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ONDERWERP 
Advies inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden met gg-kikkererwt 

 
 
Geachte mevrouw Heijnen, 
 
Naar aanleiding van een verzoek dat door de Universiteit Utrecht is ingediend (IG 21-
194_2.13-000), is de COGEM gevraagd om te adviseren over inperkingsmaatregelen voor 
werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) kikkererwtplanten (Cicer arietinum). De 
COGEM adviseert u hierover als volgt. 
  

Samenvatting: 

De COGEM is gevraagd om te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden 

met genetisch gemodificeerde (gg-) kikkererwtplanten (Cicer arietinum) in verband met de 

plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo. 

Kikkererwt of Keker wordt in Nederland incidenteel aangetroffen. Het is een zogenaamde 

adventief, dat betekent dat het zaad tot een plant kan uitgroeien, maar dat kikkererwt zich 

hier niet kan handhaven. In het wild komt kikkererwt niet voor.  

Kikkererwt wordt op enkele plaatsen in moestuinen gekweekt. Ook wordt er op enkele 

plaatsen onderzocht of kikkererwt commercieel geteeld kan worden, maar de resultaten van 

de uitgevoerde proeven vallen tegen. Het is een warmteminnend gewas dat gevoelig is voor 

schimmelziekten. In Nederland komen geen soorten voor die aan kikkererwt verwant zijn.  

Kikkererwt is hoofdzakelijk een zelfbestuiver. Insecten spelen bij de bestuiving een zeer 

beperkte rol. Er zijn geen aanwijzingen voor windbestuiving. Kikkererwt vormt grote, 

zware zaden. Aanvullende maatregelen om zaadverspreiding te voorkomen zijn daarom  

niet nodig.   

Alles overwegende is de COGEM van oordeel dat bij werkzaamheden met gg-

kikkererwtplanten de standaard inperkingsmaatregelen volstaan en er geen aanvullende 

maatregelen noodzakelijk zijn. 



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.    Drs. Y. de Keulenaar, Hoofd Bureau ggo  

Ministerie van IenW, Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's  
DG Milieu en Internationaal 
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Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met  
genetisch gemodificeerde kikkererwtplanten  

(Cicer arietinum)  
 

COGEM advies CGM/220112-01 

 
Inleiding 
De COGEM is gevraagd om te adviseren over de benodigde inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden 
met genetisch gemodificeerde (gg-) kikkererwtplanten (Cicer arietinum) (IG 21-194) 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 kikkererwt (Keker)  
Kikkererwt (Cicer arietinum) behoort tot de familie van de vlinderbloemigen Fabaceae (Leguminosae). 
De Nederlandse naam van deze soort is Keker. Het is een eenjarige soort waarvan de plant 20 tot 45 
centimeter hoog wordt.2 In Nederland bloeit kikkererwt in juni en juli en vormt dan lichtpaarse, 
paarsrode of witte bloemen van 10 tot 12 mm lang.2 De peulen die gevormd worden zijn 1,5 tot 3 cm 
lang en bevatten 1 tot 3 zaden van circa 6 mm breed en 8 mm lang.3,4  
 
Kikkererwt is hoofdzakelijk een zelfbestuiver. Bevruchting vindt meestal plaats 1 à 2 dagen voordat de 
bloem opent. Kruisbestuiving is echter ook mogelijk.5,6 Bij verschillende onderzoeken naar de mate van 
kruisbestuiving werden kruisbestuivingspercentages van 0% tot 1.58 ± 0.43% gerapporteerd.5 Bij een 
natuurlijke mutant met open bloemen werden kruisbestuivingspercentages van 5,9% gerapporteerd.7 Bij 
al deze onderzoeken werd gebruik gemaakt van rijen kikkererwtplanten met verschillende fenotypes. 
De COGEM merkt op dat de werkelijke kruisbestuivingspercentages waarschijnlijk enigszins hoger 
zullen liggen, omdat bij het uitgevoerde onderzoek kruisbestuiving tussen planten met eenzelfde 
fenotype niet zal worden opgemerkt. 

De bloemen van kikkererwt worden door allerlei insecten, met name door bijen en vliegen, maar ook 
door hommels, wespen, motten en vlinders bezocht.5,8 Deze insecten kunnen het pollen van kikkererwt 
met zich meedragen en voor bevruchting zorgen. Planten waarbij de bloemen door insecten bezocht 
konden worden, hadden een hogere opbrengst (meer en zwaardere, kiemkrachtigere zaden) dan planten 
waarbij dit niet mogelijk was.8  
 
Kikkererwt is een gewas dat al in 8500 voor Christus geteeld werd. Tegenwoordig wordt het in zo’n 
vijftig landen verspreid over vijf continenten geteeld. Het groeit in droge en semi-droge gebieden.8 Door 
zijn lange penwortel kan kikkererwt vocht dat in diepere bodemlagen aanwezig is, opnemen.3 
Kikkererwt is gevoelig voor kou. Bij temperaturen lager dan 21˚C is kikkererwt minder fertiel en worden 
bloemen en peulen afgestoten. De effecten zijn het grootst bij temperaturen tussen de 11 en 16˚C, maar 
treden ook bij temperaturen tot 21˚C nog steeds op.9,10  
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In Nederland wordt kikkererwt op enkele plaatsen in moestuinen gekweekt.11 Ook worden er enkele 
proeven uitgevoerd om te achterhalen of kikkererwt in Nederland commercieel geteeld kan 
worden.12,13,14 De resultaten van deze proeven vallen echter tegen. Het is een warmteminnend gewas dat  
gevoelig is voor schimmelziekten.  

Kikkererwt wordt in Nederland incidenteel als adventief aangetroffen.2,15,16,17 Er zijn enkele waar-
nemingen van vruchtdragende kikkererwtplanten.17 Kikkererwt kan zich in Nederland echter vooralsnog 
niet handhaven en komt niet in het wild voor.2 Er worden in Nederland geen andere soorten die tot 
hetzelfde geslacht als kikkererwt behoren, aangetroffen.  

 
Eerder COGEM advies 
De COGEM heeft diverse malen geadviseerd over inperkingsmaatregelen voor soorten die tot de 
Fabaceae (Leguminosae) behoren,18 maar nog niet eerder over een soort die tot hetzelfde geslacht 
(Cicer) behoort als kikkererwt.  
 
Overweging en advies 
Kikkererwt wordt in Nederland incidenteel als adventief aangetroffen, maar kan zich in Nederland 
vooralsnog niet handhaven. In het wild komt kikkererwt niet voor. De soort wordt op enkele plaatsen in 
moestuinen gekweekt. Ook wordt er op enkele plaatsen onderzocht of kikkererwt commercieel geteeld 
kan worden, maar de resultaten van de uitgevoerde proeven vallen tegen. In Nederland komen geen 
soorten voor die aan kikkererwt verwant zijn.   

Kikkererwt is hoofdzakelijk een zelfbestuiver. Insecten spelen bij de bestuiving van kikkererwt een 
zeer beperkte rol. Er zijn geen aanwijzingen voor windbestuiving. Kikkererwt vormt grote, zware zaden. 
Aanvullende maatregelen om zaadverspreiding te voorkomen zijn daarom  niet nodig.   
 
Alles overwegende is de COGEM van mening dat bij werkzaamheden met gg-kikkererwtplanten 
aanvullende inperkingsmaatregelen niet noodzakelijk zijn. In de tabel hieronder wordt het advies van de 
COGEM in tabelvorm weergegeven. 
 

Vaatplanten Kenmerken Gegevens m.b.t. fysische inperking 

Familie Soort BestuivingA 
Voorkomen 
in 
NederlandB 

Wind-
bestuiving 
voorkomen 

Insecten-
bestuiving 
voorkomen 

Aanvullende 
maatregelen 
nodig voor zaden 
en grond 

Aanleiding voor maatregel 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Cicer 
arietinum 

Z/I W - - - - 

Ad A) I = insectenbestuiver, Z = zelfbestuiver. 

Ad B) W = in Nederland incidenteel of meerdere keren waargenomen en opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna19  
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