de ALV en 
de plantenziektedagen (voorlopers van de 
Gewasbeschermingsmanifestaties). Dat 
betekende veel handwerk. Behalve het printen 
van de adresstickers deed ik alles thuis, vaak met 
hulp van een of meer gezinsleden. De brieven, 
ongeveer 750 stuks, moesten gevouwen worden 
en daarna werden ze in enveloppen gedaan 
die ook nog gestickerd en gesorteerd moesten 
worden. Ik ging zelf naar het postkantoor 
om tegen contante betaling de hele partij te 
laten verzenden. De adressen van de leden 
en abonnees van Gewasbescherming en het 
Netherlands Journal of Plant Pathology (het 
latere EJPP) moesten uitgedraaid worden op 
vellen papier die door de drukker op maat 
gesneden werden en op de envelop werden 
geplakt. Daarnaast bewaarde ik het archief 
van de vereniging en de voorraden van de 
publicaties. De huidige automatisering is het 
grootste verschil met de vereniging toen.”

Dus ook het secretariaat!

“Ja, ik was op maandag en op donderdagmiddag 
aanwezig. Eerst in dat kamertje boven de 
bibliotheek. Toen thuis. Daarna op het IPO aan de 
Binnenhaven en de Droevendaalsesteeg. Op een 
gegeven moment kreeg ik een telefoon waarvan 
het nummer doorgeschakeld kon worden. Zo 
was ik de hele week bereikbaar en fungeerde 
ik voor administratieve zaken vaak als eerste 
aanspreekpunt van de vereniging. Dit ben ik tot 
2007 blijven doen.”

Wanneer ben je in de redactie van 
Gewasbescherming gekomen?

“Dat was in maart 1992. Mijn taken waren 
de taalkundige correctie van de eindversie 
en de opmaak van de pagina’s. Op de 
Plantenziektekundige Dienst printte ik de pagina’s 
dan uit, zodat ze camera-klaar konden worden 
aangeleverd bij de drukker. Dat was destijds 
drukkerij Modern. In 1999 zijn we overgestapt 

Jubileum Marianne Roseboom
25 jaar in dienst van de KNPV

Jan-Kees Goud

hoofdredacteur 
Gewasbescherming KNPV
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naar Ponsen & Looijen die ook de opmaak ging 
verzorgen. 
In de redactie was ik ook het verzamelpunt voor 
de katern Agenda, waarin de bijeenkomsten 
op het vakgebied werden aangekondigd. Eerst 
leverden diverse mensen hiervoor punten aan. 
Later ging ik zelf actief op zoek naar informatie.”

En je huidige taken: Nieuws en Nieuwe 
Publicaties? 

“Nieuws werd eerst verzameld van her en der door 
Gitte Schöber. Dat moest overgetypt worden voor 
het in het blad kon. Toen zij de redactie verliet 
heb ik het verzamelen van nieuwsberichten van 
haar overgenomen. Via de krantenbank en andere 
alerts kon ik daar natuurlijk makkelijk bij. Toen is 
de constructie in het leven geroepen dat ik allerlei 
nieuwsberichten verzamelde en dat een tweede 
redactielid, Dirk-Jan van der Gaag, daarvan een 
selectie maakte.” Deze constructie bestaat nog 
steeds. Zo wint de inhoud aan kwaliteit. Het 
resultaat wordt door de lezers hoog gewaardeerd. 

“Ten tijde van het hoofdredacteurschap van Kees 
Westerdijk wilden ze een nieuwe katern over 
Nieuwe Publicaties en dat ben ik toen ook gaan 
doen. Beide katernen sluiten goed aan bij mijn 
andere werkzaamheden in de bibliotheek van het 
Forum.”

Hoe is het om steeds een wisselend 
bestuur en redactie als baas te hebben?

“Dat ging prima. Het hoort bij een vereniging. 
Ik had vanwege de administratie vooral contact 
met de penningmeesters: Theo Ruissen, Jan van 
Lent, Frank van der Wilk en Jan Bouwman. En in 
de redactie vooral veel met de hoofdredacteuren: 
Dick Verduin, Jos van Meggelen, Hans van der 
Beek, Pieter Oomen, Kees Westerdijk en 
Jan-Kees Goud.”

Wat vond je de hoogtepunten van de 
afgelopen 25 jaar?

“Het leukste waren eigenlijk de Plantenziektedagen 
en Gewasbeschermingsmanifestaties. Ik zat niet 
in de organisatie van de bijeenkomsten, maar ik 
heb wel vaak meegeholpen op de dagen zelf. Ik 
had al die personen een brief geschreven en het 
is leuk om te zien dat er dan zoveel komen. Door 
mijn werk op de bibliotheek kende ik natuurlijk 
heel veel mensen. Het was heel mooi om ze op die 
dagen te ontmoeten.”

Uit de notulen van de NPV-bestuursvergadering van 
11 september 1986.
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In Nederland heerst een discussie over de huis-
vesting van vee. Die discussie wordt ingegeven 
door zorg om het dierenwelzijn. Een dier, zo is de 
algemene opvatting, moet niet als een ding, niet 
als een voorwerp behandeld worden maar als een 
levend wezen dat goed verzorgd moet worden. De 
overheid heeft aan de veehouders nieuwe eisen 
gesteld om aan het maatschappelijk verlangen 
naar dierenwelzijn tegemoet te komen. 
Nieuwe welzijnseisen hoeven voor de veehouderij 
allerminst een ramp te zijn. Zo hoorde ik een dezer 
dagen een veehouder voor de televisie verklaren 
dat nieuwe welzijnseisen weliswaar geld kosten 
maar dat een beter dierenwelzijn waarschijnlijk 
ook leidt tot een snellere en betere groei en een la-
gere ziektedruk. Die nieuwe eisen zouden wel eens 
profijt kunnen opleveren, aldus deze veehouder. 
Waar ik (leek op veehouderijgebied) moeite mee 
heb zijn de bezwaren die sommigen uiten tegen 
megastallen. Het enige verband tussen dieren-
welzijn en megastallen lijkt mij te verlopen via het 
menselijke idee dat wonen in een huisje met een 
tuin aangenamer is dan wonen in een ‘megaflat’. 
De menselijke gevoelens en emoties worden op 

die wijze door sommige mensen en organisaties 
op dieren toegepast. Voor zulke ontwikkelingen 
moeten wij ons hoeden. Dieren moeten wij niet 
als mensen beschouwen.  Het gezonde verstand 
en wetenschappelijk inzicht moeten bij een on-
derwerp als dierenwelzijn niet terzijde geschoven 
worden door de emotie.
Emotie speelt op meer terreinen. Onlangs las ik 
een interview met J. Craig Venter.1 Venter is, aldus 
de interviewer, de Amerikaanse ‘genenjager’. De 
man die een belangrijke bijdrage geleverd heeft 
aan de ontcijfering van het menselijk genoom. 
Venter stelt in dit interview dat het tijdperk van 
de synthetische biologie begonnen is. Als je de 
‘software’ van een cel kunt maken (het DNA), al-
dus Venter, kun je het leven synthetiseren. In 2010 
lukte het zijn team om in het lab vervaardigd DNA 
bij een bacterie in te brengen. De bacterie leidde 
vervolgens het synthetisch geprogrammeerde 
leven en daarmee begon de synthetische biologie. 
Het begin van een nieuw tijdperk met nieuwe 
perspectieven! Ik schreef aanvankelijk in de vorige 
zin in plaats van ‘nieuwe perspectieven’ ‘grootse 
perspectieven’. Ik heb grootse weggehaald om niet 

A.J.Vijverberg@
kabelfoon.nl

Emotie of natuurwetenschap?

1 Raay, B van, 2011. Alsof de landbouw nog natuurlijk is. De Volkskrant, 1 september 2011.

De veredelaar blijft de cruciale factor in het veredelingsproces.
Agustin Aguilar (CIMMYT) is bezig met het ontwikkelen van transgene tarwelijnen die homozygoot zijn voor 
droogteresistentie. Foto: Xochiquetzal Fonseca/CIMMYT.

Ik denk dat het voor 
dierenwelzijn weinig 
uitmaakt of het dier in 
een stal op de begane 
grond verkeert of in 
een stal vijf hoog.
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het verwijt te krijgen, dat ik de ontwikkeling van 
synthetisch geprogrammeerd leven zou zien als 
‘de’ oplossing voor alle wereldvoedselproblemen. 
Landbouwkundige ontwikkeling, zo heb ik in mijn 
loopbaan ervaren, gaat steeds met kleine stapjes, 
mits we alle mogelijkheden tot verbetering blijven 
onderzoeken en gebruiken. 
In hetzelfde interview analyseert Venter het ver-
band tussen ‘klassieke veredeling’ en genetische 
modificatie. Op een vraag van de journalist wat te 
zeggen tegen mensen die bezwaar hebben tegen 
genetische modificatie zegt hij letterlijk: “get a 
better education”. Klassieke veredeling omschrijft 
hij als het willekeurig dooreen mengen van genen; 
genetische modificatie als het gericht zoeken 
naar nieuwe mogelijkheden. Jan Hermsen drukte 
het verband tussen de klassieke veredeling en 
genetische modificatie fraai en ook beter uit in 
zijn afscheidsrede als hoogleraar in de planten-
veredeling ruim twintig jaar geleden toen hij zei: 
“Plantenveredeling is genetische manipulatie per 
traditie.”2 

Ongetwijfeld zullen er weer allerlei acties door 
NGO’s opgezet worden om deze nieuwe ontwik-
keling te bestrijden. De mogelijke rampen zullen 
breed uitgemeten worden. Voor die organisaties, 
maar ook voor overheden lijkt het beter om uit te 
zien naar ‘a better education.’ 
Overheden noem ik nadrukkelijk naast organisa-
ties, als organen die een ‘better education’ verdie-
nen. Ook overheden dienen zich meer te baseren 
op wetenschap dan op emotie. De gemeenteraad 
van de universiteitsstad Nijmegen (een gezelschap 
waarvoor wetenschap gemakkelijk toegankelijk is) 
besloot onlangs dat de stad ‘gentech’-vrij diende te 
zijn.3 Voor de stad en haar bewoners ongetwijfeld 
een hele opluchting! Nog een ander voorbeeld uit 
de emotionele sfeer: het betreft het (oude) minis-
terie van LNV. Het besloot al jaren geleden dat in 
haar kantine alleen ‘biologisch’ voedsel verstrekt 
mocht worden. Symboolpolitiek die suggereert dat 
‘biologisch’ voedsel gezonder of duurzamer gepro-
duceerd zou zijn dat normaal voedsel. 
‘Spelen met ‘gentech’-vrije steden en ‘biologisch’ 
voedsel is in het rijke westen geen probleem. Wij 
kunnen ons die emotionele vrijheden veroorloven. 
Wij zijn rijk genoeg om ons daaraan over te geven. 
Bovendien zijn we (althans in meerderheid) wijs 
genoeg om tijdig op die schreden terug te keren. 
In vele delen van de wereld moet je er niet aan 
denken dat deze symbolen vat op de politiek of 
de bevolking krijgen. 

2 Hermsen, J G Th, 1988. Genetische manipulatie in de prelude, opera en 
coda van plantenveredeling. Afscheidscollege, Wageningen.
3 Anonymus, 2011. Nijmeegse gemeenteraad wil gentech vrije voedsel. De 
Volkskrant 29 juni 2011.
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In de ochtend werd aan de hand van vier keynote 
presentaties het thema vanuit vier verschillende 
hoeken belicht. Corné van Alphen (EL&I) beet de 
spits af met een uitleg over het belang van plant-
gezondheid voor de Nederlandse overheid, en de 
rol die zij daarbij speelt. Vervolgens liet Dirk-Jan 
van der Gaag (Bureau Risicobeoordeling en On-
derzoeksprogrammering van de nVWA) ons ken-
nismaken met de verschillende manieren waarop 
bedreigingen voor plantgezondheid in kaart 
worden gebracht en worden beheerst. Daarna gaf 
Petra de Rooij (Syngenta) een mooie illustratie 
van de betekenis van plantgezondheid – en de bij-
komende administratieve en logistieke perikelen 
– voor de internationale handel. De ochtendsessie 
werd afgesloten door Mariëtte Edema (Nationaal 
Referentie Centrum van de nVWA). Zij benadrukte 
het belang van een toegankelijke en toekomst-
bestendige kennis- en infrastructuur voor scha-
delijke organismen aan de hand van het onlangs 
gelanceerde initiatief Q-bank (www.q-bank.eu).  
Tijdens de vier sessies in het middagprogramma 
werd de grenzeloosheid van plantgezondheid nog 
eens extra benadrukt. Daarin bleek bovendien dat 
grenzeloosheid in meerdere dimensies is uit te 
leggen. Zo werden in de sessie Kennis voorbeelden 
gegeven van internationale samenwerking op het 
gebied van kennisontwikkeling, onder andere in 

het succesvolle EU-project EUPHRESCO. De sessie 
In de praktijk illustreerde hoe plantgezondheid als 
thema een groot aantal partijen raakt, en hoe je de 
betrokkenheid van deze partijen kunt vergroten 
om plantgezondheid beter te kunnen waarborgen. 
In de sessie Risicomanagement werden methoden 
aangereikt om over de grenzen van de huidige 
kennis heen te kijken, om voorbereid te zijn op 
de risico’s van morgen. En tijdens de sessie Beleid 
ging het over verantwoordelijkheden: wat wordt er 
van betrokken partijen verwacht en hoe verhoudt 
dat zich tot hoe zij hun eigen rol zien? 
Aan het eind van de middag werd onder leiding 
van dagvoorzitter Piet Boonekamp een variant 
op het ludieke spel ‘over de streep’ gespeeld. Alle 
deelnemers werden in een groot vak gezet dat in 
tweeën was verdeeld. Vervolgens konden ze voor 
een aantal stellingen aangeven of ze het ermee 
eens of oneens waren, door links of rechts van de 
streep te gaan staan. Hoewel bij de meeste stel-
lingen het publiek redelijk eensgezind was, wisten 
enkele stellingen de kern van het spanningsveld 
goed te raken. Hieronder volgt een korte reflectie 
op de stellingen.
De voorjaarsvergadering had een mooie opkomst, 
met een diversiteit aan partijen uit overheid, 
bedrijfsleven en onderzoek. De presentaties, 
discussies en onderlinge gesprekken tijdens de 
bijeenkomst hebben onder de aanwezigen geleid 
tot een bredere kijk op het speelveld en wederzijds 
begrip. Dit brengt de gezamenlijke beheersing van 
plantgezondheidsrisico’s weer een stap verder. De 
organisatie van de KNPV kijkt daarmee terug op 
een grenzeloos geslaagde dag. 

Annemarie Breukers en 
Paul van den Boogert

Terugblik KNPV-voorjaarsvergadering: 
Plantgezondheid Grenzeloos!

Op 8 juni 2011 vond de KNPV-voorjaarsvergadering plaats in de Hof van Wageningen. Deze had als 
thema ‘Plantgezondheid Grenzeloos! Fytosanitair nader belicht’. Doel van de bijeenkomst was om de 
bekendheid met het onderwerp te creëren en de bewustwording van het belang ervan te vergroten, en 
om betrokken partijen dichter tot elkaar te brengen. Hiertoe waren zestien sprekers vanuit een diver-
siteit aan disciplines en organisaties uitgenodigd om hun ervaringen en activiteiten op het gebied van 
plantgezondheid met het publiek te delen.

De sessie ‘Over de streep’.
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Stellingen

Onderlinge samenwerking binnen de gouden 
driehoek schept meer mogelijkheden voor de 
handel; ‘minder praten, meer doen’
Het belang van samenwerking wordt algemeen 
erkend. Duidelijk is dat onderzoek en bedrijfsle-
ven aan de slag willen. Wel werd gewaarschuwd 
dat meer sturing vanuit het bedrijfsleven ten koste 
kan gaan van het voor beleidsondersteuning be-
langrijke gammaonderzoek. De verhouding tussen 
bèta- en gammaonderzoek dient dan ook in ba-
lans te blijven. Ook waren sommigen van mening 
dat er tussen de verschillende partijen te weinig 
interactie is, wat een optimale samenwerking in 
de weg staat. Zij zouden dan ook liever zien: ‘meer 
praten, meer doen’. 

Geen geld meer in kennisontwikkeling stoppen; 
focus moet verschuiven naar kennistoepassing
Toepassing van kennis is belangrijk voor innova-
ties. Tegelijkertijd blijft fundamenteel, grensver-
leggend en nieuwsgierigheidgedreven onderzoek 
belangrijk als inspiratiebron voor innovaties en 
voor onderwijs. Er wordt gewezen op het belang 
van plantgezondheid als thema in het onderwijs-
curriculum, om de huidige kennispositie in de 
toekomst vast te houden 

Het draagvlak voor maatregelen is groter als ze 
(ook) in het belang van de groene ruimte zijn
Maatregelen ter bescherming van de agrarische 
sector hebben veelal een economische doelstel-
ling (handelsbelang), terwijl maatregelen ten 
behoeve van de natuur vanuit ecologisch en ‘be-
levings’belang zijn opgesteld. Daardoor is er vaak 
meer empathie voor tweede categorie maatrege-
len dan de eerste, zeker onder burgers. 
Opgemerkt wordt dat ecologie en landbouw 
soms tegengestelde belangen hebben. Zo kan een 
introductie een verrijking betekenen in biodiver-
siteit en tegelijkertijd een bedreiging vormen voor 
teelten. De overheid heeft hier een bijzondere rol 
te vervullen om beide belangen te dienen.  

In fytosanitaire risicobeheersing zijn private 
kosten ondergeschikt aan collectieve baten
Objectief gezien zijn de meeste deelnemers het 
hier wel mee eens, zeker als het gaat om preven-
tie. Daar wordt tegenin gebracht dat, in geval van 
een uitbraak, het oneerlijk is als enkele (door pure 
pech) getroffen ondernemers financieel opdraaien 
voor de problemen van een sector. Bovendien zal 
de motivatie van ondernemers om aan risicobe-
heersing te doen erg laag worden als de kosten te 
hoog worden in verhouding tot de baten. De con-
sequenties voor individuele ondernemers mogen 
daarom niet uit het oog verloren worden. 

De EU is goed voorbereid op een grootschalige 
uitbraak
Een uitbraak komt altijd onverwacht. Vanuit de over-
heid wordt gesignaleerd dat het fytosanitaire systeem 
steeds beter in staat is om proactiever te reageren. Dit 
kost veel geld en regels; vandaar dat er steeds meer 
draagvlak komt voor maatregelen aan de voorkant 
van de risicoketen (vroegtijdiger signaleren,  interna-
tionale attenderingen). Ook een herziening van de 
Fytorichtlijn geeft ruimte voor meer proactief beleid. 
Tegelijkertijd is er ook enige scepsis. Men dénkt goed 
voorbereid te zijn maar je weet nooit wat je te wach-
ten staat. De vraag is in hoeverre je goed voorbereid 
kunt zijn. Verder wordt opgemerkt dat de staat van 
paraatheid in de verschillende lidstaten nog sterk 
verschilt en dat het uiteindelijk de zwakste schakel is 
die de bestendigheid van de EU tegen nieuwe risico’s 
bepaalt.

Modellen en technologieën kunnen  
specialistische expertise vervangen
Technologieën en modellen kunnen van grote waarde 
zijn bij routinematige diagnostiek en voorspelling. 
Maar specialistische expertise blijft nodig. Continue 
instroom van nieuwe bedreigingen  maakt specialis-
tische en disciplinaire  kennis (taxonomie en epide-
miologie) nodig. Wel kan er meer gebruik gemaakt 
worden van (netwerken van) specialisten wereldwijd, 
zodat bestaande kennis optimaal benut wordt.  
 
Nultolerantie mag de wereld uit
Dit is evident. Detectie/bemonstering heeft altijd te 
maken met een drempelwaarde. Onder die drempel-
waarde kunnen gewasbelagers verspreiden en stand 
houden. Een goedonderbouwde drempelwaarde is 
van belang zeker nu DNA-drempelwaarden niet meer 
overeenkomt met de biologische drempelwaarden 
(denk aan vitaliteit). Bovendien zal een ‘theoretische’ 
nultolerantie gezien de ontwikkelingen op het gebied 
van detectie tot onhoudbare situaties gaan leiden in 
de internationale handel.
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Antimicrobiële activiteit van 
Collimonas-bacteriën 

Collimonas spp. zijn bodembacteriën die 
behoren tot de familie Oxalobacteraceae, 
subklasse Betaproteobacteria (de Boer et 
al., 2004). Tot nu toe zijn er drie soorten 
beschreven: C. fungivorans, C. pratensis en 
C. arenae (Höppener-Ogawa et al., 2008). 
Een samenvatting van in de literatuur 
beschreven eigenschappen van Collimonas 
spp. is gepubliceerd door Leveau et al. (2010). 
Collimonas-bacteriën zijn in staat voeding te 
onttrekken aan levende schimmeldraden. Ze 
kunnen chitine afbreken en zijn betrokken bij 
het proces van ‘mineral weathering’. Verder 
is er biologische activiteit aangetoond tegen 
Fusarium voet- en wortelrot bij tomaat. Er zijn 
verschillende Collimonas-isolaten beschreven 
die de groei van schimmels in vitro remmen. 
Daarom is Collimonas een interessant bacterieel 
genus om naar genen en verbindingen te 
zoeken die betrokken zijn bij de remming van 
schimmels.
Door ons geïsoleerde Collimonas-stammen, 
behorend bij de drie beschreven soorten en 
afkomstig uit verschillende typen grond, werden 
geconfronteerd met verschillende schimmels en 

oömyceten op agar-platen. Onder de geremde 
testorganismen waren voedselbedervende 
schimmels (zoals Aspergillus spp.) en 
ziekteverwekkers van voedingsgewassen (zoals 
Verticillium dahliae en Phytophthora spp.). De 
remming bleek afhankelijk van de samenstelling 
van de gebruikte media. Het spectrum van 
schimmels/oömyceten dat werd geremd was 
voor verschillende Collimonas-stammen 
anders. Dat wijst erop dat er verschillende 
antimicrobiële metabolieten door verschillende 
Collimonas-stammen geproduceerd worden.
Een groep van Collimonas fungivorans-
stammen, waaronder stam Ter331, veroorzaakte 
een sterke groeiremming van Aspergillus 
niger. De genoomsequentie van Ter331 is 
bekend. Door selectie van mutanten van C. 
fungivorans Ter331 die A. niger niet meer 
konden remmen was het mogelijk om met 
behulp van de genoomsequentie een cluster 
van genen te identificeren dat bij de productie 
van de schimmelremmende activiteit betrokken 
is. Bovendien kon de voor de remming 
verantwoordelijke stof uit culturen van C. 
fungivorans geëxtraheerd en met behulp 
van HPLC/PDA aangetoond worden. De 
voorlopige analyses om de structuur op te 
helderen wijzen op een niet eerder beschreven 
polyacetyleenverbinding.

Belangenanalyse moet onderdeel zijn van  
PRA (Pest Risk Analysis), als onderbouwing  
van q-waardigheid
Er wordt erkend dat belangen van toenemende 
betekenis zijn in fytosanitair beleid. De ‘risk’ en 
‘benefit’ -dragers betreffen niet altijd dezelfde  
partijen. Denk aan PSTVd in de kuipplantensector 
en de aardappelsector. Een deel van de aanwe-
zigen vindt dan ook dat een belangenanalyse 
opgenomen moet worden in de risicobeoordeling 
van organismen. Daartegenover wordt gesteld dat 
een PRA feitelijk alleen gaat over de (objectieve) 
vaststelling van het risico, dat wil zeggen de kans 
op insleep en potentiële schade als gevolg daar-
van. Belangen spelen pas een rol in het stadium 
daarna, in de invulling van een beheersstrategie 
(bepaling van wie welke verantwoordelijkheid 
heeft). 
 

Deze KNPV-dag heeft bijgedragen aan een 
betere bewustwording van het belang van 
plantgezondheid
Ja en nee. Door de verschillende invalshoeken zijn 
de aanwezigen zich des te meer bewust geworden 
van de complexiteit van het thema en kunnen we 
ons beter inleven in elkaars rol en belevingswe-
reld. Daardoor bevordert de dag een multidisci-
plinaire aanpak en samenwerking in de gouden 
driehoek: overheid, onderzoek en bedrijfsleven. 
Echter, juist de actoren die in de praktijk aan de 
slag moeten, primaire producenten en burgers, 
waren op deze dag niet of nauwelijks vertegen-
woordig. De belangrijkste slag, verbreding van 
bewustwording, hebben we dus niet gemaakt.

Samenvatting van de KNPV-werkgroep 
Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie
Bijeenkomst 17 november 2011, Koppert Biologicals, Berkel en Rodenrijs

Kathrin Fritsche, 
Marlies van den Berg & 
Wietse de Boer

Afdeling Microbiële Ecologie, 
Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW), 
Wageningen
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Leveau JHJ, Uroz S & de Boer W (2010) The bacterial genus Col-

limonas: mycophagy, weathering and other adaptive solutions 

to life in oligotrophic soil environments. Environmental Micro-

biology 12: 281–292

Stapsgewijze selectie 
voor de ontwikkeling van 
biologische bestrijders van 
plantenpathogenen

Onderzoek in de afgelopen decennia naar 
biologische bestrijders heeft veel informatie 
opgeleverd over de mogelijkheden om ziektes 
via natuurlijke mechanismen te beheersen. 
Er zijn vele nieuwe organismen beschreven 
die ziektes door middel van verschillende 
mechanismen kunnen tegengaan. Voor het 
selecteren van commercieel in te zetten 
biologische bestrijders zijn echter veel meer 
eigenschappen van belang dan alleen hun 
antagonistische vermogen. Andere belangrijke 
aspecten zijn bijvoorbeeld: omvang van de 
potentiële markt, voordeel boven bestaande 
producten, toxicologische risico’s, mogelijkheid 
om de kweek op te schalen, productiekosten, 

bewaarbaarheid, overleving en activiteit in 
het gewas, mogelijkheid om het product te 
beschermen, enz. Om de selectie te stroomlijnen 
en daarbij zoveel mogelijk met bovenstaande 
eisen rekening te houden, is een stappenplan 
gemaakt. Hierbij wordt gestart met de analyses 
van de potentiële markt. Vervolgens worden 
selectiestappen uitgevoerd met steeds geringere 
aantallen geselecteerde isolaten, waarbij de prijs 
per analyse per isolaat toeneemt. Uiteindelijk 
worden één of twee geformuleerde producten 
in het veld getest. Voor een dergelijke selectie 
zijn vele disciplines en expertises nodig, daarom 
is samenwerking tussen industriële partners 
en onderzoeksinstellingen een belangrijke 
voorwaarde voor succes. 

Referentie
Köhl J, Postma J, Nicot P, Ruocco M.& Blum B (2011) Stepwise 

screening of microorganisms for commercial use in biologi-

cal control of plant pathogenic fungi and bacteria. Biological 

Control 57:1-12.

Joeke Postma & 
Jürgen Köhl 

Plant Research 
International, 
Wageningen UR

Stapsgewijze screening van micro-organismen voor commercieel gebruik als biologische bestrijder van planten-
pathogenen. Elke stap heeft zijn eigen selectiecriteria. Daarnaast zijn de geschatte kosten per isolaat ($) en het 
percentage van de geteste isolaten gegeven (groene balk). (Köhl et al., 2011).
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Afrikaantjes voor biologische 
bestrijding en bio-energie

De Provincie Drenthe heeft de laatste jaren veel 
aandacht besteed aan het terugdringen van de 
milieubelasting in de bollenteelt. HLB heeft voor 
de Provincie onderzoek gedaan naar het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen en bollentelers 
geadviseerd over het middelengebruik. In drie jaar 
tijd werd een sterke daling in de milieubelasting 
gerealiseerd (>75%). Vooral door de keuze van 
middelen met minder milieubelasting en het 
wegvallen van middelen werd de doelstelling 
ruimschoots gehaald. Er bleef voor de Provincie 
nog wel iets over waar ze meer grip op zou 
willen hebben: de chemische grondontsmetting. 
In de statistieken lijkt het gebruik van de 
grondontsmetting alleen maar toe te nemen. 
Daar zijn verklaringen voor: toename van 
aaltjesproblemen, strengere wetgeving rond 
AM en de bestrijding van knolcyperus. Volgens 
onderzoek van HLB blijkt het gebruik van de 
grondontsmetting in Drenthe lager te liggen 
dan uit de statistieken valt af te lezen, maar 
de Provincie wil het gebruik toch nog verder 
terugdringen. Zij kwam daarvoor met een 
stimuleringsbeleid, waarbij telers gedurende twee 
jaar werden gesubsidieerd als ze Afrikaantjes 
gingen telen in plaats van de grond te ontsmetten. 
In die periode (2006-2007) stond er ongeveer 
honderd hectare Afrikaantjes in Drenthe. 

Op 25 verschillende monsterlocaties werden voor 
en na de teelt aaltjesmonsters genomen om het 
effect van dit gewas in de praktijk aan te tonen. De 

aaltjesresultaten op de Afrikaantjespercelen waren 
zeer positief (Figuur 2) en lieten de telers zien dat 
het echt werkt. 

Toen de subsidiekraan van de Provincie dicht 
ging stopten de meeste bollentelers toch weer 
met de teelt van Afrikaantjes, vanwege de hoge 
teeltkosten en extra landhuur. HLB heeft daarom 
samen met Proeftuin Noordbroek het idee 
gelanceerd om het gewas te gelde te maken door 
het in de herfst af te maaien en er biogas van te 
winnen. Dit zou telers over de streep kunnen 
trekken om het gewas toch in te zetten. Het 
onderzoek naar deze vorm van energiewinning is 
in 2011 gestart en de eerst resultaten zijn positief. 

Op een proefperceel in Drenthe werd meer 
dan 8 ton drogestof per hectare geoogst. Het 
ingezaaide Tagetes-ras was Nemamix, het 

Weijnand Saathof

HLB Wijster

Figuur 1. Afrikaantjesperceel in Wapse (Drenthe)

Figuur 2. Gemiddeld aantal Pratylenchus spp. en 
Trichodoride-aaltjes per 100 ml grond, voor (mei 
2006) en na (december 2006 en juni 2007) de 
Afrikaantjesteelt. 
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Nico Stutterheim 

Koppert Biologicals

type dat snel groeit en veel massa vormt. De 
resultaten van de gasproeven toonden aan dat de 
gasopbrengst van dit perceel op ongeveer 2700 
m3 per hectare kan worden geschat. Gelet op de 
stijgende energieprijzen kan dit een belangrijke 

compensatie betekenen voor deze biologische 
bestrijdingsmethode. De komende jaren zal uit 
onderzoek moeten blijken of de Afrikaantjesteelt 
nog meer drogestof op kan leveren en of de 
praktijk het nu wel ziet zitten met dit gewas. 

De principes achter Kopperts 
NatuGro-systeem

In het algemeen wordt – terecht – gesteld dat 
biologische bodem- of substraatactiviteit 
voornamelijk bepaald wordt door de chemische 
en fysische grootheden die op een bodem 
inwerken. Binnen de omstandigheden waarin 
commerciële gewasgroei mogelijk is, is echter het 
effect van bodembiologie op de chemische en 
fysische karakteristieken van het groeimedium 
ook in hoge mate relevant. Immers, fotosynthese, 
nitrificatie, denitrificatie, aerobe en anaerobe 
respiratie – welke processen allen in de bodem 
plaatsvinden – zijn microbiële processen waarbij 
gassen en/of vaste chemische moleculen 
omgezet worden tot andere chemische 
elementen met duidelijk andere eigenschappen 
dan het uitgangsmateriaal. Fysisch hebben 
de afscheidingsproducten van microben 
een grote invloed op zaken als aggregatie en 
structuuropbouw met directe gevolgen voor 
drainage, beluchting en watervasthoudend 
vermogen. NatuGro is een concept waarin 
gepostuleerd wordt dat enerzijds 1. het microleven 
rond de wortels en in groeimedium een belangrijke 
indicator is voor de mate van stress die op het 
groeisysteem uitgeoefend wordt, aldus erkennend 
dat omgevingsfactoren wel degelijk de activiteit 
van de microbiologie bepalen. Anderzijds stelt 
de NatuGro-aanpak dat door optimalisatie van 

de biologische activiteit in een groeimedium 
2. het gebruik van nutriënten en water voor 
gewasproductie efficiënter wordt; 3. de ziektedruk 
– bovengronds en ondergronds – lager wordt en: 4. 
de groeiprestaties van het gewas toenemen. 
Het NatuGro concept bestaat uit een serie 
microbiële analyses (ProLytics, DNA-scan van 
pathogenen, Trianum count) en bodem- /
substraatanalyses, het toepassen van sturende 
producten (microbials, bio-stimulators, 
meststoffen) en indien noodzakelijk het 
toedienen van biologische of natuurlijke 
correctieve middelen. Bij het interpreteren 
van de microbiologische metingen wordt 
o.a. uitgegaan van een systeembenadering 
van het bodemvoedselweb waarbij grote 
microbiële groepen gecorreleerd worden met 
hun dominerende functie (bijvoorbeeld actieve 
bacteriën met mineralisatie, actieve schimmels 
met ziektewerendheid, etc.). Via de ProLytics-
analyse worden de diverse groepen via directe 
telling gekwantificeerd. Deze benadering levert 
weliswaar een grove houtskoolschets op van 
de oneindig complexe werkelijkheid van de 
bodembiologie, maar het concept levert in 
de praktijk goede resultaten op waarbij een 
behoorlijke progressie wordt bereikt in het behalen 
van de bovenvermelde claims. 

Figuur 3. Eerste machinale oogst van Afrikaantjes op een perceel in Drenthe (november 2011).
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Doriet Willemen & 
Jan-Kees Goud

www.plantenziektekunde.nl

Een impressie van de dag en 
de PowerPoint-presentaties 
zijn te vinden op: 
http://www.nibi.nl/pagina/
conferentie-2012 

Workshop Bescherm de planten!

Op verzoek van het NIBI, het Nederlands Instituut voor Biologie, verzorgde de landelijke scholieren-
website www.plantenziektekunde.nl tweemaal een workshop tijdens de jaarlijkse NIBI-conferentie 
voor biologiedocenten. De bijeenkomst had deze keer als thema ‘Bescherm jezelf!’

Biologiedocenten

In totaal 600 docenten, werkzaam in het voortge-
zet onderwijs of op MBO-scholen, verzamelden 
zich 13 en 14 januari te Lunteren voor de 26e 
NIBI-conferentie. Twee dagen lang konden de 
deelnemers workshops en lezingen bijwonen om 
nieuwe kennis te verzamelen en ideeën op te doen 
voor de lessen in hun eigen klas. Een kleine vijftig 
docenten volgden de workshop ‘Bescherm de 
planten!’ die op beide dagen werd gegeven door 
Jan-Kees Goud en Doriet Willemen, verbonden 
aan de website plantenziektekunde.nl.

Mini-practica

Tijdens de workshop gingen de deelnemers zelf 
aan de slag met twee mini-practica. Het eerste 
experiment, een voedselselectieproef waarbij 
twee rupsensoorten geobserveerd werden in hun 
keuze tussen bonen- en koolblad, werd verzorgd 
in samenwerking met Joop van Loon, entomoloog 
bij Wageningen University. Sommige deelnemers 
breidden op eigen initiatief het experiment uit met 
een variant waarbij alleen kool of alleen boon aan 
de rupsen aangeboden werd. 
In het volgende mini-practicum probeerden de 
deelnemers een gezonde tabaksplant te infecteren 
met het tabaksmozaïekvirus, afkomstig uit sigaret-
tentabak. Het onderwerp plantenvirussen was 
relatief onbekend bij de deelnemers en dit leverde 
hen dan ook veel nieuwe kennis op.

 

Bescherm de planten!

De workshop werd afgesloten met een quiz over 
natuurlijke vijanden (Bron: Gera van Os, PPO) 
met voor de winnaar een heus insectenkwartet. 
Daarna was er nog gelegenheid om demonstratie-
materiaal te bekijken over andere experimenten, 
profielwerkstukken en informatie die op de web-
site geboden wordt. Iedere deelnemer kreeg na 
afloop een overzicht met 101 opmerkelijke feiten 
over plantenziekten uitgereikt. En uiteraard mocht 
de tabaksplant ook mee naar huis om het ziekte-
proces nauwgezet te kunnen volgen.

Interesse

De biologiedocenten hebben tijdens de workshop 
kennisgemaakt met diverse aspecten van plan-
tenziekten en -plagen. De conferentie heeft veel 
enthousiaste reacties opgeleverd, zowel aan de 
kant van de deelnemers als bij de redacteuren van 
de website. Verschillende docenten vroegen al di-
rect materiaal aan om zelf op school aan de slag te 
gaan. De verwachting is dat door de mini-practica 
in de klas uit te voeren de leerlingen meer geïnte-
resseerd raken in gewasbescherming.

Doriet Willemen bespreekt de resultaten van de 
rupsen-voedselselectieproef met de deelnemers. 
Rechts op de foto Joop van Loon.

Inoculatie van tabak met virus uit sigaretten. 
Foto: Tycho Malmberg.

www.
plantenziektekunde.nl
is een onafhankelijke, 
landelijke website die gericht 
is op leerlingen van de 
middelbare school. De redactie 
van de website probeert de 
scholieren te interesseren 
voor plantenziekten en 
voor plantenbiologie in het 
algemeen. Dit doet zij door 
het aanbieden van informatie, 
interessante nieuwtjes, en 
ideeën en materiaal voor 
profielwerkstukken. De website 
is een initiatief van de 
KNPV en de stichting Willie 
Commelin Scholten voor de 
fytopathologie, en wordt door 
deze organisaties gezamenlijk 
gesponsord.
De workshop is extra 
gesponsord door de KNPV 
en de reizende DNA-labs van 
Wageningen University.
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KNPV-voorjaarsvergadering 18 april 2012

Voor Dummies

Op 18 april willen we in de voorjaarsbijeenkomst 
aandacht schenken aan beleidsthema’s en wetten 
die direct van invloed zijn op de Nederlandse agra-
rische productie, handel en het onderzoek. Voor 
velen is het een onoverzichtelijk geheel geworden 
van wetten, nota’s en actieplannen. Bovendien is 
er nationale en Europese regelgeving.

Dit zal in begrijpelijk taal worden uitgelegd door 
en voor KNPV-leden. 

Thema’s die in ieder geval aandacht krijgen zijn:
•  de Europese Verordening  

Gewasbeschermingsmiddelen
• de Nationale ActiePlannen
• Topsectoren

KNPV

Deze middag/avond wordt gecombineerd met de 
Algemene Ledenvergadering van de KNPV. Rode 
draad in de verhalen zal dan ook zijn: is er een rol 
die de KNPV kan spelen in dit krachtenveld?

de KnPv in het veranderende beleidslandschap
update, beleid voor dummies, het grote plaatje 
voorjaarsvergadering en alv, hof van wageningen
18 april 2012, 15.00-21.00 uur; www.knpv.org

Meer info en opgave: www.knpv.org
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Notulen Algemene Ledenvergadering 
8 juni 2011

Plaats: Hof van Wageningen
Aanwezig: 31 leden, waarvan twaalf bestuursleden (aftredend en inkomend)

1. Opening
Aftredend voorzitter Kema heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij legt uit, dat er gekozen is voor een 
andere opzet van de Algemene Ledenvergadering (ALV), en wel dat de agendapunten tijdens het diner 
zullen worden behandeld. Tevens meldt hij dat agendapunt 3, bestuurswisselingen, verschoven wordt tot 
na de behandeling en goedkeuring van de diverse jaarverslagen.

2. Notulen ALV 16 juni 2010
De notulen, zoals gepubliceerd in Gewasbescherming nummer 3, mei 2011, worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd.

3. Jaarverslagen (zie Gewasbescherming jaargang 42, nummer 3)
 a.  Verslag van de secretaris van het bestuur 2010: Bouwman geeft korte toelichting op het jaarverslag. 

Er zijn geen opmerkingen over het verslag
 b.  Verslag van de hoofdredacteur van Gewasbescherming: Goud geeft korte toelichting op het jaarver-

slag. Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

4. Financiën (zie Gewasbescherming jaargang 42, nummer 3)
 a.  Financieel overzicht 2010: Bouwman geeft korte toelichting op de gepubliceerde cijfers. Wederom 

is de vermogenspositie van de vereniging versterkt. Conform afspraken is een deel van het vermo-
gen bij een andere bank (Rabobank) weggezet.

 b.  Verslag kascontrolecommissie. Deze bestond uit de heren Kessel en Termorshuizen. Er zijn bij de 
controle geen onregelmatigheden of onjuistheden geconstateerd. Daarom wordt aan de ALV voorge-
steld om het jaarverslag goed te keuren en de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. 
ALV gaat hiermee akkoord. Het bestuur stelt voor om de heren Molendijk en Termorshuizen te be-
noemen in de nieuwe kascontrole commissie. Alhoewel volgens Termorshuizen volgens de statuten 
de voordracht vanuit de ALV dient te geschieden, gaat de vergadering akkoord met de voordracht.

 c.  Begroting 2011: Bouwman geeft toelichting op de begroting, die zonder verdere opmerkingen 
wordt goedgekeurd.

5. Bestuurswisselingen
Aftredend voorzitter Kema blikt in het kort terug op belangrijke gebeurtenissen tijdens zijn tienjarig 
voorzitterschap. Hij is na Ritzema Bos de langstzittende voorzitter geweest. Hij heeft dit altijd met veel 
plezier gedaan, maar kijkt er toch naar uit om de voorzittershamer over te geven aan Piet Boonekamp. 
Voordat hij daartoe overgaat wil Kema eerst nog een nieuw bestuurslid installeren, en wel Freek Stelder 
die namens Nefyto zitting zal nemen. Hierop interpelleert Termorshuizen met de opmerking dat de ge-
volgde procedure rond deze benoemingen niet conform de statuten is, omdat de kandidaten als zodanig 
niet vermeld zijn bij dit agendapunt. Kema verontschuldigt zich voor deze omissie, waarna de vergade-
ring per acclamatie de benoemingen goedkeurt.
Boonekamp bedankt Kema uitgebreid voor het vele werk wat hij als KNPV-voorzitter gedaan heeft. Hij 
vindt het een uitdaging om het voorzitterschap ter hand te nemen, en dankt de vergadering voor het in 
hem gestelde vertrouwen. Hij memoreert alvast twee belangrijke gebeurtenissen die in 2012 zullen plaats 
vinden: de vierjaarlijkse Gewasbeschermingsmanifestatie, die in het voorjaar zal plaatsvinden en het 
EFPP-congres, wat voor het najaar gepland staat.

6. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

7. Sluiting
Met een dankwoord aan de aanwezigen sluit de voorzitter de Algemene Ledenvergadering.
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Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 
de KNPV, te houden op woensdag 18 april 2012

1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 8 juni 2011
3. Jaarrede van de voorzitter P.M. Boonekamp
4. Jaarverslagen 2011
 a. van het bestuur (verslag van de secretaris, J. Horsten)
 b. van Gewasbescherming (verslag van de hoofdredacteur, J.C. Goud)
 c. van de werkgroepen
5. Financiële verslagen
 a. Financieel overzicht 2011 (verslag van de penningmeester C. Kempenaar)
 b. Verslag van de kascontrolecommissie (A.J. Termorshuizen en L.P.G. Molendijk)
 c. Begroting 2012 (C. Kempenaar)
6. Rondvraag
7. Sluiting

Jaarverslag van de secretaris van het 
KNPV-bestuur over 2011

Leden

Per 1 januari 2011 telde de KNPV 618 leden. Over de jaren heen blijft dit aantal redelijk constant. Daar-
van waren er zestien leden-donateurs, en acht studentleden.

Bestuur

Een markant feit was de bestuurswisseling tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2011. Deze 
ALV werd gehouden tijdens een informeel diner na afloop van de Voorjaarsvergadering. Tussen de soep 
en de aardappels door, droeg, na een voorzitterschap van ruim tien jaar, Gert Kema de voorzittershamer 
over aan Piet Boonekamp. Dit met algemene instemming van de overige aanwezige dertig leden.
Daarnaast traden af: Susanne Sütterlin, Jan Bouwman (secretaris, penningmeester), en Jos Wubben. 
Namens Nefyto trad Freek Stelder tot het bestuur toe.
Sinds 8 juni bestaat het bestuur uit de volgende personen (met daarachter vermeld de geleding waaruit 
ze afkomstig zijn):

Piet Boonekamp, voorzitter (onderzoek)
Jacques Horsten, secretaris (bedrijfsleven)
Corné Kempenaar, penningmeester (onderzoek)
Jan Kees Goud, hoofdredacteur ‘Gewasbescherming’ (onderwijs)
Renée van der Salm (studievereniging Semper Florens)
Annemarie Breukers (onderzoek)
Kees Westerdijk (onderwijs)
Paul van den Boogert (overheid)
Lammert Bastiaans (onderzoek)
Freek Stelder (Nefyto)

In 2011 vergaderde het bestuur in totaal zes keer, waarvan vier keer in de nieuwe samenstelling. Naast 
het ontwikkelen van een beleidsvisie, en het afwerken van de lopende zaken werd daar vooral terugge-
koppeld vanuit de werkgroepen GBM 2012, en EFPP-congres.
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KNPV-Voorjaarsvergadering: Plantgezondheid Grenzeloos!

Op 8 juni 2011 vond de KNPV voorjaarsvergadering plaats in Hof van Wageningen. Deze had als thema: 
‘Plantgezondheid Grenzeloos! Fytosanitair nader belicht’. De bijeenkomst werd bijgewoond door ruim 
tachtig deelnemers. Doel van de bijeenkomst was om de bekendheid met het onderwerp te creëren, de 
bewustwording van het belang ervan te vergroten, en de betrokken partijen dichter tot elkaar te brengen. 
Hiertoe waren zestien sprekers vanuit een diversiteit aan disciplines en organisaties uitgenodigd om hun 
ervaringen en activiteiten op het gebied van plantgezondheid met het publiek te delen. In de ochtend 
werd aan de hand van vier keynote-presentaties het thema vanuit vier verschillende hoeken belicht: 
Beleid, Risicomanagement, Praktijk en Kennis.
’s Middags werd tijdens vier sessies elk van deze thema’s verder belicht door telkens drie sprekers, ge-
volgd door een discussie met het publiek. Aan het eind van de middag werd onder leiding van dagvoor-
zitter Piet Boonekamp een variant op het ludieke spel ‘over de streep’ gespeeld. Alle deelnemers werden 
in een groot vak gezet, dat in tweeën was verdeeld. Vervolgens konden ze voor een aantal stellingen 
aangeven of ze het ermee eens of oneens waren, door links of rechts van de streep te gaan staan. Hoewel 
bij de meeste stellingen het publiek redelijk eensgezind was, wisten enkele stellingen de kern van het 
spanningsveld goed te raken. 
De voorjaarsvergadering had een mooie opkomst, met een diversiteit aan partijen uit overheid, bedrijfs-
leven en onderzoek. De presentaties, discussies en onderlinge gesprekken tijdens de bijeenkomst heb-
ben onder de aanwezigen geleid tot een bredere kijk op het speelveld en wederzijds begrip. Dit brengt de 
gezamenlijke beheersing van plantgezondheidsrisico’s weer een stap verder. De organisatie van de KNPV 
kijkt daarmee terug op een grenzeloos geslaagde dag. 
Het is eens te meer bewezen dat het faciliteren van dit soort bijeenkomsten een van de kerntaken van de 
KNPV is, en dat dit door de leden hogelijk gewaardeerd wordt.

Gewasbeschermingsmanifestatie 2012

In 2011 werden de voorbereidingen voor deze manifestatie voortvarend ter hand genomen. De Task-
force bestaat uit: Piet Boonekamp, Corné Kempenaar, Freek Stelder en Jacques Horsten namens de 
KNPV en Clemens Stolk en Caroline Duivenvoorden van Schuttelaar en Partners, het bureau dat ons 
met raad en daad terzijde staat. In totaal kwam de Taskforce in 2011 negen keer bijeen. Een van de 
hoofdactiviteiten was het werven van partners en sponsors. Al hoewel dit moeizaam verliep, is in sep-
tember het groene licht gegeven voor de organisatie van de manifestatie. Samen met de belangrijkste 
partners is een internationaal georiënteerd en interessant programma opgesteld, en is de Floriade als 
locatie vastgelegd.
De manifestatie is gepland voor 24 mei 2012. We kijken vijftig jaar terug en veertig jaar vooruit. De ‘triple 
challenge’ is: veiligheid, beschermen van milieu en diversiteit, en zorg dragen voor voedselzekerheid. 
Daarnaast gaan we aandacht schenken aan hoe Nederland hieraan wereldwijd kan bijdragen. Neder-
land heeft alles in huis om als kenniscentrum voor (duurzame) gewasbescherming te gaan fungeren.

EFPP-congres 2012

De KNPV heeft ooit aan de wieg gestaan van de vorming van de European Foundation for Plant Patho-
logy (EFPP). Ze hebben destijds het eerste EFPP-congres georganiseerd en zullen nu ook het tiende 
congres organiseren. In september 2011 is een multidisciplinaire werkgroep geformeerd, die de volgende 
samenstelling heeft: Piet Boonekamp (vz), Hannah de Miranda, Johan Edens, Jan-Kees Goud, Jacques 
Horsten, Aad Termorshuizen, Martin Verbeek, Jan Buurma, Gert Kema, Joop van Doorn en Hans Helder. 
De werkgroep vergaderde in 2011 vijf keer. Daarin werden de fundamenten gelegd voor een zeer interes-
sant congres:
Het congres heeft als thema, IPM 2.0, towards future-proof crop protection in Europe.
Er zal ruim aandacht zijn voor de Nationale Actie Plannen en als afgeleide daarvan voor thema’s als: 
nieuwe bedreigingen, ontwikkeling van agronomische trends, innovatieve systemen, veredeling en 
resistentiemanagement, gamma/socio-aspecten, bodemkwaliteit, IPM-technieken, en regelgeving. Het 
congres zal plaatsvinden van 1 – 5 oktober 2012 in Wageningen.

Jacques Horsten, secretaris KNPV
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Balans 2011 KNPV

Activa per 31/12/2011 per 31/12/2010

Vlottende activa

Nog te innen contributies 2.000,00 1.500,00

Nog te ontvangen rente 5.550,00 6.370,15

Vooruitbetaalde kosten GBM2012 17.850,00 0,00

Overige vooruitbetaalde kosten 0,00 376,76

8.246,91 5.161,72

Geldmiddelen

ABN AMRO Bank 134.359,86 299.454,47

Rabobank 150.136,86 0,00

ING Bank 5.087,43 3.614,75

289.584,15 303.069,22

Totaal activa 314.984,15 311.316,13

Passiva per 31/12/2011 per 31/12/2010

Verenigingsvermogen 288.971,52 286.314,08

Kortlopende schulden

Crediteuren 7.587,99 24.079,41

Vooruitontvangen bedragen GBM2012 17.000,00 0,00

Overige vooruitontvangen bedragen 505,00 0,00

Loonheffing 824,00 827,00

Gereserveerd vakantiegeld 95,64 95,64

26.012,63 25.002,05

Totaal passiva 314.984,15 311.316,13

Wageningen, C.Kempenaar (penningmeester KNPV 2011)
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 Begroting  2012  en exploitatie-overzicht 2011 KNPV 

Baten begroting 2012 begroting 2011 inkomsten 2011 inkomsten 2010

Contributies en abonnementen 14.000,00 15.000,00 14.252,50 15.507,50

Contributies 2008-2009 0,00 0,00 0,00 2.250,00

Donateurs/Bijdragen bedrijfsleven/Div, 1.000,00 1.000,00 1.240,00 1.260,00

Royalties Springer 70.000,00 70.000,00 69.921,17 76.063,74

Collectieve EJPP abonnementen 4.000,00 4.000,00 4.005,00 3.940,00

Partners/Sponsors GBM2012, contract 81.000,00 0,00 0,00 0,00

Partners/Sponsors GBM2012, in aanvraag 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Congres-inkomsten 0,00 0,00 0,00 1.009,25

Rente 6.000,00 6.000,00 5.550,00 6.370,15

226.000,00 96.000,00 94.968,67 106.400,64

Lasten begroting 2012 begroting 2011 uitgaven 2011 uitgaven 2010

Drukkosten "Gewasbescherming" 2011 25.000,00 20.000,00 24.522,99 0,00

Drukkosten "Gewasbescherming" 2010 0,00 0,00 3.503,23 19.366,01

Verzendkosten "Gewasbescherming" 4.000,00 5.000,00 4.023,06 4.641,30

Salaris en sociale lasten hoofdredacteur 22.500,00 22.000,00 21.466,52 21.646,32

Editor EJPP 3.800,00 4.000,00 3.600,00 3.600,00

Abonnementen/lidmaatschappen 500,00 500,00 1.179,63 605,16

Vergaderingen/bijeenkomsten 10.000,00 15.000,00 11.973,83 14.585,40

Salaris / soc, lasten redactie-ondersteuning 1.600,00 1.500,00 1.510,78 1.501,19

Administratiekosten Huijbers 6.000,00 6.000,00 5.712,00 5.712,00

Porti, kantoorkosten 1.000,00 1.000,00 1.098,01 1.305,55

Kosten opslag archief 400,00 400,00 405,31 389,73

Kosten website KNPV 1.500,00 4.000,00 891,31 5.495,43

Bankkosten 600,00 300,00 329,75 305,47

Scholierenwebsite KNPV / WCS Project 7.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Diversen 400,00 500,00 162,01 58,22

KNPV-subsidies (incl, NIBI conf, 2012) 7.000,00 4.000,00 3.880,00 3.555,00

KNPV-prijs 1.000,00 1.000,00 0,00 1.250,00

Werkgroepen 1.000,00 1.000,00 0,00 890,75

Inkoop collectieve EJPP abonnementen 3.000,00 3.000,00 3.052,80 2.703,00

Climate change conference, Evora 0,00 0,00 0,00 12.750,54

Uitgaven GBM2012 131.000,00 0,00 0,00 0,00

Bijdrage kosten studenten EFPP 500,00 0,00 0,00 0,00

228.300,00 94.200,00 92.311,23 105.361,07

Naar kapitaal -2.300,00 1.800,00 2.657,44 1.039,57

226.000,00 96.000,00 94.968,67 106.400,64
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Jan-Kees Goud,
hoofdredacteur

Nieuwe stijl

Jaargang 42 is voor het eerst volledig in kleur 
uitgegeven. Tegelijkertijd heeft het blad een 
restyling ondergaan, uitgevoerd door Angelique 
van Cappelle, de ‘vaste’ opmaakster van Gewas-
bescherming bij onze drukker GVO drukkers & 
vormgevers B.V. in Ede. Het blad heeft nu een 
moderne uitstraling, waarbij de herkenbaarheid 
van het blad toch behouden is gebleven. We zijn 
hier binnen de redactie heel blij mee en krijgen 
er van lezers vaak goede reacties op.

Redactie

In 2011 is de redactie ongewijzigd gebleven 
ten opzichte van 2010: José van Bijsterveldt-
Gels (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 
(NVWA), divisie Plant, secretaris), Erno Bouma 
(LTO Noord), Linus Franke (WU-Plantaardige 
productiesystemen), Thomas Lans (WU-Educa-
tie en Competentiestudies, Quente V.O.F), 
Jo Ottenheim, (Nefyto), Hans Mulder, 
Marianne Roseboom-de Vries (bibliotheek 
WUR), en Dirk-Jan van der Gaag (NVWA).

Fytosanitair

Dit jaar hebben we één themanummer uit-
gebracht, over Fytosanitaire aspecten. Dit 
themanummer is tot stand gekomen door 
personen die betrokken waren bij een groot 
onderzoeksproject. Aan de orde kwamen zaken 
als detectie van pathogenen en opbouw van 
databases voor een juiste diagnose. Ook de 
vertaalslag naar ondernemers, degenen die er 
in de praktijk het meest mee te maken hebben, 
is gemaakt, in een artikel over de fyto-onderne-
merscheck. Fytosanitair was ook het thema van 
de voorjaarsvergadering. In het bijbehorende 
nummer waren samenvattingen van alle pre-
sentaties opgenomen.

Bodemweerbaarheid

Een terugkerend thema in het blad is bodem-
weerbaarheid. In het januarinummer zijn de 
samenvattingen van de najaarsvergadering 2010 
geplaatst (Gewasbescherming in goede aarde) 

en het kwam ook terug in een aantal artikelen en 
columns later in het jaar. Dit is deels een afspie-
geling van de grote activiteit van de werkgroep 
Bodempathogenen en bodemmicrobiologie.

Artikelseries

Planning van themanummers lijkt steeds 
lastiger te worden. Doorgaans is er grote bereid-
heid om mee te werken maar ontbreekt bij een 
aantal auteurs de benodigde tijd, waardoor 
bijdragen over een grote periode verspreid 
worden aangeleverd. Om flexibeler met het 
aanbod om te kunnen gaan heeft de redactie 
nagedacht over artikelseries, met bijdragen over 
een onderwerp verspreid over verschillende 
nummers. We zijn gestart met een artikelserie 
Ondernemerschap, over startende bedrijfjes, 
en gaan komende jaargang beginnen met een 
artikelserie Waterkwaliteit.

Cijfers en aantallen jaargang 42

De 42e jaargang van Gewasbescherming be-
stond uit zes afleveringen met in totaal 272 
pagina’s. In totaal waren er achttien artikelen, 
waarvan elf in het kader van het themanummer. 
Daarnaast waren er vier bijdragen over plan-
tenziektekundig onderwijs en een startartikel 
over ondernemerschap. Er waren in 2011 geen 
interviews en boekbesprekingen; beide zullen 
in het komende jaar meer aandacht krijgen. De 
promotiebijdragen lijken te zijn opgedroogd. 
De redactie roept promovendi op om de hoofd-
punten van hun onderzoek in begrijpelijke taal 
voor een breed publiek voor het voetlicht te 
brengen.
Aad Vijverberg heeft deze jaargang vier columns 
geschreven. Een rode draad in zijn bijdragen 
is steeds de actualiteit van de technologische 
vooruitgang en een kritische blik op ieder die in 
zijn ogen de technologisering probeert tegen te 
houden. Dat leverde in één geval een uitgebreid 
weerwoord op: Visser schreef een uitgebreid 
gedocumenteerd opiniestuk. Ook Zadoks 
klom in de pen als reactie op een technologie-
bejubelend artikel: het positioneringsdocument 
voor de komende Gewasbeschermingsmanifes-
tatie. De redactie wil voor botsende meningen 
een forum blijven bieden.

Verslag van de redactie van 
Gewasbescherming over jaargang 42
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Arthur de Cock, secretaris

Phytophthora en Pythium 

De jaarlijkse bijeenkomst van de werkgroep 
Phytophthora en Pythium werd in 2011 gehouden 
op donderdag 28 april. Plaats van samenkomst 
was dit jaar het Labo Fytopathologie van de 
Universiteit Gent in België. De lokale organisatie 
was in handen van Monica Höfte. De vergadering 
werd bezocht door achttien werkgroepleden.
Het ochtendprogramma bestond uit een viertal 
lezingen. De spits werd afgebeten door Lien Bert-
ier (UGent, Fytopathologie, Gent) die een uiteen-
zetting gaf over haar onderzoek aan Phytoph-
thora porri en andere Phytophthora-soorten in 
clade 8b. Daarbij vond zij aanwijzingen voor het 
bestaan van nieuwe, onbeschreven soorten en 
mogelijk hybriden in deze groep. Kurt Heungens 
(ILVO, Merelbeke) gaf een update over de genoty-
pering en lokale verspreiding van Phytophthora 
ramorum in België. Na de koffiepauze hield Theo 
van der Lee (PRI, Wageningen) een lezing over 
het werk van Ying Li aan populatiegenetica van 
Phytophthora infestans in Nederland gedurende 
het laatste decennium. Laatste spreker voor de 
lunchpauze was Arthur de Cock die uiteenzette 

waarom een opsplitsing van Pythium in verschil-
lende genera onvermijdelijk is. 
Na de pauze volgde eerst een rondleiding bij de 
afdeling Fytopathologie waar we te gast waren. 
Daarna volgde een viertal korte mededelingen: 
David De Vleesschauwer (UGent, Fytopathologie, 
Gent) vertelde over zijn lopend onderzoek aan 
de rol van brassinosteroïden in de interactie tus-
sen rijst en Pythium graminicola; Henk Brouwer 
(CBS-KNAW, Utrecht) demonstreerde de (voor-
lopig) afgeronde Q-Bank Phytophthora-database; 
Patricia van Rijswick en Karin Rosendahl (nieuwe 
VWA, Wageningen) rapporteerden over twee 
nieuwe Phytophthora-soorten die gevonden zijn 
in Pachysandra en Buxus en Peter Bonants (PRI, 
Wageningen) vertelde over het werk van Kasia 
Gaszczyk aan een op padlock probe gebaseerde 
universele micro-array-detectiemethode voor 
meerdere Phytophthora-soorten. Na nog enkele 
korte bestuursmededelingen, werd de bijeen-
komst afgerond met een gezamenlijke borrel. 
Het bestuur van de werkgroep bestond dit jaar 
uit voorzitter Peter Bonants (PRI, Wagenin-
gen) en secretaris Arthur de Cock (CBS-KNAW, 
Utrecht). 

Jaarverslagen van de KNPV-werkgroepen 
over 2011

Bodempathogenen en 
bodemmicrobiologie

Diversiteit ten top

2011 was een jaar van grote variatie. De werkgroep 
kende dit jaar geen specifieke thema’s, waardoor 
bij beide werkgroepbijeenkomsten zeer uiteenlo-

pende onderwerpen aan bod kwamen. Het aantal 
werkgroepleden in 2011 was 52.
De voorjaarsbijeenkomst vond plaats op 14 april 
2011 bij PRI in Wageningen. Het programma 
bestond uit vijf lezingen en een rondleiding langs 
enkele experimenten over bodemweerbaarheid te-
gen Rhizoctonia solani. Voor het eerst binnen deze 
werkgroep stond een van de presentaties geheel in 
het teken van kennis en educatie. Er bestaat een 

Gera van Os (secretaris) en 
Joeke Postma (voorzitter)
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behoefte èn noodzaak om alle kennis aan te bieden 
in digitale lesmodules voor alle lagen van het on-
derwijs. Fytopathologie en nematologie lopen hier-
bij voorop. Er waren 23 werkgroepleden aanwezig. 
Samenvattingen staan in Gewasbescherming 42(4) 
op p. 177-199 en een artikel op p. 164-168.

De 84e werkgroepbijeenkomst was op 17 novem-
ber 2011. Met 26 aanwezigen was het gezellig druk 
bij Koppert in Berkel en Rodenrijs. Er waren vier 
inhoudelijke presentaties en een inspirerende 
rondleiding door de nieuwe faciliteiten van Kop-
pert. Alles werd bekeken en bewonderd, tot aan 
het behang toe. Helaas werden de details van de 

kweekprotocollen niet onthuld. Samenvattingen 
van deze dag zijn te vinden in Gewasbescherming 
43(1) p. 9-12.

Werkgroep Fytobacteriologie

Verslag over 2011, een niet zo gezond 
plantenjaar!

Deze werkgroep heeft plantenpathogene bacte-
riën als onderwerp. De leden komen zowel uit het 
fundamentele als het toegepaste onderzoek bij 
universiteiten, overheid, bedrijfsleven, en keu-
ringsdiensten.
In 2011 vond de bijeenkomst plaats bij de Nak-
tuinbouw te Roelofarendsveen. In Gewasbescher-
ming 4 van 2011 is een aantal samenvattingen 
van voordrachten opgenomen en in nummer 5 is 
een artikel geplaatst van Jaap Janse, geschreven 
op basis van zijn voordracht ‘Opkomende bacte-
rieziekten die een bedreiging kunnen vormen in 
Europa’. Ongeveer achttien leden (de werkgroep 

is ongeveer zestig leden rijk) woonden de bijeen-
komst bij. Het thema voor de bijeenkomst op 22 
maart 2012 bij de VWA te Utrecht is ‘Emerging 
bacterial diseases: epidemiology and diagnostics’. 
Dit is een terugkerend thema aangezien oude en 
nieuwe bacterieziekten telkens weer opduiken. 
Het bestuur zal wederom trachten een of twee 
interessante gastsprekers uit andere sectoren/
onderzoeksvelden te strikken om een inspirerend 
verhaal uit een andere bacteriologische keuken 
(maar wel betreffende ‘emerging diseases’) te hou-
den. Ook zal er weer een dringende oproep zijn 
aan de leden om korte mededelingen of vragen 
betreffende plantenpathogene bacteriën tijdens 
een uitgebreide rondvraag op tafel te leggen ter le-
ring en inspiratie. Het wordt weer interessant, dus 
men kan zich voor de bijeenkomst van 22 maart 
a.s. nu aanmelden bij de secretaris.

Voorzitter Jos Raaijmakers, 
secretaris Joop van Doorn 
(joop.vandoorn@wur.nl)

Leden van de werkgroep tijdens de bijeenkomst bij Naktuinbouw in Roelofarendsveen.
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Werkgroep Onkruidkunde

De werkgroep Onkruidkunde bevat de 3 sub-
werkgroepen: ‘Herbicidenresistentie’, ‘Onkruid-
bestrijding’ en ‘Randen’. 
De sub-werkgroep ‘Randen’ is momenteel in een 
diepe rust, maar kan direct bijeen geroepen wor-
den als er iets gaat spelen met randen.
De sub-werkgroep ‘Herbicidenresistentie’ bestaat 
uit onderzoekers, adviseurs en fabrikanten uit 
zowel Nederland als België. De groep is dit jaar 
niet bijeen geweest. De volgende bijeenkomst is 
gepland voor eind 2012 in België.

De sub-werkgroep ‘Onkruidbestrijding’ is op 
19 september 2011 bijeen gekomen in België 
(Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, Ster-
rebeek. De groep bestaat grotendeels uit onder-
zoekers en adviseurs uit Nederland en België. 
We hebben de vergadering en de zomerexcursie 
gecombineerd. Het thema van de excursie was 
onkruidbestrijding op verhardingen. De bij-
eenkomst heeft als doel om informatie uit te 
wisselen, kennis te delen en om het netwerk te 
versterken. De opzet zal in 2012 hetzelfde zijn 
en de bijeenkomst zal georganiseerd worden in 
Nederland.

Erwin Mol (secretaris)

De nematodenwerkgroep in actie

De nematoden werkgroep is 16 november 2011 
bijeengekomen bij PPO Bloembollen en Bomen 
te Lisse. Ondanks het feit dat er meerdere 
bodempathogenen-gerelateerde bijeenkomsten 
gepland stonden voor die dag en die week werd 
de bijeenkomst goed bezocht (23 leden, dus 
bijna 50%). 

De volgende presentaties werden gehouden:
 

1.  Introductie PPO Lisse – Bloembollen en  
Bomen (Maarten de Kock & Robert Dees)

2.  Valideren moet je leren: Ditylenchus &  
Meloidogyne en het mist-apparaat  
(Anne Sophie van Bruggen)

3.  Waar is de PD gebleven? Nematologische 
activiteiten binnen de nVWA (Loes den Nijs)

4.  Doorontwikkeling Biologische  
Grondontsmetting (BGO) (Willemien Runia)

5.  Aaltjes, te mooi om dood te maken  
(Harm Keidel)

6.  Nematologie bij Rijk Zwaan  
(Adriaan Verhage)

7.  Nematode effectors involved in host defense 
suppression (Anna Finkers – Tomczak)

8.  De ontwikkeling van NemaDecide in de  
bollenteelt (Ivonne Elberse)

De soms prikkelende titels van de presentaties leid-
den tot een levendige discussie. Net als vorig jaar werd 
ook tijdens deze bijeenkomst verschillende malen 
stil gestaan bij de praktische en theoretische aspec-
ten van een betrouwbare diagnostiek op soorts- en 
populatieniveau. Getracht wordt daar in 2012 extra 
aandacht aan te besteden in een thema-bijeenkomst.
Na afloop van de presentaties heeft het PPO-
Lisse-team een korte rondleiding verzorgd in de 
onderzoeksfaciliteiten waar plantenziektekundige 
activiteiten plaatsvinden, waarna de groep huis-
waarts gekeerd is.

Leendert Molendijk 
(voorzitter); e-mail: 
leendert.molendijk@wur.nl

Rolf Folkertsma (secretaris); 
e-mail: rolf.folkertsma@
monsanto.com
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Deze nieuwsrubriek brengt items over 
gewasbescherming die de redactie interessant 
vindt. Belangrijke criteria voor plaatsing van 
het bericht zijn:
•  het bericht moet relevant zijn voor de 

gewasbescherming,
•  het mag geen reclameboodschap bevatten,
•   het moet afkomstig zijn van een van 

de erkende agrarische nieuwsbrengende 
tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven, 
internetsites of autoriteiten,

•  het moet naspeurbaar zijn naar de 
oorspronkelijke bron, die waar mogelijk wordt 
weergegeven.

Opinies van individuen of belangenorganisaties 
en visies en andere interpretaties van actuele 
onderwerpen kunnen als citaat worden 
opgenomen mits de bron bekend is. 
Van harte nodigen wij u uit nieuws-items bij 
de redactie aan te dragen.

2012 wordt het Jaar van de Bij

Het Jaar van de Bij is officieel van start gegaan. Vijf 
natuurorganisaties gaven op nieuwjaarsdag in het 
programma Vroege Vogels het startschot voor een jaar 
waarin zij gaan oproepen tot aandacht voor wilde bijen 
en honingbijen.

Volgens de natuurorganisaties zijn bijen zeer nuttige in-
secten. Publiek kan meer informatie krijgen over bijen op 
de speciale website www.jaarvandebij.nl. Ook staan hier 
tips voor natuurliefhebbers hoe zij ‘bijvriendelijker’ door 
het leven kunnen gaan.

Bron: Algemeen Nederlands Persbureau ANP, 1 januari 
2012

Milieubeweging te smalle blik op residuen

De gifmeter 2010 van de milieubeweging scoort een-
zijdig op totale afwezigheid van bestrijdingsmiddelen 
op groente en fruit. Volgens CLM is dit een te smalle 
blik. Ten eerste kan het streven naar zo’n nul-niveau op 
alle producten tot meer milieuschade leiden. Daar-
naast verzuimt de milieubeweging te verwijzen naar 
de duurzame initiatieven gericht op gezonde produc-
ten EN een schoon milieu, zoals hun eigen Weet wat je 
eet-keurmerk. Prikkelen van de (super)markt is prima, 
maar een brede blik op duurzame voedselproductie is 
daarbij gewenst.

De ‘Weet wat je eet’-campagne heeft de afgelopen vijf 
jaren met name supermarkten in beweging gebracht. 
Zij stellen nu strenge eisen aan residu-niveau’s. Dat kan 
telers stimuleren om eerder en vaker te spuiten, zodat de 
ziekten en plagen bestreden worden, maar bij de oogst 
de pesticiden niet op het product zitten. Peter Leend-
ertse, teamleider CLM: “Zo is in de fruitteelt het risico dat 
telers vroeger in het seizoen gaan spuiten. Dan is er nog 
geen blad aan de boom en verwaaien de middelen naar 
het water. Dat is ongewenste afwenteling. In het project 
Bommelerfruit werken we daarom met telers samen aan 
schoon water EN weinig residu.” 

Naast meer watervervuiling kan ook verspilling toene-
men.  Peter Leendertse: “We krijgen nu al signalen dat 
fruit dat voldoet aan de wettelijke norm wordt wegge-
gooid omdat supermarkten strengere eisen stellen en de 
producten niet willen kopen. Zo stimuleert de milieube-
weging indirect verspilling”.

Duurzame initiatieven
Veel supermarkten, leveranciers en cateraars werken 
momenteel aan gezonde groente en fruit EN een schoon 
milieu. Naast de biologische producten zijn ook steeds 
vaker duurzame gangbare producten verkrijgbaar. De 
milieubeweging heeft samen met tuinders en CLM het 
Weet wat je eet-keurmerk ontwikkeld. Dit keurmerk is 
gecertificeerd door Milieukeur. Weet wat je eet-tomaten 
zijn verkrijgbaar bij onder andere C1000 en Hoogvliet.
Door deze keurmerken te stimuleren ligt de nadruk niet 
onevenwichtig op residuen van middelen. Het is jammer 
dat de milieubeweging dit niet aangeeft in haar bericht-
geving.

Groente en fruit is gezond
Groente en fruit eten is gezond, ook als er enkele resten 
van bestrijdingsmiddelen op zitten. Geen groente en fruit 
eten is veel ongezonder. Negatieve berichtgeving over 
groente en fruit zal de consumptie van deze producten 
niet verhogen.

Voor meer informatie: Peter Leendertse (CLM) 
06-22229255

Bron: Persbericht CLM, 23 december 2011

Nieuw biologisch bestrijdingsmiddel tegen 
stengelrot bij pinda

Cuong Le, onderzoeker van Wageningen University, 
heeft verrassende resultaten gevonden voor het gebruik 
van bacteriën als biologisch bestrijdingsmiddel tegen 
stengelrot bij de pindaplant.

In meer dan honderd landen worden pinda’s verbouwd, 
met een totale productie van 34,4 miljoen ton per jaar. 
In Vietnam krijgt jaarlijks 5-25% van de pindaplanten 
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stengelrot, een ziekte die veroorzaakt wordt door de bo-
demschimmel Sclerotium rolfsii. Le deed zijn veldwerk in 
Vietnam en vond bacteriën die plantengroei stimuleren 
en stengelrot onderdrukken. Onderzoeker Le hoopt dat 
de bacteriën over drie tot vier jaar gebruikt kunnen wor-
den als biologisch bestrijdingsmiddel tegen stengelrot en 
andere plantenziekten. Op 16 december 2011 is Le op dit 
onderwerp gepromoveerd. 

De huidige methode om stengelrot tegen te gaan is het 
gebruik van fungiciden. Dit kan echter leiden tot fungi-
cide-resistentie, waardoor chemische bestrijding van de 
schimmel beperkt is. Le ging op zoek naar een biologisch 
bestrijdingsmiddel en onderzocht de effectiviteit van 
bodembacteriën op het tegengaan van stengelrot. Le 
bestudeerde drie families van bacteriën: Pseudomonas, 
Chryseobacterium en Bacillus. De resultaten van lab- en 
kasexperimenten laten zien dat in het bijzonder Pseudo-
monas en Bacillus een positieve invloed hebben op de 
groei van de pindaplant. In het veld, concludeert Le, heb-
ben Bacillus en Chryseobacterium een remmende wer-
king op stengelrot. Le concludeert dat het interessant is 
om in vervolgstudies de effectiviteit te onderzoeken van 
combinaties van bacteriën die de plantengroei bevorde-
ren en bacteriën met een schimmelremmende werking.

Le hoopt dat boeren in Vietnam de bacteriën binnen drie 
of vier jaar kunnen gebruiken als biologisch bestrijdings-
middel: “De biologische bestrijding door bacteriën kan 
een belangrijke component zijn van een geïntegreerde 
aanpak om de effecten van de schimmel te bestrijden en 
daarmee de opbrengst van pindavelden te verhogen.”

Een ander onderdeel van het onderzoek dat Le heeft 
gedaan, is het kijken naar de genetische variatie tus-
sen de verschillende S. rolfsii-stammen afkomstig van 
verschillende pindavelden. Le ontdekte dat de verschil-
lende stammen genetisch en morfologisch verschillen. 
Deze variatie zorgt ervoor dat het moeilijk zal worden om 
een goede biologische bestrijdingsstrategie op te stellen. 
Le: “Door de genetische diversiteit van deze pathogenen 
is een combinatie van verschillende methoden nodig om 
stengelrot tegen te gaan”.

Pinda is een bijzonder gewas. De pinda wordt doorgaans 
een nootje genoemd, maar eigenlijk is de pinda helemaal 
geen nootje, maar een boontje. Het bijzondere aan de 
pindaplant is dat het de vruchten onder de grond laat 
groeien. Nadat de bloemen hebben gebloeid en zijn ver-
welkt groeit de stengel naar de grond en begraaft hiermee 
de jonge vruchten, waarna de vrucht zich verder ontwik-
kelt onder de grond. 

Le heeft zijn bachelor behaald aan de Hue University of 
Agriculture and Forestry in Vietnam. Tijdens zijn master 
aan dezelfde universiteit is Le begonnen met een onder-
zoek naar ziektes van de pindaplant en naar de schimmel 
S. rolfsii. Le is in 2008 begonnen als PhD-student aan 

Wageningen University. Na zijn promotie werkt Le verder 
aan zijn onderzoek naar de schimmel S. rolfsii aan de 
Hue University in Vietnam. Het onderzoek van Le aan 
Wageningen University is gefinancierd door de Vietna-
mese overheid.

Bron: Nieuwsbericht Wageningen UR, 16 december 2011

Wortelboorder resistent tegen transgene maïs

St. Louis: De maïswortelboorder lijkt in verschillende 
staten van de VS resistent te zijn tegen een genetisch 
veranderde maïssoort van Monsanto, juist ontwikkeld 
om insecten te doden. Dat meldt de Environment Pro-
tection Agency (EPA), onderdeel van de Amerikaanse 
federale overheid.

De EPA schrijft in een rapport dat resistentie lijkt te zijn 
vastgesteld in delen van vier staten waar ‘onverwachte 
schade’ is vastgesteld bij maïs. Het betreft de staten Il-
linois, Iowa, Minnesota en Nebraska. De EPA schrijft dat 
een systeem van Monsanto bedoeld om de werking na te 
gaan, niet adequaat is.

De maïswortelboorder geldt als grote vijand van maïs-
telers in de VS. Volgens de telers veroorzaakt het insect 
jaarlijks voor ten minste 800 miljoen euro aan schade.

Bron: Agrarisch Dagblad, 6 december 2011

Bruin blauwtje evolueert door opwarming van 
het klimaat

Bruin blauwtje evolueert door opwarming van het kli-
maat. In de genen van het bruine blauwtje, een vlinder 
die veel in Groot Brittannië voorkomt, zijn sporen van 
evolutie te vinden. De vlinder heeft zijn leefgebied steeds 
verder naar het noorden uit kunnen breiden door het 
warmere klimaat, en de genen van het insect moeten 
zich daardoor aanpassen aan nieuwe omstandigheden. 
De onderzoekers analyseerden het DNA van vlinders en 
ontdekten verschillen tussen vlinder in het traditionele 
leefgebied en die in nieuw gekoloniseerd terrein. Door 
de verschillen in DNA te analyseren, is het mogelijk om 
te zien of er selectiedruk op bepaalde stukken erfelijk 
materiaal staat. ‘Selectiedruk’ betekent dat de vlinder 
in zijn nieuwe woonomgeving voordeel heeft bij andere 
genvarianten dan in de oude omgeving. Het is volgens de 
onderzoekers voor het eerst dat dit soort (micro)evolutie 
is waargenomen in een organisme dat vanwege een ver-
anderend klimaat nieuwe leefgebieden heeft betrokken. 
In die nieuwe gebieden kunnen andere omstandigheden 
heersen (er groeien bijvoorbeeld andere planten en bo-
men), wat aanpassing nodig maakt.

Bron: Nederlands Dagblad 2 december 2011
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Nederlandse groente weer schoner

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
heeft tussen juli 2009 en juli 2011 op minder dan een 
procent van de groenten en fruit te veel resten van 
bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Tussen juli 2008 en 
juli 2010 was dat nog 1,3 procent. De NVWA onderzocht 
daarvoor ruim 1.800 Nederlandse partijen. Volgens de 
NVWA zorgen de extra eisen van supermarkten voor 
steeds schonere groente en fruit.

Opvallend is het verschil tussen supers. Albert Heijn, Aldi, 
Lidl en Plus presteren duidelijk beter. Super de Boer en 
C1000 scoren juist minder goed, blijkt uit de gegevens 
van de organisatie. In de groothandel treft de NVWA de 
meeste problemen aan. In dit deel van de keten was bij 
3,8 procent van de groente en fruit een overschrijding.

De NVWA onderzocht ruim 8.000 partijen groente en 
fruit. Ook partijen uit Egypte, India en Thailand worden 
schoner, maar daar voldoet nog altijd tussen de twaalf 
en 35 procent van de producten niet aan de Nederlandse 
normen.

Bron: Groenten en Fruit, 29 november 2011

Illegaal pootgoed aanpakken

Illegaal pootgoed is een gevaar voor de ringrotvrije 
status van Nederland.

Wat pootgoed opmengen met consumptieaardappelen, 
of ATR-pootgoed (zelf vermeerderd pootgoed bestemd 
voor consumptieaardappelen op eigen bedrijf) doorver-
kopen aan derden: hoe schadelijk kan dat zijn? In 99 van 
de honderd gevallen levert illegaal vermeerderd pootgoed 
geen teeltproblemen op. Een consumptieaardappel, mits 
niet aangetast door te veel virus, geeft vaak even goede 
opbrengsten als een gecertificeerde pootaardappel, en is 
veel goedkoper.

Die visie getuigt natuurlijk van enorme 
kortzichtigheid
Op Goeree-Overflakkee is ringrot aangetroffen. Waar-
schijnlijk is de besmetting opgebouwd door gebruik van 
illegaal, niet-gecertificeerd pootgoed, meldt de Neder-
landse Voedsel en Waren Autoriteit.

De keuringsinstantie NAK controleert alle pootgoed op 
ring- en bruinrot. Tenminste, pootgoed bestemd voor de 
handel. TBM- en ATR-pootgoed worden niet op bruin- en 
ringrot gekeurd, maar dat wordt uitgepoot op het eigen 
bedrijf - als het goed is. Het mag namelijk niet worden 
verkocht aan derden. Jaarlijks controleert de NAK zo’n 
24.000 pootgoedmonsters op bruin- en ringrot. Dit voor-
komt dat een ringrotbesmetting zich via gecertificeerd 
pootgoed kan verspreiden. Natuurlijk, een ringrotbe-

smetting kan in de steekproef gemist worden, maar de 
kans daarop is klein. Bij niet-gekeurd pootgoed is de kans 
dat ringrot zich verspreidt vele malen groter.

Dat alle pootgoed goed gecheckt wordt, geeft de Neder-
landse aardappelsector een goed imago in het buiten-
land. De ringrotvrije status werkt exportbevorderend voor 
zowel pootgoed als consumptieaardappelen. Die status 
op het spel zetten is dom. De verkoop en het gebruik van 
illegaal pootgoed mogen voor de individuele handelaar 
en teler financieel interessant zijn, hij benadeelt daar wel 
zijn bonafide collega-telers en -handelaren mee. En uit-
eindelijk ook zichzelf. Illegale handel in pootgoed moet 
daarom hard worden aangepakt.

Bron: Boerderij, 29 november 2011

Wereldlandbouw is in staat groeiende 
wereldbevolking te blijven voeden

De landbouw in de 
wereld, en in Nederland 
voorop, produceert 
aantoonbaar meer, 
beter en schoner dan 
jaren terug. Er is minder 
landbouwareaal nodig, 
dat beter wordt benut 
waardoor meer grond 
overblijft voor natuur. 
En de milieubelasting 
door landbouw is merk-

baar minder. Dat zei prof. dr. ir. Rudy Rabbinge bij zijn 
afscheid op 24 november als universiteitshoogleraar 
aan Wageningen University. Hij sprak zijn afscheidsrede 
uit als afsluiting van een symposium gewijd aan zijn 
afscheid. 

Rabbinge voorziet dat kennis en inzicht op dit terrein 
nog grote sprongen gaat maken zodat voor de groeiende 
wereldbevolking voldoende voedsel beschikbaar is. 
Echter, slecht beleid, ongelijke verdeling van productie en 
slechte distributie leiden er nog steeds toe dat een miljard 
mensen honger lijdt. Dat is een schande waartegen een 
wereldwijde beweging op gang zou moeten komen, zegt 
hij in zijn afscheidsrede ‘Hindsights in perspective’.

Om de wereldbevolking in de komende decennia vol-
doende te voeden is geen extra landbouwgrond nodig, 
stelde Rabbinge. Dat er een tekort zou zijn of zou gaan 
ontstaan, noemt hij een misvatting: Dat is nergens op de 
wereld aan de orde, behalve in China.

Perspectiefrijk denken
Aan de ontwikkeling van de wereldlandbouw heeft 
Wageningen UR een grote bijdrage geleverd en daardoor 
haar internationale positie versterkt, meent Rabbinge. 
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De wetenschappelijke kennis en inzichten die in Wage-
ningen en elders zijn ontwikkeld geven alle aanleiding 
om perspectiefrijk utopisch denken te ontwikkelen, in 
plaats van anti-utopisch (dystopia) doemdenken. Naïef 
optimisme is gevaarlijk maar ongefundeerd pessimisme 
is ontmoedigend en frustrerend, zegt hij.

Er is realistisch wetenschappelijk onderzoek dat de 
grenzen van het kunnen verkent, aldus prof. Rabbinge. 
Anders komen we terecht in Malthusiaans denken. Die 
voorspelde tweehonderd jaar geleden dat de wereld niet 
in staat zou zijn de groeiende wereldbevolking te voeden. 
Dat hij grotelijks ongelijk heeft gekregen blijkt uit het feit 
dat ondanks de verzevenvoudiging van de mensheid per 
hoofd van de bevolking meer voedsel beschikbaar is dan 
in 1800. Rabbinge voelt zich meer verwant met de Franse 
filosoof Condorcet die geloofde in dramatische verande-
ringen dankzij de vindingrijkheid van de mens.

Voedselzekerheid
In zijn rede ging Rabbinge uitvoerig in op hoe hij met 
zijn medewerkers, eerst als hoogleraar Gewasecologie 
en later Theoretische productie-ecologie en vervolgens 
als universiteitshoogleraar Duurzame ontwikkeling en 
voedselzekerheid, op basis van ontwikkeling van inzicht 
in biologische systemen heeft kunnen bijdragen aan per-
spectieven voor de voedselzekerheid in de wereld, met 
minder vervuiling, erosie en andere niet-duurzame be-
dreigingen. Er komen energiesystemen beschikbaar die 
sterk verschillen met de huidige grootschalige productie. 

Rabbinge wees op de energieproducerende kas die 
binnen vijf jaar operationeel kan zijn, energieneutrale 
gebouwen en op kleinschalige energieopwekking door 
organische zonnecellen. Mits de landbouwproductie 
geschiedt op de juiste locaties en is ingericht op hoge 
productie, is de wereld in staat om zowel agrobiodiver-
siteit (de combinatie van natuurlijke plaagbestrijding en 
biologische regelmechanismen op de akker) te behouden 
als ook landareaal veilig te stellen voor natuur. De histo-
rische trends in de productiviteit, de nog immer enorme 
mogelijkheden en de groeiende wil en nieuwe institu-
ties rechtvaardigen dit optimisme. Wetenschappelijke 
analyse, of die nu fundamenteel of toegepast is, leggen 
de basis voor die mogelijkheden. Dat is heel belangrijk in 
de kwetsbare relatie tussen wetenschap en beleid, aldus 
prof. Rabbinge.

Handelingsperspectieven
Rabbinge stelde dat de wetenschap het beleid en de 
politieke besluitvorming moet bijstaan met expliciete 
keuzemogelijkheden, gebaseerd op feiten, uitdagingen 
en concrete maatregelen en niet op wat hij noemt, lip-
pendienst en goede bedoelingen. Naar zijn mening is 
de samenleving gebaat bij kwantificeerbare en concrete 
handelingsperspectieven, ontdaan van vooringenomen-
heden, dogma’s, blokkades en mythes. Die keuzes en 
scenario’s moeten helder maken dat om bijvoorbeeld 

landareaal maximaal te sparen voor natuur en behoud 
van biodiversiteit, landbouw het met minder areaal zal 
moeten doen die dan wel optimaal benut moet wor-
den, in het besef dat daar ook meer energie voor nodig 
is. In dat opzicht noemt hij biologische landbouw niet 
duurzaam en niet goed voor de biodiversiteit. Een ander 
voorbeeld van een verkeerde keuze is het inzetten op 
biobrandstof uit graan of biomassa. Rabbinge noemde 
die buitengewoon onduurzaam en vindt maatregelen om 
de productie van biodiesel te bevorderen onzinnig.

Prof. Rabbinge besloot zijn betoog met een oproep dat 
jonge wetenschappers een nieuwe beweging zouden 
moeten ondersteunen die de schande van de slechte 
toegankelijkheid van een deel van de wereldbevolking tot 
voedsel uitroeit en daarmee de honger in de wereld.

Bron: Nieuwsbericht Wageningen UR, 23 november 2011

‘Groene Veredeling’: verduurzaming van 
gangbare en biologische teelten via robuuste 
rassen

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie stimuleert de veredeling van nieuwe, 
robuuste rassen. In het programma Groene Veredel-
ing dragen Wageningen UR, Louis Bolk Instituut en 
Rijksuniversiteit Groningen daarom bij aan de ontwik-
keling van nieuwe rassen die toekunnen met minder 
voedingsstoffen en die zijn aangepast aan verander-
ende klimaatomstandigheden in Nederland. De rassen 
moeten bijdragen aan een verdere verduurzaming van 
zowel de gangbare als de biologische teelt. Het onder-
zoeksprogramma Groene Veredeling wordt samen met 
het veredelingsbedrijfsleven uitgevoerd dat ook 33% 
van het onderzoekbudget voor zijn rekening neemt. Op 
17 november vond de officiële start van het programma 
plaats bij Enza Zaden in Enkhuizen.

Directe aanleiding voor het programma Groene Verede-
ling is de afname van het aardappelareaal in de biologi-
sche teelt, als gevolg van de problemen met de aardap-
pelziekte phytophthora. Aantastingen door deze ziekte 
resulteerden in te lage opbrengsten voor een economisch 
rendabele biologische teelt van aardappel. Het huidige 
aardappelonderzoek is sterk gericht op de gangbare teelt. 
De biologische landbouwsector vraagt daarom om nieu-
we ‘groene’ aardappelrassen. Een aangenomen Kamer-
motie in 2009 leidde tot het verzoek om meer aandacht 
te besteden aan de klassieke veredeling, naast de huidige 
aandacht voor de biotechnologische sector (DuRPh). De 
nieuwe rassen zullen uiteindelijk bijdragen aan een ver-
duurzaming van zowel gangbare als biologische teelt.
 
Het programma Groene Veredeling richt zich naast aard-
appel ook op de veredeling van robuuste prei-, spinazie 
en tomatenrassen (onderstammen) die toe kunnen met 
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minder voedingsstoffen zoals stikstof en fosfaat. Het 
preiproject richt zich specifiek op resistentie tegen trips.  
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en In-
novatie heeft gedurende vier jaar een budget van jaarlijks 
€ 1 miljoen aan het programma toegekend. Na vier jaar 
vindt een go/no go plaats, waarna het programma tot 
tien jaar verlengd kan worden. Bij klassieke veredeling is 
een periode van tenminste tien jaar noodzakelijk om tot 
concrete producten te komen.

Bron: Nieuwsbericht Wageningen UR, 23 november 2011

Monarchvlinder geeft al zijn genen bloot

De monarchvlinder is een bijzonder insect: ieder najaar 
vliegen de vlinders vanuit Noord-Amerika naar Mexico, 
een trektocht van ruim 3500 kilometer. In het voorjaar 
vliegen ze terug, waarna een nieuwe generatie opgroeit, 
zich voortplant en binnen een maand sterft. De tweede 
generatie trekt vervolgens weer naar Mexico en leeft een 
maand of negen. Nu heeft een internationaal team van we-
tenschappers alle genen van de vlinder in kaart gebracht. 
Zij hopen hiermee meer inzicht te krijgen in de manier 
waarop de vlinder de jaarlijkse trek maakt. “De route moet 
in de genen zitten”, zegt een van de onderzoekers. Een 
eerste onderzoek leverde een groep genen op die zorgen 
voor de aanmaak van het hormoon waardoor de trekkende 
vlinder zijn jeugd behoudt, en dus niet na een maand 
sterft. Verder zijn onderzoekers geïnteresseerd in genen die 
zorgen voor de inwendige klok, voor het gezichtsvermogen 
en voor de oriëntatie tijdens het vliegen. Door daarnaast 
de genen van de monarch te vergelijken zijn met die van 
niet-trekkende vlindersoorten hopen de wetenschappers 
te achterhalen hoe de vlinder zijn trektocht van 3500 kilo-
meter zonder ervaring kan afleggen.

Nederlands Dagblad, 23 november 2011

Malaria in Suriname bijna uitgebannen

Malaria is in Suriname bijna onder controle. Een vijfjarig 
bestrijdingsprogramma met nieuwe strategieën is een 
succes, zo blijkt uit een effectenstudie door Hélène Hiwat 
- van Laar waarop zij 21 november promoveerde aan 
Wageningen University. Alleen de grensstreek met Frans 
Guyana en mobiele gemeenschappen van met name 
goudmijnwerkers in de bosgebieden zijn nog kwetsbaar 
voor malaria.

Sinds het begin van de vorige eeuw is Suriname actief in 
de malariabestrijding. De bestrijdingscampagnes waren 
zo succesvol dat Suriname erin slaagde malaria in de 
kustvlakte te elimineren. In het binnenland bleef malaria 
een probleem en het aantal malariagevallen nam zelfs 
toe. In Suriname speelt de mug Anopheles darlingi, een 
grote rol in de overdracht.

In 2005 werd een nieuw vijfjarig malariabestrijdingspro-
gramma opgestart, met daarin nieuwe strategieën voor 
bestrijding. Zo werd de nieuwe behandeling van malaria 
voor de malariaparasiet (Plasmodium falciparum) op 
basis van artemisine geïntroduceerd, en werden aan de 
bevolking in de hoge risicogebieden duurzaam geïmpreg-
neerde klamboes aangeboden en huisbespuitingen uit-
gevoerd. Ook werden malariapatiënten actief opgespoord 
en lokale dienstverleners in afgelegen gebieden getraind.

Uit de effectenstudie blijkt dat sinds 2006 de ziekte in 
Suriname bijna volledig onder controle gekomen is in de 
dorpsgemeenschappen. De overdracht van de malaria-
parasiet van een patiënt via de mug naar een gezond 
persoon vindt nog steeds plaats in de mobiele gemeen-
schappen van goudmijnwerkers in het bos.

De nieuwe uitdaging voor Suriname is dan ook om ma-
laria verder te bestrijden en mogelijk te elimineren door 
het uitvoeren van een geïntegreerde malariabestrijdings-
strategie en door regionale samenwerking. Hélène Hiwat 
- van Laar verrichtte haar onderzoek bij het Laboratorium 
voor Entomologie van Wageningen University in de groep 
van prof. Willem Takken.

Bron: Nieuwsbericht Wageningen UR, 21 november 2011

Nieuw boek van prof Marcel Dicke: de wereld kan 
niet zonder insecten

‘Blij met een dooie mug’ is de titel van het nieuwe boek 
van prof. Marcel Dicke, hoogleraar Entomologie aan 
Wageningen University. In dit boek, dat op 21 november 
uitkwam en op 23 november in Wageningen werd gepre-
senteerd, legt Dicke in korte verhalen uit dat de wereld 
niet zonder insecten kan en dat we dolgelukkig moeten 
zijn met – bijna – alle insecten. 

In de beeldvorming bij het grote publiek, vooral in het Westen, 
worden insecten vaak gezien als eng, vies en gevaarlijk. Zeer 
ten onrechte, meent prof. Dicke. Slechts een half procent van 
alle insectensoorten levert echt problemen op omdat ze ver-
zot zijn op ons voedsel, onze kleren, onze huizen, of erger nog: 
onszelf of ons bloed. Een van de meest aansprekende voor-
beelden is de malariamug die een van de gevaarlijkste ziekten 
op aarde overbrengt, die jaarlijks bijna 800.000 doden eist. 

Wie is er dan niet blij met een dooie mug, vraagt Dicke in 
zijn boek. De insecten die ons steken en bijten verpesten 
het voor die overgrote meerderheid waar we wél plezier aan 
beleven en die bovendien buitengewoon nuttig zijn. Sterker, 
als insecten er niet zouden zijn, zou de mensheid niet 
overleven.  Insecten nemen bijvoorbeeld de voortplanting 
van tweederde van alle planten voor hun rekening, inclusief 
een flink deel van onze landbouwplanten. In Australië heeft 
men in de 18e eeuw mestkevers ingevoerd om te voorko-
men dat koeienmest het continent zou bedekken. 
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Planeet van insecten
Wie over insecten spreekt, spreekt over onvoorstel-
bare, astronomische getallen. Tachtig procent van alle 
diersoorten loopt op zes poten. Naar schatting leven 
op dit moment op aarde drie miljoen insectensoorten. 
Bij elkaar zijn dat naar schatting 1018-1019 insecten. 
Omgerekend naar gewicht betekent het dat voor ieder 
mens ongeveer 200-2000 kilo insecten op aarde is. 
Onze planeet is dus een planeet van de insecten. Kevers 
maken ongeveer een derde van alle bekende insecten-
soorten uit, wat de evolutiebioloog J.B.S. Haldane zou 
hebben doen beweren dat toen God de wereld schiep, 
hij een ongekende voorliefde voor kevers moet hebben 
gehad. Veel insecten doen aan een ‘extreme makeover’, 
de metamorfose, waardoor kinderen en volwassenen 
zo verschillend lijken, dat het wel verschillende soorten 
lijken. Op deze manier is hun bijdrage aan de biodiversi-
teit nog groter dan we denken.

In het boek laat Dicke zien wat we van insecten kunnen 
leren. Bijvoorbeeld dat een complexe samenleving heel 
goed zonder managers kan of dat overbevolking gere-
guleerd wordt door voedselgebrek, ziekten en vijanden. 
Juist daarom zijn er zelden insectenplagen in de natuur. 
Maar ook de verwondering over de biologie van insecten 
komt aan bod, zoals hun vermogen om zèlf te bepalen 
of ze een dochter of een zoon krijgen. De inspiratie die 
kunstenaars aan insecten ontlenen mag uiteraard ook 
niet ontbreken en levert een nieuwe visie op het laatste 
levensjaar van Vincent van Gogh. En insecten zouden 
als voedsel op ons bord moeten komen, vindt Dicke. 
Niet alleen omdat het een delicatesse is, maar ook om-
dat insectenvlees net zo voedzaam is als gangbaar rund- 
en varkensvlees, maar de productie ervan vele malen 
duurzamer is.

Wie in Nederland nog blij is met een dooie mug, denkt na 
het lezen van dit boek vast even iets langer na voordat hij 
een mug tegen het behang plakt. Als daarbij de schoon-
heid van insecten en hun belangrijke rol voor ons bestaan 
op aarde voorbijflitsen, dan is dit boek aldus Dicke in zijn 
opzet geslaagd.

Marcel Dicke is hoogleraar Entomologie en hoofd van het 
Laboratorium voor Entomologie van Wageningen Uni-
versity. In 2006 won hij samen met zijn team de nationale 
Academische Jaarprijs, die werd gebruikt om het festival 
‘Wageningen: City of Insects’ te organiseren. In 2007 
kreeg hij de prestigieuze Spinoza-premie. 

Bibliografische gegevens
Blij met een dooie mug, ISBN 978 90 351 3658 8
Uitvoering: paperback, 152 pagina’s, prijs: € 15,00
www.uitgeverijbertbakker.nl

Bron: Nieuwsbericht Wageningen UR, 16 november 2011

Bijna € 2 miljoen EU voor bestrijding boktorren

De EU trekt €1,7 miljoen uit voor bestrijding van de 
Oost-Aziatische boktor in Europa. Nog eens €200.000 
gaat naar bestrijding van de Aziatische boktor. Dat heeft 
het Europees Plantenziektekundig Comité vandaag 
bekend gemaakt.

In totaal trekt de EU € 19 miljoen uit voor bestrijding 
van organismen die schadelijk zijn voor diverse gewas-
sen. Doel is om te voorkomen dat deze organismen zich 
verder verspreiden binnen de EU en zo nog ernstiger 
gevolgen voor de interne markt hebben. Het geld voor 
bestrijding wordt verdeeld over Nederland, Duitsland 
en Italië en is bedoeld voor acties die al plaats hebben 
gevonden of volgend jaar plaatsvinden.

Naast geld voor bestrijding van de boktorren (Anoplop-
hora glabripennis en A. chinensis), gaat er € 15 miljoen 
naar de bestrijding van het dennenaaltje (Bursaphelen-
chus xylophilus). Dit is een microscopisch kleine worm 
die dennen aantast in Spanje en Portugal. Een bedrag van 
€ 1,1 miljoen gaat naar Spanje ter bestrijding van de 
appelslak (Pomacea insularum).

Bron: NAK-tuinbouwnieuws 16 november 2011 

Sluipwesplarven in rupsen sturen het gedrag van 
nachtvlinders

Larven van de sluipwesp die zich bevinden op een rups 
die een koolplant aanvreet, beïnvloeden via de rups ook 
de plant. Daardoor raakt de koolplant uit de gratie van 
nachtvlinders die op zoek zijn naar een plek om hun 
eitjes af te zetten. Samen met Franse collega’s publiceer-
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den onderzoekers van het Laboratorium voor Entomo-
logie van Wageningen University deze ontdekking in het 
vooraanstaande Amerikaanse tijdschrift PNAS.

Planten die door rupsen worden aangevreten maken 
geurstoffen die sluipwespen aantrekken. De sluipwespen 
leggen eitjes in de rupsen waarna de sluipwesplarven 
zich te goed doen aan hun gastheer. Uit de rupsen komt 
dan geen vlinder, maar een nieuwe generatie sluipwes-
pen. Daarmee verlossen de sluipwespen de plant van 
haar belagers. Tijdens hun ontwikkeling beïnvloeden de 
sluipwesplarven de rups waarop ze parasiteren. De rups 
beïnvloedt daardoor op haar beurt de koolplant; met ver-
reikende gevolgen voor het koolmotje, een nachtvlinder.

Koolplanten waarvan rupsen van koolwitjes vreten, zijn 
extra aantrekkelijk voor vrouwtjes van het koolmotje, die 
zoeken naar een plant om hun eitjes af te zetten. Echter, 
als de rupsen geparasiteerd zijn door sluipwespen wor-

den de planten minder aantrekkelijk voor het koolmotje. 
Dit effect is afhankelijk van de soort sluipwesp die de 
rupsen heeft geparasiteerd.

Om vast te stellen hoe de sluipwespen de koolplanten 
veranderen maten de onderzoekers de activiteit van 
negen genen die aangeschakeld worden wanneer rupsen 
van het kleine en grote koolwitje de kool aanvreten. De 
onderzoekers gebruikten rupsen die door één van drie 
verschillende sluipwespen waren geparasiteerd. De 
planten blijken verschillend op de twee soorten rupsen te 
reageren, maar wélke soort sluipwesp zich in de rupsen 
bevindt leidt tot veel grotere verschillen. Het spuug van 
de rupsen beïnvloedt namelijk de reactie van de plant. 
Interessant genoeg heeft iedere sluipwespsoort een eigen 
effect op de kwaliteit van het spuug van de rupsen en dat 
komt al in de kleur van het spuug tot uitdrukking. 

Dit onderzoek door de onderzoekers van de universitei-
ten van Wageningen en Rennes laat zien dat sluipwespen 
van koolwitjesrupsen niet alleen de rupsen doden, maar 
de koolplant ook minder aantrekkelijk maken voor een 
andere belager, het koolmotje. Het koolmotje is wereld-
wijd resistent tegen een zeer groot aantal insecticiden 
en alternatieve bestrijdingsmethoden zijn hard nodig. 
Biologische bestrijding van koolwitjes leidt tot een ver-
hoogde bescherming van koolplanten tegen koolmotjes. 
Onderzoeker Erik Poelman noemt de ontdekking ‘spec-
taculair’ en voegt eraan toe: “Dit kan ons helpen bij het 
ontwikkelen van een milieuvriendelijke bescherming van 
koolplanten tegen koolmotjes.”

Publicatie 
Parasitoid-specific induction of plant responses to 
parasitized herbivores affects colonization by subsequent 
herbivores. Erik H. Poelman, Si-Jun Zheng, Zhao Zhang, 
Nanda M. Heemskerk, Anne-Marie Cortesero, Marcel 
Dicke, Proceedings of the National Academy of Sciences 
(PNAS).

Bron: Nieuwsbericht Wageningen UR, 15 november 2011

Veren- en hoefmeel verbeteren ziektewering 
bodem

De bodemschimmel Rhizoctonia kan onder andere sui-
kerbietenplanten aantasten. Door chitine en goedkope 
eiwitrijke reststromen zoals verenmeel en hoefmeel aan 
de bodem toe te voegen, neemt de ziektewering van de 
bodem toe, waardoor minder bestrijdingsmiddelen no-
dig zijn. De toepassing van dierlijke reststoffen draagt 
bovendien bij aan het sluiten van kringlopen. Dat blijkt 
uit onderzoek van Plant Research International (PRI), 
onderdeel van Wageningen UR. 

Eerder onderzoek van PRI toonde aan dat Lysobacter-
soorten in de bodem de bodemschimmel Rhizoctonia 

De sluipwesp Hyposoter ebeninus parasiteert een rups van het 
kleine koolwitje (Pieris rapae) (foto: Tibor Bukovinszky, 
www.bugsinthepicture.com)

Spuug van rupsen van het grote koolwitje (bovenste rij) en het 
kleine koolwitje (onder). De rupsen waren ongeparasiteerd 
(links) of geparasiteerd door òf de sluipwesp Cotesia glomera 
(midden) òf de sluipwesp Hyposoter ebeninus (rechts). De 
spuugkleur verschilt per rups en per soort sluipwesp die de 
rups belaagde. Foto: Erik Poelman
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biologisch kunnen bestrijden. Het gaat om drie nauw-
verwante soorten met een remmende werking tegen ver-
schillende schimmels. Deze bacteriën komen van nature 
in lage aantallen voor in de bodem. 

Nieuwe experimenten laten onder geconditioneerde 
omstandigheden zien dat de antagonistenwerking van 
Lysobacter gestimuleerd kan worden door chitine en 
goedkope eiwitrijke reststromen, zoals verenmeel en 
hoefmeel, aan de bodem toe te voegen. Hierdoor neemt 
de ziektewering van de bodem toe, waardoor minder 
bestrijdingsmiddelen nodig zijn. 

In vervolgonderzoek wordt gekeken naar hoe telers dit 
het best in het veld kunnen toepassen. Bij toepassing in 
het veld zijn twee strategieën mogelijk: het gebruik van 
reststoffen optimaliseren om de ziektewering te stimu-
leren of de reststoffen gebruiken als meststof met als 
positief bijeffect stimulering van ziektewering.

Bron: Nieuwsbericht Wageningen UR, 8 november 2011

Phytophthora-resistent ras

BASF Plant Science heeft vorige week goedkeuring bij 
de EU aangevraagd voor Fortuna, een genetisch gemo-
dificeerde frites-aardappel die resistent is gemaakt te-
gen phytophthora. De aanvraag tot goedkeuring omvat 
zowel de commerciële teelt als het gebruik voor voeding 
en dierenvoeding binnen de EU. In een volgende stap 
van het goedkeuringsproces test het Europees Voed-
selagentschap de veiligheid van Fortuna voor mens, 
dier en milieu.

Het bedrijf wil Fortuna in 2014/2015 op de markt 
introduceren. Volgens Peter Eckes, voorzitter van BASF 
Plant Science, zijn de verwerkingseigenschappen van 
Fortuna even goed als die van het oorspronkelijke ras 
Fontane. De twee resistentiegenen die in Fortuna zijn 
ingebracht, komen van een Zuid-Amerikaanse wilde 
aardappel en werden ontdekt door Nederlandse weten-
schappers.

Ondanks ruim vijftig jaar intensieve inspanningen zijn 
veredelaars er met conventionele methodes niet in ge-
slaagd om beide resistentiegenen in te kruisen in een ras. 
Het is bij één resistentiegen gebleven. De schimmelach-
tige ziekteverwekker heeft meer moeite om twee genen 
te doorbreken dan één, zeker als de teelt van Fortuna 
gecombineerd wordt met moderne gewasbeschermings-
middelen. Dankzij hun lage doseringen wordt de teelt 
veel duurzamer, aldus Eckes.

BASF heeft al goedkeuring voor het GMO-zetmeelras 
Amflora. Toelatingen voor de GMO-zetmeelrassen Ama-
dea en Modena zijn aangevraagd. Milieuorganisaties als 
Greenpeace zien niets in GMO, ook al wordt het midde-
lengebruik er door teruggedrongen. Ze zien GMO niet als 
duurzaam. 

Bron: Boerderij, 8 november 2011

Combinatietoets erwinia grootschalig in praktijk

De keuringsdienst NAK wil volgend seizoen op grote 
schaal een combinatietoets in praktijk brengen die 
pootgoed naast bruin- en ringrot en virussen ook op er-
winia toetst. Het draagvlak voor dit idee wordt getoetst, 
onder andere op pootgoedavonden van LTO.

Er bestaat nu wel een vrijwillige erwiniatoets, legt Ton 
Stolte van de NAK uit, maar die is veel te duur. Met de 
combitoets is een aanvullende nacontrole op erwinia 
tegen relatief geringe meerkosten mogelijk. “In de com-
binatietoets testen we op dezelfde knol. Dat is een veel 
goedkopere methode dan de bestaande dure erwinia-
toets. Hiermee wordt teleurstelling bij afnemers voorko-
men, want met deze informatie kun je beter selecteren. 
Dit jaar is een proef gedaan. Nu willen we de combinatie-
toets grootschalig inzetten bij telers van pootgoed in de 
S-klasse. Wellicht later ook in andere klassen.”

De komende maanden wordt de achterban geraadpleegd. 
Op basis daarvan wordt besloten of de combinatietoets 
grootschalig in praktijk wordt gebracht. Hierbij denkt 
Stolte aan 1.000 tot 4.000 monsters, het maximum in 
de S-klassen, per jaar. “We hopen op enthousiasme bij 
telers. Erwinia is hèt probleem in de pootgoedsector. De 
veldkeuring is onvoldoende om erwinia te onderschep-
pen. Deze aanvulling draagt bij aan de hoge kwaliteit van 
het pootgoed.”

Bepaling van de ziektewering tegen Rhizoctonia aan de hand van de 
verspreiding van ziektesymptomen in jonge suikerbietenplanten onder 
gecontroleerde omstandigheden.
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Aan de combinatietoets kleven in eerste instantie 
geen consequenties. Bemonsteren is in het voorstel 
verplicht. “We willen eerst proefdraaien om te kijken 
welke effecten eruit komen en wat je ermee kunt. Op 
basis daarvan besluiten we of we consequenties aan de 
toets verbinden.”

Bron: Agrarisch Dagblad, 4 november 2011 vrijdag

De valkuilen van hulpstoffen

De oplosmiddelen van een emulsieconcentraat zijn 
niet zo’n milieuvriendelijk component in gewasbe-
schermingsmiddelen. Nieuwe actieve stoffen hebben 
geen emulsie meer nodig en passen in een suspensie-
concentraat.

“Het optimaliseren van de biologische werking van 
een suspensieconcentraat is een grote uitdaging.” Dat 
stelde Ronald Vermeer van Bayer op 13 oktober tijdens 
een symposium ter ere van het tienjarig bestaan van 
Surfa Plus.

Gewasbeschermingsmiddelen zullen steeds minder als 
emulsieconcentraat (EC) en steeds vaker als suspen-
sieconcentraat (SC) op de markt komen. In zo’n SC is 
de actieve stof opgelost als kristallen. En die laten zich 
moeilijker opnemen door de waslaag van het gewas. 
Hulpstoffen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, 
maar ook averechts werken. Bijvoorbeeld door het 
effect op natuurlijke vijanden, of doordat contactmid-
delen onbedoeld ook worden opgenomen.

Dat gewasbescherming er al met al niet makkelijker 
op wordt, blijkt bijvoorbeeld uit de toelating van de 
nieuwe insecticide Movento in Nederland. Dankzij 
de formulering met behulp van olieachtige hulpstof-
fen (de OD-formulering) is de opname beter dan bij 
een suspensieconcentraat met hulpstoffen. Maar deze 
behandeling combineren met contactmiddelen of 
bladmeststoffen is niet mogelijk.

Biologische middelen
Fabrikanten houden het toepassen van hulpstoffen het 
liefst in eigen hand. Dat betekent dat ze deze stoffen al 
in de toegelaten formulering toepassen. Voor hulp-
stoffen apart lopen de eisen in de diverse Europese 
landen zo mogelijk nog verder uiteen dan bij gewas-
beschermingsmiddelen. Daarnaast kan het effect van 
aparte hulpstoffen afhankelijk van de omstandigheden 
anders uitpakken. De dosering van werkzame stoffen 
is gebaseerd op de hoeveelheid per hectare; die van 
hulpstoffen vaak op een percentage van de toegepaste 
spuitvloeistof.

Een andere mogelijkheid dan deze zogenaamde ‘in 
can’-toepassing van hulpstoffen zijn de tankmixen. 

Bekende voorbeelden daarvan zijn antischuimmid-
delen, uitvloeiers of middelen die drift beperken. In 
combinatie met de meegeformuleerde hulpstoffen 
kan het uiteindelijke effect te sterk zijn. Bijvoorbeeld 
omdat een insecticide een bredere werking krijgt en 
daardoor ook nuttige insecten schaadt. Het effect kan 
ook averechts zijn. Bijvoorbeeld omdat een uitvloeier 
het middel beter verspreidt maar ook de verdamping 
van de vloeistof stimuleert. Dat kan ten koste gaan van 
de opname.

Ook bij biologische middelen kunnen hulpstoffen de 
werking verbeteren, zo bleek uit een toelichting op het 
symposium van Frans Weber van Koppert Biological 
Systems. Als de druppel met bijvoorbeeld insecten-
parasiterende aaltjes op het gewas uitvloeit, moeten 
de aaltjes meevloeien om zodoende met de larve van 
bijvoorbeeld thrips in aanraking te komen. En een 
olieachtige hulpstof maakt nuttige micro-organismen 
weerbaarder tegen een lage luchtvochtigheid.

Bron: Groenten en Fruit, 1 november 2011

Natuurlijke vijanden in beeldenbank

De Beeldenbank over ziekten, plagen en onkruiden 
is uitgebreid met een nieuwe categorie: Natuurlijke 
vijanden in open teelten.

Dit zijn nuttige insecten, bijvoorbeeld omdat ze para-
siteren op plaaginsecten of die opeten. Voorbeelden 
zijn duizendpoten, hooiwagens of oorwormen. Veel 
mensen kennen het onderscheid niet tussen nuttige en 
schadelijke insecten. Daarom besloten onderzoekers 
van Wageningen UR en docenten uit het groen onder-
wijs de Beeldenbank uit te breiden met 22 groepen na-
tuurlijke vijanden. In totaal bevat de database (http://
databank.groenkennisnet.nl) ruim achthonderd ziek-
ten, plagen en onkruiden.

Bron: Agrarisch Dagblad, 28 oktober 2011

Iepen ontlopen iepziekte door lokdoos

Schiedam strijdt tegen de iepziekte. De afgelopen 
maanden moesten er noodgedwongen honderden 
iepen worden gerooid. De gemeente plaatste dertig 
lokdozen om de iepenspintkevers te vangen en op te 
sporen. Gisteren werden de vallen binnen gehaald.

De lokdozen, eigenlijk platen, geven de geur van vrou-
welijke hormonen van het beestje af. De mannetjes 
komen hierop af en blijven vervolgens vastkleven aan 
het plakkerige goedje dat op de plaat zit. De lokdozen 
werden in juli door heel Schiedam verspreid. Vandaag 
wordt de buit binnen gehaald.
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Eén van de lokdozen is aan een lantaarnpaal op de Groe-
nedijk vastgebonden. Boomexpert Huib Sneep en Piet 
Bliek van de gemeente Schiedam halen de plaat voor-
zichtig van de paal af. “O nee, nu raak ik het plakkerige 
toch nog per ongeluk aan”, roept Sneep, die het kleverige 
goedje amper van zijn vingers krijgt. Op de plaat zijn al-
lemaal kleine beestjes te zien.

De iepziekte is een schimmelziekte die wordt verspreid 
door de iepenspintkevers, die zich in de boom nestelen. 
De iepen drogen uit door de schimmelinfectie die het 
insect op de iepen overbrengt. De iep reageert erg ge-
voelig op de kever, die wel vijfhonderd eitjes in de boom 
kan leggen. Als ze eenmaal ziek zijn, dan zijn ze ten dode 
opgeschreven.

Schiedam kampte deze zomer met een epidemie. In heel 
de stad waren zieke bomen te vinden. De lokdozen zor-
gen ervoor dat de mannelijke kevers gevangen worden 
en helpt de gemeente de broedplaatsen op te sporen. De 
broedplaatsen zijn niet alleen in de bomen te vinden. 
Ook in de verzamelde houtblokken, die Schiedammers 
voor hun open haard bij elkaar sprokkelen, kan de kever 
zitten. Een zieke iep kost de gemeente duizenden euro s 
en is bovendien niet goed voor het aanzien van de stad. 
Een grote iep die sterft, kan voor dertig jaar een lege plek 
in een park achterlaten.

“Ik denk niet dat er hier veel kevers opzitten”, zegt Sneep, 
die het aantal gevangen kevers op de lokdoos rond de 
twintig schat. “Wanneer we er tussen de zestig en tachtig 
tellen, dan is het een serieuze zaak.” Hij geeft aan er daar 
al een aantal van te hebben gezien. De lokdozen worden 
verzameld en later nader onderzocht. In Amsterdam 
hebben de vallen hun nut al bewezen. Daar is de iep-
sterfte teruggebracht tot 0,5 procent op jaarbasis.

Bron: AD/Rotterdams Dagblad, 27 oktober 2011

UK streeft naar tarweopbrengst van twintig ton 
per hectare

Engelse onderzoekers willen de tarweopbrengst enorm 
opschroeven door beperking van selectiecriteria van 
rassen en gebruik van nieuwe technieken. 

Onderzoek naar opbrengstverhoging van tarwe richt zich 
over het algemeen op het combineren van een aantal 
criteria binnen één ras. Hierbij gaat het vooral om pro-
ductiviteit, maar ook om kwaliteit en ziekteresistentie. 
Belangrijke randvoorwaarden zijn reductie van meststof-
fen en gewasbeschermingsmiddelen. 
Twee kennisinstituten in Engeland zijn met het nieuwe, 
revolutionaire programma ‘20:20 wheat’ een andere weg 
ingeslagen. Het enige doel van dit programma is om een 
maximale tarweopbrengst te bereiken. De onderzoe-
kers streven ernaar om binnen twintig jaar de magische 

grens van twintig ton per hectare te halen. De hoogste 
tarweopbrengst ooit geoogst is 15,6 ton. Dit gebeurde op 
een geïrrigeerd perceel in Nieuw-Zeeland.

Opbrengstniveau stagneert 
Initiatiefnemer van het onderzoek is het gerenom-
meerde Rothamsted Research Center. Het instituut is 
van plan om alles op alles te zetten om door het huidige 
productieplafond heen te gaan. Het opbrengstniveau in 
de UK stagneert al enige jaren, en  is gemiddeld 8,4 ton, 
vertelt Bill Clarck. Dit is ook in Nederland het geval (o.a. 
Timmer & Van Marion, 2009). Clarck is directeur van het 
Broom’s Barn Research Center, dat ook aan het onder-
zoek meedoet. “Toch”, zegt hij, “is het hard nodig dat 
we de opbrengst van onze gewassen verhogen. Europa 
is een bevoorrechte plek op deze aarde en we moeten 
blijven produceren om de rest van de wereldbevolking te 
helpen voeden.
Om aan die twintig ton te komen, maken de onderzoe-
kers gebruik van de moleculaire genetica, een weten-
schap die de traditionele genetica en moleculaire biolo-
gie combineert. Ze concentreren zich daarbij op slechts 
twee selectiecriteria: de opbrengst, en de efficiency van 
de fotosynthese in de plant. Daarvoor worden mechanis-
men onderzocht die de processen in de plant besturen”.
Tarwe, dat op het gebied van fotosynthese bij de zoge-
heten C3-planten hoort, bereikt op zeker moment een 
maximale toename aan biomassa. Het idee van de Engel-
sen is om het gewas de eigenschappen van een C4-plant 
te geven. In deze categorie, waartoe ook maïs behoort, 
verloopt de fotosynthese op een andere manier, en kan 
de biomassa relatief meer toenemen.
Volgens Clarck is er nu in de UK een opbrengstverschil 
van twee ton per hectare tussen het meest productieve 
en het meest ziektebestendige tarweras. “Dat bewijst 
dat als rassen aan verschillende doelstellingen moeten 
voldoen, dit absoluut ten koste gaat van de opbrengst”, 
zegt hij.

Bron: La France Agricole 2011: 3407: 33. 
Vertaling: Marian Kruining, Vertaalbureau Tramontane, 
aangevuld met extra informatie uit: 
- CBS-statistieken en Timmer RD & van Marion LP, 2009. 
Hoe is de opbrengst van tarwe te verhogen? 
- PPO-agv (http://edepot.wur.nl/3697).

De redactie van Gewasbescherming besteedt bij het 
verzamelen van de informatie voor de rubriek Nieuws 
aandacht en zorg aan de juistheid van deze informatie, 
maar kan deze niet garanderen. De items in de rubriek 
Nieuws geven de zienswijze van de betreffende bron 
weer en uitdrukkelijk niet die van de redactie of van 
de KNPV. De redactie is niet verantwoordelijk en/of 
aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomen-
heden in de verstrekte informatie.
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Kenmerkend voor Jan was dat hij, sinds zijn 
afscheid in 2001, nog met veel enthousiasme 
cursussen op zijn vakgebied bleef geven in bin-
nen- en buitenland. Gedurende zijn 50-jarige 
verbondenheid met de leerstoelgroep heeft hij 
honderden studenten, waarvan vele interna-
tionaal, enthousiast gemaakt voor de kleine 
wereld van de microscopische wormen. Bij één 
van de laatste congressen in Zuid-Afrika waar 
Jan was, kon hij met tevredenheid vaststellen 
dat verreweg de meeste deelnemers van het 
congres bij hem op cursus waren geweest. Deze 
mensen zullen hem ongetwijfeld herinneren 
als de deskundige en inspirerende docent met 
de nematoden-hengel achter z’n oor gestoken. 
Dat was Jan ten voeten uit, druk in de weer met 
studenten en altijd klaar om iemand van dienst 
te zijn. Naast deze bezigheden was Jan actief 

betrokken bij de Bedrijfshulpverlening, waarbij 
hij zijn ervaring als EHBO-instructeur in kon 
brengen.

Bij Jan kon je terecht voor een mal praatje of om 
je hart te luchten, en dat ging altijd gepaard met 
een vers gezet bakje koffie en de nodige kwink-
slagen. Op momenten dat het even een keer 
tegenzat kon hij zichzelf er snel overheen zetten 
met het vooruitzicht op een dag te werken in 
de Betuwse bongerd, tussen de fruitbomen. Jan 
wás Nematologie, zijn hart stond open voor alle 
mensen. Een mooi mensen-mens heeft ons voor-
goed verlaten. Wij wensen Aaltje, zijn kinderen 
en iedereen die hem lief heeft veel sterkte bij de 
verwerking van dit grote verlies.

De collega’s van de Leerstoelgroep Nematologie

Op dinsdag 17 januari is Jan van Bezooijen op 70-jarige leeftijd overleden. Een markant man is heenge-
gaan. We zijn binnen de leerstoelgroep Nematologie bedroefd over het verlies van een zeer gewaardeerd 
collega en warme persoonlijkheid. Begonnen als technisch assistent in 1960, heeft Jan zich gedurende 
zijn hele werkzame periode bij de leerstoelgroep Nematologie met passie ingezet voor het Nemato-
logisch onderwijs en onderzoek. In de loop der jaren heeft hij ook zelf wetenschappelijk onderzoek 
verricht, waarbij hij altijd op zoek was naar toepassingen van kennis in de praktijk. Zijn uitzonderlijke 
verdienste voor wat betreft de overdracht van kennis en kunde hebben er voor gezorgd dat hij jarenlang 
een prominente rol vervulde in de Nematologie, zowel in Nederland als daarbuiten. Mede vanwege deze 
bijzondere prestatie werd hij in 2001 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

In Memoriam Jan van Bezooijen
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[ aGenda

Binnenlandse bijeenkomsten

18 april 2012 (nieuwe datum)
KNPV-voorjaarsvergadering
Info: www.knpv.org

21-25 mei 2012   
QBOL/EPPO Conference on DNA 
barcoding and diagnostic methods 
for plant, Haarlem.
Info: www.eppo.org

24 mei 2012
Gewasbeschermingsmanifestatie 
2012, Floriade, Venlo.
Info: www.knpv.org

1-5 juli 2012
Second International Symposium 
on Woody Ornamentals of the 
Temperate Zone, Gent.
Info: www.ilvo.vlaanderen.be/
woodyornamentals2012

5-6 juli 2012
2nd International Symposium 
on Nematodes as Environmental 
Bioindicators, Universiteit Gent, 
België 
Info: www.aab.org.uk

1-5 oktober 2012
10th Conference of the European 
Foundation for Plant Pathology, 
Hof van Wageningen.
Info: www.efpp.net

Buitenlandse bijeenkomsten

3-8 juni 2012
22nd International Conference on 
Virus and Other Graft Transmissible 
Diseases of Fruit Crops, Rome, Italy. 
Info: icvf2012@cra-pav.it 

5-8 juni 2012
8th Congress of the French Society 
for Phytopathology, Paris, France. 
Info: www.agroparistech.fr/-
SFP-2012-.html

11-15 juni 2012
18th International Society for 
Human and Animal Mycology, 
Berlin, Germany.
Info: www.isham2012.org 

17-22 juni 2012
VIth International Weed Science 
Congress, Hangzhou, China.
Info: www.iwss.info

18-21 juni 2012
8th International Workshop on 
Grapevine Trunk Diseases, Valencia, 
Spain.
Info: www.icgtd.org/8IWGTD.html

25-27 juni 2012
Biocontrol of plant pathogens in 
sustainable agriculture (IOBC/
WPRS), Reims, France.
Info: www.envirochange.eu/english/
events_index.html 

1-5 juli 2012
International Conference on Plant 
and Canopy Architecture Impact 
on Disease Epidemiology and Pest 
Development, Rennes, France. 
Info: https://colloque.inra.fr/
epidemiology_canopy_architecture  

1-7 juli 2012
Plant and Canopy Architecture 
Impact on Disease Epidemiology and 
Pest Development, Rennes, France.
Info: https://colloque.inra.fr/
epidemiology_canopy_architecture

5-9 juli 2012 
The 31st IUBS General Assembly and 
Conference on Biological Sciences 
and Bioindustry in Suzhou, China. 
Info: http://iubs.csp.escience.cn/dct/
page/1  

30 juli-1 augustus 2012
BIT’s 2nd Annual World Congress of 
Microbes-2012, Guangzhou, China
9 parallel, mainly medical, sub-
conferences, including:
3rd World Congress of Virus and 
Infection
2nd Annual Symposia of 
Bacteriology and Infection
2nd Annual International Symposia 
of Mycology
www.bitlifesciences.com/wcm2012

4-8 augustus 2012
APS Annual Meeting, Providence, 
Rhode Island, USA.
Info: www.apsnet.org

19-25 augustus 2012
The International Congress of 
Entomology, Daegu, South Korea.
Info: www.ice2012.org

20 augustus 2012
12th congress of the European 
Society for Agronomy, Helsinki, 
Finland.
Info: www.aab.org.uk

17-20 september 2012
7th Australasian Soilborne Diseases 
Symposium, Fremantle, Western  
Australia.
Info: www.asds7.org  

7-12 oktober 2012
Integrated protection of fruit crops 
(IOBC/WPRS), Kusadasi, Turkey.
Info: www.aab.org.uk

8-11 oktober 2012
18th Australasian Weeds Conference, 
Melbourne, Australia.
Info: www.18awc.com

11-14 november 2012
Entomology 2012, the 60th Annual 
Meeting of the Entomological Society 
of America, Knoxville, Tennessee.
Info: www.entsoc.org

27-28 november 2012
Crop Protection in southern Britain 
2012, AAB/BCPC/AICC Conference,  
East of England Showground, 
Peterborough, UK.
Info: www.aab.org.uk

12 december 2012
Advances in Nematology at: Linnean 
Society of London, Piccadilly 
Info: www.aab.org.uk

18-22 februari 2013
International conference. Herbicide 
resistance challenge, Perth, Australia.
Info: www.
herbicideresistanceconference.com.au

22-23 april 2013
ISAA 2013 - 10th International 
Symposium on Adjuvants for 
Agrochemicals, Foz do Iguaçu, 
Brazilië
Info: http://events.isaa-online.org
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