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ONDERWERP Advies inperkingsmaatregelen Arachis hypogaea 

 
 
Geachte mevrouw Heijnen, 
 
Naar aanleiding van een verzoek van Hudson River Biotechnology, is de COGEM gevraagd 
te adviseren over de inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch 
gemodificeerde Arachis hypogaea  (IG 21-195_2.13-000). Hierover deelt de COGEM u het 
volgende mee. 
  

Samenvatting: 
De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden 
met genetisch gemodificeerde (gg-) pindaplanten (Arachis hypogaea) in verband met de 
plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo. 
De pindaplant wordt in Nederland incidenteel aangetroffen. Het zaad kan onder de juiste 
(warme) omstandigheden uitgroeien tot een plant, maar kan zich hier niet handhaven. De 
pinda wordt als kamer- en tuinplant verkocht en wordt gehouden in verschillende 
botanische tuinen in Nederland. De pinda kan slecht tegen vorst en groeit het beste bij 
temperaturen tussen de 24oC en 30oC. In Nederland komen geen kruisbare verwanten voor 
van de pinda. 
Bevruchting vindt voornamelijk plaats door zelfbestuiving, maar insectenbestuiving is 
mogelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor windbestuiving. De zaden van de pinda zijn groot 
en zwaar en worden gevormd in de peul, die zich in de grond bevindt. Aanvullende 
maatregelen om zaadverspreiding te voorkomen zijn niet nodig. 
Alles in overweging nemende is de COGEM van oordeel dat bij werkzaamheden met gg-
pindaplanten 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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1. Inleiding 6 
De COGEM is naar aanleiding van een 2.13 verzoek gevraagd te adviseren over de 7 
inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-)pinda (Arachis 8 
hypogaea) (IG 21-195), met als doel deze soort onder de juiste aanvullende voorschriften op Bijlage 9 
7 van de Regeling ggo te kunnen plaatsen. Bijlage 7 bevat een tabel met plantensoorten en de 10 
aanvullende maatregelen die genomen moeten worden bij werkzaamheden met gg-planten om 11 
verspreiding van pollen, zaden en reproductieve plantendelen te voorkomen.1 De aanvraag is 12 
afkomstig van Hudson River Biotechnology. 13 
 14 
2. Het genus Arachis 15 
Planten uit het genus Arachis zijn peulvrucht-producerende vaatplanten (Tracheophyta) behorende 16 
tot de familie Fabaceae2,3. Soorten uit dit genus komen oorspronkelijk uit Zuid-Amerika.4 17 
Arachissoorten komen voor in open graslandschappen, bosranden, ondergelopen velden of in semi-18 
droge gebieden.4 Tot het genus Arachis behoren ongeveer 80 soorten en het genus is onderverdeeld 19 
in 9 secties: Arachis, Erectoides, Heteranthae, Caulorrhizae, Rhizomatosae, Extranervosae, 20 
Triseminatae, Procumbentes en Trierectoides.5 De sectie Arachis is de grootste en behelst 31 van de 21 
80 beschreven arachissoorten. Er bestaan zowel eenjarige als meerjarige soorten.5 22 
 23 
2.1 Arachis hypogaea 24 
Arachis hypogaea (de pinda of aardnoot) behoort tot de sectie Arachis binnen het genus Arachis en 25 
is een eenjarige, gedomesticeerde plant die oorspronkelijk in Zuid-Amerika is aangetroffen.5 26 
Inmiddels wordt pinda vanwege zijn eiwitrijkheid en hoge oliegehalte in verschillende delen van de 27 
wereld op grote schaal geteeld in (sub)tropische, semi-droge regio’s of gebieden met een warm 28 
gematigd klimaat.6 A. hypogaea kan slecht tegen vorst en de optimale temperatuur voor vegetatieve 29 
groei ligt ongeveer tussen 240C en 300C.7 De plant wordt ongeveer 30-50 cm hoog en produceert 30 
lichtgele tot dieporanje bloemen die zelden wit van kleur zijn, en bij volledig ontluiking 50-70 mm 31 
lang kunnen worden.6,8 Deze bloemen sterven af binnen 24 uur na volledige opening. Bevruchting 32 
vindt voor een groot deel plaats via zelfbestuiving, maar insectenbestuiving is mogelijk.6,9 Nadat de 33 
bloemen bevrucht zijn, boort de stengel waaraan de peul zit zich in de grond, waarna de peul met 34 
daarin de zaden zich verder ontwikkelt.8 De zaden van de pindaplant zijn glad en zijn ongeveer 8-25 35 
mm groot.10 36 

A. hypogaea is ontstaan vanwege een zeldzame kruising, waarbij het genoom van de twee wilde 37 
voorouders Arachis duranensis (de zogenoemde ‘A genoom species’) en Arachis ipaensis (de 38 
zogenoemde ‘B genoom species’) tot een nieuwe, vruchtbare soort is gehybridiseerd.11 A. hypogaea 39 
heeft hierdoor twee verschillende chromosomenparen, één van elke voorouder, en is daardoor 40 
allotetraploïd (AABB-genoom, 2n = 4x = 40 chromosomen).11  41 
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Op basis van bepaalde morfologische kenmerken zijn er twee subspecies van A. hypogaea (A. 42 
hypogaea subsp. hypogaea en A. hypogaea subsp. fastigiata), die verder zijn onderverdeeld in zes 43 
verschillende botanische variëteiten.12  44 
 45 
2.2 Voorkomen in Nederland en kruisbare verwanten 46 
A. hypogaea wordt incidenteel aangetroffen in Nederland, maar kan zich hier niet handhaven.3,13 A. 47 
hypogaea wordt als kamerplant en tuinplant14,15 verkocht in Nederland en wordt gehouden in de 48 
botanische tuinen van onder meer Amsterdam, Leiden en Utrecht.16 49 

Het blijkt zeer lastig om arachissoorten uit verschillende secties met elkaar te laten kruisen en 50 
wanneer dit in zeldzame gevallen lukt, is de geproduceerde hybride plant vrijwel altijd steriel.6,17 51 
Alle soorten in de sectie Arachis zijn beschreven onder bepaalde omstandigheden te kunnen kruisen 52 
met A. hypogaea, maar een dergelijke hybridisatie resulteert in het algemeen ook in onvruchtbaar 53 
nageslacht.17 Verschillende arachissoorten uit de sectie Arachis, zoals A. cardenasii of A. batizocoi, 54 
worden door kwekers gebruikt in kruisingen met A. hypogaea om resistenties tegen bepaalde ziektes  55 
of plaaginsecten, of gunstige agronomische karakteristieken te verkrijgen.18 Voor kruisingen tussen 56 
A. hypogaea en Arachis monticola, de enige andere tetraploïde soort in het genus Arachis, is 57 
beschreven dat ze tot vruchtbaar nageslacht leiden.4,17,19 Soorten uit het genus Arachis anders dan 58 
A. hypogaea komen niet in Nederland voor. 59 
 60 
3. Eerder COGEM advies 61 
De COGEM heeft niet eerder geadviseerd over inperkingsmaatregelen van plantensoorten uit het genus 62 
Arachis.  63 
 64 
4. Overweging en advies 65 
De pinda wordt incidenteel als adventief aangetroffen in Nederland3,13,16, maar kan zich in Nederland 66 
niet handhaven en komt niet in het wild voor. De plant wordt gekweekt als kamer- en tuinplant14,15 en 67 
wordt gehouden in verschillende botanische tuinen.16 Er komen in Nederland geen kruisbare verwanten 68 
van A. hypogaea voor. 69 
 Bevruchting van pindaplanten vindt hoofdzakelijk plaats door zelfbestuiving, maar 70 
insectenbestuiving is mogelijk.6 Er zijn geen aanwijzingen voor windbestuiving of verspreiding via 71 
reproductieve, ondergrondse plantendelen. De pindaplant vormt grote, zware zaden die zich in de peul 72 
in de grond bevinden,8,10 waardoor aanvullende maatregelen om zaadverspreiding te voorkomen niet 73 
nodig zijn. 74 
 75 
Alles in overweging nemende is de COGEM van oordeel dat bij werkzaamheden met gg-pinda 76 
aanvullende inperkingsmaatregelen niet noodzakelijk zijn. In de tabel hieronder wordt het advies van de 77 
COGEM in tabelvorm weergegeven. 78 
 79 
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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) 

Arachis 
hypogaea 

Z/I W/T - - - - 

Ad A) I = insectenbestuiver, Z = zelfbestuiver. 80 
Ad B) W = in Nederland incidenteel of meerdere keren waargenomen en opgenomen in de Nationale Databank Flora en 81 
Fauna13, T = komt voor in tuinen  82 
 83 
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