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Voorwoord
In de Hortus botanicus Leiden kun je in het voorjaar de ontwikkeling van de tulp zien
in een langgerekte plantenbak. Aan het begin moet je goed kijken om de bloempjes te
vinden die verscholen liggen tussen de rotsen. Aan het einde staan er lange dubbele
tulpen die zo sterk zijn dat je er een geit aan vast kunt zetten. Het is ongelofelijk
om te zien wat de mens door middel van veredeling heeft kunnen bewerkstelligen.
Veredelaars zien zelf vaak pas na tientallen jaren echt het effect van hun werk. Als je
even afstand neemt, zie je echter een enorme snelheid aan veranderingen.
Het sortiment verandert constant, bij het ene gewas sneller dan bij het andere. Ook
de veredelingstechnieken veranderen. Bij nieuwe technieken hoort ook nieuwe kennis. Daarnaast veranderen ook de eisen van consumenten en producten. Een mooie
bloem blijft uiteraard het uitgangspunt, maar er komen steeds meer factoren bij.
Klimaatverandering en een steeds smaller pakket aan gewasbeschermingsmiddelen
vragen bijvoorbeeld om bollen die van nature weerbaar zijn. Succesvolle veredeling
is en blijft de basis van een gezonde bloembollensector.
Stichting Bollenacademie is in 2016 gestart met het project Studiebol met financiering van Colland Arbeidsmarkt. In dit project wordt kennis vastgelegd en verspreid,
gericht op zowel werkenden als studenten. De veredeling van bloembollen, het boek
dat u nu in handen heeft, is daarvan een resultaat. Dit boek is geschreven op basis
van de kennis en inzichten van vandaag de dag. Het boek sluit aan bij de eerder uitgegeven boeken over onder meer de teelt van tulpen en lelies en bij het themaboek
De bloembollenketen.
Veel mensen uit het vak hebben aan dit boek meegewerkt. Zonder anderen tekort te
willen doen, wil ik de volgende personen in het bijzonder bedanken: veredelaars Paul
Bijman, Cathy Osselton en Marchel Snoek voor hun commentaar vanuit de praktijk;
onderzoekers Martin van Dam, Henk Gude, Paul van Leeuwen en Jaap van Tuyl voor
inbreng van hun kennis; taxonoom Johan van Scheepen voor alle zaken op het gebied
van naamgeving; Wieneke van der Heide en Herman Schilt voor de aansluiting met
het onderwijs; Marga Winnubst voor de redactie; Hester van Gent en Stan van Oers
voor de begeleiding vanuit het project Studiebol; en natuurlijk de auteur Margareth
Hop voor haar inzet om van dit boek een succes te maken.
André Hoogendijk, voorzitter Stichting Bollenacademie
Hillegom, december 2018
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Inleiding
In de sierteelt is continu behoefte aan nieuwe rassen om klanten te prikkelen en de
teelt te verbeteren. Hiervoor zijn veredelaars nodig. In Nederland bestond er nog geen
lesmateriaal voor aankomende bloembollenveredelaars. Voor de Bollenacademie was
dat de aanleiding om binnen project Studiebol dit boek te laten schrijven.
Het boek biedt basiskennis voor mensen die bij een bloembollenveredelingsbedrijf
willen gaan werken. Het is bedoeld voor hbo-studenten, maar vooral de praktische
onderdelen zijn ook voor mbo-studenten interessant. Om het te kunnen gebruiken is
achtergrondkennis van de teelt en handel in bloembollen nodig, plus basiskennis van
bloembiologie en erfelijkheidsleer op havoniveau. Dit boek is ook interessant voor
mensen die al werkzaam zijn in de bloembollenteelt en zelf als amateur of professional willen gaan veredelen. Zelfstandige bollenveredelaars zijn verantwoordelijk voor
alle stappen in het veredelingsproces, van het bepalen van het doel, het maken van
het ras, tot een succesvolle marktintroductie. Daarom wordt in dit boek het begrip
veredeling breed opgevat, en wordt meer behandeld dan alleen de technische aspecten van het ontwikkelen van een nieuw ras. Kortheidshalve duiden we de veredelaar
vaak aan als “hij”, maar er zijn in de bollenveredeling veel vrouwen actief.
Bij een aantal onderwerpen staat een icoon: (
). Dit icoon verwijst naar een internetadres waar meer informatie beschikbaar is. Achterin in het boek staan de details
van de verwijzingen.
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Stichting Bollenacademie
Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen een goed scholingsaanbod te realiseren
voor studenten en werkenden, het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden
in de sector te vergroten.
In het bestuur van Stichting Bollenacademie zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, Anthos, Clusius
College, Wellantcollege en Wageningen University & Research. In de adviesraad van
Stichting Bollenacademie zijn naast deze vijf partijen ook de volgende organisaties
vertegenwoordigd: Aeres, CITAVERDE College, CNV Vakmensen, Delphy, FNV, HAS
Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Van Hall Larenstein, LTO Nederland
en Nordwin College.
Stichting Bollenacademie beheert een website met kennis en informatie over de
bloembollensector, zie www.bollenacademie.nl. Op de website zijn ook de digitale
cursussen en de boeken te vinden die in opdracht van Stichting Bollenacademie zijn
ontwikkeld.
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1
Bloembollenveredeling
1.1

Wat is plantenveredeling?

Plantenveredeling is het ontwikkelen
van nieuwe cultivars (rassen) van planNl: Plantenveredeling
ten. Alle planten hebben eigenschappen
Eng: Plant breeding
die erfelijk vastliggen. Een veredelaar
Du: Pflanzenzüchtung
maakt, bijvoorbeeld door kruising, planFr:
Amélioration des plantes
ten met nieuwe combinaties van deze
eigenschappen. Uit die combinaties kiest
hij de planten die het best voldoen aan de eisen en wensen van de mens. De beste
planten worden vermeerderd en in de handel gebracht.
Het gebeurt wel eens dat telers op productievelden nieuwe rassen ontdekken als
afwijkende plant. Maar dat is niet hoe een veredelaar werkt. Het kenmerk van veredeling is dat de veredelaar gericht naar een einddoel toewerkt. De veredelaar kiest
bewust bepaalde ouderplanten en combineert die tot nieuwe planten. Uit die nieuwe
planten selecteert hij individuele planten die het best aan de eisen voldoen.
Geschiedenis
Landbouwers in de oudheid wisten al dat het slim is om het beste deel van je oogst
te bewaren als zaaizaad. Dan waren ze het volgende jaar weer verzekerd van goede
planten. De oude Egyptenaren wisten al dat je stuifmeel van een mannelijke palm
nodig hebt om dadels aan een vrouwelijke dadelpalm te krijgen. Maar hoe erfelijke
eigenschappen overgebracht worden op de volgende generatie is lang een mysterie
gebleven.
Carl Linnaeus publiceerde in 1753 zijn boek “Species plantarum”. Daarin is het systeem
van naamgeving van plantensoorten uitgewerkt, gebaseerd op hun verwantschap.
Dit is de basis van onze taxonomie.
In 1859 verscheen Darwins boek “On the origin of species”. Hij beschreef hoe natuurlijke selectie werkt. Het idee dat eigenschappen van soorten kunnen veranderen in
de tijd baseerde hij onder meer op zijn kennis van het fokken van sierduiven.
In 1866 publiceerde monnik Gregor Mendel zijn ontdekking dat de overerving van
eigenschappen aan bepaalde wetten voldoet. Hij ontdekte dit door meerdere generaties erwtenplanten uit kruising op te kweken. Het duurde echter nog tot rond 1900
voordat zijn ontdekking algemeen bekend werd.
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Pas na 1900 kwam de gerichte veredeling van landbouwgewassen op gang. Daarbij
werd nuttig gebruik gemaakt van de vorderingen in erfelijkheidsleer en statistiek.
Toen in de jaren 50 werd ontdekt dat DNA de drager is van erfelijke eigenschappen,
kon men steeds gerichter veredelen. Dat leidde tot de Groene Revolutie in de jaren 60:
de productiviteit van de landbouw steeg enorm door sterk verbeterde cultivars van
bijvoorbeeld granen.
In de jaren 70 werkte men veel aan mutatieveredeling en het verdubbelen van
chromosoomaantallen. In de jaren 80 en 90 gingen laboratoriumtechnieken als invitrovermeerdering en moleculaire genetica een veel grotere rol spelen. De afgelopen
decennia speelde merkergestuurde veredeling, gebaseerd op methoden om DNAstreepjescodes te maken, een belangrijke rol. Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen in de technieken. Daardoor wordt het mogelijk om steeds sneller en goedkoper
het volledige DNA van organismen af te lezen. Ook hebben we nu de computers om de
enorme hoeveelheid data die dit oplevert te verwerken en te doorzoeken op nuttige
informatie. DNA bewerken kan met steeds grotere precisie sinds de ontwikkeling
van CRISPR-Cas9.
De gereedschapskist van de veredelaar wordt dus steeds groter, maar bij elke klus
moet wel het juiste gereedschap worden gezocht. Het doel van de veredelaar is om
geld te verdienen met de verkoop van een nieuw ras. Kruising en selectie zijn goedkoper dan moderne laboratoriumtechnieken en zijn vaak toereikend om een goede
cultivar te maken. Daarom worden ook alle klassieke methoden nog veel gebruikt. In
kleine gewassen kun je met de klassieke technieken vaak nog prima rassen ontwikkelen. In gewassen waar al veel in veredeld is, zijn de moderne technieken nodig om
echte vernieuwingen en verbeteringen te krijgen. Die leveren vaak een halffabrikaat
op dat nieuwe eigenschappen heeft, maar nog geen eindproduct is. Door met het
halffabrikaat te kruisen of er mutaties in op te wekken kan een hele serie cultivars
met de nieuwe eigenschap worden gemaakt. Ook daar komen de klassieke veredelingstechnieken dus nog van pas.

1.2

Bollenveredelingsbedrijven in Nederland en de arbeidsmarkt

Werken in de veredelingssector
Nederland speelt een belangrijke rol in de veredeling en productie van uitgangsmateriaal voor land- en tuinbouw. Er zijn zo’n 300 veredelingsbedrijven actief, met rond
de 10.000 werknemers. Ter illustratie: van alle aanvragen voor Europees kwekersrecht op nieuwe rassen komt 30% uit Nederland. In de bollensector is Nederland het
grootste teeltland (60% van de wereldproductie) en marktleider in de veredeling. Er
zijn echter nog meer landen waar bollen veredeld worden. Bijvoorbeeld Zuid-Afrika
en Israël, waar veredelaars ook gebruik maken van wild plantmateriaal uit eigen
land. Het totale areaal bollen in Nederland groeit nog steeds (figuur 1.1), maar door
schaalvergroting neemt het aantal productiebedrijven af.
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1

Bloembollen v er edeling

Figuur 1.1 Areaal bloembollen in Nederland (x 1000 ha) (bron: CBS 22-3-2018)

In de bollenveredeling zijn meerdere functies mogelijk. Selecteurs of veredelingsassistenten zijn meestal mbo’ers. Zij voeren de kruisingen en selecties uit. Vaak zijn
zij ook verantwoordelijk voor opkweek, gewasverzorging, gewasbescherming en
vermeerdering. Ook werken mbo’ers in de laboratoria van veredelingsbedrijven,
bijvoorbeeld bij de in-vitrovermeerdering of bij de afdeling plantenziektekunde.
Een hbo-veredelaar kan actief zijn als zelfstandig veredelaar of verbonden zijn aan
een teeltbedrijf, waar hij of zij verantwoordelijk is voor alle stappen in het veredelingsproces, van idee tot uitvoering tot vermarkting van een nieuw ras. Hierbij spelen
klassieke veredelingsmethoden de hoofdrol. Afgestudeerde hbo’ers komen echter ook
terecht bij grote veredelingsbedrijven als (junior) veredelaar. Daar specialiseren zij
zich vaak in enkele gewassen. Werkzaamheden als gewasverzorging, licentiebeheer
en de verkoop van de rassen worden in dit soort bedrijven gewoonlijk door andere
medewerkers gedaan. De hbo-veredelaar houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen
van rassen, waarbij hij allerlei verschillende veredelings- en laboratoriumtechnieken
gebruikt. Buitenlandse bezoeken aan selectielocaties en vakbijeenkomsten zijn bij
grote bedrijven gebruikelijk.
Wageningse plantenwetenschappers met specialisatie veredeling worden vaak
senior veredelaar. Zij zijn dan verantwoordelijk voor het aansturen van het hele veredelingsprogramma van een bedrijf. Onder hun leiding worden nieuwe veredelingstechnieken in de praktijk geïntroduceerd. Promovendi en postdocs werken aan het
ontwikkelen van nieuwe veredelingsmethoden of aan op wereldschaal belangrijke
gewassen met een ingewikkeld probleem (bijvoorbeeld Phytophthora in aardappel).
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De werkgelegenheid voor startende plantenveredelaars is op het moment prima. De
sector floreert. Veel veredelaars die in de jaren 70 en 80 begonnen zitten inmiddels in
het management van veredelingsbedrijven of gaan met pensioen. Daar is vervanging
voor nodig. Bovendien halen bedrijven graag nieuwe mensen binnen met kennis van
de moderne veredelingstechnieken.
Veredeling kent drukke en rustige periodes in het jaar, afhankelijk van het gewas en
- voor veldgewassen - ook van het weer. Het drukst is het in de periode dat het gewas
bloeit. Dan moeten in een paar weken tijd soms tienduizenden planten beoordeeld
worden en ben je fulltime aan het selecteren. Daarna moeten alle verzamelde waarnemingen verwerkt worden. In de oogsttijd moeten de geselecteerde bollen worden
verzameld, gelabeld en in bewaring worden gebracht. Ook dat is veel werk. Kruisen
kost per kruising niet zoveel tijd, maar het moet vaak wel op specifieke dagen of
tijden gebeuren; dat kan ook in het weekend zijn. Eén veredelaar kan aan meerdere
gewassen werken. Maar dan moeten de bloeiperiodes niet gelijk vallen, zodat de
arbeidspieken gespreid zijn. Werken aan zowel kasgewassen als veldgewassen zorgt
ook voor spreiding. Voor veel bollenveredelaars zijn de maanden oktober-december
de rustige tijd van het jaar.
Als je graag met planten werkt, nauwkeurig bent en geduld hebt, dan is werken als
veredelaar een fijne baan. En wat is er nu leuker dan uiteindelijk velden of kassen vol
zien met een succesvolle cultivar die jij hebt geïntroduceerd?
Veredelaarsorganisaties
Plantum is de branchevereniging van veredelaars (niet alleen van bollen) in Nederland. Zij behartigen de belangen van veredelaars en producenten van uitgangsmateriaal in binnen- en buitenland. Op hun site kun je per gewas zoeken naar (grote)
veredelingsbedrijven die daarin actief zijn.
Verschillende sierteeltveredelaars werken sinds 2010 samen in de stichting Blooming
Breeders. Zij voeren gezamenlijke activiteiten uit, zoals onderzoek en het voorlichten
van jongeren over wat werken in de sierteelt en de veredeling van siergewassen inhoudt.
Stiverbol is een werkgroep die opkomt voor de belangen van bloembollenveredelaars.
Stiverbol is onderdeel van de KAVB.
Eucarpia is de Europese organisatie van onderzoekers in de plantenveredeling. Zij
organiseren regelmatig congressen voor veredelaars, waaronder ook congressen over
siergewassen. Deze worden niet alleen door onderzoekers, maar ook door praktische
veredelaars bezocht.
Kring Plantenveredeling is een onderdeel van KLV (het netwerk van Wageningse
ingenieurs). Dit is een groep vooral universitair opgeleide veredelaars die enkele
malen per jaar bij elkaar komt voor lezingen over nieuwe ontwikkelingen in het
vakgebied. Ook mensen uit het bedrijfsleven nemen hieraan deel.
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1

B lo e m boll e n v e r e d e li n g

Bemiddelingsbureaus als CNB en Hobaho bieden diensten aan die voor veredelaars
van belang zijn.
In de bollenteelt zijn veel kwekersverenigingen actief. Dit zijn groepen telers die
dezelfde rassen telen, meestal afkomstig van één veredelaar. Zij kunnen op allerlei
gebieden met elkaar samenwerken. Soms sturen ze ook de veredeling aan.
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2
Het opzetten van een veredelingsprogramma voor bolgewassen
2.1

Tijdsduur en stappen

Een veredelingsprogramma begint met het bepalen van wat de ideale cultivar zou
zijn. Dat doe je op basis van je verwachte afzetmarkt. Hierover gaat paragraaf 2.2.
Vervolgens bepaal je welke combinatie van planten de eigenschappen heeft die je
zoekt. Die eigenschappen wil je samenbrengen in één plant. Over de genetische
variatie waar je uit kunt putten gaat hoofdstuk 3. Dan bepaal je welke veredelingsmethode je gaat gebruiken om de gewenste eigenschappen in één plant bij elkaar te
brengen. Hierover gaan hoofdstukken 4 t/m 7.
Kruisingsprogramma
Het opzetten van een kruisingsprogramma is de meest gebruikte veredelingsmethode. Voor vegetatief vermeerderde gewassen bevat een kruisingsprogramma een
aantal standaardfasen, of het nu om een bol, een sierheester of een aardappel gaat.
In figuur 2.1 zijn de fasen in het kruisingsprogramma schematisch weergegeven. Wat
bij deze werkwijze opvalt, is dat er na de kruising genetisch niets meer verandert
aan de planten. Die ene geweldige zaailing uit fase 2 is identiek aan de planten van
het uiteindelijke nieuwe ras in fase 8. Bij zaadvermeerderde gewassen is dat anders.
Daarbij is in het veredelingsproces elke fase een nieuwe generatie, waarbij weer
recombinatie plaatsvindt.
Het is niet zo, dat een veredelaar wacht tot fase 8 klaar is voor hij weer een nieuwe
kruising maakt. Elk jaar kijkt hij opnieuw welk product er gewenst is, welke ouderplanten er beschikbaar zijn en maakt hij nieuwe kruisingen. Dit houdt in dat er op
het veld of in de kas steeds planten aanwezig zijn die in verschillende fasen van hun
kruisingsprogramma zitten.
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2

Het opzet ten va n een v er edelingsprogr a mm a voor bolgewa ssen

Fase 1: Kruisen

Fase 2: Massaselectie van individuele
zaailingplanten

Fase 3: Vermeerdering van de beste zaailingen tot kloontjes
Fase 4: Selectie van kleine kloontjes

Fase 5: Verdere vermeerdering van de
beste kloontjes
Fase 6: Selectie van grotere klonen,
aparte proeven voor belangrijke eigenschappen

Fase 7: Verdere vermeerdering van
kandidaat-rassen, proefteelt,
indien nodig ziektevrij maken
Fase 8: Benamen en uitgeven.

Figuur 2.1 Schematische weergave van de fasen in een kruisingsprogramma van een vegetatief
vermeerderd ras. In werkelijkheid zijn de aantallen planten natuurlijk veel hoger.
(afbeelding: Margareth Hop)

Tijdsduur
De 8 fasen hebben bij elke plant een eigen tijdsduur. De lengte van fase 2 wordt
bepaald door de periode dat de plant juveniel is en ook onder ideale omstandigheden
(temperatuur, daglengte) nog niet kan bloeien. Zolang ze niet bloeien kun je immers
niet op sierwaarde selecteren.
Hoe lang de juveniele fase duurt, varieert per gewas. Over het algemeen is de juveniele
fase van planten met knollen (Dahlia) en gerokte knollen (Crocus, Gladiolus) korter
dan die van bollen (Tulipa) en wortelstokken (Convallaria). Of een bol in staat is tot
bloeien hangt bij veel gewassen af van de grootte van de bol. Er is al veel onderzoek
gedaan naar behandelingen die zaailingen zo snel mogelijk laten bloeien.
De vermeerderingsfactor van de meeste bolgewassen is laag, waardoor het opbouwen van een kloontje tijd vergt. Bij de tulp duurt het 20 jaar om van 1 bol naar 10.000
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bollen te gaan. De bollen moeten namelijk eerst een bepaald gewicht bereiken voor
ze dochterbollen kunnen vormen.
Bij sommige gewassen kan de vermeerdering in vitro worden versneld. Op dit
moment worden ook experimenten gedaan om te kijken of het mogelijk is om met
LED-belichting de periode te verkorten. Omdat de trage jeugdfase bij de veredeling
van alle bolgewassen een groot probleem is, wordt er ook fundamenteel onderzoek
naar gedaan. Bij Wageningen UR werkt de groep van prof. Richard Immink hieraan
met financiering uit de bollensector.
Tabel 2.1 Lengte juveniele fase en lengte veredelingsprogramma in jaren
Gewas

Juveniele fase

Veredelingsprogramma

Allium

1-5

Brodiaea

<1

Crocus

3-4

Dahlia

<1

Freesia

<1

5

Gladiolus

1-2

12

Hippeastrum

2-4

10

Hyacinthus

3-5

15-20

Iris

3-4

10-15

Lilium

2-3

10**

Muscari

3

20

Narcissus

4-6

20

Ornithogalum

Enkele maanden

Ranunculus asiaticus

Enkele maanden

Tritonia

<1

Tulipa

6 (of 3-5)*

Tot 25

* minimale tijdsduur als de groeiomstandigheden geoptimaliseerd worden
** met in-vitrovermeerdering

Update: In de zomer van 2018 werd bekend dat Dümmen Orange en IribovSBW een
in-vitromethode hebben ontwikkeld voor een snellere vermeerdering van tulpenbollen.
Hiermee is van één tulpenbol veel sneller een partij op te bouwen. Dit zal in de komende
jaren de veredeling van tulpen enorm kunnen versnellen.

2.2

Markten en veredelingsdoelen

Veredelaars kunnen in opdracht van een veredelingsbedrijf, kwekersvereniging of
teeltbedrijf werken. De opdrachtgever bepaalt dan de wensenlijst, dus de lijst met
eigenschappen die de te maken cultivars moeten hebben. Als veredelaar heb je in dat
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geval vooral technische inbreng: denk je dat het mogelijk is om een cultivar met deze
eigenschappen te maken? Welke kruisingsouders en technieken heb je op het oog? Je
geeft ook aan hoe lang je denkt dat het gaat duren en hoe je de slagingskans inschat.
Ben je een zelfstandig veredelaar, dan bepaal je die eisen zelf. Het is belangrijk om je
goed te verdiepen in de afzetmarkt. De eisen aan rassen verschillen per afnemer en
daar moet je je veredelingsdoelen en selectiecriteria op afstemmen. Je moet rekening
houden met de eigenschappen die alle schakels in de keten aan de bollen stellen.
Eigenlijk moet je nu al gaan werken aan de eisen die klanten over 10 tot 15 jaar zullen
stellen. Het continu in de gaten houden van trends en ontwikkelingen is daarom
essentieel.
Informatie over trends kun je onder andere vinden in vakbladen, bij de KAVB,
promotieorganisatie iBulb, veilingen, bemiddelingsbureaus en banken. Je kunt niet
inspelen op rages en andere ontwikkelingen op de korte termijn, maar wel op langetermijntrends. De vraag naar steeds duurzamere productie is zo’n trend. Dat van een
bepaalde bloem de blauwbloeiende rassen jaar na jaar driemaal zoveel omzet draaien
als de witte, is ook iets dat niet snel zal veranderen. Het is mogelijk om goede selecties
enkele jaren op voorraad te houden, zodat je die kunt uitgeven bij een gelegenheid
waar de plant perfect bij past. Op die manier kun je wel een beetje op kortetermijndoelen inspelen. Het kan ook gebeuren dat halverwege je veredelingsprogramma de
eisen bijgesteld moeten worden, bijvoorbeeld als er plotseling een exportverbod voor
een nieuwe ziekte wordt ingesteld.
Bollenteelt en droogverkoop
In eerste instantie zijn de bollentelers je klanten. Die willen bijvoorbeeld een gezond
gewas met een hoge productie, korte teeltduur, weinig uitval en goede uniformiteit.
Maar ze willen ook dat het gewas geschikt is voor hun specifieke teeltmethode, en
die verschilt tussen telers en tussen regio’s en landen. Je moet ook naar de toekomst
kijken: hoe veranderen de eisen door de komst van precisielandbouw of met het
verdwijnen van bepaalde vormen van gewasbescherming?
Vervolgens kunnen de bollen in de droogverkoop worden verhandeld. Daar heb je te
maken met exporteisen. Je kunt rekening houden met bijvoorbeeld de kleurvoorkeur
van de klanten in de belangrijkste landen waar de bollen heen zullen gaan. Maar ook
virusresistenties om fytosanitaire exportrestricties te voorkomen zijn belangrijk. En
resistentie tegen ziekten die in de bewaring op kunnen treden. Welke eisen stellen
handelaren aan een standaardverpakking bollen?
Consumenten willen betrouwbaar en langdurig kleur in hun tuin. De bloemen
moeten gezond blijven en liefst goed zijn voor de biodiversiteit. Steeds meer mensen
werken tegenwoordig liever niet in het najaar in hun tuin. Is je ras geschikt om in het
voorjaar geprepareerde bollen te kunnen planten?
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Bollen in de droogverkoop liggen vaak op cultivarnaam in de winkel. Soms wordt
het product ook onder een algemene aanduidingen als “Tulp, rood, grootbloemig”
verkocht. In dat geval is voor handelaren de prijs en beschikbaarheid van bollen
belangrijker dan de kwaliteit en soortechtheid van het ras.
De markt voor de droogverkoop is veel kleiner dan de markt voor snijtulpen. Vandaar
dat er meer professionele bollenveredelaars werken voor de snij- en potmarkt dan
voor de droogverkoop.
Broeierij
Voor de broeierij moeten de geoogste bollen betrouwbaar snijbloemen en potplanten
van uitstekende kwaliteit opleveren. De telers stellen eisen aan kleur, vorm, lengte
en gezondheid. Van snijtulpen moet de poot (de stengel tussen bol en onderste blad)
lang zijn, zodat je ze gemakkelijk kunt bossen. De nek (de stengel tussen bovenste
blad en bloem) mag niet te veel strekken op de vaas. De bladstand is belangrijk. De
knoppen moeten in de handelsfase gesloten blijven en daarna betrouwbaar open
komen. Bij narcis en Scilla is vooral de potmarkt belangrijk en bij gladiool juist de
snijmarkt. Er worden verschillende teeltsystemen gebruikt: is je nieuwe ras bedoeld
voor grondteelt of voor waterbroei? Bloeit het vroeg, laat, of heeft het een korte
teeltduur? Hoe reageert het op teelt met LED-belichting? Standaard bij bolbloemen
is het voortrekken van bollen, waardoor ze vóór de natuurlijke bloeitijd gebroeid
kunnen worden. Er is echter ook een marktsegment ná de natuurlijke bloeitijd, zoals
ijstulpen, die pas in de herfst bloeien.
De bloemen worden vervolgens verhandeld. Dat gaat steeds meer in hele grote partijen via grootwinkelketens. Welke eisen stellen zij, bijvoorbeeld op het gebied van
transporteerbaarheid en duurzaamheid?
De consument wil een prima houdbaarheid op de vaas en – afhankelijk van het
gewas – ook een prettige, niet te sterke geur. Ze willen graag bloemen die weinig
bloemblaadjes en stuifmeel laten vallen. Ze willen potplanten die lang staan en
waarvan alle bollen minstens één bloem geven.
Gespecialiseerde markten
Naast droogverkoop en broeierij zijn er nog kleine gespecialiseerde markten.
• Inhoudsstoffen: uit sommige bolgewassen kunnen medicinale stoffen worden
gehaald. De stof galanthamine uit narcis is een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer en wordt op dit moment al daarvoor gewonnen. Met veredeling zou het
gehalte aan inhoudsstoffen verhoogd kunnen worden. Ook kan de commerciële
winning van andere stoffen mogelijk worden gemaakt. Veredeling voor dit doel
staat nog in de kinderschoenen.
• Biologische bloembollen: in de biologische bollenteelt mogen sommige veredelingstechnieken die gericht zijn op genetische modificatie niet worden toegepast.
Het kunstmatig inbrengen van soortvreemde genen past niet bij het natuurlijke
karakter van de biologische landbouw. De bollen moeten ook erg gezond zijn, omdat
er niet gespoten wordt met chemische middelen. De biologische teelt gebruikt ook
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geen kunstmest, dus de bol mag niet erg gevoelig zijn voor gebrekziekten. Op dit
moment zijn er nog geen rassen alleen voor deze markt in de handel, omdat de
markt daarvoor nog te klein is. Biologische telers gebruiken nu gangbare rassen.
Bollen voor verwildering: in tuinen en in de openbare ruimte willen steeds meer
mensen een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Bloembollen zijn
onder meer interessant als voedselgewas voor insecten die al vroeg in het voorjaar actief zijn. Dit stelt weer andere eisen aan de planten, zoals afwezigheid van
gewasbeschermingsmiddelen. De bollen moeten kunnen verwilderen en betrouwbaar jaar na jaar terugkomen. Voor deze markt wordt nauwelijks veredeld, omdat
je hiervoor net zo goed wilde soorten kunt gebruiken als rassen of rassenmengsels.
Maar op de eigenschap “ jaarlijks betrouwbaar terugkomen en bloeien” wordt voor
andere markten ook gelet.

2.3

Informatie verzamelen

Kom je als nieuwe veredelaar van bloembollen te werken bij een groot veredelingsbedrijf, dan heeft dat bedrijf al een schat aan informatie en ervaring voorhanden.
Ze kennen hun afzetmarkt en uit hun oude veredelingswerk is te leren welke kruisingen en technieken zullen werken om toprassen te maken. Hobbyveredelaars van
bloembollen en onafhankelijke starters hebben het moeilijker. Je kunt de details van
wat je moet doen om een topproduct te maken niet even van internet plukken. Veredelingsbedrijven houden veel kennis voor zichzelf. Details zijn vaak wel te vinden
in wetenschappelijke artikelen over veredeling en taxonomie van het gewas. Deze
vooral Engelstalige artikelen kun je vinden via Google Scholar of in het zoeksysteem
van een bibliotheek van een universiteit of hogeschool. Liefhebbersverenigingen van
een bepaald gewas publiceren ook nog wel eens detailgegevens die voor veredelaars
erg handig zijn. De American Daffodil Society heeft bijvoorbeeld de website Daffseek. Daar staan heel veel details over narcissenrassen, inclusief hun stamboom. Op
de website van de Pacific Bulb Society is veel te vinden over allerlei bolgewassen.
Ook zetten hobbyveredelaars soms filmpjes op YouTube, waarin ze bijvoorbeeld de
techniek van het schonen van zaad laten zien.
Een belangrijke Nederlandse informatiebron is de KAVB, de Koninklijke Algemeene
Vereeniging voor Bloembollencultuur. Zij zijn voor meerdere gewassen de internationale registratieautoriteit. Op hun site staat een database met alle geregistreerde
cultivars van bolgewassen. Je vindt er zowel soorten als cultivars. Er staat vermeld
wie de cultivar registreerde en wanneer, en of deze nog in cultuur is. De gegevens
van de registraties komen uit het kwekersrechtonderzoek (zie hoofdstuk 11) of worden verzameld in hun eigen proef- en monstertuin. Cultivars kunnen altijd worden
geregistreerd, of ze nu kwekersrecht hebben of niet. De KAVB beschikt ook over een
uitgebreide bibliotheek die op afspraak openbaar toegankelijk is.
Veredelingsbedrijven publiceren weliswaar niet hoe ze hun rassen precies maken,
maar over de eigenschappen van hun producten is wel veel te vinden op hun websites.
De bemiddelingsorganisaties Hobaho en CNB hebben van veel rassen beeldmateriaal
op hun websites staan.
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Ook als je zelf niet teelt, dan moet je als veredelaar je kennis van teelttechniek en
belangrijke ontwikkelingen bijhouden. Dat doe je bijvoorbeeld door het bezoeken
van beurzen, open dagen van proeftuinen en telersbijeenkomsten, en door het lezen
van vakbladen (zoals Greenity, voorheen Bloembollenvisie). Een nieuw teeltsysteem
dat op dit moment wordt uitgeprobeerd, zou immers over 15 jaar wel eens het systeem kunnen zijn waar jouw ras in terechtkomt. Ook voor ontwikkelingen in het
sortiment zijn bezoeken aan vakbeurzen belangrijk.

2.4

Investeringen

Wie wil gaan veredelen moet rekening houden met verschillende investeringen. Die
komen vooral neer op arbeid, ruimte en geld. Je moet jarenlang investeren, voordat
er inkomsten uit eigen nieuwe rassen tegenover staan. Daarom zijn er maar weinig
mensen die eraan beginnen. Het veredelen wordt eerst bijvoorbeeld als hobby of als
extra activiteit op een teeltbedrijf gedaan. Pas wanneer er inkomsten uit eigen rassen
zijn, wordt specialiseren in veredelen een mogelijkheid. Maar veel bedrijven hebben
deze fase al lang achter de rug en kunnen draaien op de inkomsten uit royalty’s en
verkoop van uitgangsmateriaal. Zeker in de grote snijbloem- en potplantgewassen
zijn veredelingsbedrijven gespecialiseerd en hightech.
Je kunt voor veredelingswerk subsidie aanvragen via de WBSO (Wet Bevordering
Speur en Ontwikkelingswerk). Je krijgt dan een korting op loon- of inkomstenbelasting over de uren die aan veredelingsonderzoek besteed zijn. Maar let op: alleen
vernieuwend onderzoek krijgt subsidie; beproefde methoden en gebruikelijke veredelingsdoelen niet.
Arbeid
De arbeidsbehoefte bij veredeling is vooral hoog in de tijd van selecteren en oogsten
en kent dus over het jaar pieken en rustige perioden. Het lastige van kleinschalig
veredelen op een teeltbedrijf is dat de arbeidspieken in de veredeling vaak vallen op
momenten dat het ook druk is in teelt en handel. Je zal dan toch tijd moeten vrijmaken voor kruising of selectie, anders ben je zo een jaar kwijt.
Ook de gewasverzorging kost meer tijd en aandacht dan in een normale teelt. Het
plantmateriaal is uniek, soms kwetsbaar en uitgebreid gelabeld, waardoor er voorzichtig en secuur gewerkt moet worden. Medewerkers met ervaring inzetten heeft
daarom de voorkeur.
Ruimte
De grootste investering is de ruimte die nodig is voor het opkweken en selecteren
van zaailingen. In bijzondere bolgewassen lukt het soms nog wel om uit enkele honderden zaailingen een leuke verbetering te selecteren. Maar bij de grote gewassen zal
maar 1 op de 10.000 of 100.000 zaailingen uiteindelijk een cultivar worden. Om die
ene te vinden, moet je wel al die zaailingen opkweken en bekijken. Vooral kasruimte
is duur. Om de kosten binnen de perken te houden worden zoveel mogelijk stappen
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in het proces op het veld gedaan. Maar bij niet-winterharde bollen en bij selectie voor
een kasteelt kan dat niet in alle fasen.
De verschillende fasen van een kruisingsprogramma hebben elk een andere ruimtebehoefte. Een verzameling moederplanten voor kruising, of testveldjes van een
beperkt aantal kandidaat-rassen nemen niet zoveel ruimte in. Maar zaailingen voor
massaselectie en kloonveldjes des te meer. Als je bepaalt hoeveel kruisingen je gaat
maken, hou dan rekening met het ruimtegebruik in latere jaren. Passen al je gewassen en alle kruisingsgeneraties in alle fasen niet alleen dit jaar, maar ook de komende
10-15 jaar, wel samen op je veld of in de kas?
Apparatuur
De investering in apparatuur bestaat voor het grootste deel uit de machines en
voorzieningen die nodig zijn om het gewas te telen: machines en gereedschap voor
grondbewerking en oogst, kisten, potten, meststoffen enzovoorts. Bij een teeltbedrijf
zijn deze al aanwezig of de teelthandelingen kunnen door een loonwerker worden
gedaan. De extra spullen die specifiek voor veredeling nodig zijn, komen in de volgende paragraaf aan bod. De spullen voor klassieke veredeling kosten niet zo veel,
maar voor de grote snijbloemgewassen zijn dure hightech voorzieningen nodig die
alleen gespecialiseerde bedrijven zich kunnen veroorloven.
Arbeid, ruimte en geld beïnvloeden elkaar. Heb je weinig ruimte en geld, dan kun je
dat compenseren met arbeid. Je maakt een uitgebreide studie van je gewas en gaat
zeer gericht kruisingen maken tussen alleen de allerbeste ouders, zodat de trefkans
voor het vinden van een goede cultivar zo hoog mogelijk is. Dan hoef je minder
zaailingen uit te planten. Heb je nog weinig kennis, dan kun je uit een heel groot
selectieveld vaak toch wat leuks halen. Of je besteedt veel geld aan het inhuren van
mensen die het kennisintensieve werk voor je doen.

2.5

Gereedschap en voorzieningen

Voor een klassiek veredelingsprogramma zijn, buiten wat nodig is voor het telen van
het gewas, niet veel extra spullen en voorzieningen nodig. Als basis voor veredeling
heb je nodig:
• een platte bak, tunnel of kas voor de opkweek van zaad en eventueel ook voor het
kruisen;
• labels, steeketiketten, hanglabeltjes enzovoorts, plus goed schrijfgerei;
• inhulmaterialen (zakken, folie, eventueel insectenkooien);
• klein gereedschap (pincetten, schaartjes, penselen, schoonmaakalcohol);
• loep of leesbril;
• een set zeven met verschillende maaswijdtes om zaad te schonen;
• zaadzakjes en bollenzakken;
• petrischalen/potjes/buisjes voor stuifmeel;
• koelkast (koelcel) voor bewaring van stuifmeel, zaad en bolletjes;
• fototoestel/smartphone;
• computer met software voor het opslaan van plantgegevens en foto’s.

20

Figuur 2.2 Inhoud van de gereedschapskist
van een veredelaar (foto: Margareth Hop)

Bij grote veredelingsbedrijven kunnen veel geavanceerdere technieken aanwezig
zijn of ingehuurd worden. Bijvoorbeeld:
• proefvelden en kassen met verschillende teeltsystemen;
• koel- en klimaatcellen voor bewaring of temperatuurbehandeling;
• fytopathologisch lab en isoleercellen voor ziekteproeven;
• installatie voor warmwaterbehandeling;
• lab voor het testen van stuifmeel- en zaadkwaliteit;
• lab voor chromosoomonderzoek;
• in-vitrolab;
• moleculair biologisch lab voor mutatieveredeling en modificatietechnieken;
• DNA-sequencing;
• krachtige computers voor gegevensverwerking van fenotypering of DNA-analyses;
• uitbloeiruimtes;
• fotostudio voor productfoto’s.
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