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‘Maak gendebat
weer dialoog
tussen horenden’
OPINIE
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en Wouter van der Weijden, namens
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De patstelling over gentechnologie
in de landbouw is deels te doorbreken als betrokken partijen gaan samenwerken op basis van wederzijds
voordeel.
In de samenleving woedt al decennialang een verlammend voor- en tegendebat over biotechnologie. Er is
nauwelijks ruimte voor discussie
over nieuwe biotechnologische ontwikkelingen. Hoe kan in Nederland
ruimte ontstaan om nuchter over biotechnologie te debatteren en te onderhandelen? Het Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving
heeft deze vraag uitgewerkt voor ontwikkelingen in de aardappelteelt,
waar de ziekte Phytophthora een groot
probleem is.
Verschillende partijen werken aan
initiatieven om de aardappelteelt te
verduurzamen. Onderzoeksgroep
Critical Technology Construction
van Wageningen Universiteit heeft
in opdracht van het Platform vier initiatieven onder de loep genomen, te
weten Bio-Impuls, DuRPh, Solynta en
het Pieperpad. Bio-Impuls is het biologisch aardappelveredelingsprogramma waarin Wageningen UR,

Louis Bolk Instituut, kweekbedrijven
en boerenkwekers samenwerken. In
het onderzoeksproject DuRPh werkt
Plant Research International van Wageningen UR aan een duurzame
Phytophthora-resistentie met cisgenese – het via genetische modificatie
overbrengen van een eigenschap binnen een soort. Solynta is een particulier bedrijf dat werkt aan hybrideaardappelveredeling, als alternatief
voor de huidige vermeerdering via
knollen. In het Pieperpad willen
Greenpeace en Bionext mensen kennis laten maken met duurzame biologische aardappelteelt.
Ieder initiatief past zijn eigen denkkader toe en interpreteert verduurzaming van de aardappelteelt verschillend. DuRPh en Solynta zoeken de
oplossing in technologische verandering van de plant, waardoor de aardappel resistent wordt tegen ziekten.
Binnen Bio-Impuls en het Pieperpad
worden aardappelziekten als een systeemprobleem gezien en wordt de
oplossing gezocht in maatschappelijke en landbouwkundige verandering: groei van de biologische sector,
kortere producent-consumentrelaties en een actievere rol voor boerenkwekers en aardappeltelers bij de
ontwikkeling van nieuwe gewassen.
Het onderzoek laat zien dat juist deze
diversiteit in visies kansen biedt voor
dialoog. Niet door opnieuw een aca-

Via het Pieperpad kunnen mensen kennismaken met duurzame biologische aardappelteelt.

demische discussie aan te gaan over
pro of contra genetisch gemodificeerde organismen, maar door elkaars werkwijze te respecteren en te
onderzoeken of die van de andere
partij een bijdrage kan leveren aan
de eigen benadering.

Technologiebeleid
Het Platform heeft negen concrete
raakvlakken benoemd tussen activiteiten van deze initiatieven. De technieken die binnen de verschillende
initiatieven worden gebruikt, kunnen elkaar versterken. Ook kan de
maatschappelijke acceptatie worden
bevorderd. Een voorbeeld: Solynta
kan van Greenpeace leren welke aanpassingen van de door hen toegepaste technologie nodig zijn om de
kans op maatschappelijke acceptatie
te vergroten. Met welk verdienmodel

wordt gewerkt? Waar ligt de macht in
de keten? Welke keuzevrijheid is er
voor boer en consument?
Het Platform adviseert het ministerie
van Economische Zaken deze dialogen te faciliteren, om de innovatie te
verbreden en maatschappelijk in te
bedden. Dat kan ook door specifieke
onderzoeksubsidies voor projecten
waarin deze interactie tussen partijen is ingebouwd. Tevens is herorientatie van de onderzoeks- en innovatieagenda gewenst. Het technologiebeleid kan innovatie bevorderen
door niet alleen projecten met een
top-downtechnologiestijl te ondersteunen, maar ook bottom-upprojecten. Naast de reguliere partijen verdienen ook nieuwe onderzoekspartijen of partijen met een geheel andere invalshoek meer kansen. Zo kan
het ministerie bevorderen dat de hui-

dige dialoog tussen doven plaatsmaakt voor dialoog tussen horenden,
gericht op maatschappelijk geaccepteerde technologische innovaties.
Dit opinieartikel is gebaseerd op het adviesrapport Gentechnologie – ruimte
voor dialoog tussen horenden aan de
staatssecretaris van Economische Zaken
dat 21 maart is gepresenteerd door het
Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving. Hierin hebben op persoonlijke titel
zitting: voorzitter Wouter van der Weijden (Stichting Centrum voor Landbouw
en Milieu), Anne Loeber (onderzoeker Political Science, UvA), Helias Udo de Haes
(emeritus hoogleraar Milieukunde, UL),
Guido Ruivenkamp (hoogleraar Critical
Technology Construction, WU), Jan Cees
Vogelaar (melkveehouder, initiator HarvestaGG) en Bas Rüter (Rabobank). Het
rapport staat op www.platformlis.nl

zit op zijn fiets en denkt na

COLUMN

Op mijn fietsje naar Wageningen. Dwars door het land van Flipje
dat momenteel overladen is met de prachtigste bloesem. Zon op de
snoet, trappend naar het pontje over de Rijn. Genietend van het
frisse ochtendgloren met een zomerse dag in het verschiet. Heerlijk. Wat is Nederland toch mooi.
Dan realiseer ik mij ineens dat mijn volgende column voor Bionieuws naar de pers moet. Mijn humeur slaat om. Ik grijp mijn
iPhone en zet mijn voice recorder aan: ‘Die bloesem is dan wel
mooi’, spreek ik in, ‘maar deze week verscheen een IUCN-rapport
dat de noodklok luidt voor hommels. Een derde van alle soorten
dreigt snel uit te sterven.’ Ik vervolg: ‘De bijensterfte neemt proporties aan die wellicht de hele fruitteelt in gevaar brengen.’ Een
onderwerp voor Bionieuws? Nee, niet nieuwswaardig genoeg. Een
nieuwe opname volgt: ‘Een waterhoentje loopt over een beek die zo
vol ligt met plastic dat het lijkt alsof ze over waterlelies loopt’, gevolgd door ‘en de halve oceaan ligt vol met plastic – google op plastic soup als je thuiskomt.’
Het kwam er niet eens van. Net buiten mijn dorp staan kavels te
koop voor nieuwe bedrijven. Eromheen staan allemaal nieuwe bedrijfspanden te koop of te huur. ‘Er staat 7 miljoen vierkante meter
bedrijfspand leeg in Nederland, maar we stimuleren meer beton’,
luister ik ’s avonds terug op mijn mobiel. Bij het pondje staat een
lange rij auto’s te wachten. Naast de bestuurders zijn alle CO2-brakers leeg. ‘Het IPCC luidt deze week de noodklok. Niet drastisch ingrijpen zal onomkeerbare gevolgen hebben.’ Ik gluur naar binnen
en stel vast dat vijf van de zeven bestuurders er goed aan zouden
doen ook op de fiets te stappen. Ze zijn te dik. ‘Studie met resusapen laat zien dat minder eten langer doet leven’, spreek ik in, en
moet dan wel even lachen. Niet omdat ze te dik zijn, maar om het

woord ‘minder’, dat sinds twee weken een nieuwe lading
heeft in Nederland. Da’s politiek en hoort niet thuis in Bionieuws,
redeneer ik.
Maar wacht eens even; wie kan ervoor zorgen dat de bijensterfte
wordt teruggedrongen, dat de plastic soep wordt aangepakt, en dat
we niet als plofkippen zonder kop ons landje volbouwen met beton? Juist ja, de politiek. De problemen die ik al fietsend om mij
heen zie, zijn niet langer lokaal, maar mondiaal. Het stemt me
droevig, zon of geen zon. Mijmerend denk ik na over de toekomst
van mijn kinderen. Hoe zal hun wereld er over veertig jaar uitzien?
Zonder tijgers, olifanten, neushoorns, mensapen en ga zo maar
door?

Wij zijn waarschijnlijk de enige soort op aarde die
in staat is in te schatten wat de toekomst brengt
Tijdens de lunch leg ik mijn opnames voor aan collega-biologen.
Ook zij blijken somber over de toekomst van onze planeet. Wij zijn
waarschijnlijk de enige soort op aarde die in staat is in te schatten
wat de toekomst brengt, zo concluderen we. Maar ook de soort die
niet in staat blijkt die toekomst te vormen ten gunste van onze eigen overleving. De laatste opname op mijn mobiel: ‘Obama stopt
miljoenen in onderzoek naar de ontwikkeling van ieder neuron in
ons brein – publicatie in Nature deze week’. Mooi. Alleen jammer
dat we niet in staat blijken dat brein wijselijk te gebruiken. Over
and out.
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