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Goed boeren

▪Zorg voor bodem, lucht en water

▪Uitgangsmateriaal aangepast aan
groeiomstandigheden + keten

● Klassieke veredeling en nieuwe technieken

zoals CRISPR-Cas 

▪Goede landbouwpraktijk, agroecologie, preventie, 
optimale toepassing van technieken

+ Transparantie in de keten: weet wat je eet



Genetisch gemodificeerde gewassen



Glyfosaat-tolerante soja

Bijman & Lotz 1996, Lotz et al divers

▪ Onkruidbestrijding: meer flexibel en met

minder schadelijke milieu-effecten

▪ Verhoging van de welvaart

▪ Landbouw zonder ploegen

▪ Eenzijdige toepassing geeft resistente onkruiden

● Verhoging doseringen

● Toevoeging andere herbiciden



Voorbeeld resultaat: Bt-katoen

▪ Vermindering pesticidengebruik

▪ Verbetering gezondheid

▪ Ook voor kleine boeren

▪ Verhoging opbrengst

▪ India: profijt over brede lagen bevolking

▪ Meer natuurlijke predatoren – biologische bestrijding

▪ Boeren moeten (blijven) monitoren



Resultaten duurzaamheid huidige gm teelt

▪Eigenschap, gewas

▪Regio

▪Inpassen in goede landbouwpraktijk

▪Juridische en socio-economische omgeving

In dat opzicht vergelijkbaar met andere 
landbouwkundige innovaties





Wetenschappelijke output WUR



Nieuwe genetische technieken

Phytophthora infestans



Modificatie met soorteigen genen

(Cisgenese) - DuRPh
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● Nieuwe eigenschappen uit kruisbare verwanten

● Andere raseigenschappen blijven bewaard

● Stapelen van genen voor duurzame resistenties

● Monitoren Phytophthora - populaties





Meerdere wegen naar Rome



Definitie GM in de EU

An organism is “genetically modified”, if its genetic 

material has been changed in a way that does not 

occur under natural conditions through cross-

breeding or natural recombination 

(after EC Directive 2001/18)

Risk analyses food safety, health, environment

Labelling: >0.9 %

Annex 1B: “traditional” mutagenesis (e.g. by means of radiation) 
exempted from risk analyses



Toelatingsprocedure GG gewassen

▪ Op EU niveau adviseert EFSA op basis van 
wetenschappelijke risicoanalyse

● Eigenschappen van transgen, samenstelling gewas, kans op 

verspreiding van transgen, effecten op natuur, etc.

▪ EU uitgebreide procedure voordat Europese Commissie
uiteindelijk beslist over toelating voor import en/of teelt

▪ Lidstaten beslissen uiteindelijk over toelaatbaarheid van 
teelt op eigen bodem

Schatting van de kosten: 10 - 100 (150) M€ per toelating

Onzeker proces: wetenschap in interactie met politiek
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Agrobacterium mediated transformation

(Trans/cisgenesis)



Rode grapefruit



Definitie GM in de EU

An organism is “genetically modified”, if its genetic 

material has been changed in a way that does not 

occur under natural conditions through cross-

breeding or natural recombination 

(after EC Directive 2001/18)

Risk analyses food safety, health, environment

Labelling: >0.9 %

Annex 1B: “traditional” mutagenesis (e.g. by means of radiation) 
exempted from risk analyses



Gerichte mutagenese (genoom editen)

▪ Op bekende plek in het genoom verandering aanbrengen

▪ Veranderingen: twee mogelijkheden

● Weghalen van klein stukje DNA.

Doel: werking van bestaande genen wijzigen. 

Meestal uitzetten van gen.

● Uitwisselen van bestaand DNA met vervangend
stuk DNA, bv gewenste variant van een gen.

Bijv. weer aanzetten van gen
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CRISPR-Cas9



Hoe werkt het?  Bijv. CRISPR-Cas
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gerichte knip

natuurlijke reparatie leidt
tot mutatie

moleculaire schaar (nuclease)

breuk in DNA

bekend stuk DNA
(doelgen)



Nieuwe veredelingstechnieken

– Preciezer, effectiever en sneller

– Behoefte aan nieuwe regelgeving

Kansen juist voor kleine gewassen

Mutatie
veredeling

GM

Conventionele
veredeling





Dialoog met de samenleving



Ethiek en debat

Beginselethiek

▪Rol Schepper

▪ Intrinsieke waarde van een organisme

▪ Integriteit van het leven (holistisch)

● Keuzevrijheid – symmetrie

● Labelling 0.9%

Gevolgethiek

▪Weging van voor- en nadelen

● Case-wise

● Stand der wetenschap



Samenvatting gentech debat

▪Onzekerheid over effecten

▪Denken/werken vanuit de agro-ecologie

▪Macht op veld en bord

▪Nadelen als je technologie niet benut

● Ecologisch intensiveren

● Biobased economie

● Gezondere voeding
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CRISPR/Cas in groente: blokkeren polyphenyl oxidase









Voorbeeld ecologisch intensiveren



Dialoog...


