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Patent op veredelde broccoli 
herroepen

Het Europees Octrooibureau (EPO) heeft 30  
oktober het patent op een veredelde broccoli 
ingetrokken. Dat patent was in 2013 toegekend 
aan Monsanto (nu onderdeel van Bayer). Het 
gaat om een broccoli met een relatief hoge 
steel, die door het voormalige Nederlandse 
dochterbedrijf Seminis ontwikkeld is, om de 
groente makkelijker machinaal oogstbaar te 
maken. Het is de eerste herroeping van een 
patent op een natuurlijke eigenschap sinds de 
zwaarbevochten wijziging van de Europese 
patentwetgeving uit 2017. Sindsdien is het 
niet meer mogelijk om bij de EPO patenten te 
verkrijgen op eigenschappen van klassiek ver-
edelde gewassen en op natuurlijke eigenschap-
pen van groenten, fruit en bloemen. 

Begin 2019 helderheid  
over PAS

De Raad van State zal in het eerste kwartaal van 
2019 duidelijkheid geven hoe het verder moet 
met het Programmatische Aanpak Stikstof 
(PAS), nadat het Europese Hof van Justitie op 7 
november kenbaar maakte dat de PAS op pun-
ten niet voldoet aan de Europese Habitatricht-
lijn. Het programma biedt ruimte aan boeren 
om te groeien door enerzijds stikstofuitstoot te 
verminderen door maatregelen op het boeren-
bedrijf en anderzijds effecten van stikstofneer-
slag tegen te gaan met herstelmaatregelen in 
nabijgelegen natuurgebieden. Na enkele hon-
derden bezwaren over verleende vergunnin-
gen, legde de Raad van State de kwestie voor aan 
het Hof. Die stelt dat de effectiviteit  van geno-
men maatregelen onvoldoende is onderbouwd. 

Kwaliteitscertificaat voor aardbeienplanten
Bedrijf: Plantalogica BV
Product: Het in kaart brengen van 
bloemontwikkeling
Structuur: besloten vennootschap
Locatie: Wageningen
Aantal medewerkers: 3
Oprichtingsjaar: 2007
Omzet: Niet bekend gemaakt
Website: www.plantalogica.nl

Bioloog Bert Meurs: ‘Ik maak weinig reclame want ik 
heb ontzettend veel werk. Ik heb liever dat het door 
mond-op-mondreclame gaat.’

Door Marrit van der Bruggen

Kromme aardbeien. Voor Bert Meurs vormden 
ze de aanleiding tot de opstart van zijn bedrijf 
Plantalogica. Tien tot vijftien jaar geleden was 
hij bezig met onderzoek naar het ontstaan van 
deze kromme vruchten. ‘We keken toen bin-
nen in de plant of op het moment van trosvor-
ming al te zien is of de eerste aardbei misvor-
mingen heeft. Dat betekent dan dat je zo’n 
plant helemaal uit elkaar gaat halen, dat je elke 
groeiknop onder de binoculair open maakt om 
te kijken hoe ver de ontwikkeling is’, vertelt 
Meurs. Een duidelijk resultaat kwam er niet. 
Toch vormde deze onderzoeksmethode de start 
van zijn eigen bedrijf gespecialiseerd in f lower 
mapping: het in kaart brengen van bloemont-
wikkeling. 
‘Het is op mijn pad gekomen. Al moet ik zeggen 
dat de wens voor een eigen bedrijf er altijd al 
was. Alleen: je moet er een goede aanleiding 
voor hebben. Flower mapping was een gat in de 
markt.’ Het overzicht van de plantkwaliteit en 
-ontwikkeling dat hieruit voorkomt, heeft een 

grote toegevoegde waarde bij de veredeling, 
vermeerdering, teelt en verkoop van aardbeien-
planten. ‘Ik krijg vanuit heel Europa en daar-
buiten planten opgestuurd om de ontwikke-
ling en kwaliteit van de plant in kaart te bren-
gen. Dan sturen klanten mij vijf of tien planten 
van een partij. Die haal ik helemaal uit elkaar 
en bekijk ik van alle kanten. Ik beschrijf de 
plantontwikkeling, bloemontwikkeling en de 
plantarchitectuur.’ 
Informatie over de positie en hoogte van tros-
sen en het aantal is van belang voor verede-
laars, vermeerderaars, telers en adviseurs. 
Meurs geeft wel uitleg maar geen advies, klan-
ten bepalen zelf wat ze met de informatie doen. 
In september worden de eerste planten opge-
stuurd. ‘Dan stel ik aan de hand van topbloem-
onderzoek het moment van overgang van vege-
tatieve naar generatieve groei vast, de over-
gang van bladaanleg naar bloemontwikkeling. 
Daar kan dan de bemesting op afgesteld wor-
den. Later komen de klanten terug voor totaal-
onderzoek.’
Rond half november willen de telers weten of 

de aardbeienplanten al genoeg trossen hebben 
ontwikkeld en klaar zijn om in te pakken en 
naar de koelcel te verplaatsen. ‘In de winterpe-
riode huur ik iemand in voor het ontleden van 
de planten. Maar het uiteindelijke beoordelen 
door de binoculair, dat doe ik altijd zelf. De ont-
wikkelingsstadia  en de beschrijving van de 
plantarchitectuur leggen we vast in een rap-
port. Dat noemen we een kwaliteitscertificaat. 
Het is de bedoeling dat mensen uit het rapport 
kunnen halen wat ze met een plant kunnen en 
wat de plant waard is’, zegt Meurs.

Shoppen
‘Engelsen komen wel eens shoppen in Neder-
land. Dan gaan ze naar verschillende vermeer-
deraars. Ze sturen mij planten toe en bepalen 
op basis van mijn onderzoek welke aardbeien-
planten ze gaan kopen. Ook bij doorteelt kan 
mijn onderzoek van dienst zijn, dan bepaal ik 
of er nog nieuwe trossen met aardbeien aanko-
men.’ Verder kan het bezit van een kwaliteits-
certificaat de waarde van planten verhogen en 
de prijs opvoeren. 

De focus ligt binnen het bedrijf nog steeds op 
de aardbeienplant. ‘Er zijn wel allerlei uitstap-
jes naar andere gewassen. We doen bijvoor-
beeld ook ander zacht fruit zoals frambozen, 
blauwe bes en bramen, maar ook orchideeën en 
honingbes.’ Meurs wil in de toekomst uitbrei-
den met meer klanten op het gebied van zacht 
fruit in combinatie met uitbreiding naar an-
dere gewassen. ‘Ik maak weinig reclame want 
ik heb ontzettend veel werk. Ik heb liever dat 
het door mond-op-mondreclame gaat. Dan heb 
je een stabielere groei van de omzet’, stelt 
Meurs. 
‘Ik ben altijd weer verrast wanneer mensen ver-
baast zijn over wat ik doe. Ik vind het leuk om 
erover te vertellen en nog steeds bijzonder dat 
ik dit mooie werk mag doen. Het geeft energie. 
Ik word blij van het feit dat ik een bijdrage kan 
leveren aan een optimale inzet van plantmate-
riaal als productiemiddel. Op die manier draag 
ik bij aan de duurzaamheid van de teelt. Ook 
het rendement voor de teler gaat omhoog. Het 
is mooi dat je ook echt wat kan betekenen voor 
ze, dat het heel goed praktisch toepasbaar is.’ 
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Subsidie voor  
verduurzaming Artis 

Artis krijgt de komende vijf jaar in totaal bijna 
19 miljoen euro subsidie van de gemeente 
Amsterdam om te investeren in dierenwel-
zijn en duurzaamheid, meldt de gemeente 
12 november. Momenteel werkt Artis al aan 
verbeterde verblijven van zeeleeuwen, gorilla’s 
en komodovaranen en volgens de nieuwe 
afspraken krijgen meer dieren natuurlijkere 
verblijven. Daarnaast is sprake van restauratie 
van een deel van de 28 monumentale gebou-
wen in de dierentuin en moet alle gebouwen in 
2020 klimaatneutraal zijn en op groene ener-
gie draaien. Ook heeft de gemeente bedongen 
dat de dierentuin petflessen gaat weren, een 
vegetarische menukaart invoert en het terrein 
stapsgewijs rook- en blowvrij maakt. 


