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ONDERWERP 
Advies inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden met gg-Doorgroeide 
boerenkers 

 
 
Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen, 
 
Naar aanleiding van een door Wageningen Universiteit ingediend verzoek (IG 20-249_2.13-
000), is de COGEM gevraagd om te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaam-
heden met genetisch gemodificeerde (gg-) Doorgroeide boerenkers (Noccaea perfoliata). De 
COGEM adviseert u hierover als volgt. 
  

Samenvatting: 
De COGEM is gevraagd om te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden 
met genetisch gemodificeerde (gg-) Doorgroeide boerenkers (Noccaea perfoliata syn. 
Microthlaspi perfoliatum) in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 
van de Regeling ggo. 
Doorgroeide boerenkers komt in Zuid-Europa en West-Azië lokaal veelvuldig voor en 
wordt ook in Noord-Afrika en Noord-Amerika aangetroffen. In Nederland bevindt deze 
soort zich aan de noordgrens van zijn verspreidingsgebied. Het is hier een uiterst zeldzame 
soort, die slechts op enkele plaatsen wordt aangetroffen en op de Rode Lijst Vaatplanten 
staat. 
Doorgroeide boerenkers is een éénjarige plant die in het voorjaar kleine witte bloemen 
vormt. De soort kan zichzelf bestuiven en door insecten bestoven worden. Windbestuiving 
is bij Doorgroeide boerenkers niet waargenomen. 
Alles overwegende adviseert de COGEM om bij werkzaamheden met gg-Doorgroeide 
boerenkers maatregelen te nemen om insectenbestuiving te voorkomen. Wanneer  
insectenbestuiving wordt voorkomen, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu van 
werkzaamheden met gg-Doorgroeide boerenkers verwaarloosbaar klein. 



De door de COGEM gehanteerde overwegingen en het hieruit voortvloeiende advies treft u 
hierbij aan als bijlage. 
 
 
Hoogachtend, 

 
Prof. dr. ing. Sybe Schaap 
Voorzitter COGEM 
 
c.c.    Dr. J. Westra, Hoofd Bureau ggo  

Ministerie van IenW, Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's  
DG Milieu en Internationaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met het oog op eventuele belangenverstrengeling is het COGEM lid dr. ir. G. A. B. Bonnema 
niet betrokken geweest bij de besluitvorming over dit advies. 
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Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met  
genetisch gemodificeerde Doorgroeide boerenkers  
(Noccaea perfoliata syn. Microthlaspi perfoliatum) 

 
COGEM advies CGM/201208-01 

 
Inleiding 
De COGEM is gevraagd om te adviseren over de benodigde inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden 
met genetisch gemodificeerde (gg-) Doorgroeide boerenkers (Noccaea perfoliata) (IG 20-249) in 
verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo. Bijlage 7 bevat een 
tabel met plantensoorten en de aanvullende maatregelen die genomen moeten worden bij 
werkzaamheden met gg-planten om de verspreiding van pollen, zaden en reproductieve plantendelen te 
voorkomen.1 
 
Kenmerken van Doorgroeide boerenkers 
Doorgroeide boerenkers werd vroeger samen met een groot aantal andere soorten tot het genus Thlaspi 
gerekend (familie: Brassicaceae). Inmiddels wordt onderkend dat dit genus (Thlaspi sensu lato) in 
meerdere genera opgedeeld moet worden, maar tussen taxonomen bestaat discussie over het aantal 
genera dat moet worden onderscheiden.2,3,4 Dit heeft gevolgen voor de naamgeving van Doorgroeide 
boerenkers, dat hierdoor door sommige taxonomen Noccaea perfoliata wordt genoemd, terwijl anderen 
deze soort Microthlaspi perfoliatum noemen. De COGEM volgt hierin Heukels’ Flora en hanteert voor 
Doorgroeide boerenkers de naam Noccaea perfoliata.5 Zij rekent zowel de polyploïde planten 
(2n=4x=28 en 2n=6x=42) als de diploïde planten (2n=14) tot deze soort, hoewel de laatste groep door 
sommigen als een aparte soort (Microthlaspi erraticum) wordt beschouwd.3  
 
Doorgroeide boerenkers is een pioniersplant die houdt van open, zonnige plaatsen met kalkrijke, grazige 
grond.6 De soort heeft een groot verspreidingsgebied en komt lokaal veelvuldig voor in Zuid-Europa en 
West-Azië (van Portugal in het westen tot Afghanistan in het oosten en in het noorden tot in Noord-
Frankrijk en Duitsland). Doorgroeide boerenkers wordt ook in Noord-Afrika aangetroffen en is in 
Noord-Amerika geïntroduceerd.7 In Nederland bevindt de soort zich aan de noordgrens van zijn 
verspreidingsgebied. Het is hier een uiterst zeldzame inheemse soort die slechts op enkele plaatsen 
voorkomt.5,8 Deze plaatsen bevinden zich in Zuid-Limburg en langs de grote rivieren in de buurt van 
Nijmegen. De soort staat op de Rode lijst Vaatplanten en wordt daar als kwetsbaar geclassificeerd.8 
 
Doorgroeide boerenkers is een éénjarige plant die overwintert als een kleine rozet7 en van maart tot mei 
bloeit.5 De kleine witte bloemen hebben geen waarneembare geur.7,9 Doorgroeide boerenkers kan 
zichzelf bevruchten10 en door insecten bestoven worden.7,11 De enigszins verwante soort Witte krodde 
(Thlaspi arvense) kan door de wind bestoven worden, maar het is onduidelijk of windbestuiving ook bij 
Doorgroeide boerenkers een rol speelt.12 Afhankelijk van de omstandigheden kan een plant 2 tot 50 
vruchten vormen.7  De elliptische vruchten (hauwtjes) van 4 tot 5 mm lang, zijn voorzien van vleugels 



COGEM advies CGM/201208-01 
 

2 

en bevatten per hokje 3 of 4 gladde zaden5 van ca. 1,4 bij 0,9 mm.13 De meeste zaden komen 
waarschijnlijk dicht bij de plant terecht, of worden lokaal via wind of regen verspreid.7 Doorgroeide 
boerenkers vormt een penwortel9,14,15 en plant zich niet vegetatief voort.7 

 
In Nederland komt één andere soort voor die net als Doorgroeide boerenkers tot het genus Noccaea 
wordt gerekend, namelijk Zinkboerenkers (Noccaea caerulescens syn. Thlaspi caerulescens). Deze 
soort staat net als Doorgroeide boerenkers op de Rode Lijst Vaatplanten (classificatie: gevoelig).8  

Zoals eerder is opgemerkt, wordt Doorgroeide boerenkers ook wel tot het genus Microthlaspi 
gerekend en behoorde zij vroeger tot het genus Thlaspi.3,4 In Nederland komen geen Microthlaspi 
soorten voor. Er is wel een inheemse soort die tot de Thlaspi wordt gerekend, namelijk Witte krodde  
(T. arvense).5 Daarnaast is Thlaspi alliaceum recent op twee plaatsen in Nederland waargenomen.16 Er 
zijn geen meldingen van kruisingen tussen Doorgroeide boerenkers en de verwante soorten die in 
Nederland voorkomen. Het is echter niet uit te sluiten dat zij met elkaar zouden kunnen kruisen.  
 
Eerder COGEM advies 
De COGEM heeft eerder geadviseerd over inperkingsmaatregelen met genetisch gemodificeerde 
Zinkboerenkers (N. caerulescens syn. T. caerulescens). Zij adviseerde maatregelen om insecten-
bestuiving te voorkomen.17,18,19 
 
Overweging en advies 
Doorgroeide boerenkers is een uiterst zeldzame inheemse soort, die zich niet vegetatief voortplant. De 
soort kan zichzelf bestuiven en ook door insecten bestoven worden. Windbestuiving is bij Doorgroeide 
boerenkers niet waargenomen. Alles overwegende, adviseert de COGEM om bij werkzaamheden met 
gg-Doorgroeide boerenkers maatregelen te nemen om insectenbestuiving te voorkomen. In de tabel 
hieronder wordt het advies van de COGEM in tabelvorm weergegeven. 
 

Vaatplanten Kenmerken Gegevens m.b.t. fysische inperking 

Familie Soort Bestuivin
gA 

Voorkomen in 
NederlandB 

Wind-
bestuiving 
voorkomen 

Insecten-
bestuiving 
voorkomen 

Aanvullende 
maatregelen 
nodig voor zaden 
en grond 

Aanleiding voor maatregel 

Brassicaceae Noccaea 
perfoliata  
(syn. 
Microthlaspi 
perfoliatum) 

Z/I W - + - - 

Ad A) I = insectenbestuiver, Z = zelfbestuiver. 

Ad B) W = opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna20  

 
Aanvullend advies  
De COGEM merkt op dat de naam van de op Bijlage 7 vermelde T. caerulescens (Zinkboerenkers) 
inmiddels is gewijzigd in Noccaea caerulescens. Zij adviseert om op Bijlage 7 de naamgeving van deze 
soort te wijzigen in Noccaea caerulescens (syn. Thlaspi caerulescens). 
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