
 
 
 
Aan de staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat 
drs. V.L.W.A. Heijnen 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 
 
 
 

DATUM 20 oktober 2022 

KENMERK CGM/221020-02 

ONDERWERP Advies inperkingsmaatregelen gg-Rubus allegheniensis (Kleine trosbraam) 

 
 
Geachte mevrouw Heijnen, 
 
Naar aanleiding van een verzoek dat door Hudson River Biotechnology is ingediend (IG 22-
121_2.13-000), is de COGEM gevraagd om te adviseren over inperkingsmaatregelen voor 
werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-)Rubus allegheniensis (Kleine 
trosbraam). De COGEM adviseert u hierover als volgt.   
  

Samenvatting: 
De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met 
genetisch gemodificeerde (gg-) Rubus allegheniensis (Kleine trosbraam) in kassen en 
kweekcellen, in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling 
ggo.  
R. allegheniensis is een Noord-Amerikaanse bramensoort, die veel is gebruikt voor het 
ontwikkelen van commerciële bramenrassen. Bramenplanten kunnen zich vegetatief 
vermeerderen door afbuigende takken die opnieuw wortelen en via ondergrondse worteluitlopers. 
De meeste bramensoorten vermeerderen zich ook door zaden te vormen. Bramenplanten worden 
bestoven door insecten, maar ook wind kan bij de bestuiving een rol spelen. In Nederland komen 
veel bramensoorten voor. R. allegheniensis is een aantal keer waargenomen in Nederland. 
Kruisingen tussen verschillende bramensoorten komen van nature voor.  
Alles in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat bij werkzaamheden met gg-R. 
allegheniensis naast de standaard inperkingsmaatregelen, insectenbestuiving en windbestuiving 
voorkomen moet worden. Bij werkzaamheden in een vollegrondskas zijn daarnaast aanvullende 
maatregelen noodzakelijk om verspreiding via ondergrondse plantendelen te voorkomen. 
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Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde 
Rubus allegheniensis (Kleine trosbraam) 

 
COGEM advies CGM/221020-02 

 
1. Inleiding 
De COGEM is gevraagd om te adviseren over de benodigde inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden 
met genetisch gemodificeerde (gg-)Rubus allegheniensis (IG 22-121) in verband met de plaatsing van 
deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo. Bijlage 7 bevat een overzichtstabel met 
plantensoorten en aanvullende maatregelen die genomen moeten worden om te voorkomen dat gg-
planten zich bij werkzaamheden in een kas of kweekcel (ingeperkt gebruik) via pollen, zaden of 
reproductieve plantendelen buiten de kas of kweekcel verspreiden.1 
 
Bij werkzaamheden met gg-planten onder ingeperkt gebruik is het van belang dat de verspreiding van 
transgenen in het milieu wordt tegengegaan. De wijze waarop de verspreiding van deze transgenen kan 
plaatsvinden, bepaalt de inperkingsmaatregelen die genomen moeten worden. Naast de standaard 
inrichtings- en werkvoorschriften, zoals beschreven in de Regeling ggo, kunnen aanvullende 
maatregelen noodzakelijk zijn.1 Aspecten die daarbij van belang zijn, betreffen specifieke 
plantenkenmerken, zoals de wijze van bestuiving (zelf-, insecten- en/of windbestuiving), het al dan niet 
voorkomen van de plantensoort of kruisbare verwanten in Nederland; de vorming van ondergrondse 
plantendelen of verspreidingsstructuren (wortelstokken, uitlopers); en de eigenschappen van het zaad 
(grootte en gewicht, plakkerigheid, kiemkracht, ruwheid van het zaadoppervlak, aanwezigheid van 
vruchtpluis of luchtzakken, en vruchtkenmerken die verspreiding van het zaad bevorderen of juist 
beperken (vlezigheid of zaadvastheid)). 
 
2. Taxonomie en naamgeving 
Het genus Rubus (Braam) behoort tot de familie Rosaceae (Rozenfamilie). In dit genus zijn wereldwijd 
meer dan 740 soorten beschreven.2 De taxonomie van het genus Rubus is complex, door spontane 
hybridisatie en facultatieve apomixis.3 Apomixis is een vorm van aseksuele voortplanting. Het zaad dat 
ontstaat, bevat alleen het genetische materiaal van de moederplant. Bij (facultatief) apomictische Rubus-
soorten is er geen fusie van de mannelijke en vrouwelijke gameten, maar is het stuifmeel wel nodig voor 
de ontwikkeling van het zaad (pseudogamie).4,5,6 Doordat er tussen Rubus-soorten soms hybriden 
worden gevormd die zich vervolgens weer (facultatief) apomictisch voortplanten, kunnen deze 
uitgroeien tot nieuwe ‘soorten’.7 In Europa zijn bijna alle inheemse bramen polyploïd, met name 
tetraploïd, en behoren tot een apomictisch complex.3 

Europese bramensoorten worden over het algemeen verdeeld in twee secties: de sectie Rubus en de 
sectie Corylifolii Lindley.8 De sectie Rubus bestaat uit twee subsecties, waaronder de subsectie Rubus. 
Deze subsectie omvat bramensoorten die inheems zijn in Europa en soorten die uit Noord-Amerika 
afkomstig zijn.8 De soort R. allegheniensis behoort tot de sectie Rubus, subsectie Rubus, en is een 
Noord-Amerikaanse bramensoort. De bramensoort kreeg in 1896 de naam Rubus allegheniensis 



COGEM advies CGM/221020-02 
 

2 

vanwege zijn voorkomen in het Allegheny-gebergte, een bergketen in het oosten van de Verenigde 
Staten.9 R. allegheniensis draagt de Nederlandse naam Kleine trosbraam.10,11  
 
3. Karakteristieken van R. allegheniensis 
R. allegheniensis wordt voor zijn vruchten geteeld in Noord-Amerika en in de gebieden van Europa met 
een gematigd klimaat.12 De soort is gebruikt bij de ontwikkeling van vele bramen-cultivars.12,13 R. 
allegheniensis is een bladverliezende struik die 1 tot 3 meter hoog kan worden.14 R. allegheniensis is 
een vaste plant en maakt scheuten waaraan in het tweede jaar vruchten verschijnen.14 De takken van de 
struik zijn rechtopstaand, maar buigen vaak af naar beneden waar ze opnieuw wortelen in de grond.15 
De wortels van R. allegheniensis reiken tot ongeveer 30 cm diep.18 De plant heeft op zijn stengels en 
takken tot 3 mm lange priemvormige stekels.11  

R. allegheniensis groeit in het voorjaar en de zomer, nieuwe scheuten vormen in het eerste jaar nog 
geen bloemen.15 In het tweede jaar vormen zich bloemen op de scheuten die in juni en begin juli 
bloeien.11 R. allegheniensis bloemen zijn tweeslachtig en hebben vijf witte kroonbladeren.14,16,17 Na de 
bloei in het tweede jaar sterven de scheuten af.15 
 
R. allegheniensis groeit op grond met een pH-waarde tussen de 4,6 en 7,5.18 De plant kan een 
minimumtemperatuur aan van -33°C.18 R. allegheniensis wordt omschreven als een diploïde soort, al 
zijn er ook triploïde en tetraploïde varianten gerapporteerd.14,19,20  
 
4. Voortplanting  
Bramensoorten planten zich generatief voort. Het genus Rubus kent veel apomictische soorten, maar R. 
allegheniensis is dit niet.21 R. allegheniensis plant zich seksueel voort en kan hybridiseren met andere 
Rubus-soorten die in dezelfde omgeving voorkomen.21 Hybridisatie tussen Rubus-soorten wordt 
gebruikt om nieuwe cultivars te ontwikkelen en kan ook plaatsvinden onder natuurlijke 
omstandigheden.22,23  

Bramensoorten vermeerderen zich ook vegetatief. Dit gebeurt via takken, die afbuigen naar de grond 
en opnieuw gaan wortelen, en via ondergrondse worteluitlopers.15,24 Bramen-cultivars worden vegetatief 
vermeerderd.31 
 
De bloemen van Rubus-soorten bevatten veel nectar en stuifmeel, en worden bestoven door insecten 
waaronder bijen en hommels.25,26,27 De bestuiving is nodig voor de vruchtzetting van Rubus-soorten.22 
Iedere stamper van de bloem moet individueel bestoven worden om een klein vruchtje te produceren, 
waarbij de vruchtjes samen een samengestelde bramenvrucht vormen. Bij de teelt van bramen worden 
hommels en bijen ingezet voor de bestuiving. Door de open morfologie van de bloemen kunnen zij ook 
via de wind bestoven worden.28 Hoe ver de pollen gedragen kunnen worden door de wind is niet bekend.  
 
5. Zaadkenmerken 
Bramenplanten produceren samengestelde vruchten, de bramen, die bestaan uit kleine steenvruchtjes.13 
De zaden van het genus Rubus zijn meestal netvormig gerimpeld en 2,6 tot 3,7 mm lang.29 Van 
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verschillende Rubus-soorten zijn zaadafmetingen gerapporteerd die variëren van 1,4 x 1,2 x 0,81 mm 
tot 6,0 x 3,5 x 2,35 mm.30 

De meeste zaden van Rubus-soorten hebben een vertraagde ontkieming, omdat de zaden een dubbele 
kiemrust hebben.31 De dubbele rust bestaat uit een harde buitenlaag (‘externe kiemrust’) die 
bescherming biedt tegen zuurstof en water, en de kiemrust van het embryo (‘interne kiemrust’) die 
gereguleerd is door biochemische of biofysische processen.32 Voor de ontkieming van Rubus-zaden is 
over het algemeen scarificatie (het beschadigen van de buitenste harde laag) en stratificatie (een koude 
periode) nodig.13 Het scarificeren van Rubus-zaden met zwavelzuur kan de ontkieming bevorderen.31  
  
6. Het voorkomen in Nederland 
Meerdere soorten uit het genus Rubus zijn inheems in Nederland.33 De soort R. allegheniensis is niet 
inheems en is slechts op enkele plaatsen waargenomen.34 Er zijn waarnemingen van R. allegheniensis 
in 1992 in het Bergher bos in Gelderland en in 1949 in de proeftuin van het biologisch station te Wijster, 
Drenthe. In 2004 en 2013 is de soort waargenomen in een bos buiten de bebouwing van Maarn.11 Er zijn 
geen recente waarnemingen van R. allegheniensis gerapporteerd.35,36 R. allegheniensis is niet 
opgenomen in Heukels’ Flora, hierdoor wordt de soort als hij er staat mogelijk niet altijd herkend en 
aangezien voor één van de vele andere Rubus-soorten.7  

In Nederland worden bramen buiten in de volle grond en in kassen geteeld.37 In 2020 betrof het areaal 
bramen in Nederland 51 hectare.38 Het is niet bekend welk deel van het Nederlandse areaal bestaat uit 
cultivars die zijn afgeleid van R. allegheniensis. 
 
7. Eerder COGEM advies 
De COGEM heeft niet eerder geadviseerd over R. allegheniensis of over andere soorten die tot het 
geslacht Rubus behoren. 

 
8. Overweging en advies 
De Noord-Amerikaanse bramensoort R. allegheniensis is een aantal keer waargenomen in Nederland, 
maar wordt nog niet aangemerkt als ingeburgerde soort. Mogelijk wordt de soort ondergerapporteerd. 
In Denemarken, het zuiden van Zweden en in Duitsland is deze soort waargenomen.42,39 In Duitsland 
komt de soort vooral voor in gebieden dichtbij bebouwd gebied, in struiken en aan de randen van bossen, 
maar ook op afgelegen locaties.29 In Duitsland wordt R. allegheniensis beschouwd als een verwilderde 
soort.40,41,42 Gelet op het bovenstaande acht de COGEM het aannemelijk dat R. allegheniensis zich in 
Nederland kan vestigen.  
 
R. allegheniensis plant zich seksueel voort.21 Het stuifmeel van R. allegheniensis wordt verspreid door 
insecten.25,26,27 Door de open morfologie van de bloemen, waarbij de meeldraden duidelijk zichtbaar 
zijn, kan de wind ook een rol spelen bij de bestuiving.28 Hybridisatie komt van nature voor tussen Rubus-
soorten.22 R. allegheniensis is gebruikt bij het ontwikkelen van vele cultivars.12,13 Derhalve acht de 
COGEM de kans aanwezig dat ook R. allegheniensis zou kunnen hybridiseren met inheemse Rubus-
soorten of cultivars, en sluit niet uit dat eventuele nakomelingen zich zouden kunnen voortplanten.  
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De COGEM merkt op dat ook bij apomictische Rubus-soorten het stuifmeel terecht kan komen op een 
seksueel voortplantende Rubus-soort. Apomixis is derhalve niet een eigenschap waarmee kruising 
uitgesloten kan worden.  
 
Zaden van Rubus-soorten zijn meestal 2,6 tot 3,7 mm lang en netvormig gerimpeld.29 Bramensoorten 
vermeerderen zich ook vegetatief, via takken die afbuigen naar de grond en opnieuw wortelen, en via 
ondergrondse worteluitlopers.18,24 De wortels van R. allegheniensis reiken tot ongeveer 30 cm diep.18 
Het is niet uitgesloten dat R. allegheniensis via ondergrondse worteluitlopers buiten een kas terecht zou 
kunnen komen. 
 
Het bovenstaande in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat bij werkzaamheden met gg-
R. allegheniensis insectenbestuiving en windbestuiving voorkomen moet worden. Tevens acht zij 
aanvullende maatregelen nodig om de verspreiding van ondergrondse plantendelen te voorkomen, 
indien er wordt gewerkt in een vollegrondskas. 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 

Rosaceae Rubus 
allegheniensis 

I/W - + + Ja Bij vollegrondskassen 
verspreiding van 
ondergrondse plantendelen 
voorkomen 

Ad A) I = insectenbestuiver, W = windbestuiver 

Ad B) - = vestiging niet uitgesloten; wilde en gecultiveerde verwanten aanwezig 
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https://www.gbif.org/occurrence/map?taxon_key=8235931 (bezocht op 17-10-2022) 

https://waarneming.nl/species/search/?q=Rubus&species_group=0
https://www.verspreidingsatlas.nl/9730
https://edepot.wur.nl/156688#:%7E:text=Vanaf%20omstreeks%201930%20worden%20in,de%20tweede%20plaats%20komt%20Chester
https://edepot.wur.nl/156688#:%7E:text=Vanaf%20omstreeks%201930%20worden%20in,de%20tweede%20plaats%20komt%20Chester
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84470NED/table
https://www.naturbasen.dk/art/12909/allegheny-brombaer
https://daten.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php?taxnr=4933&suchtext=rubus%20&g=0&de=0
http://www.rubus-sh.de/allegheniensis/allegheniensis.pdf
https://www.gbif.org/occurrence/map?taxon_key=8235931

