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Programma

• Welkom door Esther den Hertog/ Flower Science

• Welkom en introductie door Bas Reichert/ CEO BaseClear

• Presentaties:
• Ron Dirks, CEO Future Genomics Technologies: Het Tulpen 

genoom: Technologieontwikkeling voor de veredelingssector
• Prof.dr. Peter Klinkhamer, Hoogleraar Evolutionaire 

plantenecologie, Institute of Biology Leiden (IBL) Universiteit 
Leiden:  Plantenstoffen als strategie om ziekteresistente rassen 
te ontwikkelen

• Leon Mur, CEO Spadix: Moleculaire serviceprovider voor de 
veredelingssector

• Rondleiding door BaseClear

• Netwerkborrel

• 18.30 uur Einde bijeenkomst



Bas Reichert

BaseClear
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Het Tulpen genoom: 
Technologieontwikkeling voor de 

veredelingssector

Ron Dirks

BaseClear, Leiden, 15 November 2018





• Order Liliales

• All garden tulips are hybrids
(Tulipa x gesneriana) 

• Clonal (bulb) propagation of 
cultivars

• Seed to flower → 5 years

• Seed to bulb sale → 25 years

• No molecular breeding

Why sequence tulip?



Tulip: ~34 Gb
Tulipa gesneriana

Orange sherpa

Why not sequence tulip?



Illumina genome projects performed at FG-Tech (ZFS)

European eel
PLoS ONE, 2012

Japanese eel
GENE, 2012

Common carp
Zebrafish, 2012
BMC genomics, 2016

King cobra
PNAS, 2013



150 million short reads (2 x 75 nt)

blood sample → DNA → shearing

~ 1.5 million contigs

~ 186 thousand scaffolds (draft genome)

bioinformatics

bioinformatics

draft genome sequencing strategy
European eel (Anguilla anguilla); estimated genome size ~ 0.9 Gb



new European eel genome sequencing challenge

19 chromosome pairs

~ 186 thousand scaffolds

room for
~10,000 x

improvement

karyotype of A. Anguilla
Sola et al., 1984



contig assembly via stitching of short reads

contigs cannot be assembled beyond repeats
that are longer than sequence reads

original
chromosome
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Alignment-free phylogeny Genome size (FACS)Repeat content

Repeats in tulip genomes



contigs can be assembled beyond repeats using
sequence reads that are longer than the repeat
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What do we need?

• Revolutionary sequencer that produces 
very many and very long reads



Nanopore sequencing at FG-Tech
• MinION sequencing since 2014

• PromethION sequencing since 2016

MinIONGridION

PromethION



Voltage across the membrane → tiny current through pore (picoA!)

+

-

Strand sequencing

image source: Oxford Nanopore Technologies

• No theoretical limit in read length

• Longest reported read is 2,272,580 nucleotides (> most yeast chromosomes)

• PromethION can produce Terabases per day



✓Revolutionary sequencer that produces 
very many and very long reads

What else do we need?

• Revolutionary software that assembles 
very many long reads very fast



Huge bioinformatics challenge
Long-read assembly complexity
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Sparse assembly

• Use only a few informative parts of long reads for assembly

• TULIP: The Uncorrected Long-read Integration Process

ignore during
assembly

try to fit to
other reads

Christiaan Henkel



Lightweight assembly



Our new assembly pipeline
TULIP: The Uncorrected Long-read Integration Process

19 chromosomes

~ 186 thousand scaffolds

~ 80 x
improvement

~ 2366 scaffolds

Nanopore
sequencing

I have a 
860 Mb 
genome



Canu v1.4
(35x Nanopore)

Tulipa-julia v1.0
(35x Nanopore)

Marvel
(50x PacBio)

Assembly length (Mbp) 2646 2769 2753

N50 (Mbp) 6.4 3.7 26.6

# contigs 2886 5333 893

Compute time (CPU hrs) 151000 5 126980

Comparative test of Tulipa julia using
long read training set of human genome

X-axis: all 23 known human chromosomes

Y-axis: all Tulipa-julia contigs



All necessary tools are now available

✓Revolutionary sequencer that produces 
very many and very long reads

✓Revolutionary software that assembles 
very many long reads very fast
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Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Peter Klinkhamer

Plant Natural Products &

Biobased Economy

Health Tuinbouw en uitgangsmaterialen



Discover the world at Leiden University

Institute of Biology 

Leiden University (IBL)

Giiles van Wezel (Scientific Director)



Discover the world at Leiden University

IBL clusters and themes

Annemarie Meijer

Peter Klinkhamer

Gilles van Wezel



Plant Sciences and Natural Products

Gen technologie
Ontwikkelingsbiologie

Bioactieve 
stoffen



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Fundamenteel wetenschappelijke 
vragen m.b.t. inhoudstoffen

Tot evolutionaire ecologie

Natural Products Lab: uniek 

metabolomics platform (NMR)metabolomics

Van moleculaire biologie



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Hoeveel inhoudstoffen van planten zijn er bekend?

• 250.000 in totaal bekend

• 30.000 in een enkele plant

• 4000 nieuwe ieder jaar ontdekt

• 85% van alle soorten niet onderzocht



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Wat is de functie van inhoudstoffen voor planten?
(Plantenstoffen reguleren de interactie van een plant met zijn 
omgeving)

• Bescherming

• Communicatie

• Concurrentie



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

In welke gebieden worden inhoudstoffen toegepast?

• Geurstoffen
• Kleurstoffen
• Smaakstoffen
• Cosmetica
• Herbiciden
• Pesticiden
• Gezondheid
• Geneesmiddelen
• Groene oplosmiddelen

(NADES)

Groene gewas 

bescherming

Health



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Leren van de natuur: NADES

• De meeste inhoudstoffen zijn slecht oplosbaar in water

• Hoe kunnen inhoudstoffen dan gesynthetiseerd, 
getransporteerd en opgeslagen worden in planten?

Young Choi



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Toveren met suikers
Een geheel nieuwe klasse van oplosmiddelen ontdekt (NADES) 

en gepatenteerd

Typische NADES 1: sucrose, 2: fructose, 3: glucose, 

4: malic acid, 5: sucrose-fructose-glucose (1:1:1, mole/mole), 6: sucrose-malic 

acid (1:1, mole/mole). 



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Toepassingen Nades

• Voedsel (private partner Frutarom)
• Cosmetica (Gattefosse)
• Groene gewasbescherming (seed coating: Incotec)
• Health (Winclove: probiotics)

Verdere onderzoeksamenwerking o.a.:
• LACDR (NADES toepassing voor proteine en peptide geneesmiddelen), 

• LUMC (NADES voor Drug Delivery Systems)



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Groene gewasbescherming

• Veredeling 
• Manipulatie
• Pesticiden uit planten

Nieuwe gewassen voor de productie van beschermende stoffen?

Projecten met private partners:
STW: A metabolomic resistance test (Chrysanten breeders)
STW: Perspectief Topsector T&U: Groene Gewasbescherming (RijkZwaan, 

ENZA zaden. IncoTec, Chrysanten breeders)
Mechanische trips resistentie in tomaat (RijkZwaan)

Plantenstoffen kunnen gebruikt worden als merkers voor resistentie
Plantenstoffen kunnen gebruikt worden als bestrijdingsmiddel



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Health

Plant extracten tegen kanker

Ewa Snaar-Jagalska en Young Choi



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

50%

14%

36%
Natural Products

Synthetic (NP)

Synthetic 

140 nieuwe anti-kanker middelen sinds 1940

Health: anti-kanker als voorbeeld 



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Testing anti-cancer properties of plant extracts

Effects on cell growth/shape 

Effects in zebrafish cancer models 

Effects in mice cancer models

Purification active compounds

Plant extracts

Clinical trials



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

control Ginkgo Taxol

Taxus Vinca Kielmeyera

2013-03-20

Plant extracts inhibit prostate cancer cell shape and Kielmeyera induces cell death



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Geneesmiddelen uit planten: lage opbrengst hoge 
prijs

Serpentine tranquilizer
ajmalicine circulatory stimulant
vincristine anti-tumor agent
vinblastine anti-tumor agent

Lage productiviteit 0.001–0.0003% hoge prijs ($10000–25000/g)



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Hoe kunnen we de productie van inhoudstoffen verhogen?

- Verbeterde extractie en beschikbaarheid (NADES)
- Enzymatisch (Biotransformation)
- Klassieke veredeling
- Gentechnologie



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Een intelligente cel als fabriek voor 

geneesmiddelen 

◼ Een EU seventh framework project

◼ 14 academische partners en  3 private partners 

◼ Engineering van biosynthese routes

Johan Memelink



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Leiden als internationaal centrum voor Natural Products

Nieuwe verdien modellen voor de Topsector T&U? 

Extracten  bibliotheek

• Extracten en plantenstoffen
• Plantensoorten
• Families: 205
• Genera: 928
• Rassen: 1,301
• Plantenstoffen: 2,245
• Voor één gewas: 1-3 organen, bijv. bladeren, wortels …
• Extracten
• Ruw: 2,240
• Opgeschoond*: 2,240
• *Ruwe extracten waaruit suikers, vetzuren, biopolymeren, zouten, aminozuren en tannines zijn 

verwijderd
• Platen
• Crude: Ruw: 96-put platen met 80 extracten per plaat
• Opgeschoond: 384-put platen met 80 extracten per plaat



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Leiden en Topsector Tuinbouw en 
Uitgangsmaterialen

Naturalis Biodiversity Centre
Tuinbouw en Bollenteelt
Hogeschool Leiden
Science Faculty
• IBL (Biologie)
• CML (Milieubiologie)
• LIC (Chemie)
• LACDR (Drug research)
LUMC
BaseClear, FGT, Spadix, 
Phytagoras, HBD,
Explant, ZF screens, 
MIMETAS etc.

biodiversiteit

wetenschap

bedrijven



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Wat kunnen we U bieden?

• Ideeën
• Netwerk
• Literatuur studies
• Snelle beperkte analyses voor haalbaarheids studies
• Studentenprojecten
• Onderzoeksprojecten (privaat en gesubsidieerd)



Leon Mur/ 
Spadix

Moleculaire 
serviceprovider 

voor de 
veredelingssector



Your molecular service provider in plant breeding
Leon Mur
CEO & Co-founder



Spadix’s missie is om door het ontwikkelen en aanbieden van 

geavanceerde veredelings - en kwaliteitscontrole services impact te

genereren voor de planten veredelings sector. Innovatieve

technlogien en partnerships staan central in onze aanpak. 



Faciliteren van de ontwikkeling, implementatie en

(routinematige) toepassing van geavanceerde

veredelings- en kwaliteitscontrole technologieen.

Fee for services
Co-development



• Ontwikkelingen op het gebied van ‘gene discovery’, -omics 
data en bioinformatica

• Genotype - fenotype gap wordt kleiner

• Next generation sequencing

• SNP discovery en genotyperings platforms

• ‘Outsourcing’ trend 





Technologie ontwikkeling Faciliteiten

Agri toepassingen



Services

BioinformaticaPlantkwaliteit & gezondheid

Moleculaire veredelingPlantgenomen & transcriptomen



Plantgenomen & transcriptomen

1. Toolbox ontwikkeling

• Genome sequencing en assembly
• Transcriptomen
• SNP discovery

2. Trait discovery

• Identificeren van genen
• Merker ontwikkeling



Mutant analyse – gen kandidaat

ActinWT-L1

Mut-L1

Mutant locusWT-L1

Mut-L1



Moleculaire veredeling

1. Genotyping services 
• Toepassing van moleculaire merkers

2. Genetische variatie

• Induceren van genetische variatie (EMS)

• Gerichte selectie van mutantgenen

• Mutatie veredeling



Plantkwaliteit en -gezondheid

Identificatie pathogenen Rasechtheid en -zuiverheid



Bioinformatics

• Tulipa Yulia v1.0 (FGT)

• En alle overige tools die nodig zijn ter

ondersteuning van de services



Spadix B.V. - Leiden - the Netherlands 

• 800 M2 moleculair biologische laboratoria
• Gescheiden pre- en post laboratoria
• Gescheiden labkeukens (spoel, buffers), afvoer materialen
• Laminar flow- en PCR kabinetten
• ML2-niveau
• 12.500 projecten per jaar
• 1.000.000+ genoom analyses per jaar
• Jaarlijks 15% groei



Spadix B.V. - Leiden - the Netherlands 

• Voorbewerken en opwerken van monsterstromen en
reacties
• Beckman en Packard robot apparatuur
• Thermocyclers 

• Analyse (kwali- en kwantitatief)
• Real-time

• PCR 7500 ABI
• Quantstudio

• ABI 3730 XT Sanger sequencers
• Illumina MiSEQ
• Illumina HiSEQ 2500 
• Illumina NovaSeq
• Pacbio Sequel (Long read)
• Minion
• Gridion
• Promethion (Ultra long read)
• KASP (IBL)
• Biomerieux Maldi-TOF (bacteriele identificaties)



Contactgegevens

Dr. Leon A. Mur
CEO & Co-founder

M: +31 (0)6 1639 8700
E: leon.mur@spadix.nl

Sylviusweg 74
2333 BE Leiden
The Netherlands
T: +31 (0)71 204 8412
www.spadix.nl

mailto:leon.mur@spadix.nl
http://www.spadix.nl/


Rondleiding & 
Netwerkborrel

Leuk dat je er 
was!


