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Facts and figures about genetically modified organisms
April 2008
crops which go straight from farmer to industrial
processor.

Every year, an organisation funded by the genetic
engineering industry called the International Service
for the Acquisition of Agri-biotech Applications
(ISAAA) publishes new figures and highlights the
increase in the acreage of land planted with
genetically modified organisms (GMOs) across the
1
world .

A decade after GM maize was first marketed, six of
the world’s top 10 maize producing countries are
100% GM-free. Even in the US, GM maize
represents less than half of all maize grown.
Worldwide, just 7.5% of farmland is planted with
1
GMOs. The world map in the ISAAA report shows
countries where up to 50,000 hectares are planted
with GMOs, failing to indicate that most of these
countries plant only a few hundred hectares. Claims
that Europe is alone in not planting GM crops are
patently inaccurate.

These are the facts that the ISAAA does not put in
its press release:
•

92% of arable land around the world is GMO
free;

•

Only four countries grow almost 90% of the total
GM crops;

•

176 out of the 192 countries grow no GMOs at
all;

•

In over 10 years on the market, only four GM
crops are grown in significant quantity – soya,
maize, cotton and oil-seed rape (canola). These
four crops represent 99% of GMOs sold;

•

Virtually 100% of world acreage planted with
commercial GM crops have one or both of just
two traits: herbicide-tolerance and insectresistance.

In Europe, ISAAA stated a 77% increase in
cultivation of GMOs in 2007, still only 0.119 % of
agricultural land was planted with such crops. (This
is how a very small increase in acreage can be made
to look like enormous progress.) For comparison, in
2006 organic farmland represented 4% of EU
agricultural land, covering an area larger than 6.8
million hectares managed by over 170,000 farms.
With these poor results, is it any surprise that US
government representatives and agro-chemical
lobbyists are putting such pressure on Europe and
developing countries to accept GMOs?

The power of public relations over fact
In its heavily promoted reports, the ISAAA assumes
that the entire population of any country where
GMOs are grown benefits from GM crops. It
calculates, for example, that 80 million people in
Germany - the total population - benefit from GMO
2
crops, even though the 23km of German soil
planted with GMOs could barely support 4,000
people, let alone 80 million.
Claims that GM crops increase yields are similarly
exaggerated. The GM crops currently
commercialised are either tolerant to herbicides or
insect resistant. Herbicide-tolerant crops do not
increase yields. Insect-resistant GM crops may
increase yields in years of high infestation by the
target pest, but this leads pests to develop
resistance in the medium and longer term. Studies in
2
Europe found that yield depend on the crop variety
rather than on the genetic modification applied.
Studies have also found lower yields from GM
insect-resistant maize compared to conventional
non-GM maize.

The four countries that grow 90% of GMOs
worldwide are the US (53%), Argentina (18%), Brazil
(11.5%) and Canada (6.1%).
Almost all GM crops currently released belong to
four companies: Monsanto, Dupont, Syngenta and
Bayer. Monsanto sells more than 90% of all GM
seeds worldwide. In recent years it has stopped
selling or developing GM wheat, tomatoes, potatoes
and bananas. It has given up trying to sell GMOs
direct to the public, and now focuses on commodity

3
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Neither does planting GM crops reduce the use of
chemical pesticides on farmland, despite what agrobiotechnological companies claim. In fact, from
1996 to 2004 parallel to increasing cultivation of GM
crops in the US there was an observed 55,000,000
3
kg increase in pesticide use, a 4.1% rise.

References
1 James, Clive. 2007. Global Status of Commercialized Biotech - GM
Crops: 2007. ISAAA Brief No. 37. Executive summary. ISAAA: Ithaca,
NY. http://www.isaaa.org/
2 Ma, B.L., & Subedi, K.D. 2005. Development, yield, grain moisture
and nitrogen uptake of Bt corn hybrids and their conventional nearisolines. Field Crops Research 93: 199–211.

The target pest insects will inevitably develop
4
resistance to the pesticides produced by GM crops.
This will oblige farmers to apply both greater
quantities and additional varieties of insecticide in
the coming years. The main beneficiaries then
become the companies that make pesticides, which
are often the same companies that make GMOs.

3 Benbrook, Charles M. 2004. Genetically Engineered Crops and
Pesticide Use in the United States: The First Nine Years. BioTech
InfoNet Technical Paper Number 7, October 2004: 39-40
4 Tabashnik, B.E., Gassmann, A.J., Crowder, D.W. & Carrière, Y. 2008.
Insect resistance to Bt crops: evidence versus theory. Nature
Biotechnology 26: 199-202.
5 International Assessment of Agricultural Science and Technology for
Development (IAASTD) 2008. Synthesis Report Executive Summary.
http://www.agassessment.org/

Any perceived benefits of GM crops – such as
increased yields in occasional years and reduced
insecticide usage – are thus short-lived.
Meanwhile, various scientific studies have concluded
serious and valid concerns on the effects of these
crops on ‘non-target’ organisms such as butterflies
and predators of the target pests.
Recently, the International Assessment of
Agricultural Science and Technology for
5
Development brought together 400 scientists, UN
agencies, governments, non-governmental
organisations, industry and farmer associations
across the globe for a four-year scientific project.
This is the equivalent for agriculture as is the IPCC
report for climate change. The Synthesis Report,
endorsed by 60 governments, concludes that
genetically modified crops are not a solution for
poverty, hunger or climate change.

Greenpeace European Unit. www.greenpeace.eu
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The World Agriculture Report 2008: Results and Recommendations
International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD)
Greenpeace, May 2008
Millions of people are facing food shortages, unaffordable food prices and in many cases, hunger. Global grain
reserves are declining, and grain prices are skyrocketing. There are many underlying factors for the current crisis,
from bad harvests due to climate change, unjust distribution of food, diversion of grain to fuel cars, or the global
increase in meat consumption.
In this situation, the first ever scientific assessment of global agriculture, finished in April 2008, calls for fundamental
change in farming practices, in order to address soaring food prices, hunger, social inequities and environmental
disasters. The report, commonly known as the World Agriculture Report, is formally called the International
Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD).
The IAASTD report is a call for governments and international agencies to redirect and increase their funding towards
a revolution in agriculture that is firmly agro-ecological. The core message of the final IAASTD report is the urgent
need to move away from destructive and chemical-dependent industrial agriculture and to adopt environmental
modern farming methods that champion biodiversity and benefit local communities. More and better food can be
produced without destroying rural livelihoods or our natural resources. Local, socially and environmentally
responsible methods are the solution. The IAASTD also concluded that such techniques as genetic engineering are no
solution for soaring food prices, hunger and poverty.
This briefing paper summarises the history and importance of the IAASTD, quotes some of its key results. The final
report of the IAASTD, published in April 2008, is likely to become a key reference point for future national and
international investments in agricultural research.

The background
The IAASTD goals
The IAASTD’s key objective was to provide information for decision makers on how to structure agricultural research
and development to cope with current and future challenges. The IAASTD is a scientific assessment, very similar to
the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). At its heart is the work of over 400 scientists from all around
the world who took stock of the current situation in global agriculture and identified some key challenges and options
for action for the future of farming.
The IAASTD was guided by broad set of goals: “the reduction of hunger and poverty, the improvement of rural
livelihoods and human health, and facilitating equitable, socially, environmentally and economically sustainable
development.”1 The challenge was to simultaneously meet development and sustainability goals while at the same
time increasing agricultural production.
The focus of the IAASTD was on the role of new scientific developments, with equal emphasis on local and
traditional knowledge and formal research. The term coined by the IAASTD was ‘AKST’ – Agricultural Knowledge,
Science and Technology.

The process
The IAASTD is a unique collaboration initiated by the World Bank in partnership with a multi-stakeholder group of
organisations, including the United Nations Food and Agriculture Organisation, United Nations Development
Programme, United Nations Environmental Programme, the World Health Organisation and representatives of
1

Global Summary for Decision Makers, p. 4
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governments, civil society, private sector and scientific institutions from around the world. Also Greenpeace
participated as an author to the report and was part of the Bureau that governed the IAASTD.

The outcome
The scientists wrote six detailed reports: one global assessment and five regional assessments (1. Sub-Saharan Africa,
2. East and South Asia and the Pacific, 3. Latin America and the Caribbean, 4. Central and West Asia and North
Africa, 5. Europe and North America). Each of these reports is summarised in a Summary for Decision Makers. In
addition, a Synthesis Report was prepared based on all six underlying reports and focussing on cross-cutting issues
such as agrofuels or biotechnology.
In April 2008, nearly 60 governments signed the IAASTD’s final reports in Johannesburg, South Africa. The
underlying reports were accepted by governments without a detailed discussion, while the Global Summary for
Decision Makers and the Executive Summary of the Synthesis Report – the two key final documents – were
negotiated line by line by government delegates in Johannesburg.

The non-signatories
The United States, Canada and Australia did not approve the IAASTD reports. A few months earlier, also the
biotechnology industry left the process. They all accuse the assessment of being ‘unbalanced’ and are attacking the
authors’ independence – despite the fact that all of them were among the stakeholders who selected the report’s
authors. One of the lead authors on biotechnology was even a representative of the genetic engineering industry. By
abandoning the assessment, the companies are challenging and attacking the independence of scientists, but the move
of the big monoculture countries and the industry had no negative impact on the overall acceptance of the IAASTD.
As one of the co-chairs of the IAASTD, Hans Herren, put it in Johannesburg: “The losers are the ones that did not
make it to the end.”

The importance of the IAASTD report
The IAASTD report is not a legally binding document, or a treaty such as the Kyoto Protocol. Similar to the World
Climate Report (IPCC), the World Agriculture Report is a global scientific stocktaking of the state of agriculture. It
presents Options for Actions for governments and funders to bring the much needed paradigm shift in agriculture
about, but none of these options are legally binding.
However, it is hard to imagine that any political decision maker in the field of food and farming can ignore the
report’s findings. The power of the report is its balanced, scientific and sobering view on the facts. It will, though,,
require substantial work in the coming years to alert the relevant decision makers about the report and its key findings.
Very similar to the first IPCC reports in 1988, the World Agriculture Report is still known only by parts of the
scientific community and few decision makers – the target audience of the report.
It is important that all funding organisations, research institutions, governments, regulatory authorities, farmers
organisations and NGOs are made aware of the report and its key findings, and use it to its maximum effect.
Considering that it this the first ever scientific assessment of global agriculture, many governments, organisations and
individuals would benefit greatly from being able to reference the reports when shaping agricultural policy.

The IAASTD Summary for Decision Makers on…2
In the following, we document some of the scientists’ conclusions in the Summaries of the IAASTD reports, as
approved by governments in Johannesburg.

… the need for change in global agriculture
“The ecological footprint of industrial agriculture is already too large to be ignored, and projected increases in
future global environmental changes could make the footprint even larger.” (Global Summary, p. 33)
“Successfully meeting development and sustainability goals and responding to new priorities and changing
circumstances would require a fundamental shift in AKST, including science, technology, policies, institutions,
capacity development and investment. (SR Summary, p. 6)
“Emphasis on increasing yields and productivity has in some cases had negative consequences on environmental
sustainability.” (Global Summary, Key Finding 3, p. 8).

2

All quotes are verbatim from the final approved texts of the Global Summary for Decision Makers (‘Global
Summary’), the Executive Summary of the Synthesis Report (‘SR Summary’) or the Summary of the Latin American
& Carribean report, as downloaded from www.agassessment.org on 24 April 2008.
-2-
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“Over the last century, the agricultural sector has typically simplified production systems to maximize the harvest of a
single component (…) this has often led to degradation of environmental and natural resources.” (Global Summary,
p. 21)
“Natural resources, especially those of soil, water, plant and animal diversity, vegetation cover, renewable energy
sources, climate, and ecosystem services are fundamental for the structure and function of agricultural systems and
for social and environmental sustainability, in support of life on earth. Historically the path of global agricultural
development has been narrowly focused on increased productivity rather than on a more holistic integration of
natural resource management with food and nutritional security. A holistic, or systems-oriented approach, is
preferable because it can address the difficult issues associated with the complexity of food and other production
systems in different ecologies, locations and cultures.” (SR Summary, p. 17)
“Agriculture operates within complex systems and is multifunctional in its nature. (…) The concept of
multifunctionality recognizes agriculture as a multi-output activity producing not only commodities (food, feed, fibers,
agrofuels, medicinal products and ornamentals), but also non-commodity outputs such as environmental services,
landscape amenities and cultural heritages.” (Global Summary, Key Finding 6 and box on multifunctionality, p. 9)

… reducing chemical inputs in agriculture
“Toxic agrochemicals applied in a wide range of agricultural systems result in overexposure adversely
affecting the health of producers, laborers and communities. (…) The health and environmental risks and
effects of agrochemicals have been extensively documented in the scientific and medical literature.”
(Global Summary, p. 20)

… food security and the need to invest more in ecological agricultural research
“An increase and strengthening of agricultural knowledge, science and technology (AKST) towards agroecological
sciences will contribute to addressing environmental issues while maintaining and increasing productivity.”
(Global Summary, Key Finding 7, page 10)
“Policies that promote sustainable agricultural practices (…) stimulate more technology innovation, such as
agroecological approaches and organic farming to alleviate poverty and improve food security.” (Global Summary,
Options for Action, p. 33)
“More and better targeted AKST investments, explicitly taking into account the multifunctionality of agriculture (…)
can help advance development and sustainability goals.” (Global Summary, Key Finding 20, p. 13).
“There is growing concern that opening national agricultural markets to international competition before basic
institutions and infrastructure are in place can undermine the agricultural sector, with long term negative effects for
poverty, food security and the environment.” (SR Summary, p. 19)

…the future ecological model of farming
“AKST systems are needed that enhance sustainability while maintaining productivity in ways that protect the
natural resource base and ecological provisioning of agricultural systems. Options include improving nutrient,
energy, water and land use efficiency; improving the understanding of soil-plant-water dynamics; increasing farm
diversification; supporting agroecological systems, and enhancing biodiversity conservation and use at both field
and landscape scales.” (SR Summary, p.9)
“Policy options include ending subsidies that encourage unsustainable practices.” (SR Summary, p.9)
Examples involving better resource management include improved soil and water management to increase water
retention and decrease erosion; (…) wider deployment of soil conservation measures; (…) modeling of pest and alien
species dynamics to reduce reliance on chemicals to maintain human and ecosystem health while addressing
emerging pest threats posed by climate change. Integrated crop, tree, livestock and fish systems can be intensified and
managed as multifunctional agricultural systems with less negative consequences to ecosystems.” (Global Summary,
Options for Action, p. 27)
“Investment opportunities in AKST that could improve sustainability and reduce negative environmental effects
include resource conservation technologies, improved techniques for organic and low-input systems; a wide range of
breeding techniques for temperature and pest tolerance; (…) increasing water use efficiency and reducing water
pollution; biocontrols of current and emerging pests and pathogens; biological substitutes for agrochemicals; and
reducing the dependency of the agricultural sector on fossil fuels.” (SR Summary, p. 9)
“Other policy approaches that are already in use in various countries, which would reduce the negative footprint of
agriculture include taxes on carbon, agrochemical use and water pollution. (…) Another option includes prohibiting
-3-
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particularly damaging practices in highly vulnerable ares (e.g. deforestation in tropical forest margins, use of toxic
chemicals in watershed headways and near streams).” (Global Summary, Options for Action, p. 34).
“Sustainable agricultural practices are part of the solution to current environmental change. Examples include
improved carbon storage in soil and biomass, reduced emissions of CH4 and
N2O from rice paddies and livestock systems, and decreased use of inorganic fertilizers.“ (Global Summary, p. 21)
“One technique for land rehabilitation is agroforestry, which has developed community-based techniques in land
rehabilitation that offer opportunities to increase yields of staple food crops and create productive mixed cropping
systems.” (Global Summary, p. 28)

… on the best approach to climate change adaptation and mitigation
“Some “win-win” mitigation opportunities have already been identified. These include land use approaches such as
lower rates of agricultural expansion into natural habitats; afforestation, reforestation, increased efforts to avoid
deforestation, agroforestry, agroecological systems, and restoration of underutilized or degraded lands and
rangelands and land use options such as carbon sequestration in agricultural soils, reduction and more efficient use
of nitrogenous inputs.” (SR Summary, p. 16)

… on food sovereignty
“Food sovereignty is defined as the right of peoples and sovereign states to democratically determine their own
agricultural and food policies.” (Global Summary, p. 18)

…genetically engineered crops
“A problem-oriented approach to biotechnology3 R&D would focus investment on local priorities identified through
participatory and transparent processes, and favor multifunctional solutions to local problems.” (SR Summary, p.
15)
“The impacts of transgenic plants, animals and microorganisms are currently less understood. This situation calls
for broad stakeholder participation in decision making as well as more public domain research on potential risks.”
(Global Summary, p. 20).
“Assessment of modern biotechnology is lagging behind development; information can be anecdotal and
contradictory, and uncertainty on benefits and harms is unavoidable. There is a wide range of perspectives on the
environmental, human health and economic risks and benefits of modern biotechnology, many of which are as yet
unknown.” (SR Summary, p. 14)
„Biosafety policies that (…) assure the avoidance of genetic contamination in centers of origin and diversity. (…)
At the discretion of each country, the regulatory framework could include the possibility of preventing the use in
the centers of origin and genetic diversity.” (Summary of the regional report on Latin American and the Caribbean,
Spanish original, p. 20)
“The application of modern biotechnology outside containment, such as the use of GM crops is much more
contentious. For example, data based on some years and some GM crops indicate highly variable 10-33% yield gains
in some places and yield declines in others.” (SR Summary, p. 14)
“An emphasis on modern biotechnology without ensuring adequate support for other agricultural research can alter
education and training programs and reduce the number of professionals in other core agricultural sciences.” (SR
Summary, p. 14)
“Recognition of consumer preference with respect to GM products; (…) ensure no cross-contamination.” (Global
Summary, table 1, policy approaches to advance development and sustainability goals)
“In regions or countries that choose to produce GMOs, the regulation should be based on the precautionary principle
and the right of consumers to have an informed choice, for example through labeling.” (Summary of the regional
report on Latin American and the Caribbean, Spanish original, p. 20)

3

The IAASTD uses a very broad definition of the term ‘biotechnology’: “It is a broad term embracing the
manipulation of living organisms and spans the large range of activities from conventional techniques for
fermentation and plant and animal breeding to recent innovations in tissue culture, irradiation, genomics and markerassisted breeding (MAB) or marker assisted selection (MAS) to augment natural breeding.” (Global Summary, p. 11).
-4-
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…patents
“Regimes of intellectual property rights that protect farmers and expand participatory plant breeding and local
control over genetic resources and their related traditional knowledge can increase equity.” (Global Summary, p. 23)
“The use of patents for transgenes introduces additional issues. In developing countries especially, instruments such
as patents may drive up costs, restrict experimentation by the individual farmer or public researcher while also
potentially undermining local practices that enhance food security and economic sustainability. In this regard, there
is particular concern about present IPR instruments eventually inhibiting seed-saving, exchange, sale and access to
proprietary materials necessary for the independent research community to conduct analyses and long term
experimentation on impacts. Farmers face new liabilities: GM4 farmers may become liable for adventitious presence
if it causes loss of market certification and income to neighboring organic farmers, and conventional farmers may
become liable to GM seed producers if transgenes are detected in their crops.” (SR Summary, p. 14)

… broad stakeholder involvement and farmers participation
“Community-based innovation and local knowledge combined with formal AKST approaches, such as agroecology
and agroforestry, can address issues relevant to rural poor people.” (Global Summary, p. 26)
“Community-based approaches to natural resource management, such as watershed management, community
forestry management, integrated pest and crop management and the strengthening of local seed systems, are helping
support and integrate social and environmental sustainability.” (Global Summary, p. 24)

…agriculture and climate change
The post-2012 regime has to be more inclusive of all agricultural activities such as reduced emission from
deforestation and soil degradation to take full advantage of the opportunities offered by agriculture and forestry
sectors. (Global Summary, p. 16)

4

GM = genetically modified
-5-
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GM-voedsel moet monden vullen
Genetisch gemanipuleerde gewassen die op de markt zijn gebracht, zijn
vrijwel allemaal bedoeld om de concurrentiepositie van enkele industrieën te
versterken. De consument is er niets mee opgeschoten. Want in plaats van
monden zijn zakken gevuld en dat kan niet de bedoeling zijn, meent Wim
Köhler.
De weerzin tegen genetisch gemanipuleerd voedsel (gm-voedsel) groeit. De tegenstanders hanteren drie
argumenten om het Frankensteinvoedsel van hun bordje te houden: gm-voedsel is schadelijk voor de
gezondheid; gm-voedsel is slecht voor het milieu en gm-voedsel is onnatuurlijk. Een hilarisch hoogtepunt in
de discussie was de moleculaire beschrijving van mogelijke gezondheidsschade door de jurist Diederick
Slijkerman, op 5 augustus in deze krant. Slijkerman schreef: "Uit neurologisch onderzoek is gebleken dat in
de hersenen chemische processen plaatsvinden. Deze processen worden beïnvloed door stoffen die
bijvoorbeeld in voedsel zitten. Chemische processen in de hersenen kunnen onder andere inwerken op de
gemoedsgesteldheid." Wie hasjcake kent kan er over meepraten, maar het effect daarvan wordt veroorzaakt
door een klein molecuul. Extra genen en eiwitten in gm-voedsel bestaan uit grote biomoleculen. Ons
spijsverteringsstelsel hakt ze klein voordat de darmwand ze in het lichaam opneemt. Onze darmen verteren
dagelijks triljoenen lange DNA-moleculen (waar de genen uit bestaan), afkomstig van genen uit opgegeten
bacteriën, groente, fruit en vlees. De losse DNA-bouwstenen zijn de grondstof om dagelijks miljoenen
versleten lichaamscellen te vervangen. Ieder weer voorzien van het individueel genenpakket. Genen uit de
andijvie, appels, soja en varkenslapjes komen daar niet meer in voor. Eiwitten ondergaan hetzelfde proces
van afbraak tot aminozuren en opbouw tot nieuwe, lichaamseigen eiwitten waarmee we lopen, denken en
lachen om Slijkerman.
Gewone maïs bevat in ieder van zijn plantencellen al duizenden genen, verpakt in zo'n miljard DNAbouwstenen. Daar komen door genetische manipulatie enkele genen met een omvang van een paar duizend
bouwstenen bij. Op de totale hoeveelheid DNA die we dagelijks omzetten tot eigen DNA voegen die niets
toe. De maïs wordt er niet gezonder van en niet ongezonder. Toch wijkt die gm-maïs af. De extra genen
maken eiwitten. Niet ieder eiwit is onschadelijk voor de mens. Planten produceren vaak gifstoffen. Soms
bestaan die gifstoffen uit eiwitten. Andere planteneiwitten veroorzaken soms allergieën bij enkele mensen.
Van genetisch veranderde planten is echter bekend welke extra eiwitten ze maken. Dat is een groot voordeel
boven andere nieuwe producten die de laatste jaren aan ons voedselpakket zijn toegevoegd. Kiwi's en
andere importvruchten zijn zomaar verschenen en veroorzaken bij sommige mensen ernstige allergische
reacties. Voordat gm-gewassen als voedingsmiddel worden toegelaten, wordt onderzocht of die extra
eiwitten giftig zijn en of er een kans is dat ze allergieën opwekken. Een beoordeling van zo'n gm-gewas is te
lezen op de website van de Nederlandse Gezondheidsraad (www.gr.nl/nederlands/welkom/frameset.htm). Er
zijn tot nu toe wel toelatingen geweigerd, maar toegelaten gewassen hebben nog geen gezondheidsschade
opgeleverd.
Bij dreigende ecologische schade komt het voorzorgprincipe, vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, uit
de kast. Als er een beredeneerbaar risico op ecologische schade is, zegt het voorzorgprincipe, zelfs als dat
risico wetenschappelijk niet is aangetoond, kan een regering op grond van het voorzorgprincipe een
commerciële activiteit inperken.
Voor gm-gewassen is inmiddels in het laboratorium wetenschappelijk aangetoond dat ze schade kunnen
veroorzaken. Een maïs die zich tegen vraat beschermt door een insectendodend eiwit te produceren doodde
ook onschadelijke, tot de verbeelding sprekende, prachtige monarchevlinders die van het maïsstuifmeel
aten. Of daardoor op de eindeloze Amerikaanse maïsakkers, voor een fors deel ingezaaid met gm-maïs, ook
monarchevlinders sneuvelen is onbekend. Het aantal monarchevlinders loopt niet terug. Voor- en
tegenstanders van gm- gewassen kunnen, met het vage voorzorgprincipe in de hand, elkaar eeuwig
bestrijden. Maar ecologische schade door een cultuurgewas is een vreemd idee voor wie de gruttoloze
raaigraslanden in het Nederlandse Groene Hart, de leegte van de Noord- en Middenfranse graanakkers en
helemaal de Amerikaanse landbouwwoestenijen in de Midwest heeft gezien. In landbouwgebieden bestaat
geen ecologisch evenwicht. En waarom zouden gm-gewassen, het toppunt van industriële landbouw,
daarvoor moeten zorgen?
Het argument dat genetische manipulatie in de landbouw onnatuurlijk is, is ook moeilijk te bestrijden.
Landbouw en landbouwgewassen zijn niet natuurlijk. Natuurlijke maïs heeft rijpe kolfjes van een centimeter
lang. De overige 19 centimeter zijn er in de loop van duizenden jaren door menselijke selectie aan
toegevoegd. De laatste 100 jaar, toen de erfelijkheidswetten van Mendel doordrongen tot de
landbouwpraktijk, is de 'veredeling' nog veel harder gegaan. Nieuwe soorten zijn gekomen, gepropageerd en
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mislukt (golden delicious). Bloemen, fruit en groenten zijn het product van intensieve
veredelingsprogramma's waarbij niet geschroomd is om zaden en planten aan net niet kiemdodende
radioactieve straling bloot te stellen om maar veel mutaties op te wekken. Het heeft, na selectie en
terugkruisen, nieuwe kleuren, dubbeldikke bloemen en hoge opbrengsten opgeleverd. Tegen die
achtergrond bezien is genetische manipulatie van gewassen doelgerichter en rationeler, dus in gunstige zin
onnatuurlijker.
In historisch en landbouwkundig perspectief geplaatst zijn de argumenten gezondheid, ecologie en
'onnatuurlijkheid' onvoldoende om gm-voedsel uit het akkerlandschap te bannen. Zijn er dan helemaal geen
bezwaren tegen gm-voedsel? Jawel: de genetisch gemanipuleerde gewassen die tot nu toe op de markt zijn
gebracht, zijn vrijwel allemaal bedoeld om de concurrentiepositie van enkele grote multinationaal werkende
zaad- en agrochemie-industrieën te versterken. Zaad en een bestrijdingsmiddel moeten in vaste combinatie
worden gebruikt. De Westerse consument is er niets mee opgeschoten en de mensen op het randje van de
ondervoeding in de ontwikkelingslanden al helemaal niet.
In de landbouw is de laatste decennia veel mis gegaan (groene revolutie), maar de wereldvoedselproductie
is de laatste 40 jaar verdubbeld. Dat was nodig om hongersnoden te bestrijden en de bevolkingsaanwas bij
te houden. Agrarische onderzoekers claimen dat genetische manipulatie de mogelijkheid biedt om gewassen
te maken die beter stikstof uit de lucht binden (waardoor minder [kunst]mest nodig is), die tegen nachtvorst
en droogte bestand zijn (waardoor het landbouwareaal wordt vergroot) en die het basisvoedsel verrijken met
vitamine A of andere micronutriënten (waardoor nu nog veel kinderen en zwangere vrouwen ondervoed zijn).
Maar het is allemaal nog niet gebeurd. De Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO) en de
Wereldvoedselorganisatie ( FAO) van de VN duwen wat in hun bureaucratie om het onderzoek op gang te
houden. Er zijn wat academische centra en liefdadigheidsfondsen die moeite doen, maar academische
centra zijn voor hun onderzoeksgeld afhankelijk van de industrie, en de grote zaadveredelaars investeren in
de ontwikkelde landen. Ze tonen geen enkele belangstelling voor de markt in de ontwikkelingslanden.
De Britse Nuffield Council on Bioethics (nergens ter wereld worden de ethische dilemma's rond
biotechnologie en genetische manipulatie zo goed gevolgd als in Groot-Brittannië) publiceerde vorig jaar
haar rapport Genetically modified crops: the ethical and social issues (http://www.nuffield.org/bioethics/).
Veiligheidsrisico's? Ga weg! Is kortweg de conclusie over de discussie die in Nederland maar voortmoddert.
Waar het werkelijk om gaat, zegt de Nuffield Council, is dat er een krachtig, publiek, politiek stelsel moet
komen dat de ontwikkelingen stuurt zodat de gm-techniek wordt gebruikt waar het voor nodig is: monden
vullen, geen zakken. Britten geloven nog in politieke macht. In Nederland ligt de macht eerder bij de
consument die Albert Heijn, Unilever, en de grote Nederlandse zaadveredelaars met de portemonnee kan
dwingen hun mondiale maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.
Wim Köhler is redacteur van NRC Handelsblad.
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Gengewas leidt tot toename bestrijdingsmiddelen
18 februari 2008 – www.biologica.nl
Transgene gewassen hebben geleid tot een sterke groei van het gebruik
van bestrijdingsmiddelen, en hebben niet geleid tot grotere opbrengsten.
Dit concludeert de milieu-organisatie Friends of the Earth naar aanleiding
van cijfers van de Amerikaanse overheid.
Amerikaans overheidsonderzoek toont o.a. een 15-voudige toename van het
gebruik van de agressieve onkruidverdelger RoundUp, en een stijging van 80% in
Brazilie. Ook andere bestrijdingsmiddelen worden meer gebruikt naarmate het
areaal transgene gewassen toeneemt.
Geen hogere opbrengst, geen afname honger
Het Amerikaanse ministerie van Landbouw geeft zelf toe dat er op dit moment
geen gengewassen op de markt zijn die zijn ontworpen voor een hogere
opbrengst. De grote meerderheid van commerciele gengewassen is bedoeld
voor veevoer voor de westerse markt, en niet om voedsel voor de derde wereld te
verschaffen, aldus Friends of the Earth. Zie ook op de website van Friends of the
Earth Europe.
Discussie beslecht?
Het rapport van FoEE is een betekenisvolle toevoeging op de recente discussie in
NRC Handelsblad over gentechnologie en voedselzekerheid. Het beeld van
gentechnologie als oplossing voor een voedselcrisis blijkt haaks op de realiteit te
staan.
Bron: Agrarisch Daglad, FoEE
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Verslag debat SLEUTELEN MET GENEN
12 maart 2007 in ’t Gasthoês - georganiseerd door de SP-Horst
Natalia Eernstman, één van de twee presentatoren van
de avond, stelt zich voor als lid van de Boerengroep in
Wageningen. Het eerste deel van de avond begint met
Bert Lotz en Imke Haenen.
Presentatie Bert Lotz
Bert Lotz van Plant Research International (het PRI een onderzoeksinstituut voor strategisch en toepassingsgericht onderzoek, dat kennis en ervaring heeft in genetica en reproductie, genomica, proteomica, metabolomica, bioinformatica, gewasecologie, gewasbescherming en agrosysteemkunde) doet onderzoek naar coexistentie (samenleven) van genetisch gemanipuleerde
gewassen met niet genetisch gemanipuleerde gewassen.
Hij geeft een inleiding. Hij toont op een sheet een grafiek
van de toename van gentechnologie van de afgelopen
jaren. Tussen 2005 en 2006 alleen al is dat 13 procent.
Het Nederlands overheidsbeleid gaat ervan uit dat
biotechnologie kan bijdragen aan een economische en
duurzame landbouw. Daarover wil de overheid de kennis
vermeerderen. Waarbij geldt dat zowel de boer als de
consument keuzevrijheid moeten hebben tussen wel of
geen Genetisch Gemodificeerde Organismen (ggo).
Er zijn afspraken gemaakt over de co-existentie van
gewassen, met LTO, het platform ABC, de Nederlandse
Akkerbouw Vakbond, Plantum en Biologica, ondersteund
door de ministeries van LNV en VROM. Het PRI toetst
deze afspraken aan de praktijk in een tweejarige
praktijktest.
Er wordt een veld met genetisch gemanipuleerde maïs
beplant en daarom heen komen velden te liggen die een
zogenaamde "isolatieafstand" hebben tot het gentechmaïsveldje. Als isolatieafstanden worden gehanteerd: 25
meter afstand tot een gangbaar maïsveld. Dit levert een
drempelwaarde op van 0,9 procent ggo in het gewas (dat
wil zeggen: van het reguliere maïsveldje mag straks
0,9% van de maïs genetisch veranderd zijn. Daarnaast
geldt een isolatieafstand van 250 meter ten opzichte van
een veld met biologisch geteelde mais, met een
drempelwaarde van 0,1 procent. In de test wordt
bekeken of die afstanden zin hebben en of ze effectief
zijn.
Bij de proef wordt gebruik gemaakt van "BT MON810"-maïs, met een ingebouwde bacterie die in de biologische
landbouw wordt gebruikt als biologisch insecticide tegen
de maïsstengelboorder. Het ras is toegelaten voor de
teelt, voor veevoer en voor consumptie. Ongeveer 60
procent van de maïs die wordt geïmporteerd voor
veevoer is van dit ras. Het kwantificeren (bepalen van de
hoeveelheid genetisch veranderde maïs) tijdens de toets
geschiedt met een internationaal gevalideerde DNAtoets. De proef vindt plaats op zes plekken in Nederland,
waaronder in Blitterswijck. De exacte locaties staan
vermeld op www.vrom.nl/ggoregister. Op
die site valt op de meter nauwkeurig te zien waar de
proef in Blitterswijck geweest is.
Op 13 maart zijn de eerste resultaten gepresenteerd, op
14 maart vond hierover een persbriefing plaats in
Wageningen.
Op
de
informatieavond,
de
dag
voorafgaande aan de officiële bekendmaking, kon Bert
Lotz die resultaten nog niet bekend maken. Hij kon wel
alvast zeggen dat hij het aannemelijk acht dat er
nogmaals zo’n onderzoek plaatsvind. Waarschijnlijk niet
in deze regio. Er worden nog gesprekken gevoerd met
boeren.
Vanuit de zaal wordt aan Lotz gevraagd, waarom dit
onderzoek moet worden uitgevoerd met een ggo? Men

had toch ook een niet genetisch gemanipuleerd ras
kunnen pakken, dat wel genetisch afweek van de maïs op
de omringende velden. Bert Lotz antwoordde dat dat ook
niet per se had gehoeven. Het had ook met een ander
ras gekund, bijvoorbeeld een gekleurd maïsras, maar die
zijn onvoldoende aangepast aan de omstandigheden hier
en bloeien bijvoorbeeld op een ander tijdstip. De onderzoekers zouden dan te weinig effect meten van de
kruisbestuiving, wat een onbetrouwbaar resultaat oplevert. Ze zagen dan ook geen mogelijkheden om dit uit te
voeren met gangbare gewassen. Andere vraag: Wordt er
ook rekening gehouden met de bestuiving door insecten?
Bert Lotz: Dat maakt voor het onderzoek niet uit. Het
gaat om de meting, ongeacht of het stuifmeel door de
wind of door een insect is overgebracht.
Presentatie Imke Haenen
Imke Haenen meldt dat een proef van Pioneer Hi-Bred
waarschijnlijk in de gemeente Venray wordt uitgevoerd.
Bij de vergunningverlening daarvoor worden strikte criteria gehanteerd. Allereerst wil Imke Haenen in gaan op
de definitie van genetische modificatie. Volgens de
overheid is de definitie: het veranderen van genetisch
materiaal van een levend organisme die op een natuurlijke manier niet mogelijk is.
Het kabinet heeft bepaalt dat de kansen van
biotechnologie verantwoord benut moeten worden. Zes
ministeries zijn hierbij betrokken: VROM, LNV, VWS,
OCW, EZ, Justitie. De taak van VROM (waar Imke
Haenen voor werkt) is: de risico’s voor mens en milieu
beperken. In het kader van het overheidsbeleid is een
zogenaamd "Besluit ggo" genomen. Doelen van het
"Besluit ggo":
1. risico’s voor mens en milieu beperken;
2. Transparantie van beslissingen.
In dat kader is een vergunningenstelsel in het leven
geroepen. VROM verleent vergunningen voor:
- beperkt gebruik;
- introductie in het milieu, veldproeven, gentherapie;
- markttoelating (voor commerciële teelt en producten)
Bij vergunningverlening is het uitgangspunt voorzichtigheid. Hoe minder we weten, hoe minder
bewegingsvrijheid een proef krijgt. Dit wordt vastgelegd
in de vergunning.
Een veldproefvergunning wordt alleen afgegeven als er
een milieurisicoanalyse is gemaakt. Hierin moet het
bedrijf dat de proef uitvoert aangeven: wat kan er
misgaan; hoe groot is de kans dat er wat misgaat en
welke maatregelen worden genomen om de gevolgen te
beperken. Als er iets gebeurt, wordt een bedrijf verplicht
dat te melden. VROM beoordeelt of een activiteit
gevaarlijk is en bepaalt onder welke omstandigheden een
proef mag worden uitgevoerd.
Vanuit de zaal wordt gevraagd: Een bedrijf heeft een
economisch belang bij een proef. Hoe controleert VROM
of de aanvraag voor de proef klopt? Antwoord Imke
Haenen: Wij hebben een bureau die dit met een
onafhankelijke commissie (de COGEM) bekijkt. Alle
aanvragen
zijn
openbaar.
Vergunningen
voor
veldproeven worden bekend gemaakt in de media. Vanuit
de zaal komen twijfels over het onderzoek en de
onafhan-kelijkheid. Daarop reageert Imke dat de burger
een zienswijze kan indienen bij VROM. Deze bekijkt de
op-merkingen van burgers en de opmerkingen van
COGEM en neemt deze mee in de beslissing. Als het
risico aanvaardbaar klein is wordt een vergunning

15

Reader Studiedag Gentechvrije Zones, 4 februari 2009
afgegeven.
Op dit moment wordt (voor de proeven van Pioneer) het
advies van COGEM en de zienswijzen van burgers bekeken. De vergunning is dus nog niet verleend. Er zijn
wel al drie locaties aangewezen: Werkendam, Venray en
Haaksbergen. Dat is gepubliceerd in de Staatscourant, de
Volkskrant, NRC en De Limburger. Vanuit de zaal wordt
opgemerkt: Dit hoor ik nu voor het eerst. Zo’n
aankondiging heb ik nog nooit gezien. De inspraak is niet
goed genoeg. Wie leest er nu de Staatscourant? De
Volkskrant en NRC worden hier weinig gelezen, in De
Limburger heb ik het niet zien staan. Imke Haenen geeft
aan dat de inspraak in Nederland zo geregeld is.
Een andere vraag uit de zaal: In Denemarken hanteren
ze een afstand van 300 meter tot een biologisch gewas
en 200 tot een gangbaar. Monsanto zegt zelf: hou 400
meter afstand. Waarom wordt in Nederland 250 en 25
meter aangehouden? Zijn wij slimmer? Imke Hanen: Dat
zijn de co-existentieafspraken met de sector. Reactie
vanuit de zaal: Ik kan wel bezwaar maken, maar als het
volgens jullie binnen de afgesproken normen valt, dan
vervalt mijn bezwaar.
Linda Coenen van A SEED stelt: De maïs in de coexistentieproef moet minstens 500 meter verwijderd zijn
van de regulier geplante maïs van boeren. Maïs die dus
niets te maken heeft met de proeven. Met activisten
hebben we vorig jaar een inspectie gehouden. We
vonden maïs die niks met de proef te maken had binnen
270 meter. Ook in Nuth en Drimmelen stond maïs op 300
en 400 meter. Als ze zich bij een proef al niet aan de
afspraken kunnen houden, hoe moet het dan straks als
het commercieel wordt verbouwd? Bert Lotz stelt dat zij
250 meter hebben aangehouden. En dat is al heel ruim.
Vraag uit de zaal: Houdt u ook rekening met biologische
boeren? Bert Lotz: Voor hen hanteren we een afstand
van twee kilometer. Opmerking vanuit de zaal: Dan zat
je er in Nuth toch goed naast. Daar lag de proef op
minder dan 250 meter van een biologisch perceel. Bert
Lotz: We hebben bij alle boeren navraag gedaan. Zaal:
Wij wisten pas dat het om een proef ging toen de maïs er
vier maanden stond.
Een andere vraag vanuit de zaal: Vind je niet dat bij een
publicatie ook de gemeente in kennis gesteld moet
worden van de mogelijke vergunningverlening en dat de
gemeente dit kenbaar vervolgens moet maken in de
plaatselijke media? Bert Lotz antwoordt: Het betreft hier
geen proef waar kennisgeving voor nodig is, want het is
een toelaatbaar gewas. Iedereen mag het telen. Vanuit
de zaal stelt men dat dat niet kan, want de
aansprakelijkheid is nog steeds niet geregeld, waarop
Imke Heanen stelt dat het gewas wel is toegestaan voor
de teelt, maar nog niet voor de markt.
Natalia Eernstman vertoont een deel uit een promotiefilm
van Monsanto en een stuk van de documentaire film The
Future of Food, waar duidelijk de tegengestelde
meningen en belangen naar voren komen. Vervolgens
presenteert ze de andere vier debatkandidaten:
Peter Bertens van Niaba, Linda Coenen van A SEED.
Keimpe van der Heide van de Nederlandse Akkerbouw
Vakbond en Joep Hermans namens de LLTB.
Natalia Eernstman begint met een algemene vraag aan
de zaal wie er vóór gentechnologie is. Niemand blijkt
uitgesproken voor. iemand vanuit de zaal meldt dat hij
niet tegen is, maar plaats daar een grote mits tegenover.
Dan begint Natalia Eernstman met een voorstelrondje.
Alle debaters krijgen de gelegenheid hun standpunt uit te
leggen:

Linda Coenen: Wij hebben een duurzame landbouw
voor ogen. Een landbouw waar genoeg verdiend wordt
door de boer; zonder monocultuur; met regionale producten. We zijn tegen gentechvoedsel. Gentech is er uitsluitend voor multinationals om gemakkelijk geld te verdienen. Dit blijkt, want 75 procent van de gentechgewassen is resistent tegen herbiciden. Er worden dus
méér verdelgingsmiddelen gebruikt. Gewassen met ingebouwde insecticiden leiden tot resistentieontwikkeling bij
insecten, wat wederom leidt tot insecticidengebruik. Het
zijn dus vooral de zaadbedrijven en de chemische
industrie die profiteren.
We geloven niet dat je ggo-teelt gescheiden kunt houden
van de gangbare. Je ziet in landen waar veel ggo wordt
verbouwd veel besmetting, wat bioteelt onmogelijk
maakt. Gentech maakt de beloften niet waar. De teelt is
juist duurder, hogere opbrengsten worden niet gehaald.
Gentech maakt het mogelijk patenten te heffen op
levende organismen, de boer moet dus betalen voor het
gebruik op het land. De gevolgen zien we in Argentinië.
Daar levert ggo een aanslag op de gezondheid en boeren
worden van het land gejaagd. De monoculturen aan ggosoja zijn bestemd voor de export, ondermeer naar
Nederland.
Peter Bertens: Gentechnologie is overal. Het is niks
nieuws. Bedrijven handelen niet in ggo, het is slechts een
middel. Een manier van veredelen. Je kunt dit op de
gangbare manier doen, maar ook via gentechnologie. De
voordelen van gentech zijn: een aanzienlijke versnelling
van het selectieproces en veel nieuwe mogelijkheden. De
eerste veldproef werd al gehouden in 1986. Sinds 1995
wordt het al gegeten. Peter Bertens toont twee bekertjes
met zoutjes. De een is gemaakt van gangbare- de andere
van transgene maïs. Er is geen verschil te zien. De
transgene maïs in de zoutjes bevat een ingebouwd
insecticide tegen de maïsboorder. Peter: De maïsboorder
is lastig te bestrijden, want die zit in de plant. Avebe
ontwikkelt momenteel een aardappel met één soort
zetmeel. Momenteel wordt het zetmeel gescheiden met
een chemisch proces. Dit kost een kwart van de
Nederlandse aardgasproductie. Dankzij gentechnologie is
dat scheiden straks niet meer nodig. En als we kijken
naar de honger in ontwikkelingslanden, dan moeten we
elke
techniek
inzetten
om
die
te
bestrijden.
Ontwikkelingslanden hebben de techniek nog harder
nodig dan wij.
Linda Coenen: BASF heeft ook een dergelijke aardappel
ontwikkeld als Avebe. Daar zijn ze nog wat verder in de
markttoelating. Ze hebben toelating aangevraagd voor de
hele EU, maar de milieuministers zijn het daar nog niet
over eens. Er zijn twee voedingsproeven mee gedaan.
Ratten kregen gezondheidsproblemen en hun organen
hadden een afwijkend gewicht. Het is daarom door de
EFSA aan de kant geschoven. De transgene aardappelen
zijn getest op 16 koeien, waar niet gekeken is naar de
organen, maar slechts naar het gewicht en de effecten op
de melkproductie. Het gaat om industriële aardappelen,
de schijn wordt opgehouden dat ze gescheiden blijven
van het consumptiecircuit, maar de restproducten
verdwijnen in het veevoer. Dat is echter niet in de
aanvraag meegenomen. Gesteld wordt dat met
genetische manipulatie het selectieproces wordt versneld
door één gen aan te brengen. Maar wanneer je een gen
wilt aanbrengen, kun je nooit precies bepalen waar deze
terechtkomt. Beschadigingen van het DNA zijn niet te
voorkomen.
Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom het selecteren zo
snel moet? Wat is daarvan het voordeel? Waarop Peter
Bertens antwoordt: Alles wat in de winkel ligt komt uit
het lab. Er wordt niets gemaakt met bloempjes en bijtjes.
We willen zo snel mogelijk naar een duurzame landbouw;
deze techniek is één van de technieken om dit te
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realiseren. Het is niet de enige. Kijk naar Roundup
Ready; je hoeft minder te spuiten, dus minder met de
trekker het land op. Dus duurzamer. Opmerking uit de
zaal: Dit is niet juist. De opbrengst gaat juist terug.
Roundup hecht aan de grond waardoor die onbruikbaar
wordt. Wij boeren trappen hier niet in! Het voordeel is
alleen voor de bedrijven die graag willen verkopen.
Keimpe van der Heide: Er wordt gekeken naar duurzaamheid, met Roundup Ready hoeft er minder gespoten
te worden. Dat lijkt erg gemakkelijk, maar op termijn
blijkt het juist minder duurzaam. Peter Bertens: Biotechnologie is een techniek die een bijdrage kan leveren
aan ontwikkelingslanden in de strijd tegen honger. Net
als koelkasten. Reactie uit de zaal: Honger heeft te maken met misoogsten, met oorlog en met machtsmisbruik.
Een andere tegenwerping vanuit de zaal: Multinationals
vragen patent aan voor de nieuwe gewassen. Dit moet
wel betaald worden. Peter Bertens: De patent gaat om
het onderzoek. Het is om de ontwikkeling van een nieuwe
soort te betalen. Dat staat los van de vraag of je een
product wel of niet mag gebruiken of verbouwen. Linda
Coenen: Als een ggo-gewas naar je land waait, dan zit je
er wel mee. Dan moet je voor het gebruik betalen, terwijl
het je overkomt. Peter Bertens: In de VS is één geval
bekend. We kennen alleen het geval van Percy Schmeiser. Vanuit de zaal wordt dat tegengesproken: Monsanto
stuurt duizenden brieven waarin staat dat zij het octrooi
hebben. ‘En ik zou maar betalen want wij hebben meer
geld voor dure advocaten’. Peter Bertens: Die moet je
mij dan maar laten zien. Zaal: Op internet staan
honderden voorbeelden. Peter Bertens: Monsanto zal
best bezwaar maken. Zoals ook Sony bezwaar maakt
tegen een schending van het octrooirecht. Joep Hermans
stelt dat op een gewone aardappel ook kwekersrecht zit.
Als ik pootgoed koop, moet ik dat ook betalen. Maar als
het uit gaat kruisen, wordt het natuurlijk een ander
verhaal. Als dat gebeurt, als ik ongewild een
gentechgewas op mijn land krijg en ik moet dan ook nog
een heffing betalen; dat is natuurlijk niet te verdedigen.
Keimpe van der Heide: Vanuit Amerika is daar tien jaar
geleden al voor gewaarschuwd: ‘pas daarmee op en regel
dat beter dan wij’. Vanuit de zaal wordt als kanttekening
geplaatst: Patent aanvragen op levend materiaal kon
eigenlijk helemaal niet. Die wet is aangepast onder druk
van de macht van Monsanto. In Canada groeit koolzaad
die niet gezaaid is, maar wel op het land groeit. Het is
eigendom van Monsanto. Boeren zijn failliet gegaan
omdat ze de procedures niet konden winnen. Peter
Bertens: Mij is dat niet bekend. Zaal: Percy Schmeiser
had koolzaad.
In Europa loopt een rechtszaak over soja in veevoer.
Monsanto kan in Argentinië geen royalties verhalen, dus
zijn hier de importeurs benaderd. Peter Bertens: Ik weet
dat niet. Ik kan niet bijhouden wat al mijn bedrijven
doen. Linda Coenen: Hoe kan dat? Het is het eerste
bedrijf in Nederland dat die royalties claimt. Het patent
volgt de genen. Als het DNA terug te vinden zou zijn in
de koe, dan wil Monsanto een deel van het vlees van de
slager.
Vanuit de zaal wordt een andere discussie aangesneden:
Er is nog geen gewas ontwikkeld dat iets doet tegen de
honger in de wereld. Dus de hongerclaim telt niet. Er
bestaat wel zoiets als Golden Rice, rijst met extra
vitamines, maar voor het effect zou je 1.000 kilo per dag
moeten eten. Gentechsoja uit Argentinië en Brazilië leidt
juist tot meer honger. In Paraguay zijn 300 boeren
vermoord omdat ze zich niet van het land lieten
verjagen. Peter Bertens: Het kan wel degelijk een oplossing zijn voor het hongerprobleem. Ik heb vanochtend
nog een rapport gezien waaruit blijkt dat de opbrengst
dankzij gentechnologie met 60 tot 80 procent omhoog
kan. Zaal: Het hongerprobleem is geen gevolg van

voedseltekort. Het is een verdelingsvraagstuk. Linda
Coenen: In Argentinië neemt de honger alleen maar toe.
Het land verbouwt alleen biologisch voedsel voor de
export en grote monoculturen aan genetisch gemanipuleerde soja. Ook voor de export. Het systeem is zo
ingericht dat er duizenden vierkante kilometers aan
Roundup Ready-soja groeit, zodat het gemakkelijk met
vliegtuigen te besproeien is. Keimpe van der Heide: Het
hongerprobleem is van een heel andere orde. Als wij
onze overschotten niet zouden dumpen, kregen
ontwikkelingslanden de kans een eigen markt op te
bouwen. Dan zouden ze hun eigen voedsel kunnen
verbouwen. Voedselsoevereiniteit noemen we dat. Maar
nu gaat het geld alleen naar de landen die de macht
hebben. Joep Hermans: Als boeren zitten we niet te
wachten op gentech-gewassen. Maar ze zijn er wel. En ze
zijn competitief. Daar moeten we dus mee omgaan. Linda
Coenen: Waarom zijn er dan landen die het verbieden?
Joep Hermans: Dat is ieders vrijheid. Als het komt, vind
ik dat geen goede ontwikkeling, maar we moeten wel
realistisch zijn. We moeten er mee leren leven. We
moeten zorgen dat het gebeurt op een goede manier en
niet op een criminele manier. Keimpe van der Heide: Het
gaat om voedsel. Dat is anders. Er is geen reden om een
gentechaardappel te verbouwen. Er is geen vraag naar
bij de consument. Via vlees heeft de technologie een
omweg gemaakt naar de consument, maar ik wil het nog
wel eens zien als de eerste gentechaardappel in de
winkel ligt. Reactie uit de zaal: Glyfosaat is een mooi
product. Het bestrijd alle onkruid. Maar het tweede jaar
blijft er 10 procent staan, het derde jaar 30. Maar wij
willen op een goede manier maïs telen. Dus gebruiken we
het ene jaar dit middel en het andere jaar dat. Jullie
kunnen met die gentechmaïs naar de haaien lopen. Als
jullie zo doorgaan dan laten we zelf wel een hectare
staan en hebben we onze eigen zaadmaïs. Joep
Hermans: Waarom is er Roundup Ready? Om het op een
grootschalige manier in te zetten. Daarmee jaag je de
boeren weg. Er zal niemand zijn die daar voor is. Ook
binnen de LLTB niet. Niemand is voor grote
monoculturen. Dat is geen goede landbouwpraktijk. De
LLTB is voor een goede landbouwpraktijk. Dat houdt in:
vruchtwisseling toepassen en zo een hogere opbrengst
behalen en het niet laten overwoekeren door onkruid.
Natalie Eernstman luidt een nieuw onderwerp in: Kan de
Nederlandse
landbouw
alleen
overleven
met
gentechnologie?
Keimpe van der Heide: Nee. Er zijn problemen die met
gentechnologie opgelost kunnen worden. Maar dat wil
niet zeggen dat we niet zonder kunnen. Met gangbare
veredeling is genoeg te bereiken. Dan wordt er gezegd:
‘Als wij het niet doen, dan doet China het’. Dan zeg ik op
mijn beurt: ‘Dan moet China dat maar doen’. Als we een
hogere opbrengst of lagere kosten zouden kunnen halen,
dan moet dat voordeel ook bij de boer terechtkomen.
Maar met het huidige systeem is dat absoluut niet het
geval. Joep Hermans: Keimpe heeft gelijk We hebben
ontzettend veel expertise op het gebied van de gangbare
veredeling. Maar we moeten wel alert blijven op wat er in
de wereld gebeurt. Het kan niet zo zijn dat andere landen
het wel doen en daardoor competitiever worden dan wij.
We kunnen niet achterblijven. En ik denk dat we in
Nederland nog lang geen ggo-gewassen verbouwen. De
meeste producten zijn nog niet zo productief. Sommige
producten beloven wel voordelen, maar in de praktijk
gelden die voordelen vooral voor het eerste jaar, daarna
neemt het af. In Canada zien we al dat het terugloopt.
De wal gaat het schip keren.
Vanuit de zaal wordt geopperd dat niemand de gevolgen
van gentech voor de lange termijn kent. Voor het milieu,
de aarde en de consument. We kunnen ons dus niet
verzekeren tegen die gevolgen. Stel dat we ziek worden,

17

Reader Studiedag Gentechvrije Zones, 4 februari 2009
wat niet is te voorzien. We kennen de Des-dochters. Iets
wat deze mevrouw naast me is overkomen. Destijds was
ook niet te voorzien wat de gevolgen waren. We kunnen
er ons niet tegen verzekeren. Linda Coenen: Als je niet
weet wat je precies met een gen in een plant doet, weet
je niet welke slapende effecten je in gang zet. Het is
daarom niet verantwoord voor de praktijk. Peter Bertens:
Het is onmogelijk om alle risico’s te vermijden. Maar
bedrijven zullen niet moedwillig risico’s nemen, want
daar hebben ze geen belang bij. Dan krijgen ze een claim
aan de broek en een slechte publieke opinie. Dat kan
voor een bedrijf de doodsteek betekenen. Zaal: We
hebben het gezien met des-dochters en met asbest. Wie
zegt me dat gentech niet in dit rijtje thuis hoort? Een
ander stelt: Ik snap niet dat er zo weinig weerstand is
tegen de import van gentechsoja. Dit product is niet
getest voor langjarig gebruik. Peter Bertens: De natuur
maakt zwaardere gifstoffen dan de chemische industrie
kan maken. Waarom zou gentech zwaarder moeten
worden getest? Zaal: Als je alle nadelen bij elkaar optelt;
waar-om zou je het risico dan toch nemen? Joep
Hermans: Zo wordt het zwart-wit gezien. Er zijn ook
positieve kanten. Je kunt het niet meteen verbieden. Zo
werkt dat niet. Ongewenste gevolgen moet je signaleren
en uitscha-kelen. Gentech wordt niet door de boeren, of
door de LLTB gemaakt. Het wordt door de industrie

verkocht uit winstbejag. Dat is hun goed recht. Je kunt
het niet verbieden, omdat je zegt: ‘ik snap het niet’. Zo
werkt dat niet. Zaal: Maar het patent op levend materiaal
is heel gevaarlijk. En de bewering dat je mensen met
honger helpt, dat is lariekoek. Het is alleen bedoeld om
mensen uit te buiten. Ik vind het heel gevaarlijk wat er
op ons afkomt. Iemand anders uit de zaal: De techniek
kan ten goede, maar ook ten kwade worden gebruikt.
Linda Coenen: Net als kernenergie. Wetenschappers
hebben aangetoond dat het niet werkt. Het Nederlands
beleid is vóór gentech. Ik vindt dat niet representatief
voor wat er in de Nederlandse samenleving leeft.
Ter afsluiting krijgt Wieteke van Dort het woord. Zij
noemt het publiek buitengewoon goed geïnformeerd en
vertelt over de situatie in India en Indonesië. De discussie over gentechnologie veegt ze van tafel: Waar
praten we over als "co-existentie" wordt onderzocht? We
vinden hier zand uit de Sahara! De Indiase landbouwkundige Devinder Sharma wil geen rijst met vitaminen.
‘We hebben genoeg rijst’, heeft ze hem zelf horen zeggen. En het voedsel is gezond genoeg, als we er maar
goed mee omgaan. Het probleem is dat ze het niet
kunnen betalen.

Interesse?
Dit debat werd georganiseerd door de werkgroep Land- en Tuinbouw van de SP. Heeft u
interesse in de zaken waar de werkgroep zich mee bezig wil houden? Laat dan iets van u
horen. Bel ons of mail naar onderstaand mailadres of schrijf een brief met uw mening over
deze zaken. U bent bij ons van harte welkom. Bel Paul Geurts: 077-3985762. Of mail:
pgeurts@sp.nl
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Gentechnologie – wat is dat?
Hoe gaat dat, genetische manipulatie?
Bron: Women's Environmenal network – www.wen.org.uk
Vertaling en aanvullingen: Nederlands Platform Gentechnologie –
www.platformgentechnoloige.nl
De cel
Een cel is de kleinste structurele levende eenheid. Sommige organismen bestaan uit maar één cel, b.v.
amoeben, bacteriën, en eencellige algen en eencellige schimmels. Planten en dieren en de meercellige
schimmels bestaan uit veel meer cellen, de mens bijvoorbeeld bestaat uit ongeveer 3.000.000.000.000 (3
miljoen x miljoen) cellen. Je kunt ze zien met een gewone microscoop. Hun vorm hangt af van hun functie;
bij plantencellen kun je bijvoorbeeld vierkante blokjes met afgeronde hoeken zien, die strak tegen elkaar
liggen.
In een weefsel zitten meerdere cellen met dezelfde vorm. Organen of structuren. zoals hersenen, lever,
botten, vel, blaadjes, vruchten enz. zijn opgebouwd uit verschillende weefsels. In een meercellig organisme
zijn cellen van elkaar afhankelijk; cellen kunnen specifieke taken krijgen zoals het maken van enzymen,
opslag van suikers en vetten, of het bouwen van het skelet. Voor de communicatie in je lichaam heb je
zenuwcellen, voor de afweer witte bloedcellen, of als je een brandnetel zou zijn netelcellen.

Alle cellen van een organisme zijn afkomstig van de ene
cel waaruit het is gegroeid, en alle cellen hebben dus
dezelfde genetische informatie. In (vrijwel) elke cel in
een organisme zitten 1 (bacterie) of meer
chromosomen. Organismen met een vader en een
moeder krijgen van elke ouder een set chromosomen,
en hebben dus een even aantal chromosomen. Je krijgt
een set van 23 chromosomen van je vader via de
zaadcel, en 23 chromosomen van je moeder via de eicel.
Je hebt dus 2 sets van 23 chromosomen dus in totaal 46
chromosomen. Een hond heeft 78 chromosomen, en
elke soort heeft zo zijn specifieke aantal chromosomen.
Cellen van de hogere organismen (planten en dieren)
zijn samengesteld uit
•
•
•

een celmembraan, dat is een vliesje dat om de hele cel heen zit.
Planten hebben bovendien een harde celwand om de celwand die stevigheid geeft,
verschillende organellen, dat zijn structuurtjes die qua functie dat vergelijkbaar zijn met de ingewanden,
zoals vertering, opslag en afscheiding,
de celkern of nucleus, het commandocentrum van de cel. In (bijna) elke cel zitten chromosomen.
Chromosomen bestaan uit een lange sliert DNA, waarin de genetische code zit. In die code zit alle
informatie die de cel of het hele organisme nodig heeft om te functioneren, te groeien en te
reproduceren.

Chromosomen
Chromosoom betekent letterlijk 'gekleurd lichaam'. Met de juiste kleurstoffen zijn ze
zichtbaar te maken onder de microscoop. Ze zien er uit als dikke X-jes en Y-tjes.
Als je nog beter zou kijken dan zie dat ze bestaan uit een hele lange draad DNA die helemaal
opgefrommeld is. Als je de draden van elk chromosoom in 1 menselijke cel uit de knoop zou
halen en achter elkaar zou leggen, zou die draad 2 meter lang zijn. Omdat we veel cellen
hebben, zou je als je al het DNA in je lichaam achter elkaar zou leggen een DNA hebben van
60.000.000.000 kilometer lang. Daarmee kan je 8000 keer naar de maan en terug!
Van dichtbij bekeken bestaat die draad uit twee in elkaar gedraaide spiralen, de dubbele helix. Elke spiraal is
een lange draad DNA (desoxyribo nucleine zuur) die bestaat uit een ruggengraat van desoxyribose (een soort
suiker) en aan elk suiker zit een nucleotide (of base). Er zijn vier nucleotiden (A,C,G en T). De nucleotiden
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kun je zien als de letters van het woordenboek. De nucleotiden worden in 'woorden' van drie tekens
afgelezen.De drieletterige code staat voor een bepaald aminozuur. Bij het bouwen van een eiwit worden de
aminozuren achter elkaar gezet volgens de volgorde die het DNA aangeeft. In vrijwel alle organismen is de
drieletterige code voor een aminozuur hetzelfde. Dat maakt het mogelijk dat hetzelfde DNA in geheel
verschillende organismen toch tot hetzelfde eiwit leidt (zie onder genen en eiwitten).
De tweede spiraal van de dubbele helix is het spiegelbeeld van de eerste, waarbij tegenover een nucleotide
in de eerste streng een complementaire nucleotide in de tweede streng ligt (respectievelijk A-T, T-A, C-G en
G-C). Doordat ze tegen elkaar aan liggen verbeteren ze de stabiliteit van het DNA. Bij de celdeling (om meer
cellen te krijgen, bijvoorbeeld voor groei) ritsen die twee strengen uit elkaar en wordt er langs elke streng
een nieuwe complementaire streng gebouwd - elke nieuwe cel krijgt een kopie van al het DNA.
Eiwitten
Eiwitten vormen het bouwmateriaal van een cel, en worden door de cel zelf gemaakt. Eiwitten zijn ketens
van aminozuren, kleine bouwelementjes die gemakkelijk achter elkaar gezet kunnen worden. Bij de aanmaak
is een eiwit een lange rechte keten van aminozuren, meteen daarna vouwen de eiwitten zich alleen of met
andere eiwitten tot de vorm waarin ze zullen werken.
Elk eiwit heeft zijn eigen functie. Dat kan van alles zijn. Een eiwit kan
•
•
•
•
•
•

moleculen verplaatsen (zoals het hemoglobine eiwit in bloed dat zuurstof transporteert),
als antilichamen functioneren,
als berichtgever dienen,
als enzymen een chemisch reactie (beter) mogelijk maken (zoals verteringsenzymen)
een hormoon zijn (bijvoorbeeld het groeihormoon, of insuline).
een structuureiwit zijn, zoals en zo beweging mogelijk maken, of iets elastisch maken, of laten
samentrekken, of een barrière vormen. Spiervezels bijvoorbeeld, bestaan voornamelijk uit eiwit.

Eiwitten zijn dus nodig voor het maken van cellen en om cellen goed te laten functioneren.

Genen
Een gen is een stukje van de DNA ketting waarop staat uit welke aminozuren een bepaald eiwit moet
bestaan. Een gen is gemiddeld 1000 tekens lang. Genen coderen dus voor eiwitten. Niet al het DNA codeert
voor een eiwit. Er zijn ook stukken die bijvoorbeeld aangeven hoe het gen moet worden afgelezen, en
wanneer. Van een groot deel van de genen weet men niet wat het doet. Dat noemen ze junk DNA.
Expressie van genen
Een gen komt tot expressie op het moment dat een organisme daar opdracht toe geeft. Aan het begin van
een gen zit een stuk DNA waarin de regulerende elementen zitten voor dat bepaalde gen. Laten we het de
'aan/uit schakelaar' noemen. (Het grootste deel van) de schakelaar wordt de promotor genoemd. Als ergens
in een organisme wordt geconstateerd dat een bepaald eiwit nodig is, kan er een bepaald boodschapmolecuul gemaakt worden. Zo'n molecuul kan
zich aansluiten aan de schakelaar die erbij hoort.
De schakelaar wordt hierdoor geactiveerd en het
proces van gen-expressie start.

Hoe wordt de informatie in het DNA dan op
het juiste moment omgezet in een eiwit?
Als er een tekort is aan een bepaald eiwit in de
cel, zal er een bericht worden gestuurd naar de
celkern (nucleus) naar het gen voor dat eiwit. Als
de 'schakelaar' het bericht herkent zal het de
'poort' openen naar het stuk gen met de code
voor het eiwit. Dit stuk gen wordt onmiddellijk
gekopieerd (transcriptie) naar een draadachtig
molecuul, dat RNA genoemd wordt. RNA lijkt
heel erg op DNA, maar bestaat maar uit 1 keten
en heeft een ander soort suiker als ruggengraat.
RNA staat voor ribo nucleine zuur en zit vrijwel
hetzelfde in elkaar, alleen zit er een U in in
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plaats van de C.
Dit RNA wordt messenger RNA genoemd. Als de kopie af is, wordt er een rijtje van tot wel 200 'A'
nucleotiden aan geplakt (de polyA staart). Dit proces heet poly-adenylatie en wordt gestart door een polyA
signaal-keten aan het eind van het gen (zie figuur 2). Men neemt aan dat de polyA keten het messenger RNA
beschermt tegen afbraak.
Het messenger RNA, de kopie van het gen, gaat nu van de celkern (nucleus) naar de cel en wordt naar kleine
eenheden gemaakt die de informatie op het messenger RNA gebruiken om eiwitten te maken.
Geen enkele cel zal alle informatie op het DNA gebruiken. Cellen verdelen het werk onder elkaar - ze
specialiseren zich. Hersencellen maken geen insuline, levercellen maken geen speeksel en huidcellen zullen
geen botten maken. Het zou een puinhoop worden! Hetzelfde geldt voor planten; wortelcellen zullen nooit
het bladgroen (chlorofyl) maken, en de bladeren zullen geen stuifmeel of nectar maken. De expressie van
genen hangt ook van de leeftijd af: jonge scheuten zullen geen genen tot expressie brengen die zorgen voor
het rijpen van fruit, en oude mensen zullen geen nieuw tanden aanmaken.
Regulatie
De genregulatie is afhankelijk van de omgeving waarin de cel zich bevindt, en het ontwikkelingsstadium van
het organisme. Dus als ik wil dat de bladeren van de klaproos de rode kleur maken van de bloembladen zal
dat niet lukken met de traditionele veredelings-methoden, ondanks het feit dat de cellen in de bladeren wel
de genetische informatie hebben om de rode kleur te maken. Er is een blokkade op het vormen van rode
bladeren.
Die blokkade kan door twee dingen veroorzaakt worden:
•

het gen voor 'rood' is permanent uitgezet en zit in het opgefrommelde deel van het chromosoom. De
informatie is niet meer bereikbaar.

•

de bladeren vragen niet om messenger RNA voor de rode kleur, en dus wordt het messenger RNA voor
'rood' niet gemaakt.

Er zijn manieren om de plant toch rode bladeren te laten maken. Dat kan door het rode gen als een Trojaans
paard in te brengen, maar nu met een actieve promotor er aan vast. Hiervoor moeten genen verknipt worden
en op een andere manier weer samengebracht worden.
Dat is het begin van genetische manipulatie.
Genetische manipulatie: het maken van het genconstruct
Genetische manipulatie (GM) wordt gebruikt om genen en delen van DNA in een cel te brengen, meestal om
een gen in te brengen dat een gewenst eiwit maakt. Omdat een gen in elk organisme op dezelfde wijze
wordt vertaald in een eiwit, kan een gen bijvoorbeeld van een vis, en in een heel andere soort overgebracht
worden, bijvoorbeeld de tomaat.
Voor GM is een aantal technieken beschikbaar om DNA uit te knippen, op goed geluk of op specifieke
plaatsen. Als een stuk DNA uitgeknipt is kunnen de eigenschappen bestudeerd worden, het kan
vermenigvuldigd worden en kan het in het DNA van een ander organisme gebracht worden.
GM maakt het mogelijk om door de soortbarrière te breken die wel bestaat voor de klassieke veredeling. Van
nature kan je geen antivriesgen uit een vis in een tomaat of aardbei stoppen, of een insect-dodend gif van
een bacterie in maïs, aardappel, katoen, koolzaad of soja, of menselijke genen in een varken. Met GM kan
dat wel.
Er is wel een probleem - een gen uit een vis zal niet werken in een tomaat tenzij er een promotor aan zit die
de tomaat herkent. Zo'n promotor zou identiek of gelijkend moeten zijn aan een promotor uit de tomaat. De
meeste bedrijven en wetenschappers hebben geen zin om te zoeken naar een passende promotor uit de
tomaat; het zou jaren duren voor ze begrijpen hoe het interne communicatie- en reguleringssysteem van de
tomaat werkt. Om lang testen en aanpassen te voorkomen, wordt de meeste GM bij planten gedaan met
virale promotors.
Virussen zijn erg actief. Niets, of bijna niets zal ze stoppen als ze eenmaal een geschikte gastheer gevonden
hebben. Ze stoppen hun eigen genetische informatie in het DNA van hun slachtoffer, de cel wordt aangezet
tot het vermenigvuldigen van het virus en het virus verspreid zich razendsnel over de andere cellen. Virussen
kunnen dit doen omdat ze een heel sterke promotor hebben ontwikkeld die de gastheer dwingt om continu
de genen van het virus af te lezen en om te zetten in de eiwitten van het virus. Door simpelweg de promotor
uit een virus te nemen en het voor het gewenste gen te plaatsen, zorg je ervoor dat de plant waarin je het
inbouwt overal continu het eiwit aanmaakt dat je wilt hebben (tenminste, dat dacht men). Een veel gebruikte
promotor is die van het mozaiekvirus.

21

Reader Studiedag Gentechvrije Zones, 4 februari 2009

De combinatie van het gen met een promotor wordt een genconstruct (zie figuur) genoemd.
Deze techniek lijkt op het eerste gezicht misschien geweldig, maar het nadeel is dat het gen niet
uitgeschakeld kan worden. De plant heeft geen zeggenschap over de expressie van het nieuwe gen, zelfs als
het nieuwe gen op een bepaald moment nadelig is voor de plant, bijvoorbeeld omdat de energie die er in dit
eiwit gestoken wordt niet gebruikt kan worden om verdedigende stoffen te maken, of om te groeien.

Het verhaal van de virale promotor is in theorie
heel mooi, maar vaak werkt het gen, om
redenen die nog niet opgehelderd zijn, slechts
een beperkte tijd en wordt dan stil (gene
silencing). Maar van te voren is niet te
voorspellen of dit zal gebeuren.
Precies?
Hoewel genetische manipulatie vaak een
precieze techniek genoemd wordt, is de
uiteindelijke stap om het genconstruct in een
organimse in te brengen nogal grof. Het is niet
precies en het is niet voorspelbaar. Het
nieuwe gen komt op een willekeurige plek in het
DNA terecht, waar het het functioneren of reguleren van een ander gen kan verstoren. Als het nieuwe gen
terecht komt in het 'stille' niet actieve DNA van een cel terechtkomt, kan het invloed hebben op de regulatie
of expressie van genen in de hele omgeving. het kan potentieel zorgen dat genen in het 'stille' DNA actief
worden.
Vaak zal er niet 1 gen worden ingebouwd, maar een serie genen. Hoewel men beoogt om hiermee de
expressie en het functioneren van het eerste gen ten goede te komen, veroorzaakt het ook meer
beinvloeding en vergroot het het risico van onvoorspelbare effecten.
Genetische manipulatie: het genconstruct inbrengen
Het inbrengen van een gen gebeurt op dit moment op verschillende manieren. Het gen kan met een vector in
de ontvangende cel(kern) gebracht worden. Als vector worden vaak bacteriële plasmiden gebruikt, of
virussen(a). Een andere methode is de 'shotgun' techniek, ook bekend als bio-ballistics, waar men
minuscule stukjes goud waarop het gen gebracht is in een plaat met plantencellen schiet, hopend dat bij een
van de pogingen het gen in het DNA brengt (b).
Wat is een plasmide?
Plasmiden zitten in veel bacteriën en zijn kleine ringen DNA met een beperkt aantal genen. Het DNA op een
plasmide is niet noodzakelijk voor het overleven van de bacterie, maar kan het leven een stuk makkelijker
maken.
Bacteriën hebben een bacterieel chromosoom waarop alle erfelijke informatie staat die noodzakelijk is om te
overleven en om zich te vermenigvuldigen. Het plasmide is er om snel informatie uit te wisselen.
Als je een chromosoom zou vergelijken met een boekenplank met handboeken en gebruiksaanwijzingen, en
een enkel gen met een recept of een specifieke bouwinstructie, kan een plasmide gezien worden als een
folder.
Werken met plasmiden is relatief makkelijk
Plasmiden kunnen zichzelf kopiëren, en kunnen makkelijk uitgewisseld worden. Plasmiden bevatten vaak
genen voor antibiotica resistentie. Dit soort infomatie, die eenvoudig doorgegeven kan worden tussen
bacteriën, kan bacteriën de kans geven om te overleven als ze dreigen ten onder te gaan aan antibiotica
medicijnen. Plasmiden zijn verantwoorlijk voor het snelle verspreiden van resistentie tegen antibiotica.
Plasmiden zijn relatief klein, vermenigvuldigen zich snel en zijn dus makkelijk om te onderzoeken en te
manipuleren. Het is makkelijk om te onderzoeken welke basenvolgorde op het DNA staan. Bij bepaalde
teken-volgordes, zoals CAATTG, is het makkelijk om te knippen met speciale enzymen (zie onder eiwitten).
Deze knipenzymen, die restrictie-enzymen genoemd worden, maken deel uit van de GM gereedschap van
de biochemisten.
Dus als ik een gen van een vis over wil brengen naar een plasmide, moet ik het volgende doen; ik stop heel
veel van een bekend plasmide in een reageerbuis, en voeg een specifiek enzym toe dat maar op 1 plaats zal
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knippen. Ik laat het enzym een uurtje zijn werk doen, zuiver het verknipte plasmide DNA en meng het met
kopiën van het vissegen. Na een tijdje zal het vissegen zich invoegen in de geknipte ring van het plasmide.
Dan voeg ik een 'plak-enzym' toe (een ligase) en stop het gewijzgde plasmide terug in een bacterie. Die
bacterie laat ik groeien en zich vermenigvuldigen.

Hoe weet ik nou of het gelukt is?
Om snel te kunnen zien of het inbouwen van een
gen gelukt is, bouw ik niet alleen het gewenste
gen in maar ook een gen waaraan ik snel kan
zien of het in de bacterie zit. Daarvoor werd vaak
antibiotica resistentie gebruikt maar dat is voor
nieuwe toepassingen in Nederland niet meer
toegestaan. Met de resistentie was het
gemakkelijk om te kijken of inbouw gelukt was;
door antibiotica op de bacteriën te brengen
gingen alle bacteriën zonder het marker gen
dood. De bacteriën die zijn blijven leven hebben
het marker gen en waarschijnlijk ook het
gewenste gen.
Onbeantwoorde vragen en inherente
onzekerheden
Bij het inbouwen kunnen onvoorspelbare
bijeffecten optreden. Deze effecten zijn in te
delen in een aantal categorieën.
Pleiotropische effecten zijn het gevolg van het
ingebouwde gen zelf. Het gen blijkt naast het
gewenste gevolg ook andere gevolgen te
hebben. Dat komt bijvoorbeeld door de
wisselwerking van het gen met de eigen
genenset van het organisme waarin het is
ingebouwd.
•
•

Genen voor de kleur rood die in petunia's werden gestopt, veranderden niet alleen de kleur van de
bloemen maar verminderden ook de vruchtbaarheid en de groei van de wortels en de bladeren.
Zalm waarin groeihormoon werd ingebouwd had niet alleen misvormingen maar ook een andere kleur.

Doordat niet precies bepaald kan worden op welke plek een gen terechtkomt kan het zijn dat een gen (of een
onderdeel van zijn DNA volgorde) misschien een ander gen opstart of onderbreekt als het wordt ingebouwd
in een nieuwe gastheer (een plant of dier). Dit heet het positioneel effect.
In de sojaplant van Monsanto, die als eerste in Nederland in het voedsel terecht kwam, bleek pas na een
paar jaar dat er extra DNA fragmenten in terecht gekomen waren. Deze fragmenten maakten ook messenger
RNA.
Op de website van het NPG houden we een

lijst bij van bekend geworden pleiotropische

effecten en positionele effecten.
Gene silencing is het verschijnsel dat een gen kan worden uitgeschakeld terwijl het eerst wel tot uiting
kwam.
Gen-instabiliteit
Bij planten die in het vrije veld verbouwd worden krijg je te maken met de directe omgeving van de plant. Er
is eigenlijk geen goede test beschikbaar om na te gaan hoe schadelijk een plant is.
•
•

Zo bleek een gemanipuleerde plant invloed te hebben op het bodemleven. Hoe precies, dat is nog niet
bekend.
Planten met een ingebouwd gif bleken niet alleen schadelijk voor het plaagorganisme, maar ook voor de
natuurlijke bestrijders van dat plaagorganisme. Ecologen hadden dit kunnen voorspellen maar die zitten
nog vriwel niet i de beoordelingscommissies.

En tenslotte weet je ook nog niet of een genetisch gemanipuleerde voedselplant geen nieuwe gifstoffen of
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allergenen (stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken) maakt, of misschien het aandeel
verhogen van van nature weinig aanwezige toxines en allergenen. Er worden wel testen ontwikkeld maar de
manier waarop allerginiteit wordt nagegaan, namelijk vergelijken met bekende allergene eiwitten, is niet
toereikend. En wat weten we over de invloed op de voedingswaarde?
Eiwitten die door een gen worden gemaakt worden onderzocht in de reageerbuis; vaak laat men zo;'n eiwit
in een gemanipuleerde bacterie maken en test men het eiwit apart. Op deze manier test je alleen het eiwit
maar niet welke rol het gen en het eiwit spelen in het organisme waar het in gestopt wordt.
Dit zijn belangrijke problemen, die opgelost moeten worden voor gentech organismen gegeten of in het
milieu gebracht mogen worden.

Cisgenese versus transgenese
Januari 2008 - Maaike Raaijmakers/ Biologica
Wat is cisgenese?
Cisgenese is een vorm van genetische manipulatie waarbij alleen verwante en kruisbare genen worden
gebruikt. Bijvoorbeeld: de genen van een wilde aardappel worden door middel van gentechniek ingebouwd in
een gecultiveerde aardappel.
Wat is het verschil met transgenese?
We spreken van trans(=vreemd)genese als genen van een andere, vreemde, niet kruisbare soort worden
gebruikt. Bijvoorbeeld de genen van een (BT)bacterie worden ingebouwd in maïs. Bij transgenese worden
dus natuurlijke kruisingsbarrières doorbroken. Bij cisgenese is dit niet het geval.
Het doorbreken van natuurlijke kruisingsbarrières is één van de redenen om Genetisch Gemanipuleerde
Organismen (GGO’s) af te wijzen. Onderzoekers die met cisgenese werken hopen dan ook dat deze techniek
minder maatschappelijke weerstand zal oproepen. Ook geloven ze dat er minder risico’s zitten aan cisgenese
dan aan transgenese. Dit is echter nog niet aangetoond.
Wat zijn de overeenkomsten met transgenese?
De techniek is verder hetzelfde; één of meerdere genen worden uit een plant geknipt en in de vorm van een
zogenaamd genconstuct in een andere plant geplakt.
De bezwaren die de biologische sector heeft tegen transgenese zijn dus grotendeels ook van toepassing op
cisgenese;
- DNA wordt als een lego doos beschouwd waar je naar wens stenen uit kunt halen of aan toe kunt voegen.
- de integriteit van planten wordt aangetast
- het blijft onvoorspelbaar waar het ingebrachte genconstruct terecht komt in het genoom van de nieuwe
plant. Dat maakt ook de effecten van het gen onvoorspelbaar.
Wetgeving
De Europese GGO-wetgeving maakt geen onderscheid tussen cis- en transgenese. Cisgenese is een GGO
techniek en het gebruik daarvan is dus verboden in de biologische landbouw.
Onderzoekers die met cisgenese werken pleiten voor een versoepeling van de Europese GGO regelgeving en
voor een minder uitvoerige risicobeoordeling voor cisgenese. Hiervoor proberen ze nu draagvlak te vinden in
andere Europese lidstaten.
Waar wordt cisgenese voor gebruikt?
In Wageningen wordt al jaren gewerkt aan het ontwikkelen van een phytophthora resistente aardappel met
behulp van cisgenese. De overheid subsidieert dit onderzoek. Onderzoekers proberen met behulp van
cisgenese “resistentiegenen” uit wilde aardappels in te bouwen in moderne rassen. Ze verwachten dat dit
sneller en effectiever gaat dan met klassieke veredelingstechnieken. Daarnaast wordt onder andere gewerkt
aan een cisgene-aardbei en aan cisgene-appelrassen.
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Environmental and health impacts of GMOs: the evidence
April 2008
Effects on biodiversity

•

Agricultural wastes from Bt maize have been
identified entering water courses, where the Bt
toxin might be toxic to certain insects.21 This
demonstrates the complexity of interactions in
the natural environment and underlines the
shortcomings of the risk assessment.

•

Bt maize is more susceptible to a plant lice
(aphid) than conventional maize, caused by
changes in sap chemistry. These changes have
not been described in a single application to
market Bt maize but have important ecological
implications. This demonstrates that plantinsect interactions are too complex to be
assessed by the risk assessment.

The environmental effects of genetically engineered
crops designed to resist insect pests and herbicides
are well documented. They are as follows.

Insect-resistant crops kill specific pests known to
threaten the crop. In addition to their intended
deadly effects, they are also:
•

Toxic to ‘non-target’ organisms, such as
butterflies. Long-term exposure to pollen from
GM maize that expresses the Bacillus
thuringiensis (Bt) toxin has been found to cause
adverse effects on the behaviour1 and survival2
of the monarch butterfly, the best-known of all
North American butterflies. Effects on European
butterflies are virtually unknown, as few studies
have been conducted. Those few do, however,
suggest cause for concern that European
butterflies would suffer as a result of insectresistant GM crop being planted.3, 4, 5, 6

Herbicide tolerant (HT) crops are associated with:

Toxic effects of herbicides on ecosystems.
Roundup, the herbicide sold by Monsanto in
conjunction with its Roundup Ready GM crops,
has been shown to be a potential endocrine
disrupter, i.e., could interfere
with hormones.22 It is also toxic
GM maize MON810 is intended to prevent the
to frog larvae(tadpoles).23
•

•

Toxic to other, beneficial
insects. Genetically engineered
Bt crops adversely affect7
need for three applications of insecticide. Yet
•
Increased weed tolerance to
insects that are important in the this and other Bt maize varieties continuously
herbicide. Evolution of weed
release a toxin into the environment in
natural control of maize pests,
8, 9, 10, 11
quantities
3-5,000
times
higher
than
sprays
resistance to Roundup is now a
such as green lacewings.
used
for
non-GM
farming.
serious problem in the US and
In the EU (as elsewhere),
other places where Roundup
environmental risk assessment
Ready
crops
are
grown on a large scale.24, 25, 26, 27
for Bt crops considers direct acute toxicity
Increasing amounts of herbicide have to be
alone, and not effects on organisms higher up
used to control these weeds28, or else additional
the food chain. These effects can be important.
herbicides have to be used to supplement
The toxic effects of Bt crops on lacewings were
Roundup.29
via the prey that they ate. The ‘single-tier’ risk
assessment approach has been widely
•
Loss of weeds and other biodiversity. A UK
criticised, with scientists suggesting that the
government study found there were 24 % fewer
effects of Bt crops need to be studied at
butterflies in the margins of GM oil-seed rape
multiple levels of the food web.12, 13, 14, 15
(canola) fields, because there were fewer weed

•

A threat to soil ecosystems. Many Bt crops
secrete the toxin from the root into the soil16.
Residues left in the field contain the active Bt
toxin.17, 18, 19 The long-term, cumulative effects of
growing Bt maize have not been considered in a
European context, even though this is required
under EU law (Directive 2001/18).20

flowers (and hence nectar) for them to feed on.30
In addition, there were fewer seeds for birds
from oil-seed rape and sugar beet.31, 32, 33 HT
maize only compared favourably (in terms of
impacts on biodiversity) to maize treated with
the herbicide atrazine, which is now banned in
the EU.
•

In addition to the above, risk assessments to date
have failed to foresee at least two other impacts of
Bt maize:
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Reduction in soil bacteria. The use of herbicides
on GM soy leads to reduced amounts of
beneficial nitrogen-fixing bacteria.34, 35
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Effects on health
Independent studies on the
wholesomeness of GM crops for
either animals or humans are
severely lacking from scientific
literature.36, 37, 38, 39

laboratory studies. Entomologia Experimentalis et Applicata 114:
114 1–14,
2005.
12 Andow, D.A. & Zwahlen, C. 2006. Assessing environmental risks of
transgenic plants. Ecology Letters 9: 196-214.
13 Snow, A. A., Andow, D.A., Gepts, P., Hallerman, E. M., Power, A.,
Tiedje, J. M. & Wolfenbarger, L.L. 2005. Genetically engineered
organisms and the environment: current status and recommendations.
Ecological Applications, 15: 377–404.
14 Andow, D.A. & A. Hilbeck. 2004. Science-based risk assessment for
non-target effects of transgenic crops. Bioscience, 54: 637-649.
15 Knols, B.G.J. and M. Dicke. 2003. Bt crop assessment in the
Netherlands. Nature Biotechnology 21: 973-974.
16 Saxena, D., Flores, S. & Stotzky, G. 2002. Bt toxin is released in root
exudates from 12 transgenic corn hybrids representing three
transformation events. Soil Biology and Biochemistry 34: 133-137.
17 Flores, S., Saxena, D & Stotzky, G. 2005. Transgenic Bt plants decompose less in soil than non-Bt
plants. Soil Biology and Biochemistry 37: 1073-1082.
18 Stotzky, G. 2004. Persistence and biological activity in soil of the insecticidal proteins from Bacillus
thuringiensis, especially from transgenic plants. Plant and Soil 266: 77-89.
19 Zwahlen, C. Hilbeck, A. Gugerli, P. & Nentwig, W. 2003. Degradation of the Cry1Ab protein within
transgenic Bacillus thuringiensis corn tissue in the field. Molecular Ecology 12: 765-775.
20 Directive 2001/18/EC on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms,
see Recital 19, Recital 20 and Annex II : “A general principle for environmental risk assessment is also that
an analysis of the .cumulative long-term effects relevant to the release and the placing on the market is to
be carried out. Cumulative long-term effects. refers to the accumulated effects of consents on human
health and the environment, including inter alia flora and fauna, soil fertility, oil degradation of organic
material, the feed/ food chain, biological diversity, animal health and resistance problems in relation to
antibiotics”.
21 Rosi-Marshall, E.J., Tank, J.L., Royer, T.V., Whiles, M.R., Evans-White, M., Chambers, C., Griffiths, N.A.,
Pokelsek, J. & Stephen, M.L. 2007. Toxins in transgenic crop byproducts may affect headwater stream
ecosystems. Proceedings National Academy Sciences 41: 16204–16208
22 Richard, S., Moslemi, S., Sipahutar, H., Benachour, N. & Seralini, G-E. 2005. Differential effects of
glyphosate and Roundup on human placental cells and aromatase. Environmental Health Perspectives
113: 716–720.
23 Relyea, R.A. 2005. The impact of insecticides and herbicides on the biodiversity and productivity of
aquatic communities. Ecological Applications 15: 618-627. Relyea, R.A. 2005. The lethal impact of
roundup on aquatic terrestrial amphibians. Ecological Applications, 15: 1118–1124. Relyea, R.A.,
Schoeppner, N.M. & Hoverman, J.T. 2005. Pesticides and amphibians: the importance of community
context. Ecological Applications, 15: 1125–1134.
24 Roy, B.A. 2004. Rounding up the costs and benefits of herbicide use. Proceedings of the National
Academy of Sciences 101: 13974-13975.
25 Baucom, R.S. & Mauricio, R. 2004. Fitness costs and benefits of novel herbicide tolerance in a noxious
weed. Proceedings of the National Academy of Sciences 101: 13386–13390.
26 Vitta, J.I., Tuesca, D. & Puricelli, E. 2004. Widespread use of glyphosate tolerant soybean and weed
community richness in Argentina. Agriculture, Ecosystems and Environment 103: 621–624.
27 Nandula, V.K., Reddy, K.N., Duke, S.O. & Poston, D.H. 2005. Glyphosate-resistant weeds: current status
and future outlook. Outlooks on Pest Management August 2005: 183-187.
28 Duke, S.O. 2005. Taking stock of herbicide-resistant crops ten years after introduction. Pest
Management Science 61: 211–218.
29 http://farmindustrynews.com/mag/farming_saving_glyphosate/index.html
30 Roy, D. B., Bohan, D. A., Haughton, A. J., Hill, M. O., Osborne, J. L., Clark, S. J., Perry, J. N., Rothery, P.,
Scott, R. J., Brooks, D. R., Champion, G. T., Hawes, C., Heard, M. S. & Firbank, L. G. 2003. Invertebrates
and vegetation of field margins adjacent to crops subject to contrasting herbicide regimes in the Farm
Scale Evaluations of genetically modified herbicide-tolerant crops. The Royal Society Philosophical
Transactions B. 358: 1879–1898
31 Heard, M.S. et al. 2003. Weeds in fields with contrasting conventional and genetically modified
herbicide-tolerant crops. I. Effects on abundance and diversity Philosophical Transactions of the Royal
Society London B 358: 1819–1832.
32 Firbank, L.G. et al. 2006. Effects of genetically modified herbicide-tolerant cropping systems on weed
seedbanks in two years of following crops. Biology Letters 2: 140-143
33 Bohan, D.A. et al. 2005. Effects on weed and invertebrate abundance and diversity of herbicide
management in genetically modified herbicide-tolerant winter-sown oilseed rape. Journal Proceedings of
the Royal Society B: Biological Sciences. 272, DOI 10.1098/rspb.2004.3049.
34 King, C.A., Purcell, L.C. & Vories, E.D. 2001. Plant growth and nitrogenase activity of glyphosatetolerant soybean in response to foliar glyphosate applications. Agronomy Journal 93: 179–186.
35 Zablotowicz, R.M. & Reddy, K.N. 2004. Impact of glyphosate on the Bradyrhizobium japonicum
symbiosis with glyphosate-resistant transgenic soybean: a minireview. Journal of Environmental Quality 33:
825–831.
36 Vain, P. 2007. Trends in GM crop, food and feed safety literature. Nature Biotechnology Correspondence
25: 624-626.
37 Domingo, J.L. 2007. Toxicity studies of genetically modified plants: a review of the published literature.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 47:8, 721 – 733
38 Pryme, I.F. & Lembcke, R. 2003. In vivo studies on possible health consequences of genetically
modified food and feed —with particular regard to ingredients consisting of genetically modified plant
materials. Nutrition and Health 17: 1-8.
39 Brown, P., Wilson, K.A.., Jonker, Y. & Nickson, T.E. 2003. Glyphosate Tolerant Canola Meal Is Equivalent
to the Parental Line in Diets Fed to Rainbow Trout. Journal of Agricultural Food and Chemistry, 51: 42684272.
40 Séralini, G.E., Cellier, D., de Vendomois, J.,S., 2007. New analysis of a rat feeding study with a
genetically modified maize reveals signs of hepatorenal toxicity. Archives of Environmental Contamination &
Toxicolcology, 52, 596-602.
41 EFSA, 2007. EFSA review of statistical analyses conducted for the assessment of the MON 863 90-day
rat feeding study.
http://www.efsa.europa.eu/en/science/scientific_reports/statistical_analyses_MON863.html
42 Doull, J., Gaylor, D., Greim, H.A., Lovell, D.P., Lynch, B. & Munro I.C. 2007. Report of an Expert Panel on
the reanalysis by Seralini et al. (2007) of a 90-day study conducted by Monsanto in support of the safety
of a genetically modified corn variety (MON 863). Food and Chemical Toxicology 45: 2073–2085
43 Bernstein, J.A. et al. 2003. Clinical and laboratory investigation of allergy to genetically modified foods.
Environmental Health Perspectives 111:1114–1121.
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45 Prescott, V.E., Campbell, P.M., Moore, A., Mattes, J., Rothenberg, M.E., Foster, P.S., Higgins, T.J.V. &
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Sir David King, the UK government’s former
chief scientist, was forced in December 2007
to admit he had been mistaken to claim that
improved crop yields in Africa were due to GM
plants. They weren’t. The project he described
used a sophisticated pest control and crop
management technique that involved neither
GMOs nor pesticides.

Almost all GMOs commercialised in
the world either produce or tolerate
pesticides. Yet while pesticides are tested over twoyear periods prior to approval in Europe, the longest
safety tests for GMOs are 90 days, including
pesticide-producing GM plants.

We simply do not know if GM crops are safe for
animal or human consumption, because long-term
studies have seldom been performed. This is
reflected by the ongoing controversy surrounding
their safety assessment. The dispute over the
pesticide-producing Bt maize MON863, for
example, arose from concerns expressed by
independent scientists40 over observed differences in
animal feed trials. Rather than admitting uncertainty
concerning the food safety of MON863 and carrying
out further research, EFSA41 and the biotechnology42
industry have used their efforts to try to refute the
significance of these findings.
It is ungrounded and misleading to argue that GMOs
must be harmless to health on the grounds that
people living in the US have been consuming them
for 10 years and no visible damage has been
observed. There has not been a study on this
specific matter.
What is not in doubt is that GM crops have the
potential to cause allergenic reactions, more so than
conventional breeding.43, 44 During a long-term field
trial in Australia, for example, GM peas were found
to cause allergenic reactions in mice.45 Eating the
GM peas also made the mice more sensitive to
other food allergies.
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Co-existentie
Co-existentieregels
Persbericht Hoofdproductschap Akkerbouw - Den Haag, 20 december 2005

HPA STELT REGELS VOOR TEELT GG-GEWASSEN VAST
Het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) heeft voorschriften voor de teelt van genetisch
gemodificeerde aardappelen, suikerbieten en mais vastgesteld. De regels staan in de
verordening 'Coexistentie' en volgen op het convenant dat de primaire sector in november
2004 overeenkwam. De verordening treedt pas in werking nadat ook de overige afspraken uit
het convenant zijn uitgewerkt.
Biologica, LTO Nederland, Plantum NL en Platform Aarde Boer en Consument bereikten eind vorig
jaar overeenstemming over hoe genetisch gemodificeerde (gg), biologische en gangbare teelten naast
elkaar kunnen bestaan. Doel van hun afspraken over coexistentie is een zo groot mogelijke
keuzevrijheid voor consumenten en telers te realiseren en het risico van economische schade, die
door onderlinge vermenging kan ontstaan, te vermijden. Zo kan worden voorkomen dat telers via de
rechter hun gelijk moeten halen.
De HPA-verordening bevat verplichte maatregelen voor teelt van gg-gewassen naast de teelt van
biologische en gangbare gewassen. Dit betreft registratie, het voorkomen van vermenging tijdens
teelt, verwerking, transport en opslag, bestrijding van zogeheten schieters en opslag, en
isolatieafstanden. Bij teelt van gg-gewassen is een afstand van drie meter voor aardappelen, 1,5
meter voor suikerbieten en 25 meter voor mais verplicht tot gewassen van gangbare telers. Bij telers
die hun gewassen geheel ggo-vrij willen houden en tevens met specifieke markteisen te maken
hebben - waaronder biologische telers - moet de teler van gg-gewassen een afstand aanhouden van
tien meter voor aardappelen, drie meter voor suikerbieten en 250 meter voor mais. Om te bepalen
welke afstand nodig is en voor afstemming van bouwplannen moet de ggo-teler overleg voeren met
naburige telers.
De verordening stelt het niet nemen van teeltmaatregelen voor coexistentie strafbaar. De controle op
de naleving van de verplichtingen zal via de controle die in het kader van teeltcertificering plaatsvindt
lopen. Deze controledekking is zeer intensief. Naleving van de maatregelen reduceert bij telers de
kans op ongewenste vermenging tot een uiterst minimum. Voor uitzonderlijke gevallen waarbij
ondanks het nemen van maatregelen toch schade ontstaat, komt per gewas een schadefonds, zo
kwamen de convenantpartijen overeen. Telers die zich niet houden aan de maatregelen zijn
aansprakelijk te stellen voor eventuele schade. Die telers overtreden dan sowieso ook de HPAverordening, waarop een boete staat.
De verordening wordt binnen drie jaar na de eerste commerciele teelt van gg-gewassen geevalueerd.
Tussentijds is het tevens mogelijk dat naar aanleiding van nieuwe feiten, voortkomend uit bijvoorbeeld
monitoring of onderzoek, de maatregelen en daarmee de verordening worden bijgesteld.
Meer info en de verordening zijn te vinden op www.hpa.nl
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COEXISTENCE OR CONTRADICTION?
GM Crops versus Alternative Agricultures in Europe
Les Levidow
Centre for Technology Strategy
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email L.Levidow@open.ac.uk
and
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German Advisory Council on Global Change (WBGU)
Reichpietschufer 60-62, D-10785 Berlin, Germany
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Abstract
Agricultural biotechnology (agbiotech) has intersected with a wider debate about
‘sustainable agriculture’, especially in Europe. Agbiotech was initially promoted as an
alternative which would avoid or remedy past problems of intensive agriculture, but such
claims were soon challenged. Agbiotech has extended the dominant agri-industrial
paradigm, while critics have counterposed alternatives corresponding to an agrarian-based
rural development paradigm. Amid controversy over environmental and health risks in the
late 1990s, an extra issue emerged − the prospect that genetically modified (GM) material
would become inadvertently mixed with non-GM crops. In response the European
Commission developed a policy framework for ‘coexistence’ between GM, conventional and
organic crops. This policy has aimed to ensure that farmers can freely choose among
different production systems, which would develop side by side, yet specific proposals for
coexistence rules favour some choices over others. Such rules have been contested
according to different policy agendas, each promoting their model of future agriculture.
Moreover, a Europe-wide network of regional authorities has promoted ‘GM-free zones’ as a
territorial brand for green, localised, high-quality agri-food production, whose diverse
qualities depend upon symbolic, immaterial characteristics. This alternative has been
counterposed to the agri-industrial production of global commodities – symbolised by the
European Union, especially its product authorisation procedure for the internal market.
‘Coexistence’ policy was intended to mediate policy conflicts over GM crops, yet it has
become another arena for contending agricultural systems, which may not so readily co-exist
in practice. Wherever an agrarian-based rural development paradigm gains local support, its
alternative agricultures are in contradiction rather than coexistence with GM crops.
Key words: agricultural biotechnology, genetically modified (GM) crops, admixture,
segregation, coexistence, sustainable agriculture, agricultural paradigms, European Union,
European Commission
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Selectie uit: Eerste

genetisch gemanipuleerde mais op Nederlands akkers ....
voor coexistentie-onderzoek?!

20 juli 2006 -achtergronden en commentaar- door A SEED Europe
Eind april is op 6 lokaties in Nederland gentechmais gezaaid. Deze velden maken deel uit van een
onderzoek van het PRI in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit om te testen of de afstanden tussen gentechmais en conventionele en biologische
mais zoals afgesproken in het zogenaamde Coëxistentie Convenant voldoende zijn om besmetting
te voorkomen. A SEED is tegen deze proef en beschouwt dit als de eerste commerciële teelt van
genetisch gemanipuleerde mais in Nederland.
Voor het eerst staan er gentech gewassen in Nederland op het veld, die toegelaten zijn om commerciëel
geteeld te worden. Het betreft MON810, een produkt van biotech multinational Monsanto. Deze mais
is een zogenaamde 'BT-mais', wat wil zeggen dat er een genconstruct is ingebouwd om zelf een
insecticide (het 'bt-gif') tegen een schadelijk insect aan te maken. Het gaat om 6 velden in Nederland
van ieder ongeveer 1 hectare. Sinds donderdag 22 juni, 2 maanden na inzaaiing zijn de precieze
lokaties pas bekend gemaakt op de www.vrom.nl/ggoregister.
In Nederland zijn door een aantal betrokken partijen afspraken gemaakt voor het telen van GGOgewassen naast conventionele en biologische gewassen: het 'co-existentie convenant'. Deze proef moet
uitwijzen of de afgesproken isolatieafstanden voor mais (25m bij reguliere mais en 250m bij ggo-vrije
mais) voldoende is om uitkruising te voorkomen (en dus contaminatie van niet-GGO gewassen met
GGO-pollen). De proef wordt uitgevoerd door het Wageningse Plant Research International (PRI) in
opdracht van het ministerie van landbouw. De BT-mais staat nog meer dan andere gentech gewassen ter
discussie in veel EU landen, onder andere vanwege dit hoge uitkruisingsrisico. Hongarije, Griekenland,
Oostenrijk en Polen hebben deze mais al verboden.
....
Onmogelijke coexistentie in Spanje
Sinds 2003 wordt in Spanje MON810 geteeld, vanaf 2005 zelfs al 31 variëteiten met de MON810
'event'. In Aragon en Catalonië wordt de meeste gentech mais geteeld. Milieuorganisaties hebben
uitgebreid onderzoek gedaan naar de contaminatie, en kwamen tot schokkende conclusies. Alle
monsters die in Aragon genomen werden bevatten gentech-contaminatie, onder andere door uitkruising
over grotere afstanden, en een totaal gebrek aan monitoring van de effecten op milieu en gezondheid.
Gevolgen voor de betrokken boeren zijn desastreus: biologische mais kon niet meer als biologisch
verkocht worden, lokale, unieke varianten zijn besmet, en de schade komt op het bordje van de
getroffen boer, niet de zaadproducent of de gentechteler. Het volledige rapport van Greenpeace e.a. heet
Impossible Coexistence. (6)
Twijfels over de zinnigheid van het onderzoek
Alle EU staten moeten een systeem in het leven roepen om de teelt van ggo, niet-ggo en biologisch
naast elkaar te regelen. Weinig landen hebben dit tot nu toe gedaan. In Nederland, naar goede
poldertraditie, is gekozen voor een 'convenant', onderhandeld door een stuurgroep, waar LTO, Plantum
NL (zaadbedrijven), Platform ABC (kritische boeren) en Biologica (biologische ketenorganisatie) in
zaten.
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De 6 proefvelden waar het nu om gaat moeten gegevens opleveren om te bepalen of de isolatieafstand
van 250 m, zoals afgesproken in het Nederlandse 'co-existentie convenant', voldoende zijn om ggovrije maisteelt te beschermen tegen contaminatie met ggo-mais. In opdracht van LNV heeft Plant
Research International (PRI) een onderzoeksvoorstel geschreven, waarin ze gebruik maken van
gentech-maïs, MON810 dus.
Volgens de organisatie Biologica zou een proef om uitkruisingsafstanden te bepalen ook mogelijk
moeten zijn zonder gebruik van gentech-mais. Uit de Biologica Nieuwsbrief van maart 2006: "Op
verzoek van Biologica hebben onafhankelijke wetenschappers het PRI-voorstel én mogelijke
alternatieven zonder ggo's, bekeken. De wetenschappers stelden vast dat uit de PRI proef geen
conclusies over de benodigde isolatie-afstanden getrokken kunnen worden. De proef zou hoogstens
wetenschappelijk interessant zijn. Over de haalbaarheid van de alternatieven waren de meningen
verdeeld. ..Biologica heeft duidelijk gemaakt dat ze niet met de proef instemt en er ook geen enkele
verantwoordelijkheid voor zal dragen. Daarnaast hebben we bij LNV protest aangetekend en gevraagd
het onderzoeksbudget, maar liefst 1 miljoen euro, te reserveren voor monitoring. Helaas heeft LNV
besloten het onderzoek toch te financieren. Volgens het PRI zitten er geen biologische bedrijven in de
buurt van de proef. Toch eist Biologica dat de onderzoekslocaties zo snel mogelijk openbaar worden
gemaakt." De volledige reactie van Biologica op deze velden met gentechmais is geplaatst in het
Agrarisch Dagblad op 6 mei j.l. en te vinden op www.gentech.nl. (7)
Referenties
(6) http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/impossible-coexistence.pdf
(7) http://www.gentech.nl/index.php/article/articleview/81/1/4/
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Biologica neemt afstand van resultaten onderzoek uitkruising bij
gentechmaïs
Op 13 mei 2008 heeft Plant Research International (PRI) op een persconferentie de
uitkomsten gepresenteerd van een tweejarig onderzoek naar vermenging tussen ggo maïs
en ggo vrije maïs door uitkruising.
Biologica neemt afstand van de proef en concludeert uit de resultaten dat:
• de isolatieafstand van 250 meter niet altijd genoeg is om vermenging geheel te
voorkomen;
• uit de gevonden percentages vermenging per veldje niet af te leiden is hoeveel
vermenging in de Nederlandse landbouw praktijk zal optreden;
• coëxistentie in de praktijk niet uitvoerbaar is.
•
Biologica heeft al eerder afstand genomen van de proef, om verschillende redenen. In de eerste
plaats omdat de proef wordt uitgevoerd met ggo maïs. Volgens Biologica is de mogelijkheid
om de proef uit te voeren met gangbare maïsrassen onvoldoende onderzocht. Ten tweede
hebben onafhankelijke wetenschappers op verzoek van Biologica naar de proefopzet gekeken.
Zij gaven aan dat de proef te beperkt van opzet is. De uitkomsten van de proef zijn daarom
statistisch gezien niet relevant voor de praktijk. De proef levert hoogstens interessante
wetenschappelijke informatie op.
Gedetailleerde reactie van Biologica op de resultaten:
1: In de gegeven proefsituatie is ook op 250 meter nog uitkruising gevonden tussen ggo en
non-ggo maïs. Dat betekent dat de isolatie afstand van 250 meter niet altijd genoeg is om
vermenging geheel te voorkomen.
• LNV meldt in haar persbericht: “De resultaten tonen aan dat de afgesproken
isolatieafstanden zorgen dat vermenging door kruising via waaiend stuifmeel ruim
onder de binnen de Europese Unie afgesproken 0,9 procent grens - waarboven een
product geëtiketteerd moet worden - blijft.”
Feit is echter dat alle producten geëtiketteerd moeten worden "tenzij ze minder dan
0,9% ggo’s bevatten en deze aanwezigheid onbedoeld of technisch onvermijdelijk is".
Het streven moet dus zijn om alle vermenging te voorkomen. Zoals bekend streeft de
biologische sector ernaar om haar producten geheel ggo-vrij te houden.
• Hoeveel vermenging precies is opgetreden (op 250 meter en verder) is niet af te leiden
uit het rapport omdat alleen de gemiddelden per veldje zijn weergegeven. De gemeten
vermengingpercentages per monster ontbreken bij de resultaten van de 250 meter
proef.
• Bij de 25 meter proef zijn de individuele monsters wel weergegeven. Op blz 19 en 20
van het rapport is te zien dat er op 25 meter, aan de rand van het veld,
vermengingpercentages tot boven de 4 procent worden gemeten en op één veldje
(Tholen zuid) zelfs boven de 5 procent.
2: Volgens Biologica is uit de gevonden percentages vermenging per veldje niet af te leiden
hoeveel vermenging in de Nederlandse landbouw praktijk zal optreden.
• In de eerste plaats omdat de opzet van de proef te beperkt is. Per proefveld zijn
weliswaar veel monsters genomen maar dit leidt hoogstens tot een betrouwbaar
gemiddelde per proefveld. Voor de statistische relevantie van de hele proef gaat het om
het aantal herhalingen van de verschillende gemiddelden. Omdat de proefvelden in
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•

ontvangerveld beschikbaar.
De resultaten van de proefvelden op de verschillende locaties zijn niet vergelijkbaar.
Hetzelfde geldt voor de proefvelden in de verschillende windrichtingen. De mate van
inkruising wordt namelijk sterk beïnvloed door de (dominante) windrichting. Zo wordt
bijvoorbeeld in Lage Zwaluwe in het veld op 25 meter ten noorden van het ggo-perceel
gemiddeld 0,009% vermenging aangetroffen en ten zuiden 0,296%.
LNV zegt over de statistische relevantie in een brief aan Biologica (maart 2006): “Dat
de praktijkproef als afzonderlijke proef statistisch niet relevant is, is in strikte zin niet
betwistbaar.”
LNV besluit de proef toch te financieren omdat: “De gegevens uit de proef geven een
eerste, duidelijke indicatie over de effectiviteit van de door alle coëxistentiepartners
overeengekomen isolatieafstanden voor maïs van 25 of 250 meter. Daarnaast worden
de gegevens door PRI in een groter verband gebracht.”
Hiermee wordt gedoeld op het feit dat de proefresultaten gebruikt worden voor het
ontwikkelen van Europese (computer)modellen (zie ook blz 23 van het PRI rapport).
De percentages die in het rapport genoemd worden zijn gemiddelden per veldje. Deze
percentages zijn dus afhankelijk van de grootte en de vorm van het proefveld. De
meeste pollen (stuifmeelkorrels) komen in de eerste paar rijen van het ontvangerveld
terecht. Dus hoe langer het veld, hoe lager de gemiddelde ggo besmetting die gemeten
wordt. Daarnaast speelt de grootte van het ontvangende perceel ten opzichte van ggo
perceel een belangrijke rol. PRI zegt hier zelf over :
"In de landbouwkundige praktijk is de veldgrootte een belangrijke factor. Hierbij gaat
het zowel om de absolute grootte als de relatieve grootte van bron en ontvangend
perceel ten opzichte van elkaar. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met
competitie tussen het inkomende pollen en het pollen dat het perceel zelf produceert.
Een relatief klein perceel in de onmiddellijke nabijheid van een groot bronperceel zal
bij gelijke afstand een aanzienlijk grotere mate van inkruising vertonen dan bij gelijke
perceelgrootte. Ook de perceelvorm is van belang: een langwerpig perceel dat over de
lange zijde naar een nabijgelegen bronperceel gericht is zal eveneens meer inkruising
vertonen door de relatief grote contactzone en de geringere hoeveelheid concurrerend
eigen pollen vanuit het achterland. Zodoende moet er rekening mee worden gehouden
dat de relatief kleine proefopzetten van veel van de experimenten uit de oudere
wetenschappelijke literatuur slechts een beperkte voorspellende waarde hebben voor de
landbouwkundige praktijk."

3: De proef laat zien dat coëxistentie in de praktijk niet uitvoerbaar is.
• Op blz 17 van het rapport en in het persbericht van LNV staat dat er op 250 meter één
monster is gevonden met 13 % vermenging. Volgens de onderzoekers is deze
vermenging waarschijnlijk te wijten aan een slecht schoongemaakte machine.
Biologica vindt dit zeer verontrustend omdat hiermee wordt aangetoond dat
coëxistentie zelfs onder gecontroleerde proefomstandigheden, waarbij de zaaimachine
met veel zorg is schoongemaakt, praktisch niet uitvoerbaar is.
In deze proef is uitgesloten dat ook via oogstmachines vermenging kan plaatsvinden.
Volgens telers zijn oogstmachines omvangrijker en complexer dus nog lastiger schoon
te maken.
Meer informatie
Maaike Raaijmakers, medewerker kennis en beleid,
raaijmakers@biologica.nl, (030) 233 99 85.
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Wat kun je zelf doen?
Gentechvrij consumeren
Goede Waar & Co, Diederick Sprangers

Bijdrage aan workshop “Gentech-voedsel: wat te doen?”, zaterdag 20 mei 2006
Nederlands Sociaal Forum, Nijmegen
Consumentenvereniging Goede Waar & Co behartigt de belangen van de bewuste consument. Vanuit uitgebreid
duurzaamheidonderzoek vertelt zij de consument hoe goed kledingmerken en voedingsmiddelen zijn voor hem of haar zelf. Én laat zij
zien welk effect die producten hebben op de wereld om de consument heen, vanuit sociaal, economisch en milieu-oogpunt.
Gebruik je macht als consument door gentechproducten niet te kopen! Dat kan als volgt:
GENTECHKATOEN:
Gangbare katoen kan gentechkatoen bevatten, maar dit staat niet op het kledinglabel. Ongeveer een kwart van de
wereldkatoenproductie is gentech, maar Goede Waar & Co trof het onlangs bij zestien bekende kledingmerken gelukkig niet aan: zie
het komende nummer van Goede Waar magazine (juni – juli 2006). Dit is uiteraard geen garantie dat deze merken gentechvrij zijn –
het was maar een kleine steekproef. Zekerheid heb je alleen als je biologische katoen koopt: die is niet gemanipuleerd.
GENTECHVOEDSEL:
− De eenvoudigste manier is om biologische voedingsmiddelen te kopen. Daarin is elke vorm van gentechnologie verboden.
− Voedingsmiddelen met ingrediënten uit gentechplanten kun je eenvoudig vermijden door op het etiket te letten: in de
ingrediëntenlijst tref je de woorden “genetisch gemodificeerd” aan. Producenten en importeurs zijn sinds april 2004 wettelijk
verplicht om dit erop te zetten. Dat is mede te danken aan de productlijsten die Goede Waar & Co van 1997 tot 2004
uitgegeven heeft: hierop stonden producten met deze ingrediënten. Die informatie staat nu gewoon op het etiket. Daardoor
hebben de meeste producenten deze ingrediënten eruitgegooid – dus je komt de vermelding weinig tegen.
− Eieren, zuivel, vlees en honing van dieren die gentechvoer gekregen hebben: dit is de grootste categorie – hier gaan momenteel
veruit de meeste gentechgrondstoffen heen in de EU, omdat dit niet op het etiket hoeft te staan. Bij eieren, zuivel en vlees kun je
hier nauwelijks omheen (als ze niet biologisch zijn): alleen scharrelproducenten proberen gentechvoer soms te beperken, maar
garanties kunnen ze niet geven. Gangbare honing is nog wel meestal vrij van gentechstuifmeel. De merken kun je vinden in de
productdossiers die het magazine Goede Waar hieraan gewijd heeft: surf naar www.goedewaar.nl > Consumentenservice >
Magazine > kies “download” bij het gewenste nummer: nr. 5 voor eieren, 7 voor vlees, 9 voor kaas, 13 voor honing.
− Additieven uit gentechbacteriën en -schimmels: ook deze hoeven helaas niet als “genetisch gemodificeerd” op het etiket
aangeduid te worden. Goede Waar & Co heeft echter een lijst beschikbaar van deze additieven, die je bij deze workshop krijgt.
Houd die naast het etiket.
− Restaurants en andere eetgelegenheden hoeven je in Nederland niets te vertellen over gentech in hun gerechten. Daarom heeft
Goede Waar & Co achttien bekende restaurantketens geënquêteerd: het resultaat vind je in Goede Waar nr. 13 op onze
webplek, te vinden als hierboven. Een update uit mei 2005 staat op http://www.goedewaar.nl/persgenrest.asp.
Je grootste bijdrage aan het terugdringen van gentech kun je op dit moment dus leveren door biologische eieren, zuivel en vlees te
kopen! Daar is de meeste vooruitgang te boeken. Onze dieren en de boeren in Zuid-Amerika (waar het meeste gentechvoer vandaan
komt) zullen je dankbaar zijn.
Besmetting van gentechvrije voedingsmiddelen met gentech-eiwit of -DNA is helaas niet uit te sluiten: het is wettelijk toegestaan tot
een niveau van 0,9% van een ingrediënt, mits het onbedoeld en technisch onvermijdbaar was.
WORD OOK LID!
Daarom is het belangrijk om ook langs andere wegen een bijdrage te leveren aan een gentechvrije wereld – bijvoorbeeld
door een van de organisaties te steunen die deze workshop organiseren! Van Goede Waar & Co kun je lid worden via
www.goedewaar.nl of 020-6863338.

Gentechvrije gemeentes of provincies
Door campagneteam Landbouw & Voedsel van Milieudefensie, 2004

In een brief hebben Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu gemeenten en provincies gevraagd om
hun gebied tot gentechvrije zone uit te roepen. In deze notitie worden niet alle argumenten daarvoor
herhaald, maar wordt een beknopte uitleg over concrete mogelijkheden gegeven. Een
'Gentechvrijverklaring' kan door een gemeente of provincie op verschillende manieren nader
geconcretiseerd worden. Het benutten van de symboolwerking. De lobby voor gentechgewassen wordt
gedragen door mondiaal opererende actoren (met name multinationale ondernemingen en de
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Wereldhandelsorganisatie WTO). De gevolgen worden echter op plaatselijk niveau tastbaar, zodat het
belangrijk is dat op lokaal niveau op democratische wijze stelling wordt genomen tegen de anonieme
krachten achter de gentechgewassen. Een openbare aankondiging van de lokale overheid dat zij geen
gentechlandbouw wenst levert een belangrijke bijdrage aan de publieke bewustwording over dit
onderwerp.
In andere landen zijn lokale overheden al verder met dit initiatief. Zo is een aantal Europese regio's een
netwerk gestart van gentechvrije regio's. Daartoe behoren onder meer Toscane, Wales, SleeswijkHolstein en Limousin. Ook hebben in diverse Europese landen al veel gemeenten zich gentechvrij
verklaard.
Gronden die in eigendom zijn van de lokale overheid kunnen formeel makkelijk vrij van
gentechgewassen worden gehouden. Hierbij moet dan bij het beheer rekening worden gehouden. Als er
sprake is van pacht of een andere vorm van het in gebruik geven van gronden aan derden kunnen de
overeenkomsten daartoe worden aangepast.
De gemeente kan in bestemmingsplannen juridisch bindend vastleggen dat op gronden met agrarische
bestemming geen gentechgewassen zijn toegestaan, door dit expliciet in de planvoorschriften op te
nemen. Omdat verbouw van gentechgewassen ruimtelijke gevolgen heeft voor natuur en milieu in de
omgeving is dit een geëigend instrument. Het verbouwen van gentechgewassen kan immers leiden tot
ecologische problemen. Zo blijkt dat door genetische manipulatie het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen bij de meeste landbouwgewassen toeneemt. Uit Brits onderzoek is ook duidelijk
geworden dat vaak de natuurlijke soortenrijkdom (biodiversiteit) op en rond met gentechgewassen
bebouwde velden afneemt. Daarnaast komt uitkruising en menging van verschillende variëteiten voor,
waardoor tot op grote afstand de vitaliteit en authenticiteit van soorten kan worden aangetast
(genetische erosie). In wetenschappelijke kringen wordt onderstreept dat er grote onzekerheid is over
de effecten op lange termijn van genetisch gemanipuleerde gewassen. Alleen al om onnodige risico's te
vermijden (het voorzorgprincipe) zou afgezien moeten worden van het verbouwen van genetisch
gemanipuleerde gewassen.
De voorgaande, ruimtelijke consequenties van de verbouw van gentechgewassen vormen de
onderbouwing van een planvoorschrift dat die verbouw verbiedt. Zo oordeelde op 7 juni 2000 de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het bestemmingsplan het juridischplanologisch kader biedt waarin ook de mogelijke gevolgen voor het milieu dienen te worden
meegewogen. Ten minste moet aannemelijk zijn dat ten aanzien van het milieu geen onoverkomelijke
problemen zijn te verwachten. Hieruit kan afgeleid worden dat een bindende bepaling tegen het
verbouwen van gentechgewassen juridisch stand zal houden.
Artikel 19 van EU-richtlijn 2001/18/EC biedt voorts de formele mogelijkheid om bij de Europese
Commissie een gentechvrije status te verkrijgen. Dit is waarschijnlijk een omslachtige en taaie
procedure, waarbij gebieden met een geografische afbakening (denk aan stroomgebieden) en
bijzondere kwaliteiten (natuurgebieden, veel biologische landbouw) relatief kansrijk lijken te zijn.
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Gentechvrije Regio's Bewegingen in Europa
Persbericht: Brussel, 19 en 20 April 2007

Aantal Gmo-vrije gebieden in Europa groeit
300 vertegenwoordigers van gmo-vrije gebieden in heel Europa kwamen bijeen in het Europees
Parlement in Brussel voor de 3de Internationale Conferentie van Gmo-vrije Gebieden,
Biodiversiteit en de Ontwikkeling van het platteland. De conferentie vierde de groei van de
gmo-vrije beweging: het aantal gmo-vrije regio's in Europa is het afgelopen jaar gestegen van
174 tot 236 en het aantal gemeenten en gemeenschappen van rond 3000 tot meer dan 4200.
Gerald Lonauer van het Netwerk van gmo-vrije regionale overheden: “De gmo-vrije beweging
in Europa wordt steeds sterker. Er zijn duizenden boeren binnen de EU die zich gecommitteerd
hebben om GMO's op hun land uit te sluiten. Wij verwachten dat meer gebieden en boeren
volgen."
Door stelling te nemen tegen de Europese Commissie in hebben de gmo-vrije gebieden helpen
verhinderen dat een afgedwongen verspreiding in het gebruik van GMOs in de EU-landbouw kon
plaatsvinden. De nationale verboden op de insect-dodende Mon810, de enige GM-Maïs nog
beschikbaar en voor commerciële teelt in de EU goedgekeurd, zijn gesteund door tweederde van de
lidstaten in de Ministerraad. "Wij stemmen in met de aankondiging van Bulgarije om Mon810 te
verbieden en we zijn er zeker van dat er meer zullen volgen," zegt europarlementarier Monica
Frassoni, mede-voorzitster van de Groene Groep, die de conferentie ontving in het Parlement.
"Ondanks talrijke milieualarmklokken die afgaan, wordt de landbouwbiodiversiteit in Europa ernstig
bedreigd, zowel door landbouwchemische producten als door de degradatie van zaadvoorraden, waar
de zaadindustrie op toeziet. De dalende biodiversiteit, de over-specialisatie en uitbuiting van
natuurlijke rijkdommen kunnen Europese landbouw vernietigen indien er niet voldoende toezicht wordt
gehouden, "zegt Benedikt Haerlin van GENET en Stichting voor Toekomstige Landbouw, medeorganisatoren van de conferentie.
De zaadindustrie heeft onvermoeibaar gewerkt aan het verhinderen van vrije zaaduitwisseling, van het
bewaren van eigen zaden en van regionale innovatie en behoud ten nadele van de Europese
landbouw. De inspanningen van deze sector dienden voor een deel om te verhinderen dat er
Europese wetgeving zou komen ter bescherming en promotie van regionale en traditionele zaden,
evenals zogenaamd ' amateur'-zaad. "Acht jaar nadat de Raad en het Parlement maatregelen hebben
goedgekeurd om de ontwikkeling van het regionale en boerenzaad te steunen, verwachten wij dat de
Europese Commissie deze maatregelen definitief ten uitvoer brengt om verdere dalingen in
landbouwbiodiversiteit in Europa te verhinderen," stelt Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, vicevoorzitter van de landbouwcommissie van het Europees Parlement. - einde persbericht
http://www.gmo-free-regions.org/conference-2007.html
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Kaart van Gentechvrije Zones in Europa Augustus 2007
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Duitse Gentechvrije Gebieden
Boeren in Duitsland verplichten zichzelf om gentechvrij te blijven en Gentechvrije Zones te vormen
Eind 2003 lanceerde de Duitse afdeling van
Friends of the Earth de campagne
“Gentechnikfreie Regionen” (Gentechvrije
Zones). Het doel is om boeren te steunen bij
het oprichten van regio's die gegarandeerd
alleen gentechvrije landbouw hebben. De
boeren ondertekenen juridisch bindende zelfverplichtingen
om
geen
genetisch
gemanipuleerde gewassen te ver-bouwen. De
eerste Gentechvrije Zones waren WarbelRecknitz en Schorfheide-Chorin in het
noordoosten van Duitsland. Nu zijn er al 186
Gentechvrije Regio's door een alliantie van
meer dan 28.800 biologische en conventionele boeren, die samen meer dan 1
miljoen hectare lanbouwgrond vertegenwoordigen. Als bossen en beschermde
natuurgebieden er bij worden opgeteld, dan
valt meer dan 1.78 miljoen hectare land in
Duitsland onder Gentechvrije Zones.
Voor meer details en defenities, kan je kijken
bij Gentechfrei Höfe op www.gentechnikfreieregionen.de. Daar vind je ook plattegronden
met details van elke regio.
Geen genetische manipulatie op grond in
bezit van de gemeente of kerk
In 1999 lanceerde BUND de campagne “Geen
genetische manipulatie op gemeentelijke
grond. Geen genetische manipulatie op grond
in bezit van de kerk.”. Het idee achter deze campagne was dat de gemeente en kerken landeigenaren
zijn, land aan boeren verhuren en daarom contracten kunnen opstellen die boeren kunnen verplichten
geen genetisch gemanipuleerde gewassen te verbouwen. De contracten betekenen veel meer dan
alleen een politiek signaal, maar ze kunnen functioneren als inspiratie voor boeren en private
landeigenaren. Tot nu toe, hebben 167 gemeenten zich gentechvrij verklaard, en heeft de
meerderheid van de protestantse kerk ervoor gepleit geen gentech te verbouwen in hun land.
Details, meer feiten en plattegronden over gentechvrije zones op grond van de kerk, kun je eveneens
vinden op www.gentechnikfreie-regionen.de

Contact:
BUND-landelijk
Heike Moldenhauer
phone: +49-30-275 86 456
email: heike.moldenhauer@bund.net
website: www.gentechnikfreie-regionen.de
BUND-Nortrhein-Westfalen
Ralf Bilke
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Italiaanse Gentechvrije Zones (April 2007)
Nationaal: De beslissing van de regio Toscane om genetisch gemanipuleerde gewassen te verbieden is
bekrachtigd door het parlement.
Regionaal: 15 van de 20 Italiaanse regio's hebben genetisch gemanipuleerde gewassen verboden.
Provinciaal:27 provincies hebben zich gentechvrij verklaard.
Gemeenten: 2446 gemeenten hebben zich gentechvrij verklaard.
Internationale samenwerking: Toscane is onderdeel van the European network of GMO-free Regions
(www.gmo-free-europe.org/en/network). En Friuli-Venezia Giulia and Veneto zijn lid van het trans

nationale GMO-free Bio-region ALPE
ADRIA.
Regio's
Op regionaal niveau hebben de volgende 15
regio's gentechgewassen verboden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toscane
Abruzzo
Basilicata
Campania
Puglia
Trentino
Alto-Adige
Umbria
Molise
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Veneto
Liguria
Marche
Piemont
Emilia-Romagna

Gentechvrije gemeentes in Italie: hoe donkerder de kleur, hoe groter
De regio's Campina en Sicilie zijn nog bezig om
het percentage gentechvrije gemeentes in de regio
zich gentechvrij te verklaren. Alle regio's hebben
om democratische gronden de beslissing
genomen, en in het geval van Toscane zijn de resultaten bekrachtigd door het (nationale)parlement. Deze
beslissing betekend dat regionale besturen, onder de Italiaanse wet, het recht hebben om beslissingen op EU
niveau te verwerpen. Je kunt de Toscaanse wet downloaden als een PDF bestand op: genet.iskra.net/italiaogmfree2.gif. Bovendien zijn er twee anti gentech wetten in de provincies Trento en Bolzano, die liggen in de
regio Trentino Alto Adige.
Communi Antitransgenici – GGO-vrije gemeenten
2446 gemeenten hebben zichzelf tot een Gentechvrije Zone verklaard. De Italiaanse campagne “Comunni
Antitransgenici” begon in 1999. De campagne is toegetreden tot de Italiaanse Vereniging van “Wijn Steden”
(Citta del Vino). Dit netwerk van steden die gespecialiseerd zijn in de productie van wijn, heeft de beslissing
genomen om al zijn 400 leden tot “Gentechvrij land” te verklaren. Aan het eind van 2005 hebben meer dan 500
steden in Italie zich tegen het gebuik van ggo's in landbouw verklaard, inclusief Rome, Milaan, Turijn, Brescia en
Genua. Als je alle gemeenten die de resolutie tegen ggo's hebben ondertekend, en de gemeenten die hebben
aangegeven binnenkort ggo's te verbieden, bij elkaar optelt, is bijna 80% van Italie gentechvrij verklaard.
Contacten
Fondazione Diritti Genetici
website: www.consigliodirittigenetici.org

email: rfb@atlink.it
website: www.rfb.it/comuni.liberi.ogm/

Campagna Comune Antitransgenico
Renato F. Bologna

Legambiente
Mauro Albrizio
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phone: +32-2-280 64 16
email: legambiente@skynet.be

website: www.legambiente.com

Europees netwerk van Gentechvrije Regio's
Oorspronkelijk verklaarden tien Europeese regio's zich tot “ netwerk van Gentechvrije Regio's” op 4 november
2003, gecoördineerd door noord Oostenrijk en Toscane. Een document dat het recht voor regio's opeisde op
gentech binnen hun grenzen te verbieden, was ondertekend door de landbouw ministers van deze tien regio's.
Het netwerk is sindsdien gegroeid tot 39 regio's (uit 6 landen):
Tijdens hun vergadering in Florence op 4 februari 2005, heeft het Europese netwerk van Gentechvrije Zones het
mogelijk gemaakt voor hun bestuur, dat zich duidelijk heeft uitgesproken tegen gentech, om het verklaren van
Gentechvrije zones een van hun belangrijkste doelen te maken.

De vergadering stond in het teken van het ondertekenen van een gezamelijk document genaamd: Europa's
Regionale Regeringen en Lokale Overheden Handvest, dat officieel de bestaande cooperatie in het veld en de
tradittionele akkerbouw promoot en verbeterd. Het doel is ook om oprechte en hoge kwaliteitsproducten te
beschermen, ter vergroting van de autonomie van boeren.
Het document somt voor iedere regio dat lid is, in tien punten de toekomstige verplichtingen op. In deze punten
staat onderandere: het bedenken van specifieke projecten om traditionele akkerbouw en biologisch boeren te
ondersteunen, het nemen van anti-gentech maatregrelen, het beschremen van gecertificeerde
kwaliteitsproducten en de biodiversiteit. De leden overleggen over mogelijke sancties te gebruiken tegen milieu
beschadiging, evenals het heffen van belasting bij boeren om te zorgen dat de regio beschikt over het nodige
geld om alle kosten te dekken. Leden van het netwerk beloven ook “veilig onderzoek” te bevorderen, i.a.w.
onderzoek dat uitsluitend plaatsvind in gecontroleerde omgevingen, en het gebruik van gentechvrij zaad te
promoten. Tot slot belvoen ze ook om zich in te zetten voor het bereiken van internationale overeenkomsten die
voorraden van ruwe gentechvrije matrialen voor de toekomst garanderen
Je kunt het pdf versie van het handvest lezen op de website: www.gmo-free-

eurpe.org/PDFs/Charter_network_of_GMOfree_regions.pdf
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Daarin reageeren de regio's op de aanbeveling van de Europese comissie met betrekking op maatregelen die
EU lidstaten kunnen nemen ten behoeve van de coexistentie van gentechgewassen met convetionele en
biologische gewassen. Deze aanbeveling werd gepubliceerd op 23 juli 2003 (voor een toelichting in het engels
zie: www.foeeurope.org/GMOs/publications/Biotech_September2003.pdf).
De regio's zeggen daarin dat, het beleid aangedragen in de aanbeveling van de Europese Commissie, kwaliteits
en biologische productie systemen kan bedreigen. Volgens de tien gebieden is de "goedkeuring van een
coëxistentie van ggo's en van niet ggo's zoals die in de aanbeveling van de Commissie van 23 juli is bepaald,
kan de ontvruchtbaarheid impliceren van wat tot nu toe door de openbare en privé actoren op het niveau van
productiesysteem, regelgeving, en regionale bevordering." is gemaakt
Omdat de regio's het gevoel hebben dat tot nu toe de Europese Commissie gefaald heeft om hun belangen te
beschermen, hebben sommige regio's al hun eigen wetten opgesteld. Gedurende hun vergadering in 2004 in
Brussel, werden verschillende voorbeelden van deze wetten gepresenteerd door regionale autoriteiten.
Landbouw minister Barbini, van de Italiaanse regio Toscane, legde uit dat zijn regio een speciale wet had
gemaakt om ggo's te verbieden. Hij verklaarde dat Toscane niet in het coexistentie concept gelooft, gegeven de
kleine ondernemingen in zijn regio, die niet het niet mogelijk maken om gentech en gentechvrij gewassen te
scheiden. Hij deed een beroep op alle regio's in Europa die min of meer dezelfde omstedigheden hebben om
mee te doen, ten behoeve van het behoud van de biodiversiteit.
Voor contact met het netwerk van Gentechvrije Regio's kun je contact opnemen met de huidige voorzitter
Baskenland of een van de andere regio's:
Regione Toscana
Orazio Cellini
Rond Point Schuman 14
B- 1049 Bruxelles
Tel 0032 -2 -2868563

Land Oberöstereich
Gerald Lohnauer
Bureau de Liaison du
Land de la Haute-Austriche
Rue Joseph II, 36
B - 1000 Bruxelles
Tel. 0032 -2-2231404
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Handleiding gentechvrije gemeente
Deze tekst is opgesteld door Milieudefensie in 2004 en aangepast door A SEED in 2007.

Deze handleiding kun je raadplegen wanneer je jouw gemeente wilt overhalen om zich tot
gentechnologievrije gemeente te verklaren. Zet gentechnologie op de politieke en publieke agenda!
Dat begint meestal met een brief te sturen aan het gemeentebestuur (hierbij kun je gebruik maken van de
voorbeeld petitie verderop in deze reader).
Als je niet alleen een brief wilt sturen, maar ook wilt zorgen dat er wat mee gebeurt, lees dan verder! Hoe
zorg je nou dat gentechnologie op de politieke en publieke agenda komt? Hier volgen een aantal tips.
Lobby bij de gemeente1
De politiek moet overtuigd raken dat het onderwerp op de officiële agenda moet komen te staan. Benader
dus bevoegden (ambtenaar, wethouder en raadslid). Wij adviseren om je vooral op de gemeenteraadsleden
te richten. Zij weten goed wat er in de gemeente leeft. Als eerste zoek je natuurlijk de gemeenteraadsleden
op waarvan je verwacht dat ze achter jouw standpunt zullen staan. In dit geval is dat waarschijnlijk vooral bij
GroenLinks en de SP. Daarna is het zaak om ook de andere gemeenteraadsleden en het college van B&W van
jouw idee te overtuigen. Dit is mede het werk van het reeds overtuigde gemeenteraadslid.
Je kunt raadsleden vragen om de brief 'ter bespreking (in een commissie)' op de agenda te zetten. Vaak
wordt van brieven besloten of de inhoud van de brief verder in een commissie behandeld moet worden.
Daarbij spelen de gemeenteraadsleden een grote rol. Zij kunnen het tijdens een raadscommissievergadering
aankaarten en agenderen voor een commissie. Gemeenteraadsleden kunnen het beste inschatten in welke
commissie het onderwerp het beste behandeld kan worden.
Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen vanaf de publieke tribune worden bijgewoond. Ook is het
mogelijk om spreektijd aan te vragen tijdens deze vergaderingen. Als het onderwerp in de
commissievergadering besproken wordt, krijgt de wethouder in die vergadering vaak de opdracht van de
commissie om een voorstel te formuleren. Dit voorstel wordt voorbereid door zijn ambtenaren.
Tenslotte: het is handig om het overtuigde gemeenteraadslid bij jullie plannen te betrekken.
Wat kun je nog meer doen om de lobby te versterken?
Vorm een initiatiefgroep
Het is handig om mensen te zoeken die bijvoorbeeld ervaring hebben met perswerk, organiseren, debatteren
met politici, etc. Met een initiatiefgroep vergroot je het draagvlak van de oproep aan de gemeente. De
initiatiefgroep heeft daarom het liefst een brede samenstelling, met vertegenwoordigers uit allerlei
maatschappelijke hoeken. Denk aan: (biologische) boeren, plaatselijke ontwikkelingsorganisaties, natuur- en
milieuclubs, politiek, cultureel werk, kerken).
Betrek andere organisaties: Je kunt proberen om andere (lokale) organisaties achter je standpunt te krijgen.
Hoe meer organisaties meedoen, hoe breder het draagvlak en hoe sterker het initiatief komt te staan. Je
kunt daarom een steungroep of een comité van aanbeveling vormen.
Actie!
Je kunt ook laten zien dat je veel medestanders hebt door een handtekeningactie of een opinieonderzoek. Je
kunt ook een debat of een workshop organiseren.
Publiciteit
Trek aandacht met een actie, plak posters of schrijf berichten voor de regionale en lokale media. Bedenk wat
je wanneer wilt doen en welke middelen je daarvoor wilt inzetten. Voor het maken van een publiciteitsplan en
het schrijven en versturen van een persbericht kun je contact opnemen met A SEED. De mensen van de
gentechcampagne kunnen je daarbij helpen.

Stappenplan

1) Stuur een brief op naar je gemeente, daarbij kun je gebruikmaken van de voorbeeldpetitie (verderop in
deze reader).

1 Onder achtergrond informatie op de website www.gentechvrijezones.nl vind je meer informatie over hoe de gemeente werkt. Wil je je
provincie benaderen; dan vind je op deze website ook meer informatie over hoe de provincie werkt.
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2) Bel de fracties om te vragen wat ze met de brief hebben gedaan, dan heb je direct een aanleiding om
verder te praten. In zo'n gesprek is het handig om de volgende dingen te vragen:
Vraag wanneer je brief behandeld wordt in de gemeenteraad.
Vraag na of de brief in een commissie besproken gaat worden, en zo ja, welke commissie.
Vraag welke raadsleden er in die commissie zitten

3) Nu je weet wie er namens GroenLinks en de SP in de raadscommissie zit, kun je deze mensen gaan
bellen:
Overtuig ze van het belang dat de gemeente heeft bij een gentechnologievrij-verklaring (gebruik
argumenten uit de voorbeeldpetitie).
Vraag of ze interesse hebben om dit aan te kaarten tijdens de gemeenteraadsvergadering wanneer jouw
petitie behandeld wordt en vraag ze om zich in de raadcommissievergadering hiervoor hard te maken.
Vraag wanneer dit in een commissievergadering besproken gaat worden of om jou op de hoogte te
houden wanneer dit gebeurt.

4) Organiseer een paar dagen voor de vergadering een publieksactiviteit, stuur een persbericht of een
ingezonden artikel in de lokale krant. Vraag spreektijd aan voor de commissievergadering. Dat doe je
door enkele dagen voor de vergadering aan de secretaris van de commissie door te geven dat je bij het
agendaonderdeel 'gentechnologie' het woord wil voeren. Bespreek dit met het overgehaalde raadslid.

5) Na de vergadering vraagt de wethouder aan haar ambtenaren om een voorstel te schrijven over dit
onderwerp. Dit is een belangrijk moment om inhoudelijke input te geven. Hiervoor kun je A SEED
benaderen, of een workshop, studiemiddag of debat organiseren voor ambtenaren en raadsleden. A
SEED zou een spreker hiervoor kunnen leveren en kan meedenken over de invulling. Nodig hier ook de
pers voor uit.

6) Zorg in de aanloop naar het gemeenteraadsbesluit voor publiciteit en laat zien dat je publieke steun hebt.
Organiseer een (handtekeningen)actie en woon de vergadering bij.
Voorbeeld van actie: Oproep in Belgische krant om invloed uit te oefenen op parlementsleden:
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Voorbeeld petitie/raadsadres
Datum .....................
PETITIE/RAADSADRES

GENTECHVRIJE ZONE

Geachte leden van het de Staten/gemeenteraad,
Wij schrijven u met het verzoek om deze regio/gemeente tot gentechnologievrije zone te verklaren.
Zoals u weet is er reeds jarenlang discussie gaande over de vraag of introductie van genetisch
gemanipuleerde organismen (GGO's) op het Nederlandse platteland of in de voedselketen zinvol,
acceptabel, veilig en verantwoord is. Het is duidelijk gebleken dat er voor de introductie van GGO's in
de landbouw en de voedselketen geen maatschappelijk draagvlak is - uit onderzoek is gebleken dat
70% van de Europese consumenten GGO's afwijst, dit geldt ook voor een meerderheid van de
Nederlandse bevolking. De beloftes van de industrie dat GGO's tot hogere oogsten leiden, de honger
in de wereld oplossen, pesticidegebruik verminderen, tot voedzamere gewassen leid en tot hogere
inkomens voor boeren leiden, zijn allen niet waargemaakt. Daarentegen zijn boeren die GGO's telen
nog afhankelijker geworden van de toeleverende bedrijven, onder andere door de octrooien die er op
deze gewassen zitten.
Geinspireerd door de wijdverbrijde beweging van Gentechvrije Regio's in Europa (zie ook www.gmofree-regions.org), vragen wij u dan ook om uw gemeente/regio tot gentechvrije zone te verklaren, en
wel om de volgende redenen:
−

in landen waar GGO's geteeld worden bestaan grote problemen wat betreft de scheiding van
GGO's en niet-GGO's;

−

er zijn de laatste jaren diverse schandalen geweest in verband met besmetting van de
voedselketen met niet toegelaten GGO's;

−

vast staat dat de introductie van GGO's in de landbouw onomkeerbare gevolgen heeft voor de
biodiversiteit door uitkruising, dat wil zeggen, het spontaan bestuiven van gentechvrije gewassen
door GGO's (met name koolzaad, maar in de toekomst ook andere gewassen met wilde
verwanten);

−

de teelt van GGO's op diverse plekken in de wereld heeft vanwege deze onbedoelde bestuiving tot
grote problemen leidt voor boeren die voor een gentech-vrije markt produceren. Gezien het feit dat
het grootste deel van de consumenten GGO's afwijst en deze in de EU verplicht gelabeld moeten
worden leidt GGO-besmetting tot zeer grote economische schade. Met name voor de biologische
sector, waarin geen gentech toegestaan is, vormt de GGO-teelt een grote bedreiging;

−

bovendien is er momenteel nog geen effectief aansprakelijkheidsregime voor GGO besmetting. In
sommige landen zoals Canada en de VS zijn er momenteel honderden gevallen waarbij boeren
van wie de gewassen ongewild besmet waren met GGO's door de biotechnologie multinational
Monsanto voor de rechter worden gesleept, wegens zogeheten “diefstal” van geoctrooieerde
gentechnologie;
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−

het in Nederland afgesloten co-existentie verdrag biedt absoluut onvoldoende garantie dat GGOvrije teelt daadwerkelijk kan blijven bestaan; dit verdrag is dan ook verworpen door de
Nederlandse Gentech Coalitie die bestaat uit o.a. Greenpeace, Milieudefensie, Hivos,
Dierenbescherming, Christelijk Ecologisch Netwerk e.a.

Daarom roepen wij de gemeenteraad van ........................ op, gezien het fundamentele en
onomkeerbare karakter van de introductie van GGO's en de grote risico's van spontane GGObesmetting, beleidsmaatregelen te nemen die gebaseerd zijn op het voorzorgsprincipe, en deze regio
tot Gentechvrije Gemeente uit te roepen*.
Hiermee zou de gemeente/regio zich aansluiten bij een groeiende Europese beweging van
gemeentes en regio's, aangevoerd door de Europese Vereniging voor Regio's (AER, Assembly of
European Regions), en ondersteund door o.a. Friends of the Earth Europe. In Frankrijk, bijvoorbeeld,
hebben meer dan 1250 lokale overheden besloten zich tot gentechvrije gemeente uit te roepen; in
Italie en Polen hebben bijna alle regio's zich tot gentechvrije zones verklaard; in Duitsland zijn er 50
gentechvrije zones; in Oostenrijk hebben 8 van de 9 regio's en meer dan 100 gemeentes zich
gentech-vrij verklaard; in Groot-Brittannië zijn dit 21 regio's, waaronder geheel Wales, en 82 lokale
overheden.
In Nederland is de discussie over gentechvrije zones nog maar net begonnen, doch heeft de
gemeente Culemborg zich als eerste gentechvrij verklaard.
* Wat is een Gentechvrije Zone?
De gemeente/regio die zich gentechvrij verklaart, zal zich in ieder geval inzetten om met de
landbouwsector tot de afspraak te komen geen gentechgewassen te verbouwen, niet commercieel
en niet ten behoeve van proeven. Ook kan de gemeente het verbouwen van gentechgewassen in
alle gebieden die onder haar controle staan verbieden, en kan zij GGO's uit alle diensten en producten
die de gemeente zelf afneemt bannen.
Additionele maatregelen die veel Europese gentechvrije gemeentes hebben genomen zijn:
−
−
−
−

Overleg met veehouders om ggo-vrij veevoer te gebruiken
Het stimuleren van winkelhouders om alleen gentechvrije producten te verkopen
Scholen, provincie-instellingen, horeca en sportkantines etc. aanzetten om alleen gentechvrije
producten te gebruiken
Zich voornemen om eventuele toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gentechnologie
en dieren (schapen, visteelt) zeer kritisch te volgen en uit de gemeente te weren

Uiteraard zijn ondergetekenden ten alle tijden bereid tot het verschaffen van een toelichting. Meer
informatie en advies kunt u krijgen bij de initiatiefnemer van Gentechvrije Zones in Nederland, A SEED
(www.aseed.net). Ook kunt u de volgende websites raadplegen: www.gentechvrijezones.nl,
www.gmo-free-regions.org, www.gentech.nl. Wij zien uit naar uw reactie!

Met vriendelijke groet,
................................................................
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From Talk2000.NL - Bron: Stichting Natuur en Milieu, www.snm.nl – Published: 2004

Culemborg gentechvrij
Ketens gescheiden houden - Geen gentech graag!
Gentech en gentechvrij moeten naast elkaar kunnen bestaan, stelt de Europese Unie. Maar
genetische vervuiling ligt op de loer. Stuifmeel van genetisch gemanipuleerde planten verspreidt
zich via wind en insecten. Daarom verbiedt een groeiend aantal Europese regio’s de teelt van deze
gewassen. In Nederland is Culemborg de eerste gentechvrije gemeente.
Op de akkers rond Culemborg zijn genetisch gemanipuleerde gewassen en dieren taboe. De Betuwse
gemeente heeft zichzelf deze zomer gentechvrij verklaard. “Het besluit van de gemeenteraad heeft
meer dan alleen symbolische waarde,” vertelt GroenLinks-raadslid Jan Greeven. “We zetten het ook
daadwerkelijk om in beleid. Allereerst weert Culemborg gentechgewassen op de eigen gronden. Verder
willen we in bestemmingsplannen een verbod opnemen op het gebruik van gentechnologie op alle
landbouwgronden.”
Praktische gevolgen heeft het besluit op dit moment nog nauwelijks. Nederlandse boeren zijn tot nu toe
nauwelijks geïnteresseerd in de gewraakte gewassen. Culemborg gaat het verbod dan ook niet actief
controleren, maar wil alleen ingrijpen bij overtreding. En dat is niet moeilijk,want wie een gentech
gewas wil telen moet zich inschrijven in een openbaar register.

Oproep
De gemeenteraad van Culemborg reageerde met zijn besluit op een oproep van Milieudefensie en
Stichting Natuur en Milieu aan alle Nederlandse gemeentes en provincies. De twee organisaties willen,
in navolging van het buitenland, ook in Nederland gentechvrije zones. Vooral in Italië, Griekenland,
Oostenrijk, Frankrijk, Engeland en België hebben zich al honderden regio’s, zoals Baskenland,Wales
en Sleeswijk-Holstein, en duizenden gemeentes gentechvrij verklaard. De meeste regio’s weren
gentechgewassen op de gronden die zij zelf uitgeven en kiezen voor gentechvrije catering bij
evenementen die zij organiseren.
“Veel regio’s zien genetische manipulatie als een bedreiging”, legt Geert Ritsema van de
milieuorganisatie Friends of the Earth Europe uit. “Ze profileren zich met duurzame
kwaliteitsproducten en daar past gentech niet bij. Ook zijn ze bang dat gemanipuleerde genen zich in
wilde plantensoorten verspreiden.”

Beperkingen
De vraag is echter of het verbieden van genetisch gemanipuleerde planten juridisch mogelijk is.Wouter
van Eck van Milieudefensie denkt van wel: “Een bestemmingsplan kan beperkingen opleggen aan de
agrarische bedrijfsvoering, wanneer die de omgeving beïnvloedt. Bij ammoniakemissie is dat ook zo.
De teelt van gentechgewassen kan hinder opleveren voor andere telers, die gentechvrije gewassen
willen verbouwen. En dus kan een gemeente ervoor kiezen al haar gronden een gentechvrije
bestemming te geven.”
Maar Ton van der Molen van het ministerie van Landbouw meent: “Een overheid kan niet iets besluiten
dat strijdig is met Europese wetgeving. De vergelijking met ammoniakemissies gaat niet op. Die
beperkingen zijn in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van ammoniak. Een overheid
kan er wel voor kiezen haar eigen gronden gentechvrij te houden. En ook kunnen boeren in een gebied
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natuurlijk onderling afspreken om geen genetisch gemanipuleerde gewassen te telen.”

Commissie
Intussen wacht landbouwminister Veerman af. Hij wil dat de agrarische sector zelf afspraken maakt.
Daarom heeft hij de Commissie Coëxistentie, met onder andere LTO Nederland, Biologica en de
zaadproducenten, gevraagd advies uit te brengen. Als de commissie er op 1 november niet uit is,
overweegt Veerman alsnog met wetgeving te komen.
Biologisch melkveehouder Huib Bor zit in de commissie. Goede regels zijn voor de biologische
landbouw van levensbelang, vindt hij.Want zolang er niets is geregeld, draaien de biologische telers en
handelaren op voor de kosten van het gescheiden houden van de ketens. Met prijsstijgingen als gevolg.
Toch betwijfelt Bor of gentechvrije zones een oplossing zijn. “Ik ondersteun het idee van harte, maar
vraag me af of het juridisch wel kan.Want wat gebeurt er als een teler bezwaar maakt tegen een
gentechvrije bestemming van zijn landbouwgrond?”
Zelf geeft hij de voorkeur aan een andere invalshoek: “Als die gentech-gewassen er dan toch moeten
komen, zie ik liever dat je gebieden aanwijst waar ze wel verbouwd mogen worden. En daarbuiten dus
niet.”

Keten
Ondertussen blijft het areaal aan gentech gewassen buiten Europa toenemen en importeert de EU ook
steeds meer genetisch gemanipuleerd veevoer. Lukt het wel om in de EU een gentechvrije keten te
behouden? Geert Ritsema van Friends of the Earth denkt van wel. “Als zoveel regio’s democratisch
besluiten dat ze geen gentech willen, ontstaat politieke druk.Wij pleiten ervoor om de Europese
regelgeving zodanig aan te passen dat landen of regionale overheden meer bevoegdheden krijgen om
bepaalde zones vrij te houden.”
Ook biologisch boer Bor blijft optimistisch. “De consument bepaalt het uiteindelijk. Als die kiest voor
gentechvrij, komt het goed. 100 procent gentechvrij is niet realistisch, maar 99,9 procent moet lukken.”
Raadslid Jan Greeven hoopt dat de Culemborgse gentechvrije zone zich als een olievlek zal uitbreiden.
“Culemborg heeft een signaal afgegeven. Ik hoop dat de buurgemeentes het oppikken. Het liefst wil ik
de hele Betuwe gentechvrij.”
Ellen Winkel
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Gentechvrije bedrijven
Gentechvrije zone op 200 biologische bedrijven
Persbericht Biologica Juni 2007
Alle 200 biologische boeren en tuinders, die in het weekend van 23 en 24 juni meedoen aan de landelijke Open Dagen
van Biologica, hebben een bord ontvangen met daarop de tekst ‘gentechvrije zone’ (zie bijlage). Met dit bord kunnen
zij de bezoekers van hun Open Dagen bewust maken dat de biologische landbouw geen gebruik maakt van
gentechnologie. Wij nodigen u uit voor de plaatsing van het eerste bordje op de Zonnehoeve in Zeewolde op vrijdag
15 juni om 10 uur.
Het zaaizaad, pootgoed en veevoer dat de biologische boeren en tuinders gebruiken, is
gecontroleerd gentechvrij. Echter, door de toenemende teelt van GGO-gewassen in Europa en de
import van gentech soja en maïs voor veevoer wordt het voor de biologische landbouw steeds
moeilijker en duurder om GGO-vrij te blijven. Dit heeft ook gevolgen voor consumenten. Hun
keuzevrijheid om GGO-vrij voedsel te kunnen blijven eten staat onder druk.
De teelt en productie van GGO-gewassen neemt wereldwijd toe. Als tegenreactie verklaren overal
in Europa boeren, gemeenten, kerken en regio’s zichzelf GGO-vrij. Met het bord ‘gentechvrije
zone’ kunnen de boeren en tuinders hun stukje landbouwgrond ook gentechvrij verklaren. De
wettelijke status van GGO-vrije regio’s en provincies is nog omstreden maar elke boer of
landeigenaar mag zijn gebied tot gentechvrije zone verklaren.
Met dit bord willen Biologica en de Vakgroep Biologische Landbouw LTO/Biologica de discussie over
het gentechvrij houden van de biologische landbouw breder trekken. Tot nog toe wordt de
discussie vooral gevoerd door overheden, beleidsmakers en de biotech-industrie, maar Biologica
vindt dat juist ook boeren en burgers samen moeten kunnen discussiëren over wat er met hun
voedsel gebeurt. Consumenten hebben recht op keuzevrijheid. Als zij gentechvrij voedsel willen
eten, moet dat mogelijk zijn.
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Verklaar uw bedrijf gentechvrij – bestel een bord bij Biologica
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SAMENVATTING
Het enige GG-gewas dat momenteel op de Europese markt toegelaten is voor commerciele teelt, is MON810 Bt
mais. Het gewas heeft te maken met een toenemende weerstand van regeringen van EU-lidstaten. In aanvulling op het
verbod van Oostenrijk, bijna 10 jaar geleden ingevoerd, hebben andere lidstaten – waaronder Frankrijk, Hongarije,
Griekenland en Polen – recentelijk besloten deze GGO te verbieden op hun grondgebied. Verder lijken onder andere
Bulgarije, Tsjechie en Roemenie vergelijkbare voorzorgsmaatregelen te overwegen. Het lijkt erop dat er momentum
ontstaat voor de introductie van nationale vrijwaringsmaatregelen, of beschermende verboden.
Ten grondslag aan dit groeiend momentum liggen zorgen over de milieuveiligheid van MON810. Deze zorgen
worden versterkt doordat de tien jaar oude toelating nog steeds van kracht is ondanks dat de wettelijke en
wetenschappelijke basis daarvan achterhaald is. Onder de huidige Europese wetgeving, in het bijzonder Richtlijn
2001/18/EG betreffende Doelbewuste Introductie in het Milieu van GGO's, zou de oorspronkelijke Milieu Risico Analyse
uit 1998 niet voldoen om teelttoelating te krijgen. Zorgen over de achterhaalde juridische en wetenschappelijke basis
zijn geuit door individuele lidstaten, evenals door een kwalitatieve meerderheid van Europese Raad van Milieuministers.
Deze juridische analyse verkent de verschillende juridische mogelijkheden in primaire en secundaire Europese
wetgeving voor lidstaten om teelt en/of vermarkting van toegelaten GGO's (in het bijzonder MON810 mais) te verbieden
of te beperken, zonder daarbij de Europese wetgeving te overtreden. Op basis van een analyse van relevante juridische
gronden en van de huidige stand van zaken betreffende beschermende verboden van lidstaten en hun stemgedrag,
concludeert deze juridische analyse dat de meest solide, brede, flexibele en houdbare rechtsgrond voor beperkingen of
verboden van GGO-teelt wordt geboden door de zogenoemde `Vrijwaringsclausule' van Artikel 23 van de Richtlijn
2001/18/EG betreffende Doelbewuste Introductie in het Milieu. Een beroep op deze vrijwaringsclausule kan
gelegitimeerd zijn gedurende de behandeling van de hernieuwde toelating van MON810, gedurende de invoering van
nationale co-existentieregelgeving, en/of in combinatie met, inter alia, Europese wetgeving inzake natuurbescherming –
dit geldt in het bijzonder voor de meer recent toegetreden lidstaten uit Oost-Europa.
In de nabije toekomst zal de ruimte voor eenzijdige vrijwaringsmaatregelen door lidstaten aanzienlijk kleiner
worden. Het huidige tijdsvak is derhalve uitzonderlijk.
Op dit moment lijkt een combinatie van omstandigheden – waarvan de afhandeling van de hernieuwde toelating
van MON810 wellicht de belangrijkste is – een ongebruikelijk ontvankelijk klimaat te creeren voor nationale
vrijwaringsmaatregelen met betrekking tot dit GGO. Onder deze omstandigheden lijkt op zijn minst een tijdelijk verbod
voor het teeltseizoen 2008 volledig te rechtvaardigen en juridisch te onderbouwen voor alle EU-lidstaten.

...
CONCLUSIE: Potentieel voor vrijwaringsmaatregelen conform EU-wetgeving
...Het is cruciaal dat lidstaten zich bewust zijn van het belang van de timing van hun beslissing om nationale
vrijwaringsmaatregelen in te voeren. De huidige relatief ontvankelijke juridische en politieke context voor dergelijke
maatregelen zal waarschijnlijk op korte termijn drastisch veranderen. Wanneer de nieuwe Europese Verordeningen uit
2003, in het bijzonder de Verordening (EG) nr. 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en
diervoeders, toepasbaar worden op de toelatingen voor GGO-teelt, zal er aanzienlijk minder speelruimte zijn voor
lidstaten om voorzorgsvrijwaringsmaatregelen in te voeren en in stand te houden. Met aanzienlijk sterker
gecentraliseerde nieuwe procedures zal de enig overgebleven ruimte voor eenzijdige actie daar zijn waar de Europese
Commissie verzaakt (tijdig) “noodmaatregelen” te treffen op verzoek van een lidstaat.1 Deze eenzijdige maatregelen
zouden dan binnen 10 dagen worden onderworpen aan een onderzoek door de Commissie en de lidstaat moet dan
bewijzen dat “blijkt” dat de GGO's “waarschijnlijk een ernstig risico voor de gezondheid van mens of dier of voor het
milieu inhouden”2 De speelruimte voor lidstaten om eenzijdig vrijwaringmaatregelen te treffen wordt dus aanzienlijk
geringer en complexer dan nu, wanneer de toelating van MON810 vernieuwd is of nieuwe toelatingen voor teelt worden

1

Article 34 of the GM Food and Feed Regulation, referring to the “emergency measures procedure” of Articles 53 and 54 of
Regulation (EC) No. 178/2002 laying down the General Principles and Requirements of Food Law, establishing the European Food
Safety Authority and laying down Procedures in Matters of Food Safety [2002] OJ L31/1 (General Food Law Regulation).

2

Ibid., emphasis added.
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beoordeeld op grond van deze nieuwe Verordening.
Tenslotte is een kanttekening op zijn plaats. Terwijl deze analyse is toegespitst op de juridische speelruimte voor
voorzorgsvrijwaringsmaatregelen door lidstaten na toelating van een GGO op EU-niveau, is het van belang het
potentieel voor pro-actieve initiatieven in de fase voorafgaande aan de toelating te benadrukken. Terwijl deze analyse
heeft laten zien dat lidstaten hun toevlucht kunnen nemen tot een aantal wetsbepalingen in het streven naar
teeltbeperkingen of -verboden, wijst de tekst ook op de inherente complexiteit van dergelijke maatregelen. Met het oog
op het omzeilen van deze complexiteiten worden daarom lidstaten geadviseerd hun stemrecht in de
toelatingsprocedures te gebruiken, en dan wel in de nabije toekomst met name bij de beoordeling van de hernieuwde
toelating van MON810. Het moge duidelijk zijn dat wanneer er onder de lidstaten geen kwalitatieve meerderheid is voor
de (hernieuwde) toelating van GGOs, er niet langer een juridische grond is voor de teelt van GGO's in Europa. Dan
zouden nationale vrijwaringsmaatregelen overbodig worden.
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Gentechvrije Zones campagne A-SEED
Inleiding
Genetische manipulatie van ons voedsel is actueler dan ooit tevoren. Maar het debat over
deze ontwikkeling heeft in Nederland nooit erg onder een groot publiek geleefd. De overheid
heeft inmiddels de meeste obstakels uit de weg geruimd die een grootschalige productie van
genetisch gemanipuleerde organismen (ggo's) in de weg stonden. Genetische manipulatie is
een recente ontwikkeling waarbij het DNA van organismen wordt aangepast. Dit wordt bij
gewassen vooral gedaan om ze bestand te maken tegen bepaalde bestrijdingsmiddelen.
Andere veel gebruikte toepassingen zijn het immuun maken van gewassen tegen bepaalde
ziekten en het uitschakelen van insecten Er is echter een aantal problemen met deze
manipulatie.
Argumenten tegen ggo's
− Bij genetische manipulatie worden natuurlijke barrières doorbroken, er worden eigenschappen van organismen
gecombineerd die in de natuur nooit gecombineerd zouden kunnen worden.
− Genetische manipulatie is onvoldoende ontwikkeld en getest om in de voedselketen toegepast te worden en is
gebaseerd op achterhaalde opvattingen over het functioneren van het DNA. Bovendien kost de ontwikkeling van slechts
één soort gentechplant al miljoenen; geld dat ook in duurzamere alternatieven gestoken kan worden.
− De gevolgen op de lange termijn voor de gezondheid en de natuur zijn grotendeels onbekend en onvoldoende
onderzocht. Niet alle onderzoeksresultaten die duiden op problemen met de voedselveiligheid worden openbaar
gemaakt.
− Gentechnologie vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Het bevordert uitbreiding van monoculturen in de landbouw.
Veel gewassen en dieren in de omgeving van de akkers kunnen hierdoor niet overleven. Ook neemt de diversiteit van
landbouwgewassen af, waardoor vatbaarheid voor ziektes of plagen toeneemt.
− Door op grote schaal pesticide-resistente gentechgewassen te verbouwen, wordt er juist meer landbouwgif gebruikt.
Onkruid, plagen en ziektes zijn er dan op den duur niet meer gevoelig voor, waardoor met nog heftiger gif gespoten zal
moeten worden.
− Er is geen sprake van hogere opbrengsten op de langere termijn. Gentechzaaigoed is duurder. Bovendien putten
(gentech)monoculturen de grond uit, wat leidt tot kleinere oogsten. Juist de verdwijnende lokale varieteiten geven een
grotere oogst, omdat ze goed zijn aangepast aan de lokale teeltomstandigheden.
− Door de teelt van ggo's zal er vervuiling van conventionele gewassen met ggo's plaatsvinden. Dit betekent dat er geen
garantie meer is dat er gentechvrij geproduceerd kan worden. Consument en boer hebben dan geen keuzevrijheid meer.
− Door patenten op genetisch gemanipuleerde planten wordt de greep van biotechmultinationals als Syngenta, Pioneer en
Monsanto op de voedselproductie alleen maar groter. Zij kunnen boeren dwingen commissie te betalen als hun
conventionele teelt vervuild wordt met genen uit gepatenteerde gentechgewassen. Verder zullen boeren niet meer
zaadgoed uit eigen oogst kunnen gebruiken, terwijl 90% van de boeren wereldwijd hier wel op aangewezen zijn.
− Niemand wil het: consumenten en boeren schieten er weinig mee op. Het inkomen van boeren gaat er niet mee omhoog
en het eten wordt er ook niet gezonder van. Gentechteelt dient vooral de belangen van het Nederlandse en
internationale bedrijfsleven.
− Er zijn alternatieven voor ggo's die duurzamer zijn: die putten de grond niet uit en vervuilen het milieu minder omdat er
minder met pesticiden en kunstmest gewerkt hoeft te worden. Dus zeker op de langere termijn is gentechvrij duurzamer.
Situatie in Nederland & Europa
De Nederlandse regering is een voorstander van genetische manipulatie in de landbouw.
De teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen voor commerciele doeleinden komt nu
heel dichtbij. Het is al toegestaan voor een bepaalde maissoort (MON810). Tot op heden
waren er alleen proefvelden met genetisch gemanipuleerde gewassen in Nederland, maar
het lijkt er op dat daar nu snel verandering in gaat komen.
De toelating van ggo's wordt op Europees niveau besloten. In Europa zijn vijf soorten
genetisch gemodificeerde maïssoorten en één sojasoort toegestaan voor gebruik in
voedsel. Het gaat om gewassen die resistent zijn gemaakt tegen bestrijdingsmiddelen of
insecten. Ingrediënten hieruit - zoals soja-eiwit en maïsolie - mogen worden verwerkt in
levensmiddelen en veevoer. Verder is olie uit vijf soorten genetisch gemodificeerd koolzaad
toegelaten als ingrediënt. Dit moet op het etiket worden vermeld. De meest gebruikte
toepassing in Nederland is gentechveevoer. Echter, op de verpakking van vlees en zuivel
wordt niet vermeld als de producten afkomstig zijn van dieren die gentechveevoer hebben
gehad.
Verder zijn enkele tientallen genetisch gemodificeerde micro-organismen toegestaan, met
name schimmels en bacteriën, om enzymen te produceren voor de levensmiddelenindustrie. Enzymen worden bijvoorbeeld
toegepast bij de productie van brood, bier, vruchtendranken en wijn, zoetstoffen, vitamine B2 en vitamine B6. Deze worden
niet op het etiket vermeld als ggo. Voor meer informatie: www.gmocompass.org
Wat kunnen we er aan doen?
Wijs gentechnologie af en maak van je omgeving een Gentechvrije Zone. Een Gentechvrije Zone is een middel om
weerstand te bieden tegen genetische manipulatie op akkers, in voedsel en in de voedselketen. In een Gentechvrije Zone
worden geen gentechproducten gebruikt. Daarbij maak je het verzet tegen ggo's zichtbaar met behulp van posters en
stickers. De Gentechvrije Zone-beweging in Europa is zeer groot. Meer dan 170 regio's, 3500 gemeenten en tienduizenden
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boeren en voedselproducenten hebben zich al gentechvrij verklaard. Je vind ze allemaal via www.gmo-freeregions.org. Het wordt tijd dat meer gebieden, instellingen en individuen in Nederland dit voorbeeld volgen en zich ook
gentechvrij verklaren.
Meedoen
Wie kan er allemaal meedoen? Consumenten, boeren, ondernemers, instellingen, bedrijven en gemeenten kunnen allemaal
meedoen. Iedereen kan zich gentechvrij verklaren. Individuen kunnen zoveel mogeljk gentechvrije producten aanschaffen,
winkels, bedrijven en instellingen kunnen beloven geen producten te verkopen of gebruiken met gentechingredienten,
gemeenten of regio's kunnen gentechnologische toepassingen binnen hun grenzen ontmoedigen of in bepaalde gebieden
geen ggo's toestaan beijvoorbeeld om bijzondere teelten of natuur te beschermen. Meer exacte informatie over
gentechingredienten en -producten, regelgeving en al bestaande Gentechvrije Zones in Nederland en Europa vind je op
www.gentechvrijezones.nl. Ook is er een reader met uitgebreide informatie beschikbaar. Wil je ook meedoen? Meld je bij ons
aan. Je kunt bellen, schrijven of een email sturen naar A SEED. Dan sturen we je de poster op sturen en kunnen we je meer
informatie en uitleg geven. Stuur A SEED een foto van je eigen gentechvrije zone voor de fotogallerie op
genetchvrijezones.nl.
Waar ligt de grens, wat is gentechvrij en wat niet?
Alle producten waar op het etiket staat aangegeven dat er ggo's inzitten zijn sowieso niet gentechvrij. Ook als dit niet bij de
ingredientenlijst vermeld wordt, kunnen er ggo's in een product zitten. Ingredienten mogen maximaal 0,9% vervuild zijn met
ggo's zonder dat deze aanwezigheid op het etiket hoeft te staan. Voeding met een biologisch keurmerk is gegarandeerd
gentechvrij, daar zitten ook geen additieven in geproduceerd met behulp van genetisch gemanipuleerde bacterien. En
biologisch vlees en zuivel is afkomstig van vee dat geen voer van bijvoorbeeld gentechsoja of -mais heeft gehad.
Waarom een Gentechvrije Zone? Omdat je...
- laat zien dat je geen ggo's in je eten of producten wil.
- laat weten dat er duurzamere alternatieven zijn voor voedselproductie.
- laat zien dat een groot deel van de voedselketen nog gentechvrij is en dat ook moet kunnen blijven.
- als boer een kleinere kans hebt besmet te raken met ggo's, zeker als naburige boeren met elkaar een verbond sluiten.
Wij willen:
- Geen genetisch gemanipuleerde gewassen in ons voedsel, op onze akkers en in ons milieu
- Bescherming van boeren tegen besmetting met genetisch gemanipuleerde gewassen
- De wereld gentechvrij, te beginnen bij je eigen huishouden

Voor achtergrondnformatie zie:
www.gentech.nl
www.gmo-free-regions.org

www.gentechvrijezones.nl

info@gentechvrijezones.nl

info@aseed.net

020-668 2236

Gentechvrije zones is een project van A SEED. A SEED is een jongerenorganisatie die zich inzet voor een duurzamere en
eerlijke wereld. Gentechvrije zones is onderdeel van A SEEDs landbouw&voedselcampagne en is mede tot stand gekomen
door een bijdrage van XminY Solidariteitsfonds.
De A SEED gentechcampagne houdt zich verder bezig met informatievoorziening via internet, mailinglijsten,
informatieavonden en publieksacties. De campagne zit dringend om geld verlegen. Stort uw bijdrage op giro 43.94.963 t.n.s.
St. A SEED Europe te Amsterdam o.v.v. 'Gentechcampagne'.
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GGO's, Gentechvrije zones en

wet- en regelgeving

Ministerie van LNV - Januari 2009
Bron:

www.minlnv.nl > kennis en innovatie > biotechnologie

Biotechnologie is een verzamelnaam voor technieken om het nut van planten en dieren voor gebruik door de mens te
vergroten. Biotechnologie wordt vaak in een adem genoemd met genetische modificatie, genetische manipulatie of
gentechnologie. Dit zijn moderne technieken waarbij genetisch materiaal wordt veranderd op een manier die van
nature niet mogelijk is. Maar ook het veredelen van planten door ze op de traditionele manier te kruisen, behoort tot
de biotechnologie.



Kansen verantwoord benutten

De mogelijkheden die de moderne biotechnologie biedt, kunnen voor de landbouw en de verwerkende industrie veel
kansen opleveren. Tegelijkertijd roepen technieken als genetische modificatie veel vragen op. Mag de mens zomaar
aan plantaardige of dierlijke genen sleutelen? Waar ligt de grens? Is genetisch gemodificeerd voedsel veilig? De
ontwikkelingen gaan erg snel, terwijl niet altijd alle gevolgen voor de lange termijn te overzien zijn.



LNV en biotechnologie

Om alle toepassingen van biotechnologie mogelijk te maken die voor mensen belangrijk zijn, moet nog veel
onderzoek worden gedaan. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zorgt er voor dat dit soort
onderzoek in Nederland mogelijk is.
Er zijn twee redenen waarom het ministerie van biotechnologie belangrijk vindt:





De landbouw en de voedingsmiddelenindustrie zijn erg belangrijk voor de Nederlandse economie. Deze sectoren
kunnen veel profijt hebben van biotechnologische technieken.
Biotechnologie kan een grote bijdrage leveren aan de oplossing van een aantal maatschappelijke en sociale
problemen, zoals milieuproblemen of het voedseltekort in ontwikkelingslanden.
Biotechnologie en landbouw

Biotechnologie heeft zich de afgelopen 25 jaar in hoog tempo ontwikkeld. Steeds vaker zijn toepassingen ervan terug
te vinden in de samenleving, dus ook in de landbouw. Door genetische modificatie is het mogelijk gewassen
eigenschappen te geven die met traditionele veredeling niet eenvoudig tot stand kunnen worden gebracht. Op deze
manier kunnen bijvoorbeeld gewassen worden gemaakt die bestand zijn tegen insecten, waardoor er minder
bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Ook wordt biotechnologie ingezet in de strijd tegen beruchte plantenziektes zoals
aardappelmoeheid.



Genetisch gemodificeerde gewassen

De komst van genetisch gemodificeerde gewassen zorgt voor veel discussie in Nederland en de rest van Europa. De
vraag is of de gangbare en de biologische landbouw en de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen in harmonie
naast elkaar kunnen bestaan. Dit naast elkaar bestaan wordt coëxistentie genoemd.
De teelt van genetisch gemodificeerde gewassen kan tot gevolg hebben dat niet-genetisch gemodificeerde gewassen
onbedoeld vermengd raken met gewassen die wel genetisch gemodificeerd zijn. Op dit moment is er in Nederland
geen commerciële teelt van genetisch gemodificeerde gewassen. Er wordt slechts een beperkt aantal kleinschalige
veldproeven uitgevoerd.



Biotechnologie en coëxistentie

Bij het telen van genetisch gemodificeerde gewassen speelt de zogenaamde coëxistentie een belangrijke rol.
Coëxistentie is het naast elkaar bestaan van gangbare en biologische landbouw en de teelt van genetisch
gemodificeerde organismen. Daarbij moet worden voorkomen dat de teelt van genetisch gemodificeerde kruist met de
gangbare en biologische gewassen.
Gebeurt dat wel, dan kan dit economische gevolgen hebben (schade voor de producent van gangbare of biologische
gewassen). Maar daarnaast zijn er ook ethisch-maatschappelijke (keuzevrijheid van consument en producent) en
juridische aspecten (aansprakelijkheid).



Discussie

De komst van genetisch gemodificeerde gewassen zorgt voor veel discussie in Nederland en de rest van Europa. De

58

Reader Studiedag Gentechvrije Zones, 4 februari 2009
vraag is of de gangbare en biologische landbouw in harmonie met de teelt van genetisch gemodificeerde organismen
kunnen bestaan. Dit wordt ook wel 'coëxistentie van genetische gemodificeerde gewassen, gangbare en biologische
gewassen' genoemd. De teelt van genetische gemodificeerde gewassen kan er door vermenging en kruising toe leiden
dat niet-genetisch gemodificeerde producten toch genetisch gemodificeerde stoffen kunnen bevatten. Op dit moment
is er in Nederland geen commerciële teelt van genetisch gemodificeerde gewassen en is er slechts een beperkt aantal
kleinschalige veldproeven.
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Nederlandse beleidslijn, mede namens de
minister van Economische Zaeken (EZ) en de staatssecretarissen van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM) en Europese Zaken, op 2 oktober 2003 in een brief aan de Tweede Kamer gezonden.



Het huidige Nederlandse beleid

Het huidige Nederlandse biotechnologiebeleid kan worden samengevat als 'kansen verantwoord en zorgvuldig
benutten'. Daarbij wordt er van uitgegaan dat genetische gemodificeerde gewassen kunnen worden geteeld naast
gangbare en biologische gewassen op basis van keuzevrijheid. Toepassingen van biotechnologie, zoals genetische
gemodificeerde gewassen, mogen pas op de markt komen, als een wetenschappelijke risicobeoordeling heeft
aangetoond dat deze toepassingen veilig zijn voor mens, dier en milieu.



De markt

Afhankelijk van de voorwaarden die zijn gesteld bij de markttoelating van een genetisch gemodificeerd gewassen,
mogen deze gewassen worden geteeld en verhandeld in de Europese Unie. Op basis van de etiketteringsplicht in de
regelgeving van de Europese Unie (EU) voor genetisch gemodificeerde organismen, genetisch gemodificeerde
diervoeders of levensmiddelen kan de consument of producent kiezen tussen wel of niet genetisch gemodificeerde
producten. Het is aan de markt om verschillende producten van genetische gemodificeerde gewassen, gangbare en
biologische gewassen aan te bieden. De vraag van de consument is hierbij de bepalende factor.



Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor economische schade is een onderwerp apart. Dit type aansprakelijkheid is niet op Europees
niveau geregeld, maar een nationale aangelegenheid. In Nederland is deze aansprakelijkheid geregeld in het
Burgerlijk Wetboek. Zowel de teler van genetisch gemodificeerde gewassen als de conventionele of biologische teler
kunnen hier in beginsel een beroep op doen.



Het huidige beleid in de Europese Unie

Het biotechnologiebeleid in de EU volgt dezelfde lijn als het Nederlandse beleid. Voor de teelt (van zaaizaad tot
levering van geoogst product) van genetisch gemodificeerde gewassen naast gangbare en biologische gewassen, is
onlangs Europese regelgeving van kracht geworden. Hierin is de toelating, traceerbaarheid en etikettering van
genetische gemodificeerde organismen, genetische gemodificeerd diervoeders en levensmiddelen geregeld.
In richtlijn EG/2001/18 is een nieuw artikel opgenomen dat bepaalt dat lidstaten maatregelen kunnen treffen op
nationaal niveau om onbedoelde vermenging van gangbare en biologische gewassen met genetisch gemodificeerde
organismen te voorkomen.
Verder heeft de Europese Commise (EC) de taak richtlijnen op te stellen. Dit doet de op basis van nationale en
Europese onderzoeksgegevens. De heeft op 23 juli 2003 een aanbeveling over richtlijnen uitgebracht. De richtlijnen
geven aan hoe -landen om moeten gaan met de ontwikkeling van genetisch gemodificeerde gewassen naast de
gangbare en biologische landbouw.
Belangrijke uitgangspunten in de aanbeveling zijn onder meer:








Geen enkele vorm van landbouw, of het nu gaat om gangbare, biologische landbouw of de teelt van genetische
gemodificeerde gewassen, mag in de EU worden uitgesloten.
De instandhouding van deze vormen van landbouw is belangrijk voor de keuzevrijheid van consument en
producent.
De richtlijnen, die niet-bindende aanbevelingen bevatten, hebben betrekking op mogelijk economisch verlies, het
effect van vermenging van wel en niet genetisch gemodificeerde gewassen en de meest geschikte maatregelen
om vermenging te minimaliseren.
De lidstaten moeten zelf strategieën en werkwijzen ontwikkelen voor coëxistentie op nationaal of regionaal
niveau. Zij moeten deze toepassen met medewerking van de telers en andere belanghebbenden. Daarbij wordt
rekening gehouden met nationale en regionale factoren. De EC beveelt aan om hierbij de richtlijnen te volgen.
Twee jaar na de bekendmaking van de aanbeveling voor de richtlijnen in het EC-publicatieblad zal de EC, op basis
van informatie uit de lidstaten, verslag uitbrengen aan de Raad van Ministers en het Europees Parlement over de
ervaring die in de lidstaten is opgedaan met coëxistentiemaatregelen. Dit kan eventueel gebeuren met een
evaluatie en beoordeling van alle maatregelen die kunnen of moeten worden genomen.

De EC is overigens van mening dat regelgeving op Europees niveau ongewenst is, maar dat het de lidstaten vrij staat
om al dan niet nationale maatregelen te nemen. Nederland en enkele andere lidstaten steunen het standpunt van de
Commissie. Een aantal lidstaten dringt aan op Europese regelgeving. Wat betreft mogelijke nationale initiatieven is
alleen bekend dat Denemarken en Duitsland met nationale, wettelijke maatregelen willen komen.
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De biologische sector mag volgens Europese verordening EG/2092/91 in principe geen genetische gemodificeerde
organismen of daarvan afgeleide producten gebruiken. Toch kan er sprake zijn van onbedoelde of technisch
onvermijdbare menging. In deze verordening is echter geen grens of drempelwaarde afgesproken over het
percentage genetisch gemodificeerde organismen dat een biologisch product maximaal mag bevatten.
In regelgeving voor traceerbaarheid, etikettering van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders is wel
zo'n drempelwaarde vastgesteld. Volgens die regelgeving is een drempelwaarde van 0,9 procent afgesproken: bevat
een product meer dan 0,9 procent genetische gemodificeerde organismen, dan moet op het product een etiket staan
met de vermelding dat het product genetische gemodificeerde organismen bevat. In de biologische landbouw mag
geen gebruik worden gemaakt van genetische gemodificeerde organismen en daarvan afgeleide producten.



Coëxistentie in relatie tot het regeerakkoord: 'Meedoen, meer werk, minder regels'

Een van de belangrijke uitgangspunten van het kabinet Balkenende II, 'minder regels', is essentieel bij de
coëxistentieproblematiek. 'Minder regels' is een uitgangspunt voor het zoeken naar praktische oplossingen op
nationaal niveau, zodat nieuwe extra administratieve lastendruk, verhoging van productiekosten en kosten voor
controle en handhaving voor alle partijen achterwege kunnen blijven.



Technisch-wetenschappelijke kant van de coëxistentiekwestie

De mogelijkheden van coëxistentie van genetisch gemodificeerde, gangbare en biologische gewassen worden
beïnvloed door veel factoren. Deze worden hieronder kort toegelicht.



Type gewas

Een belangrijke factor is het type gewas (bijvoorbeeld kruisbestuiver of zelfbevruchter). Kruisbestuivende gewassen
kunnen de grootste problemen geven, omdat bij deze gewassen de kans het grootst is dat gangbare en biologische
gewassen met genetisch gemodificeerde gewassen worden vermengd. Voor Nederland gaat het om een beperkt
aantal gewassen zoals maïs, koolzaad, grassen, appel (pitten in de vrucht) en aardbeien (pitjes op de vrucht). Van
deze gewassen is tot op heden één maïsras voor de teelt toegelaten, maar dit ras wordt (nog) niet geteeld in
Nederland. Bij de andere typen gewassen kan slechts in (zeer) geringe mate, onder bepaalde milieuomstandigheden,
kruisbestuiving plaatshebben.



Teelt

Naast het type gewas zijn de teeltomstandigheden van grote invloed op de mate van uitkruising van genetisch
gemodificeerde organismen. Factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de ernst van
de problematiek zijn onder meer:










het type ras binnen een gewas;
het al dan niet gelijktijdig bloeien van verschillende rassen;
de wijze van bestuiving (wind, insect);
zaad of plantaardig 'uitgangsmateriaal' dat na de oogst achterblijft;
de levensvatbaarheid van het stuifmeel;
klimatologische omstandigheden (windrichting, luchtvochtigheid, temperatuur);
grootte en ruimtelijke ligging van de teeltoppervlakten;
vruchtwisselingsystemen;
bouwplannen.



Transport

Ook kan vermenging van genetisch gemodificeerd materiaal met gangbaar of biologisch materiaal optreden tijdens
verwerking en transport in verschillende schakels van de productieketen. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat bij
transport of overslag in graanschepen (met ladingen van soms duizenden tonnen graan) relatief zeer kleine
hoeveelheden genetische gemodificeerd graan zich mengen met niet-genetische gemodificeerd graan. Hiertegen
kunnen maatregelen worden getroffen, maar vermenging is niet uit te sluiten en is minstens zo belangrijk als
uitkruising van genetisch gemodificeerde organismen tijdens de teelt.
De vermenging tijdens verwerking en transport valt overigens buiten de beleidslijn over coëxistentie, die uitsluitend
betrekking heeft op de teeltsituatie (van zaaizaad tot levering van geoogst product). Vermenging in andere schakels
van de keten maakt deel uit van de verordeningen voor toelating, traceerbaarheid en etikettering van genetisch
gemodificeerde organismen, genetisch gemodificeerde diervoeders en levensmiddelen, die de Europese lidstaten op
nationaal niveau nader moeten invoeren.
De kosten die het voorkomen van uitkruising met zich meebrengt, kunnen niet worden ingeschat op basis van
praktijkervaring. Wel zullen deze sterk afhankelijk zijn van het bedrijfssysteem, van het type gewas en omvang van
de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen. Verder spelen drempelwaarden voor vermenging een belangrijke
rol: hoe lager de drempelwaarden, hoe moeilijker het is deze te controleren en hoe hoger de kosten zullen zijn.
Opvattingen van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven
Het ministerie van LNV heeft in 2003 twee bijeenkomsten georganiseerd met maatschappelijke organisaties en het
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bedrijfsleven om de verschillende standpunten van te bespreken en te verhelderen. De standpunten en oplossingen
die zijn aangedragen door maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven liggen ver uiteen.
Aan de ene kant is er een groep die bestaat uit de biologische sector en de milieuorganisaties. Aan de andere kant
staan het biotechnologiebedrijfsleven, het bedrijfsleven voor plantaardig uitgangsmateriaal en primaire productie, en
de productschappen die te maken hebben met biotechnologieproducten.



De biologische sector en milieuorganisaties

De biologische sector en de milieuorganisaties willen dat er geen genetisch gemodificeerde gewassen worden geteeld
als niet kan worden gegarandeerd dat deze niet uitkruisen. Als er maatregelen moeten worden getroffen, moeten
deze worden opgelegd aan de teler van genetisch gemodificeerde gewassen, die ook alle kosten voor zijn rekening
moet nemen voor een teelt die vrij is van genetisch gemodificeerde gewassen, volgens het principe de vervuiler
betaalt.
De maatregelen moeten bindend zijn via regelgeving, die bij voorkeur op EU-niveau voor alle lidstaten wordt
geharmoniseerd. Aansprakelijkheid moet, ook bij voorkeur op EU-niveau, duidelijk worden geregeld. Deze groep vindt
de huidige wetgeving op dit gebied, via het Burgerlijk Wetboek, onvoldoende.



Bedrijfsleven

Het biotechnologiebedrijfsleven, productschappen en bedrijfsleven voor plantaardig uitgangsmateriaal benadrukken
onder meer de kansen van biotechnologie en het feit dat we in Nederland en Europa niet op een eiland zitten. De
ontwikkeling en productie van genetisch gemodificeerde gewassen gaat in andere delen van de wereld volop door.
Bedrijfsleven en productschappen willen zo min mogelijk regelgeving en reële drempelwaarden voor vermenging met
genetisch gemodificeerde organismen. Alle gewassen, wel of niet genetisch gemodificeerd, moeten gelijkwaardig
worden behandeld. Nultolerantie voor vermenging of uitkruising met genetisch gemodificeerde organismen is volgens
hen een onhaalbare zaak.
Een belangrijk aspect hierbij is het signaal van een aantal organisaties, waaronder LTO Nederland, Plantum NL,
Stichting Consument & Biotechnologie: het verdient de voorkeur om te zoeken naar oplossingen in de praktijk en niet
in door de overheid opgelegde maatregelen.
 Nederlandse beleidslijn voor coëxistentie van genetisch gemodificeerde, conventionele en biologische
gewassen
De overheid heeft begin 2004 een beroep gedaan op belanghebbenden en betrokkenen om in gesprek te gaan over
coëxistentie van genetisch gemodificeerde, conventionele en biologische gewassen. Doel daarvan was het zoeken
naar praktische oplossingen en het maken van afspraken over de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen naast
gangbare en biologische gewassen. Zelfregulering door belanghebbende partijen zou hierbij voorop staan.
Gedurende het jaar 2004 hebben betrokken partijen: Biologica, Plantum NL, LTO Nederland en de Stichting Aarde,
Boer, Consument onder leiding van een onafhankelijk voorzitter overlegd. Aan het begin en aan het einde van dit
traject is een klankbord van geïnteresseerde partijen geraadpleegd. De overheid heeft het proces ondersteund met
informatie en expertise.



Rapport Coëxistentie primaire sector

Op 2 november 2004 is aan de minister van LNV en de staatssecretaris van VROM het rapport Coëxistentie primaire
sector overhandigd. De afspraken en aanbevelingen hebben betrekking op de gewassen aardappelen, suikerbieten en
maïs en houden onder meer het volgende in:








De overeenstemming en de gemaakte afspraken vormen een integraal pakket, dat alleen kan bestaan als alle
elementen gerealiseerd worden;
Om de keuzevrijheid te waarborgen wordt er naar gestreefd dat er zo weinig mogelijk vermenging optreedt.
Hiertoe zijn teelt- en bedrijfsmaatregelen geformuleerd;
Er zijn afspraken gemaakt over kennisvergaring, informatie-uitwisseling, afstemming tussen telers,
registratieplicht van genetisch gemodificeerde teelt, inpassing van Goede Landbouwpraktijk, isolatieafstanden.
Certificering is een passend middel om ervoor te zorgen dat de maatregelen worden nageleefd;
Het is nodig om monitoring uit te voeren op het effect van de maatregelen;
Degenen die voldoen aan alle afspraken zouden vrijgesteld moeten worden van de schade door vermenging; ¿
Waar toch schade optreedt zal een per gewas in te stellen fonds dienen als vangnet voor de restschade. Het
fonds dient te worden gevoed door bijdragen van alle relevante ketenpartijen.

In zijn reactie aan de Tweede Kamer van 7 april 2005 noemt minister Veerman, mede namens de staatssecretaris van
VROM, de aanpak die het betrokken bedrijfsleven voorstelt voor coëxistentie realistisch en evenwichtig. Het initiatief
voor de uitvoering van de afspraken ligt bij de deelnemende partijen en bij het Hoofdproductschap Akkerbouw. Als
alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen zullen ook de ministeries van LNV en VROM zich inspannen om de
afspraken in het rapport te concretiseren. Het betreft onder andere het onderzoek naar uitkruising van kruisbestuiving
van gewassen, de garantstelling van een fonds waaruit onvoorziene schade wordt vergoed waarvoor geen enkele
partij aansprakelijk kan worden gesteld, en de inzet ten behoeve van een akkoord van de Europese Commissie.
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Overzicht vergunningsaanvragen
proefvelden Gentechmaïs (2008)

4

5

3
2

2
1
5
1

4

PIONEER gentechmaïs DP-098140-6
1. Zeewolde (aan Vogelweg nabij Zenderpark)
2. Ens (Noord-Oostpolder: in gebied tussen Redetocht,
Ramstocht, Kamperweg, Schokkeringweg)
3. Borger Odoorn (gebied tussen ‘t Haantje, Odoornerzijtak,
Sienerweg, N34)
4. Reiderland (Nieuwe Beerta tussen Hoofdweg, Eggelaan,
Stadskiel)
5. Hijkersmilde, Midden Drenthe (tussen De Polle, Leembrug,
Hijkersmilde, Rijksweg N371)

3

MONSANTO gentechmaïs NK 603
1. Dronten/Lelystad (Edelhertweg, Swifterringweg,
boven Lage Vaart, Biddingweg (N710))
2. Borger Odoorn (kruispunt Dreef, Vrijheidslaan,
Exlöerkijl Zuid)
3. Deurne (Peeldijk ter hoogte van Hazenhutzedijk)
4. Gilze-Rijen (kruising Bavelseweg en Raakeindse Kerkweg,
midden van vierkant iets ten noord-oosten)
5. Heino (Haarweg, Lageweg, Beemdweg)
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Door Linda Coenen, voor Gentech.nl – 2 mei 2007

Proefvelden met gentechmais van Pioneer Hi-Bred vergund
Op 26 maart jongstleden heeft het ministerie van VROM vergunningen verleend voor veldproeven
met genetisch gemanipuleerde maïs aan het internationale zaadbedrijf Pioneer Hi-Bred. De
bedoeling is dat er vanaf 2007 gedurende 4 jaar op 3 locaties in Nederland veldproeven
plaatsvinden met maïs diebestand is gemaakt tegen de onkruidverdelgingsmiddelen glyfosaat
(Roundup) en glufosinaat en tegen de rupsen van de maïsstengelboorder en de maïswortelkever.
De velden van maximaal 1 hectare moeten komen in de gemeenten Werkendam (West-Brabant),
Venray (Noord-Limburg) en Haaksbergen (Overijssel).
Protest
De veldproeven hebben tot nu al behoorlijk wat weerstand opgeroepen. Een groep van 260
bezorgde burgers maakte onder aanvoering van kunstenares Miep Bos (www.gentechvrij.nl)
bezwaar. Ook Greenpeace diende een reeks bedenkingen in bij VROM. De milieuorganisatie vindt
o.a. dat de proeflokaties niet exact genoeg worden bekend gemaakt, waardoor omwonenden niet
goed bezwaar kunnen maken. Ook wordt er in de beoordeling van de aanvraag onterecht van uit
gegaan dat de Bt-gifstoffen die 2 van de 3 te testen gentechgewassen produceren niet schadelijk
zullen zijn voor onschuldige insecten en bodemleven. Dit in weerwil van een groeiend aantal
onderzoeken dat de schadelijkheid voor nuttige niet-doelwitorganismen juist aantoont, aldus
Greenpeace.
In de betrokken gemeenten ontstond onrust en verontwaardiging onder de inwoners over het
ervaren gevoel van gebrek aan inspraak. Niet beducht op de mogelijkheid van veldproeven met
gentechgewassen hadden inwoners de advertentie met de voorlopige beschikking (bekendmaking
van de intentie vergunning te verlenen) van VROM over het hoofd gezien. Daardoor heeft
tenminste een inwoneres van Werkendam geen bezwaar kunnen maken.
VROM heeft in reactie op het protest en de zorgen vanuit de samenleving enigszins strengere
veiligheidsmaatregelen geëist aan de uitvoering van de proef. Toch heeft het ministerie
toestemming gegeven zoals het tot nu toe telkens heeft gedaan bij veldproefaanvragen.
Greenpeace heeft aangekondigd via juridische wegen de proef tegen te willen houden. Er kan nog
tot 8 mei beroep aangetekend worden bij de Raad van State. Omdat Greenpeace een voorlopige
voorziening heeft gevraagd mag Pioneer de mais niet inzaaien, totdat de voorzieningenrechter
hierover uitspraak heeft gedaan. De datum van deze zitting staat nog niet vast.
In de gemeenten hebben de veldproeven tot behoorlijk wat discussie geleid. De gemeenten zelf
hebben echter geen formele zeggenschap over het plaatsvinden van veldproeven binnen hun
grenzen. Besturen worden zelfs niet ingelicht over de exacte locaties. Alleen boeren in de directe
omgeving worden geïnformeerd om teelt van gewone maïs op voldoende afstand te houden ter
voorkoming van besmetting. Vergunningaanvragen voor introducties in het milieu van
experimentele ggo’s worden behandeld door het bureau GGO van VROM (zie www.vrom.nl/ggovergunningverlening) Toelating van commerciële toepassingen wordt op EU niveau beoordeeld en
besloten.
Maar het gemeentebestuur kan natuurlijk wel voor de belangen van bezorgde inwoners opkomen
door VROM te schrijven of informatie te verstrekken. Dat heeft de gemeente Werkendam
bijvoorbeeld gedaan met betrekking tot deze veldproeven van Pioneer (zie www.werkendam.nl).
Vorig jaar trok de gemeente Meerlo-Wanssum (Noord-Limburg, naast Venray) aan de bel bij VROM
nadat ze pas door een protestactie op de hoogte kwam van de aanwezigheid van een gentechveld
binnen haar grenzen voor zogenoemd coexistentie-onderzoek van het ministerie van Landbouw.
Dit jaar schijnt er geen proefveld meer te komen in deze gemeente. Dit lijkt erop te duiden dat
VROM en LNV wel gevoelig kunnen zijn voor standpunten van gemeentebesturen t.a.v.
gentechteelt binnen hun grenzen.
Meer informatie over de vergunningverlening op www.vrom.nl/ggo-vergunningverlening
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Gentechvrij veevoer
Bron: Greenpeace Nederland- April 2007 - www.greenpeace.nl
Veevoer
Bulkcarriers brengen regelmatig genetisch gemanipuleerde soja en maïs de havens van Amsterdam en
Rotterdam binnen: bestemd voor veevoer. Via deze achterdeur komen grote hoeveelheden gentech gewassen
terecht in ons voedsel. Ondanks de groei van het aantal bedrijven dat genetisch gemanipuleerde ingrediënten
weert uit voedingsmiddelen. Vlees, melk en eieren kunnen afkomstig zijn van dieren die zijn gevoederd met
genetisch veranderd veevoer. Sterker nog: de meeste van deze producten zijn van dieren die zijn gevoerd met in
elk geval deels gentech-veevoer. Consumenten kunnen dat niet zien in de winkel. Weliswaar heeft de EU in
2004 nieuwe regels ingevoerd voor de scheiding en etikettering van veevoer, maar die gelden alleen voor
voeding en veevoer die gentech bevatten, niet voor producten die met gentech geproduceerd zijn.
Scheiden
Greenpeace wil dat veevoer helemaal gentechvrij is, zolang de gevolgen van genetische manipulatie voor mens
en milieu onduidelijk zijn. Als eerste stap moeten gentech soja en maïs worden gescheiden van nietgemanipuleerde gewassen. Dan hebben boeren en consumenten tenminste een keuze. Scheiding is goed
mogelijke, en gebeurt voor bepaalde sectoren, zoals bijv. de kippensector, die voor een flink deel gentech-vrij is
in Europa. Veevoerbedrijven melden ook dat ze gentech-vrij kunnen leveren als er maar vraag is. Het is dus
zaak voor consumenten en producenten van consumentenproducten deze vraag op gang te brengen.
Voorlopers
Een aantal bedrijven zijn de nieuwe wet al vooruit en hebben hun producten al vrij gemaakt van genetisch
gemanipuleerd veevoer. Bedrijven als Kwetters BV (4-granen ei), Euroma (kruidenmixen), Lidl (supermarkt) en
Numico (Nutricia) garanderen dat hun ingrediënten gemaakt zijn zonder genetisch gemanipuleerd veevoer. In
andere Europese landen gebruiken sommige bedrijven in de kippensector gentech-vrij voer. Alle andere
voedingsmiddelenproducenten en fabrikanten van dierlijke producten (melk, eieren, vlees, vleeswaren}
verwerken volop genetisch gemanipuleerd veevoer. Greenpeace heeft heel veel producenten van dierlijke
producten aangeschreven, maar de meeste bedrijven weigeren zelfs informatie te verschaffen.
Huisdieren
Genetisch gemanipuleerde gewassen verdwijnen niet alleen in de magen van koeien, varkens en kippen, maar
ook in de maag van uw huisdier. En ook hier willen fabrikanten niet vertellen in welke producten genetisch
gemanipuleerde planten verwerkt zijn. Producenten van huisdierenvoeding als Masterfoods (o.a. Whiskas,
Sheba, Pedigree) en Iams weigeren informatie te verstrekken.
Omgekeerde wereld
Greenpeace vroeg veevoerbedrijven, fastfoodketens en supermarkten zwart op wit te stellen, dat hun producten
zijn vervaardigd zonder genetisch gemanipuleerd veevoer. Vaak is gentechvrije soja echter iets duurder dan de
genetisch gemanipuleerde varianten. Daarom willen bedrijven er niet aan beginnen. De omgekeerde wereld!
Duurder
Waarom zijn gentech-vrije producten duurder? Het scheiden van de veevoerstromen kost geld. Een handvol
multinationals in granen - onder meer het Amerikaanse Cargill - berekent deze kosten alléén door in de prijs van
gentechvrij veevoer. Zij beheersen de wereldmarkt voor veevoer. Het overgrote deel van de soja die Cargill
importeert is genetisch gemanipuleerd.
De sleutel ligt bij de vraag
Bovendien richtte Cargill in 1998 de joint venture Renessen op, samen met Monsanto, de grootste producent
van gentech zaad. Cargill heeft dus een direct belang bij genetisch gemanipuleerd veevoer. Het bedrijf dringt dit
voer op aan de Europese markt.Importeurs van bijv. soja en veevoerproducten zijn wel in staat om te scheiden.
Dat ze het nauwelijks doen ligt aan de vraag. Bedrijven die consumentenproducten produceren kunnen een
belangrijke rol spelen bij het scheiden door gentech-vrij te gaan.
Achter de schermen
Zo bepaalt een handvol multinationals wat terechtkomt op het bord van honderden miljoenen consumenten in de
hele wereld. Ook bepalen ze wat en hoe boeren moeten telen. Ze hebben veel invloed op de ontwikkeling van
armere landen. Maar tegelijkertijd blijven deze multinationals bewust achter de schermen: niemand kent ze. En
niemand weet wat ze precies uitvoeren. Of wat ze in het veevoer stoppen.
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Haalbaarheid vervanging soja in Nederlandse melkveerantsoenen
Greenpeace Nederland - 17 oktober 2007
De Animal Sciences Group van de Universiteit van Wageningen heeft in opdracht van Greenpeace onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden om soja in het menu van de Nederlandse melkveehouderij te vervangen. Soja
wordt gebruikt als goedkope bron van eiwitten die belangrijk zijn in de melk- en vleesproductie.
Greenpeace liet dit onderzoek verrichten omdat de huidige productie van soja zeer milieuonvriendelijk is. De
grootschalige teelt van soja in Zuid-Amerika draagt in grote mate bij aan ontbossing. Er worden veel
bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt. Bij de teelt wordt vaak gebruik gemaakt van genetisch
gemanipuleerde sojavariëteiten die resistent gemaakt zijn tegen bestrijdingsmiddelen. Deze gentech-soja maakt
boeren afhankelijk van bestrijdingsmiddelen en zet aan tot nog grootschaliger landbouw in monocultures. Ook
vormen deze gentech-gewassen een directe bedreiging voor de biodiversiteit, omdat ze zich kunnen
ontwikkelen tot een plaag.
Het onderzoek wijst uit dat het krachtvoergebruik – en dus de noodzaak van soja in het veevoer - kan worden
teruggedrongen door simpele maatregelen zoals bijvoorbeeld het voeren van meer vers materiaal. Van alle
ruwvoeders is gras namelijk superieur in de productie van eiwit. Kortom: de koeien kunnen terug de wei in.
Daarnaast wijst het onderzoek uit dat in Nederland geteelde lupine, veldbonen en erwten, de plaats van soja
kunnen innemen. Dit is bovendien goed voor de Nederlandse boeren. Een ander duurzaam alternatief is het
gebruik van soja dat geteeld is volgens de zgn. Basel-criteria.

Download PDF: http://www.greenpeace.nl/raw/content/reports/haalbaarheid-vervanging-soja-

i.pdf

Zuivere Melk – Melkproductie zonder ggo's:duurzaam en goedkoop
Greenpeace Belgie - 7 juni 2005
Wat is het verband tussen genetisch gemanipuleerde organismen (GGO’s) en ontbossing? En wat heeft het glas
melk dat je ’s ochtends drinkt met GGO’s te maken? Dit rapport schetst een antwoord op deze vragen. En
overloopt vervolgens de mogelijkheden om melk te produceren zonder gebruik van GGO’s in het dierenvoeder
van het melkvee. Elke dag worden er tonnen genetisch gemanipuleerde soja in Europa geïmporteerdý. Deze
soja wordt voor het grootste deel in het veevoeder verwerkt. Wij eten dus vlees of drinken melk van dieren die
genetisch gemanipuleerde soja eten. Zo moedigen we onbewust de GGOproductie aan, wereldwijd.
Dit rapport werd opgesteld om te onderzoeken hoe moeilijk of makkelijk het voor de zuivelindustrie is om over te
schakelen naar een melkproductie die geen gebruik maakt van GGO-dierenvoeder. Het rapport is gebaseerd op
studies uitgevoerd door de Universiteit van Gent en Wim Govaerts, een bedrijfsadviseur voor melkveebedrijven.
Het eerste luik schetst de ruimere context en geeft aan waarom wij bedenkingen hebben bij het voederen van
dieren met genetisch gemanipuleerde soja. Het tweede deel onderzoekt de mogelijke oplossingen.
De Universiteit van Gent komt tot de conclusie dat er voldoende gewone (dus non-GGO) soja en maïs
voorhanden is voor de (Europese) melkveesector, en dat voor een beperkte meerprijs. Wim Govaerts
onderzocht wat we kunnen bereiken als we soja vervangen door andere ingrediënten. Hij komt tot een
verrassende conclusie: met een ander rantsoen, gebaseerd op lokaal geteelde proteïnen, blijken koeien
evenveel of zelfs meer melk te produceren. Bovendien is deze productiewijze dier- en milieuvriendelijk en nog
goedkoop ook, dus erg rendabel voor de landbouwer. Als iedereen er beter van wordt, zou het gek zijn om niet
over te schakelen op een meer duurzame manier van melk produceren.
Het rapport is beschikbaar op:

www.greenpeace.org/belgium/nl/press/reports/zuivere-melk-deel1
www.greenpeace.org/belgium/nl/press/reports/zuivere-melk-deel2
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Ekoland 2007

Biologisch veevoer, kan het nog ggo vrij blijven?
Hoewel er in Nederland op commerciële schaal nog geen genetisch gemanipuleerde gewassen
(ggo’s) worden geteeld komen ze via de achterdeur, als grondstof voor veevoer, al jaren massaal
ons land binnen.
Wereldwijd is intussen meer dan zestig procent van de soja en een groeiend aandeel van de maïs
genetisch gemanipuleerd. Omdat soja en maïs belangrijke grondstoffen zijn voor veevoer, neemt
het aandeel ggo’s in gangbaar veevoer steeds verder toe. Dit heeft ook gevolgen voor de
biologische veevoederketen.
De biologische sector wil haar producten graag helemaal (100%) ggo-vrij houden. Het is de vraag
hoelang dit voor veevoer nog haalbaar is. De discussie lijkt vooralsnog aan veel boeren en
consumenten voorbij te gaan, maar producenten van biologisch veevoer hebben al dagelijks met
ggo’s te maken.
De productie en verwerking van veevoer is een grootschalig industrieel proces. Onbedoelde vermenging met
ggo’s kan niet alleen tijdens de teelt (bijvoorbeeld in Brazilië of de VS) optreden, ook tijdens de opslag in
silo’s of het vervoer in grote zeeschepen gaat soms iets mis. De vrachtwagens en schepen waarin ggo–soja
of maïs wordt vervoerd worden tevens ingezet voor het transport van biologisch voer. Dit maakt het heel
moeilijk om de ketens helemaal gescheiden te houden. Fabrikanten van biologische veevoeders beamen dit
vanuit de praktijk.
Veevoerproducent Arno van Gorp vertelt: ‘Met de maïs hebben we eigenlijk nooit problemen, dat komt
vrijwel allemaal uit Europa. Maar met de soja is wel eens wat mis, die komt van verder weg’. Voorkomen is
beter dan genezen. Daarom worden biologische partijen maïs en soja voor ze de fabriek in gaan getest op de
aanwezigheid van ggo’s. Daarmee wordt echter niet ieder risico ondervangen; ‘we controleren niet iedere
vrachtwagen, dat is onbetaalbaar’, aldus van Gorp.
Norm
Wat moet een veevoederproducent doen wanneer er GGO’s in zijn product worden gevonden? Als de
besmetting boven de 0,9% ligt is het duidelijk [zie kader]; het product wordt gedecertificeerd en moet
gangbaar worden afgezet. Bij een percentage ggo’s onder de 0,9% gaat het om de vraag of de besmetting
‘onbedoeld of technisch onvermijdelijk’ is geweest. Skal controleert dan of de producent de nodige
maatregelen heeft genomen om insleep van ggo’s te voorkomen. Bovendien wordt nagegaan hoe herhaling
voorkomen kan worden.
Ook de afnemer speelt een rol. Klanten in de biologische sector willen graag 100% ggo-vrije producten. Niet
alle veevoederproducenten zijn daar even blij mee. Wegens krapte op de biologische grondstoffenmarkt is de
prijs al hoog en moet het voer vaak van ver weg komen. ‘Onder de etiketteringdrempel van 0,9% blijven is
redelijkerwijs haalbaar’, zegt Achim Tijkorte van For Farmers. ‘ Maar als de norm 0,1% (de detectielimiet) is
hebben we een probleem. Natuurlijk wil je geen ggo’s in je voer, maar het moet wel uitvoerbaar blijven.’
Wat veel mensen niet weten is dat het percentage ggo-besmetting per ingrediënt bepaald wordt. Volgens de
veevoerproducenten is het grootste probleem dat zelfs in mengvoer zonder soja als grondstof vaak sporen
van gg-soja terecht komen. Bijvoorbeeld doordat een restje is achtergebleven in een vrachtwagen of silo. Als
dit mengvoer wordt getest en de “soja-sporen” blijken bijvoorbeeld voor 1% uit ggo’s te bestaan betekent dit
dat de hele partij mengvoer geëtiketteerd moet worden. “Ook al is de uiteindelijke hoeveelheid ggo in het
eindproduct miniem (<0,0001%), je kunt het dan niet meer op de biologische markt afzetten”. aldus van
Gorp.
Besmet
Biologisch melkveehouder Huib Bor heeft te maken gehad met besmet veevoer. Vorig voorjaar heeft de
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Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) een monster genomen van het (100% biologische) krachtvoer op zijn
bedrijf. Maanden later kreeg hij te horen dat er een ggo-besmetting was geconstateerd. Het voer was toen
natuurlijk allang op. Huib kan zich er nog kwaad om maken: ‘ik wil het zelf niet eten en ik wil het mijn koeien
ook niet voorzetten’.
Na inspectie door de AID bleek dat op zijn bedrijf alles volgens de regels was gebeurd. Ook in het voortraject
van productie en vervoer was de oorzaak van de vervuiling niet (meer) te achterhalen.
Biologisch varkenhouder Andries van den Bogert heeft gezien hoe een partij voer bij de collega werd
teruggehaald vanwege een te hoge besmetting. Hij zegt: ‘Het kan je zomaar overkomen. Wij als boeren
hebben daar totaal geen zicht op, wij zijn wat dat betreft overgeleverd aan de leverancier’. Toch denken de
veehouders erover na wat ze zelf kunnen doen om hun voer ggo vrij te houden.
Bor werkt biologisch dynamisch, maar kan niet helemaal zonder krachtvoer. Hij hoopt dat in de toekomst wel
te bereiken. Hij zegt: ‘je zou de kringloop nog meer willen sluiten, om afstanden te verkleinen en
traceerbaarheid te vergroten. Dat past beter binnen de biologische visie’.
Ook Van den Bogert wil zijn voer dichter bij huis gaan halen. Hij is in overleg met een aantal boerenbedrijven
om meer uitwisseling (van mest tegen voer) tot stand te brengen. Ook wil hij restproducten gaan betrekken
bij een plaatselijke biologische bakkerij en kaasfabriek. Hij teelt nu 25% van zijn voer zelf in de vorm van
voedermaïs, maar probeert dit op te schalen. De kringloop kan echter niet helemaal gesloten worden,
vitaminen en mineralen zullen toch van de fabriek moeten komen.
Transparant
Veevoeder fabrikanten nemen allemaal hun eigen maatregelen om ggo besmetting te voorkomen.
Veevoerproducent Arno van Gorp gaat hierin heel ver. Hij heeft geïnvesteerd in een aparte productielocatie
en een transparante aanvoerlijn vanuit deelstaten van Brazilië die zich expliciet ggo-vrij hebben verklaard. Er
is persoonlijk contact met verschillende akkerbouwers en de soja wordt door de toeleverancier getest.
Vervolgens gaat de container pas in Nederland in de fabriek weer open. Hij zegt: ‘Ik vind het belangrijk dat
je elkaar kent. Dat past ook bij biologisch, dat je weet waar je product vandaan komt en naartoe gaat.’
Toch, besmettingsgevaar blijft er altijd. Van den Bogert maakt zich daar zorgen over: ‘Wat gebeurt er als de
buurman in de toekomst gg-mais gaat telen? En hoe bewijs ik dan dat de besmetting bij hém vandaan
komt?’
Dat de aansprakelijkheid nog niet geregeld is, is ook voor de veevoederproducenten een probleem. Als een
besmette partij wordt teruggeroepen (een zogenaamde recall) is dat heel kostbaar. “Wij proberen die kosten
dan te verhalen op de toeleverancier maar de oorzaak van de besmetting is vaak lastig te traceren”. Van
Gorp probeert zich voor het risico op ggo schade te verzekeren. Tot nu toe zonder succes. De markt voor
ggo-vrij veevoer is nog te klein.
Gelukkig komt daar langzamerhand verandering in. De vraag naar verantwoord geproduceerde- en dus ggovrije- soja neemt toe. Campina heeft de toon gezet met zijn “nog gezondere melk”. Het voer dat deze koeien
eten zal binnen een paar jaar voldoen aan de zogemaande Basel criteria; criteria voor sociaal en ecologisch
verantwoorde soja productie. Ook Kwetters BV van het 4-granen ei, heeft zich hiermee verbonden en op dit
moment lopen er onderhandelingen met de Nederlandse keurslagers.
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Europese wetgeving
Biologische landbouw
In de huidige én in de nieuwe Europese Verordening voor de biologische landbouw staat dat er geen ‘ggo’s of
daarvan afgeleide producten’ gebruikt mogen worden.
De nieuwe Verordening wordt op 1 januari 2009 van kracht.
Etikettering van voedsel en veevoer
Ggo’s of producten die ggo’s bevatten moeten altijd geëtiketteerd worden tenzij de aanwezigheid van de
ggo’s onbedoeld of technisch onvermijdelijk is en (per ingrediënt) minder bedraagt dan 0,9%. Dit geldt voor
alle gangbare én biologische producten.
In de nieuwe Verordening voor de biologische landbouw staat dat ingrediënten of producten die vanwege de
aanwezigheid van ggo’s geëtiketteerd moeten worden, niet meer als biologisch product gebruikt of verkocht
mogen worden.
Etikettering van vlees, zuivel en eieren
Producten van dieren die ggo-veevoer hebben gegeten zoals vlees, kaas en eieren vallen niet onder de
Europese etiketteringplicht.
Wel hebben dit jaar 1 miljoen Europese consumenten een petitie ondertekend waarin ze de Europese
Commissie oproepen om wetgeving op dit punt aan te passen. De Commissie heeft toegezegd het voorstel te
bespreken.
Coëxistentie
Er zijn geen Europese regels voor coëxistentie; het naast elkaar bestaan van gangbare, biologische en ggo
landbouw. Daarom is elke lidstaat nu bezig om zijn eigen regels op te stellen. In Nederland heeft het
ministerie van landbouw (LNV) besloten om dit aan de ‘marktpartijen’ zelf over te laten. Hiervoor is in 2004
is de commissie coëxistentie gevormd, bestaande uit LTO, Biologica, Platform Aarde Boer Consument en
Plantum NL. Dit heeft geresulteerd in het Convenant ‘Coëxistentie Primaire Sector’. Hierin zijn afspraken
gemaakt over een meldingsplicht, isolatieafstanden, goede landbouwpraktijken, een schadefonds en
monitoring.
Een vervolg commissie (de stuurgroep coëxistentie afspraken) heeft de afspraken uitgewerkt in een HPA
verordening Deze zal echter pas in werking treden als er ook een schadefonds is en een plan voor
monitoring.
links
www.biologica.nl/gentech
www.sojacoalitie.nl

76

Reader Studiedag Gentechvrije Zones, 4 februari 2009

77

Reader Studiedag Gentechvrije Zones, 4 februari 2009

78

