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Biotechnologie

   het programma
is het vergroten van ecologische

kennis die kan worden ingezet bij de
veiligheidsbeoordeling van nieuwe
planten. Dit past helemaal in het stre-
ven van het kabinet om verantwoord
vooruit te gaan met biotechnologie.

Sinds de introductie van genetisch
gemodificeerde gewassen halverwege
de jaren negentig is er in Europa veel
gediscussieerd over de voedsel- en
milieuveiligheid van deze planten.
Door het gebruik van deze technolo-
gie kunnen immers geheel nieuwe
eigenschappen in gewassen verschij-
nen die voorheen nog niet in de soort
aanwezig waren. Zo is het bijvoor-
beeld mogelijk een gen uit een bacte-
rie in te bouwen in een plant. Door

het gebruik van genetische modifica-
tie is niet precies te voorspellen waar
het ingebrachte gen in het DNA van
de plant terechtkomt. Daardoor kan
de werking van bestaande genen in de
plant veranderen, wat kan leiden tot
een veranderde samenstelling van de
plant. De Europese Unie heeft twee
wettelijke kaders opgesteld: één voor
het toetsen van de voedselveilighheid
en één voor het toetsen van de
milieuveiligheid.

Ecologische kennis    Begin 2002 is
in Nederland het publieke debat Eten
en Genen afgesloten. Eén van de uit-
komsten van het debat was de zorg
dat er in Nederland onvoldoende eco-
logische kennis beschikbaar zou zijn
om de effecten van genetisch gemodi-
ficeerde gewassen op het milieu goed
in te kunnen schatten. Daarop orga-
niseerde de COGEM  (Commissie
Genetische Modificatie) een works-
hop met Nederlandse ecologen. Zij
concludeerden dat er voldoende ken-
nis voorhanden is om de milieuveilig-
heid van de huidige generatie van
genetisch gemodificeerde gewassen te
kunnen beoordelen, maar dat dit
voor toekomstige gewassen onvol-
doende zou zijn. De ecologen ver-
wachtten dat meer complexe gewas-
sen zouden worden ontwikkeld, met
geheel nieuwe eigenschappen, zoals
droogte- en zouttolerantie of planten
die farmaceutische stoffen produce-
ren.

Onderzoeksprogramma    Het
ministerie van VROM begint nu
samen met NWO een nieuw onder-
zoeksprogramma met een budget van
tien miljoen euro om de ecologische
kennisbasis voor de beoordeling van
toekomstige genetisch gemodificeerde
planten te versterken (1). Dit onder-
zoeksprogramma zal niet in gaan op
de vraag of extra kennis nodig is om
de voedselveiligheid van toekomstige
genetisch gemodificeerde gewassen te

beoordelen. Deze is voldoende
gewaarborgd door de bestaande regels
(2). Het onderzoek gaat om het even-
tueel uitkruisen van een genetisch
gemodificeerde plant met wilde ver-
wanten (introgressie), het beïnvloe-
den van het leven in de bodem
(bodemecologie) of de voedselketens
boven de grond (voedselwebrelaties).

Wereldwijd    De druk op Europa

Meer kennis nodig voor nieuwe genetisch 
Wereldwijd neemt de inzet van biotechnologie bij veredeling van planten snel toe. Daarbij wor-
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om genetisch gemodificeerde planten
toe te laten, neemt toe. De recente
uitspraak van de Wereldhandels-
organisatie (WTO) over het tijdelijke
moratorium van de EU vergroot de
kans op meer genetisch gemodificeer-
de organismen (ggo’s) in Europa in
de toekomst. De WTO vindt dat de
EU geen ggo’s mag weren zonder dit
wetenschappelijk te onderbouwen.
Daarnaast lijken bedrijven positiever

over de mogelijkheden met ggo’s in
Europa, gezien het stijgende aantal
aanvragen voor toelating bij de
Europese Voedselveiligheids Autoriteit
(EFSA) en de nieuwe veldproefaan-
vragen (3).

Bedrijven ontwikkelen planten met
mogelijke voordelen voor de consu-
ment, zoals een verhoogd gehalte aan
bioactieve stoffen in de plant of
vrucht. Indirect nuttig voor de consu-

ment is daarnaast bijvoorbeeld een
schimmelresistente aardappel, waar-
van de teelt mogelijk de helft minder
bestrijdingsmiddelen vraagt. Het
kabinet heeft onlangs ook tien mil-
joen euro uitgetrokken voor de ont-
wikkeling van deze aardappel. In een
ander onderzoek wordt gewerkt aan
een schurftresistente appel. Een virus-
resistente papaya is op Hawaï al een
feit. Er komen dus meer complex
gemodificeerde planten aan, en de
overheid wil daarom weten welke
kennis nodig is voor het beoordelen
van de ecologische risico’s.

Een van de boodschappen van de
startbijeenkomst was dat Europa de
vooruitgang van het onderzoek en
toepassing van genetisch gemodifi-
ceerde gewassen niet langer in de weg
moet staan. Voor de Nederlandse
agro-foodsector is het van groot eco-

nomisch belang deze boot niet te mis-
sen. Een aantal nieuwe initiatieven
gaat in de goede richting, zoals de
genoemde phytophthora-resistente
aardappel en het nieuwe topinstituut
Groene Genetica. Als de overheid
daarnaast de contouren schetst waar-
binnen moet worden geopereerd en
de mogelijkheden biedt om verant-
woord ggo’s te ontwikkelen en te
exploiteren, kan Nederland zijn 
toonaangevende positie in de 
plantaardige sector behouden.
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