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Plantenveredeling
Moleculaire gewasteelt
Het meeste voedsel dat wij en ons vee eten, is afkomstig van 
planten die mensen al duizenden jaren verbouwen. Het lukte 
de landbouw pas halverwege de twintigste eeuw om de ei-
genschappen van planten gericht te veranderen. Dit kwam 
door toenemende kennis van genetica – mede dankzij plan-
tenveredelaars – en de opkomst van moleculair-biologische 
technieken. Plantenveredeling hielp de monden voeden van 
een steeds sneller groeiende wereldbevolking. Die groei zet 
door: rond 2050 moeten circa tien miljard mensen op ver-

antwoorde wijze van voedsel, brandstof en textielvezels 
worden voorzien, terwijl de aarde niet groter wordt en het 
landbouwareaal door verdere verstedelijking en klimaatver-
andering eerder zal krimpen. Dit stelt plantenveredelaars 
voor de uitdaging om sneller en efficiënter dan in het verle-
den mogelijk was betere gewassen te veredelen. Moleculaire 
technieken als marker assisted breeding, genome sequencing en 
gene editing kunnen de plantenveredeling aanzienlijk versnel-
len, tenzij regelgeving in de weg zit.
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Moleculaire 
gewasteelt

K
ort na de Tweede Wereld-
oorlog was in ons land van 
aardappeleters gebrek aan al-
les behalve ambitie. Dus wil-

den akkerbouwers en plantenwetenschap-
pers de aardappelteelt voor altijd vrijwaren 
van de gevreesde aardappelziekte. Aantas-
ting door de oömyceet (waterschimmel) 
Phytophtora infestans kon hele aardappe-
loogsten verwoesten en vormde een serieus 
risico op hongersnood in West-Europa, zo 
bewees de massasterfte en -emigratie on-
der de bevolking van Ierland tussen 1845 
en 1850. 
Nederlandse plantenwetenschappers had-
den ontdekt dat tussen de wilde voorou-
ders van de aardappel in het Andes-
gebergte populaties bestonden waarop 
phytophtora geen vat kreeg. Ze besloten om 
die bittere wilde ‘aardappels’ met nauwe-
lijks knollen gericht te kruisen met de bes-
te consumptiepiepers. Uit de nakomelin-
gen konden ze dan de planten selecteren 
die ongevoeligheid voor de aardappelziekte 
combineerden met gunstige productie- en 
consumptie-eigenschappen.
Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. 
Zo kwamen de onderzoekers er gaandeweg 
achter dat aardappels in hun celkernen 
niet twee exemplaren van elk chromosoom 
bezitten, zoals beschreven in de biologie-
boeken van de middelbare school, maar 
vier. Zulke tetraploïde cellen ontstaan bij 

planten af en toe door natuurlijke verdub-
beling van het genoom. Omdat tetraploïde 
planten meestal groter zijn dan hun diploï-
de voorouders, selecteerde de mens die 
spelingen van de natuur in het verleden 
vaak om verder mee te kruisen.

Van wilde rassen naar 
landrassen
De gewenste eigenschappen selecteren en 
terugkruisen in de aardappel waarin elk 
gen viermaal voorkomt, kostte vele extra 
selectierondes en kruisingen. Het duurde 
bijna vijfenveertig jaar voor de Neder-
landse aardappelveredelaars de ziekteresis-
tentie hadden losgekoppeld van ongunstige 
eigenschappen als kleine knollen en een 
bittere smaak. Maar het lukte. 
In 2006 werd in Nederland voor het eerst 
het aardappelras Bionica geteeld, waarop 
phytophtora geen vat meer had. De aardap-
pelziekte leek verslagen. De euforie duurde 
echter maar kort. Al na drie jaar werd een 
stam van de oömyceet gevonden die de 
nieuwe resistentie omzeilde. Na bijna een 
halve eeuw van inspanningen in veredeling 
waren akkerbouwers voor een veilige oogst 
weer in toenemende mate aangewezen op 
veelvuldig gebruik van synthetische 
gewas beschermingsmiddelen.
De meeste huidige landbouwgewassen zijn 
het resultaat van duizenden jaren domesti-
catie en selectie. Wellicht begonnen de eer-

ste akkerbouwers zo’n twaalfduizend jaar 
geleden meteen al onbedoeld graanplanten 
te selecteren met voor hen gunstige eigen-
schappen. Van de planten die op hun ak-
kers het meeste rijpe zaad produceerden, 
bleef mogelijk ook het meeste zaaigoed 
over voor de volgende teelt. Op den duur 
zal het akkerbouwers zijn opgevallen dat 
sommige individuele planten een betere 
opbrengst gaven of gunstiger eigenschap-
pen voor teelt, verwerking en bewaring 
hadden dan andere. Verder kweken met die 
beter bruikbare planten lag voor de hand. 
Het selectieproces en de daaruit voortvloei-
ende inteelt leidde tot landbouwgewassen 
die geleidelijk steeds meer afweken van hun 
wilde voorouders. Duizenden jaren voedde 
de mensheid zich met de verbeterde op-
brengst die voortkwam uit die landrassen 
van onder meer rijst, soja, tarwe, gerst, rog-
ge, gierst, uien, mais en aardappelen.

Erfelijkheid en klassieke 
veredeling
Wát akkerbouwers nu precies selecteerden, 
bleef tot in de twintigste eeuw een vaag 
concept. Sinds de Griekse Oudheid gingen 
denkers uit van het idee dat kleine deeltjes 
uit alle delen van organismes op de een of 
andere manier werden doorgegeven aan de 

De mens heeft zijn voedselgewassen altijd al 
‘veredeld’, hoewel de kennis over erfelijkheid pas van 
recente datum is. Door gerichte plantenveredeling 
ontstonden de laatste zeventig jaar nieuwe rassen 
met gunstiger eigenschappen en betere opbrengsten. 
De nieuwste moleculair-biologische technieken 
kunnen ze nog efficiënter maken.
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nakomelingen. Zo zou bij nakomelingen 
van mensen, dieren en planten een mix 
aan eigenschappen van de ouders tot uit-
drukking komen. Wie een beter gewas wil-
de kweken, moest daarom vooral geduld 
en geluk hebben.
Dit veranderde door baanbrekende krui-
singsexperimenten met erwtenplanten van 
de Oostenrijkse botanicus-monnik Gregor 
Mendel na 1856. Mendels nauwkeurig ge-
documenteerde kruisingen maakten duide-
lijk dat het nageslacht van erwten voor een 
bepaalde eigenschap geen mengsel van ou-
derlijke eigenschappen laat zien, maar dat 
de samenvoeging van ouderlijke ‘factoren’ 
voorspelbare verdelingen van eigenschap-
pen oplevert (zie kader ‘Mendels erwten’). 
Mendel publiceerde zijn bevindingen in 
1866, maar oorlog tussen Oostenrijk en 
Pruisen en de voor die tijd taaie statistiek 
waarmee hij zijn resultaten analyseerde, 
belemmerden de verspreiding van zijn in-
zichten. Pas aan het begin van de twintig-
ste eeuw formuleerden biologen als Hugo 
de Vries in Nederland, Carl Correns in 
Duitsland en Erich von Tschermak in 
Oostenrijk in hun eigen kweek- en krui-
singsexperimenten de erfelijkheidswetten 
die Mendel had doorzien.
Nu bekend was dat planten hun eigen-

schappen op voorspelbare wijze overdra-
gen op hun nageslacht, konden planten-
onderzoekers gericht gaan kruisen om 
gewassen te ‘veredelen’ met bepaalde wen-
selijke eigenschappen. In de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog werden voor veel ge-
wassen met succes zulke veredelingspro-
gramma’s opgezet. Opbrengstverhoging 
was – en is – voor de landbouw steeds het 
hoofddoel (zie kader ‘Betere fotosynthese’ 
op pagina 5). Daarnaast richt plantenver-
edeling zich ook op verbetering van smaak 
en vorm, ziekte-, droogte- en zoutbesten-
digheid en eenvormigheid, wat gewassen 
beter geschikt maakt voor mechanische be-
werking. Tezamen met betere irrigatie, 
landbouwmechanisatie en de grootschalige 
toepassing van kunstmest en chemische 
gewasbeschermingsmiddelen, zorgden 
nieuwe hoogproductieve rassen tussen 
1961 en 1985 voor een verdubbeling van 
de wereldproductie aan graan en aanzien-
lijke productieverhoging bij andere gewas-
sen, een trend die nog altijd doorgaat.

Hybriden
Behalve door gerichte kruisingen met 
soortgenoten met gewenste eigenschap-
pen, zoals bij de ziekteresistente aardappel, 
ontwikkelden plantenveredelaars ook 
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 XMendels erwten
Aan de basis van onze kennis van de  
genetica staat een plantenveredelaar. 

Tussen 1856 en 1863 experimenteerde 
de Oostenrijkse monnik Gregor Mendel 
met de overerving van zeven karakteris-
tieke eigenschappen in erwtenplanten. 

Mendel keek naar planthoogte, vorm en 
kleur van de peul en naar vorm en kleur 

van het zaad en de bloem. Door zorg-
vuldige observatie en documentatie 
toonde Mendel onder meer aan dat 
kruising van een erwtenras met gele  

zaden met een ras met groene zaden 
geen nakomelingen opleverde met geel-
groene zaden, zoals de toen heersende 
gedachte was, maar aanvankelijk alleen 
maar planten met gele zaden. Wanneer 
hij echter die nakomelingen met elkaar 

kruiste, ontstonden in ongeveer een 
kwart van de gevallen toch groenzadige 

erwten (zie illustratie). Mendel leidde 
daaruit af dat eigenschappen in discre-
te eenheden, die ‘dominant’ of ‘reces-
sief’ kunnen zijn, aan het nageslacht 
worden doorgegeven. Mendels keuze 
om met genetisch relatief eenvoudig  

diploïde erwtenplanten te werken was 
gelukkig, ook omdat de bestuiving door 
het wegknippen van meeldraden en het 
handmatig bevruchten van de stampers 

goed kon te controleren was.
In de jaren dertig van de twintigste eeuw 
uitte statisticus Ronald A. Fisher de kri-

tiek dat Mendels data wel heel goed 
kloppen met de theorie, suggererend dat 

zijn data gemanipuleerd zouden zijn. 
Later onderzoek toonde aan dat 

Mendels data weliswaar minder van het 
ideale plaatje afweken dan Fisher ver-
wachtte, maar statistisch gezien nog 

ruimschoots binnen het domein van mo-
gelijke uitkomsten liggen. Daarbij stond 

Mendel bekend als uiterst nauwkeurig en 
is het hoogst onwaarschijnlijk dat hij zul-

ke juiste conclusies wist te trekken uit 
gemanipuleerde experimenten, zonder 

dat op voorhand duidelijk was welke kant 
je op zou moeten manipuleren. 
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steeds vaker hybride rassen om de gewas-
opbrengst te verhogen. Al in de achttiende 
eeuw werd beschreven dat het selectief 
kruisen van twee ingeteelde lijnen van een 
gewas leidde tot vaak fors ontwikkelde bas-
taards die een hogere opbrengst gaven dan 
elk van beide ouderlijnen. Met de grotere 
kennis van genetica konden veredelaars 
beter voorspellen welke gewaslijnen zij 
zouden moeten intelen en vervolgens on-
derling kruisen om de beste hybride rassen 
te krijgen. 
Vooral bij de veredeling van mais werd 
vanaf het begin van de twintigste eeuw in 
de VS pionierswerk op het gebied van deze 
‘hybride groeikracht’, of heterosis, gedaan. 
Hybride rassen hielpen mee aan een snelle 
professionalisering van de plantenverede-
lingssector. Zaad van hybriden levert een 
zeer gevarieerde en onvoorspelbare mix 
van nakomelingen op. Om de voordelen 
van het hybride ras te kunnen blijven be-

nutten, is de land- en tuinbouw daarom 
sterk afhankelijk geworden van de verede-
lingsbedrijven die de beste kruisingsouders 
bezitten om het gewenste hybride zaad 
steeds opnieuw te kunnen maken.
Sinds de jaren vijftig vinden hybride ras-
sen wereldwijd op grote schaal toepassing 
in zowel de planten- als de veeteelt. Des-
ondanks ontbreekt tot op heden een een-
duidige, helder geformuleerde theorie  
om het waargenomen heterosiseffect te 
verklaren.

Mutagenese en merkers
Het toenemende inzicht in de moleculaire 
achtergronden van erfelijkheid bracht 
steeds meer nieuwe technieken voor plan-
tenveredeling voort. De kennis dat erfelijke 
eigenschappen zijn vastgelegd in een gene-
tische code op DNA en dat bepaalde che-
micaliën en vormen van straling beschadi-
ging en verandering van de genetische 

code teweeg konden brengen, gaf verede-
laars middelen om nieuwe mutaties in 
planten te creëren. Straling en mutagene 
chemicaliën werken echter als een schot 
hagel: gerichte aanpassingen in het DNA 
aanbrengen was met die mutagenesetech-
nieken niet mogelijk. Toevalstreffers met 
gewenste eigenschappen zoeken en selecte-
ren bleef daarom een uitermate tijdrovend 
proces.
Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig 
ontwikkelden plantenveredelaars DNA-
technieken om de selectie van gewenste ei-
genschappen in plantencelkweken sterk te 
bespoedigen. Eerder maakten ze soms al 
gebruik van morfologische, biochemische 
of cytologische verschillen (‘merkers’) om 
te voorspellen of een cellijn een bepaalde 
eigenschap zou bezitten. Nu gebruiken on-
derzoekers voor marker assisted selection 
(MAS) vooral verschillen in het DNA die 
iets kunnen zeggen over de aanwezigheid 

Van de voedzame boon (Phaseolus vulgaris) cultiveerde de mens tal van varianten die sterk in uiterlijk en smaak verschillen.
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van genen voor een gewenste eigenschap. 
In de loop der jaren zijn technieken gecre-
eerd om short tandem repeats (STRs) of 
simple sequence repeats (SSRs) in korte stuk-
jes niet-coderend DNA te vergelijken, ver-
schillen in de lengte van restrictiefragmen-
ten (RFLP), verschillen in patronen van 
vermenigvuldigde DNA-fragmenten 
(RAPD en AFID) en zogenoemde single 
nucleotide polymorphisms (SNPs). Hoewel 
de eerder ontwikkelde technieken voor be-
paalde toepassingen nog steeds geschikt 
zijn, gebruikt het veredelingsonderzoek de 
laatste jaren met name SNPs om in een 
vroeg stadium van ontwikkeling iets te 
kunnen zeggen over de waarschijnlijke 
aanwezigheid van een bepaalde eigen-
schap. Goede merkergestuurde selectie kan 
veredelaars vele jaren besparen van wach-
ten tot een eigenschap in een late fase van 
opkweek, groei of ontwikkeling eindelijk 
eens fenotypisch tot uitdrukking komt.

Sequencing en gerichte 
modificatie
De eerste plant waarvan de DNA-sequentie 
van het volledige genoom beschikbaar 
kwam, was de zandraket Arabidopsis thalia-
na in 2000. Dit onooglijke plantje was met 
slechts vijf chromosomen en een klein ge-
noom een goede kandidaat om het volle-
dige genoom op te helderen. Sinds on-
geveer 2010 worden jaarlijks nieuwe 
sequenties van landbouwgewassen ontra-

feld. Zo is in augustus 2018 de eerste vol-
ledige DNA-sequentie van broodtarwe, het 
meest geteelde voedselgewas ter wereld, 
gepubliceerd. Het kostte meer dan 200 
wetenschappers aan 73 instellingen in  
20 landen 13 jaar om de volledige DNA-
sequentie op de 21 tarwechromosomen op 
te helderen. Dergelijke inspanningen zijn 
aan veel van de kleinere voedselgewassen 
vooralsnog niet besteed.
Gerichte genetische verandering beperkt 

 XBetere fotosynthese
Om de opbrengst van planten te verhogen, ligt het voor de hand te proberen de fotosyn-

these efficiënter te laten verlopen. Met name aan verbetering van het enzym Rubisco  
(ribulose-1,5-bisfosfaat carboxylase/oxygenase) vindt al vele jaren onderzoek plaats. 

Rubisco heeft een sleutelpositie in de zogenoemde donkerreactie van de fotosynthese. 
Het katalyseert de reactie van CO2 met de suiker ribulose-1,5-bisfosfaat. Rubisco is het 

meest voorkomende eiwit in planten, maar vormt toch de beperkende factor in het foto-
syntheseproces. Dit komt doordat het behalve CO2 ook O2 met ribulose-1,5-bisfosfaat kan 
laten reageren. Doordat de atmosfeer veel meer O2 bevat dan CO2, gebeurt dat in 20 tot 
25 % van de gevallen. Dan ontstaan niet de gewenste twee 3-fosfoglyceraatmoleculen, 

maar één 3-fosfoglyceraat en één molecuul 2-fosfoglycolaat. Afbraak van 2-fosfoglycolaat 
levert onder meer het giftige ammonia (NH3), dat plantencellen ten koste van veel energie 

om moeten zetten naar niet-giftige bijproducten.
In de loop van de jaren zijn veel proeven gedaan om de expressie van Rubisco-genen te ver-

hogen, de genen van Rubisco uit cyanobacteriën (die een effectievere fotosynthese heb-
ben) over te brengen naar planten, of mutaties aan te brengen in Rubisco-genen in de hoop 
een enzym met een grotere specificiteit voor CO2 of een hogere koolstoffixatie-snelheid te 
vormen. Gewenste resultaten bleven tot op heden uit. Dat doet sommige wetenschappers 

vermoeden dat Rubisco onder natuurlijke omstandigheden juist wél optimaal werkt.
Eind 2018 publiceerden onderzoekers van de University of Illinois resultaten van een an-
dere aanpak. Zij lieten Rubisco ongemoeid, maar zorgden voor een snellere afbraak van 
het remmende bijproduct 2-fosfoglycolaat. Het leverde tabaksplanten met maar liefst  
40 % meer biomassa dan normaal. Of dit ook in andere gewassen mogelijk is en of de 
biomassa in nuttige opbrengst is om te zetten, moet vervolgonderzoek uitwijzen. Wel 

geeft het tabaksexperiment aan dat met gerichte modificatie van planten nog grote stap-
pen naar opbrengstverhoging te maken zijn.

Van de voedzame boon (Phaseolus vulgaris) cultiveerde de mens tal van varianten die sterk in uiterlijk en smaak verschillen.

Plantenenzym Rubisco.
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zich niet tot groeiverbeteringen. Al in 1982 
lukte het om via genetische modificatie een 
bacterieel gen voor antibioticaresistentie in 
een tabaksplant te bouwen. In 1987 volgde 
de eerste landbouwkundige toepassing van 
genetische modificatie. De Vlaamse mole-
culair biologen Marc van Montagu en Jeff 
Schell slaagden erin tabaksplanten giftig te 
maken voor rupsen, door in de plant genen 
van de bodembacterie Bacillus thuringiensis 
(Bt) tot expressie te brengen.
Sinds het begin van de jaren negentig zijn 
steeds meer genetisch gemodificeerde ge-
wassen op de markt gekomen in China, de 
VS en later ook de Europese Unie. Vandaag 
is de teelt van grote gewassen als mais, ka-
toen, koolzaad en soja in de meeste grote 
landbouwlanden grotendeels gebaseerd op 
plantenrassen die met behulp van geneti-
sche modificatie tot stand zijn gekomen. 
Voorbeelden van eigenschappen die wer-
den aangepast zijn onder meer resistentie 
tegen ziektes, plagen, herbicides, droogte, 
verbeterde houdbaarheid en een hogere 
productie van gewenste inhoudsstoffen.

Weerstand en cisgenese
Milieuorganisaties als Greenpeace en het 
Wereld Natuur Fonds verzetten zich tegen 
de toepassing van genetisch gemodificeer-
de gewassen. Zij vrezen ‘genetische ver-
vuiling’ door verspreiding van door men-
sen gemaakte genetische constructen in 
het milieu. Die weerstand is bij sommige 
groepen consumenten omgeslagen in 
angst omtrent de voedselveiligheid van 
transgene gewassen, hoewel wetenschap-
pelijk onderzoek tot nu toe geen negatieve 
effecten van het eten van genetisch gemo-
dificeerd voedsel door mens en dier heeft 
aan getoond. 
Veel overheden, waaronder de Europese 
Unie, reageren op de ontstane angst met 
terughoudende evaluatie en blijven veel 
aanvullende toelichting vragen met betrek-
king tot marktintroductie van genetisch 
gemodificeerde gewassen. Dit maakt de 
uitkomst voor veredelingsbedrijven zeer 
ongewis.
Om de voordelen van de moderne bio-
technologie te verenigen met het terug-
houdende Europese beleid ten aanzien 
van transgene gewassen, creëerden plan-
tenveredelaars de afgelopen jaren nieuwe 
veredelingsvarianten. Zo ontwikkelden on-
derzoekers van Wageningen University & 
Research tussen 2005 en 2015 vier nieuwe 
aardappelrassen met niet een, maar een IS
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stapeling van meerdere verschillende resis-
tenties tegen phytophtora. De resistentie-
genen zijn met behulp van genetische 
merkers opgespoord in wilde verwanten 
van de aardappel, maar nu door middel 
van kloneren en transformeren gericht 
over gebracht in het DNA van consumptie - 
aardappel rassen. 
Op deze manier konden de veredelaars 
meer dan veertig jaar kruisen en selecte-
ren, zoals voor het ras Bionica nog nodig 
was, terugbrengen tot minder dan vier jaar 
voor meervoudige resistentie. Omdat de 

genen die werden ingebracht ook uit aard-
appel afkomstig zijn en bij de transforma-
tie geen bacterieel of ander soortvreemd 
DNA in de aardappel achterblijft, onder-
scheiden plantenwetenschappers deze zo-
genoemde cisgenese van het omstreden 
transgenese. Transgenese introduceert 
DNA uit andere soorten, cisgenese vindt 
plaats met intacte, onveranderde DNA-
sequenties uit kruisbare soortgenoten. In 
het laboratorium kun je met soorteigen 
genen ook nieuwe combinaties met bij-
voorbeeld nieuwe sequenties samenstellen, 
ofwel intragenese.

Niet in Europa
De door cisgenese relatief snel gevormde 
meervoudig phytophtora-resistente aardap-
pels presteerden in besmettingsproeven in 
2015 zeer goed. Omdat de resistentiege-
nen vooraf goed gekarakteriseerd waren en 
bewust zeer verschillende resistenties wer-
den ingebouwd, lijkt phytophtora dit keer 
veel moeite te hebben de resistentie te 
doorbreken. In de VS is de eerste resistente 
tafelaardappel uit dit met Nederlandse 
aardgasbaten gefinancierde veredelings-
programma inmiddels op de markt. 
Europese aardappelbedrijven volgen nog 
niet. Europese regelgeving beschouwt cis-
genese als genetische modificatie en stelt 
voor de marktintroductie dezelfde eisen 
aan veiligheid, voorzorgsmaatregelen, im-
pactbeoordeling en traceerbaarheid. Dit 
vergt van veredelingsbedrijven miljoenen-
investeringen, waarbij onduidelijk is of die 
uiteindelijk tot marktintroductie zullen 
leiden.

Gerichte puntmutatie
In 2008 introduceerden plantenweten-
schappers een techniek om gericht een 
puntmutatie in het DNA van een tabaks-
plant aan te brengen met behulp van zink-
vingernucleases. Ze koppelden een zelf 
ontworpen gen voor een zinkvingereiwit, 
dat bindt aan DNA op de plaats waar een 
specifieke basenvolgorde voorkomt, aan 
een gen voor een nuclease-enzym dat bei-
de DNA-strengen knipt. Met zo’n hybride 
zinkvingernuclease konden zij tabaks-
DNA heel precies op een gewenste plek 
doormidden knippen. Omdat het normale 
DNA-schadeherstel van de plantencel zo’n 
ingewikkelde dubbelstrengsbreuk in een 
paar procent van de gevallen niet helemaal 
goed repareert en soms een klein stukje 
DNA weghaalt of invoegt, waren zinkvin-

gernucleases een manier om op een precie-
ze plek in een gen een puntmutatie aan te 
brengen.
Doordat synthetisch DNA de afgelopen ja-
ren steeds goedkoper te maken werd, gin-
gen onderzoekers ook gericht mutaties 
aanbrengen door kleine stukjes enkel-
strengs DNA (oligonucleotiden) te maken 
die precies passen op een deel van de se-
quentie van het gewenste gen, zodat het 
DNA-herstelmechanisme in de cel deze 
daar gemakkelijk kan inbouwen. Vooraf in 
het synthetische DNA aangebrachte kleine 
wijzigingen ten opzichte van het natuurlij-
ke materiaal, zorgden dan voor een relatief 
grote kans op inbouw van deze mutaties 
op een vooraf precies te voorspellen plaats.

CRISPR-Cas
Vanaf 2012 kwam de CRISPR-Cas9-techno- 
 logie beschikbaar om zeer efficiënt punt-
mutaties in een plantengenoom aan te 
brengen. Hierbij gidst een synthetisch 
RNA-molecuul het Cas9-nuclease-enzym 
naar de gewenste locatie op het DNA, 
waar het bestaande genen kan veranderen, 
verwijderen of vervangen door een ander 
(synthetisch) gen (zie kader ‘Aanpassen 
met CRISPR-Cas’). De efficiëntie en be-
trekkelijke eenvoud van CRISPR-Cas 
zorgt dat die techniek in het onderzoek nu 
de meest gebruikte methode van gene edi-
ting is. 
Landbouwkundige toepassingen van door 
CRISPR-Cas aangepaste gewassen vergen 
nog het nodige zeer kostbare basisonder-
zoek. Toch lijkt het slechts een kwestie van 
tijd voor de wereld daarmee kan kennis-
maken. De kans is reëel dat de praktische 
stappen op het gebied van gene editing 
met CRISPR-Cas eerder in China of de 
VS zullen plaatsvinden dan in de Europese 
Unie met haar beperkende regelgeving.
Overigens hebben alle nieuwe en soms ook 
al bijna weer vergeten moleculair geneti-
sche technieken om planten aan te passen 
tot op heden bij geen enkel gewas geleid 
tot een einde van het klassieke kruisen en 
selecteren. Nieuwe technologie helpt om 
de meest tijdrovende stappen van de oude-
re veredelingstechnieken te omzeilen. Waar 
de nieuwe technologie nog grote inspan-
ningen in basisonderzoek – zoals genoom-
sequenties ophelderen – en kostbare tech-
nische of regulatoire ingrepen vraagt, 
houden plantenveredelingsbedrijven uit 
economisch oogpunt vast aan het meer 
traditionele handwerk.  

 XAanpassen met CRISPR-Cas
Sinds 2012 kunnen moleculair biologen 
het immuunsysteem CRISPR uit bacte-
riën benutten om CRISPR-gerelateerde 
Cas-enzymen (helicases en nucleases) 
zeer gericht DNA-sequenties naar keu-
ze te laten knippen. Bacteriën bewaren 
van nature kopieën van stukjes virus-

DNA waarmee ze eerder in contact zijn 
geweest in Clustered Regulated 

Interspaced Palindromic Repeats 
(CRISPR) in hun eigen erfelijk materiaal. 
Aan de hand van RNA-afschriften daar-

van (guide-RNA), speuren DNA-
knippende Cas-enzymen naar meer 
DNA van hetzelfde virus, dat zo snel  

onschadelijk is te maken.
Door de code van een plantengen in dit 
‘CRISPR-geheugen’ te stoppen, kun je 
de Cas-enzymen aanzetten om in dit 
gen te knippen. Op deze wijze kun je  
genen uitzetten, of het eigen DNA-

schadeherstelsysteem van de planten-
cel stimuleren om de breuk te repareren 

door een nieuw stukje DNA in te voe-
gen. Zo verwijderden onderzoekers van 
Syngenta Biotechnology China succes-
vol fragmenten uit van tevoren gekozen 

rijstgenen, met een hogere rijstop-
brengst aan een compactere plant als 
resultaat. Andere onderzoekers maak-
ten met CRISPR-Cas een later bloeien-

de variant van soja. Doordat die soja 
langer groeit voor de bloei, worden de 
planten groter en kunnen ze meer en 

grotere bonen produceren.  

Yinong Yang van Penn State creëerde albinorijstplant-
jes met CRISPR-Cas9.
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Eind januari reageerde minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op kamervragen rond de mondelinge uitspraak van de 

Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (EOB) dat octrooien toch mogelijk zijn op natuurlijke eigenschappen van planten en klas-

siek veredelde planten (december 2018). Zij is nog steeds van mening dat het niet mogelijk moet zijn om de producten van klassieke plantenveredeling 

met een octrooi te monopoliseren. ‘Voor voortdurende innovatie is de plantenveredeling juist gebaat bij een onbelemmerde toegang tot genetische bron-

nen met belangrijke eigenschappen.’ De minister gaat er, net als de Kamer, vanuit dat alle EU-lidstaten en het Europees Parlement nog steeds achter de 

beleidswijziging staan die het EOB per 1 juli 2017 heeft doorgevoerd, waardoor de producten van klassieke veredeling niet octrooieerbaar zijn. Schouten is 

voor een snelle en duurzame oplossing van deze zaak. Of aanpassing van het octrooiverdrag daarvoor de beste route is, weet ze nog niet. Ze wacht eerst 

de schriftelijke beslissing, de bespreking hiervan in het EOB en die van de experts van de lidstaten met de Europese Commissie af.
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Plantenveredeling

Voor op school 
1  Leg uit wat tetraploïde cellen zijn en hoe ze ontstaan.
2  Noem een aantal voordelen van plantenveredeling.
3   Leg uit dat kruising van een erwtenras met gele zaden met een 

ras met groene zaden geen nakomelingen oplevert met geel-
groene zaden.

4  Wat zijn hybride rassen?
5   Geef een omschrijving van mutagenese. Maak hiervoor gebruik 

van internetbronnen.
6   Op welke manier onderzoek je DNA op de aanwezigheid van  

genen voor een gewenste eigenschap?
7   In welk gedeelte van het DNA vind je de zogeheten short  

tandem repeats (STRs)?
8   Op welk ander onderzoeksterrein spelen die short tandem  

repeats een cruciale rol? 
9   Omschrijf in je eigen woorden hoe genetische modificatie van 

een plant werkt. Licht toe met een voorbeeld.
10   Geef een argument voor en een argument tegen het produce-

ren van genetisch gemodificeerde gewassen.
11  Wat is het verschil tussen cisgenese en transgenese?
12   Leg uit hoe een puntmutatie in het DNA tot stand komt. Licht 

dit toe met een voorbeeld waarbij je BINAS tabel 71G gebruikt.
13  Geef de reactievergelijking voor de fotosynthesereactie.
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Met dank aan: prof. dr. Richard G.F. Visser, hoogleraar en hoofd 
plantenveredeling bij Wageningen University & Research en  

dr. L.A.P. Lotz, teamleider toegepaste ecologie bij Wageningen 
University & Research.

Meer weten?
•  www.bionicapotato.com, het verhaal van de Bionica-aardappel 

verteld door het bedrijf dat het ras commercialiseerde.

•  https://tinyurl.com/dossier-veredeling, plantenveredelaarsver-
eniging Plantum bracht onlangs een Nederlandstalig dossier uit 
met een overzicht van nieuwe veredelingsmethodes.

•  www.mendelweb.org, informatie over het werk van Gregor 
(Johann) Mendel, inclusief oorspronkelijke tekst en Engelse ver-
taling van de publicatie Versuche über Pflanzen-Hybriden staat 
op MendelWeb van Roger B. Blumberg, Brown University (VS).
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