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Tabel 1. Overzicht activiteiten van het kweekbedrijf en de boerenkweker.

• Ontwikkelen van geniteurs op basis van tien bronnen van resistentie; 

• Uitgifte van zaden uit jaarlijks nieuwe kruisingen aan aangesloten 

kweekbedrijven, boerenkwekers en vrije kwekers; 

• Stapelen (combineren) van verschillende resistentiegenen. 

• Inzicht verwerven in de samenhang tussen loof- en 

knolresistentie; toeten uitvoeren;

• Toepassing van moleculaire merkers om gevorderde 

klonen met gestapelde resistentiegenen te 

identificeren; 

• Communicatie: kennisoverdracht tussen boeren-

kwekers en professionele kwekers stimuleren, 

en kennis overdragen naar breder publiek en 

middels wetenschappelijke publicaties.
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Figuur 1. De organisatiestructuur van Bioimpuls veredelingsproject, 
een unieke samenwerking tussen Wageningen University, Louis Bolk 
Instituut, zes commerciële veredelingsbedrijven en meer dan tien 
biologische en gangbare boerenkwekers en vrije kwekers.

De biologische sector heeft dringend goed assortiment aardappelrassen 

nodig om de transitie te maken naar een oogstzekere, koper-vrije teelt. 

Behalve phytophthora resistentie in zowel het loof als de knol gaat 

speciale aandacht gaat uit naar vroege knolzetting en -vulling, weinig 

kiemlustig-heid, hoge N-efficiëntie en weinig vatbaarheid voor alternaria, 

virus Y, gewone- en zilverschurft en rhizoctonia. Daarnaast een goede 

schil en vleeskleur en smaak. 

De rassen moeten ook hun weg kunnen vinden naar de gangbare markt.

Dit veredelingsprogramma loopt van 2009-2019 en valt onder Groene 

Veredeling. Het is een unieke samenwerking tussen twee 

kennisinstellingen (Louis Bolk Instituut en Wageningen University), zes 

aardappelveredelingsbedrijven en diverse biologische en gangbare 

boerenkwekers en vrije kwekers, zie Figuur 1.

De rol van de boerenkweker

Jaar Activiteit Kweek 

bedrijf 

Boeren 

kweker 

0  Keuze kruisingsouders x x 

1 
Kruisingen maken, 

Zaden oogsten en uitgeven 
x  

2 - 4 
1e Visuele selectie op basale 

agronomische kenmerken 
 x 

5 - 8 
Verdere veld- en labtoetsing  

op meerdere kenmerken 
x  

9 -12 
Onderzoek naar potentiële markt 

Registratie op nationale rassenlijst 
x  

13 -15 
Marktintroductie, instandhouding 

Innen en verdelen van royalties 
x  

 

Nederland kent al decennia lang een uniek boerenkwekerssysteem in 

samenwerking met kweekbedrijven! Door meer deelname van biologische 

boerenkwekers in het selectieproces kunnen er jaarlijks een groter aantal 

klonen beoordeeld worden en is de kans groter op succesvolle rassen. In 

2010 waren al tien biologische boerenkwekers actief.

Boerenkwekers ontvangen jaarlijks een aantal zaden (ca. 300-3000) uit 

door hun gewenste kruisingen, zie Tabel 1. Boeren selecteren daarin op 

simpele, basale teeltkenmerken (resistentie, knolgrootte-verdeling, 

schilkwaliteit, niet te diepe ogen en te lange stolonen, etc). Wat na drie 

jaar als veelbelovend over blijft, gaat terug naar het kweekbedrijf voor 

verdere selectie. In Bioimpuls kan een boerenkweker zaden ontvangen van 

zijn aangesloten kweekbedrijf of vanuit Bioimpuls programma, zie Figuur 1.

Mocht de selectie tot een marktwaardig ras leiden, worden de te verwerven 

licentiegelden gedeeld tussen kweekbedrijf en boerenkweker.
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