Onderzoek genmaïs voor keuzevrijheid
Actievoerders van Greenpeace zaaiden begin mei spinazie in een proefveld met
genetisch gemodificeerde maïs nabij Lelystad. De actie heeft het coëxistentieproject
van Bert Lotz, onderzoeker bij Plant Research International, niet in gevaar gebracht.
“Dit project is juist bedoeld om meer rationaliteit in de discussie over genetisch
gemodificeerde organismen te krijgen.”
“Het is niet de bedoeling dat pollen van gengewassen terecht komen in ongemodificeerde
planten en zorgen voor uitkruising”, zegt Lotz.
Daarom zijn er afspraken gemaakt over de
minimale afstanden tussen percelen met gemodificeerde maïs en maïs voor de gentech-vrije
markt (250 meter) en met maïs die niet is geteeld voor de gentech-vrije markt (25 meter).
“We kijken op zes plaatsen in Nederland of die
afstanden voldoende zijn.”
Lotz’ project is volledig openbaar. De pers was
dit voorjaar zelfs uitgenodigd bij het inzaaien.
“Brussel heeft deze genetisch veranderde maïs

al in 1998 goedgekeurd. Je mag hem verbouwen en kunt hem gewoon eten. Verderop staan
percelen met onveranderde maïs. Daarin willen
we met DNA-assays gaan kijken hoeveel genetisch veranderde pollen er in slagen om uit te
kruisen met de gewone maïs.”
Niet lang nadat de proef begon, zaaiden actievoerders van Greenpeace het veld in met spinaziezaad. Greenpeace wijst op experimenten
in Spanje, waaruit zou zijn gebleken dat 250
meter onvoldoende is om uitkruising tegen te
gaan. Lotz kent het rapport. “De gegevens
komen uit een meer anekdotisch onderzoek,

waarbij niet duidelijk is over welke afstanden is
gemeten. De ene hoge waarde was misschien
een uitschieter. Neem je alle gegevens uit de
officiële Spaanse proeven, dan blijkt dat de
mate van uitkruising bij afstanden van 25 meter
onder de Europese norm van 0,9 procent blijft.”
“We zijn niet voor of tegen transgene gewassen”, benadrukt Lotz. “Er zijn afspraken
gemaakt om transgene en niet-transgene
gewassen naast elkaar te verbouwen, zodat
consumenten en bedrijven keuzevrijheid hebben. Dit onderzoek moet dat beleid onderbouwen.”
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Meer informatie:

www.kennisonline.wur.nl

Persoonlijk contact: Bert.Lotz@wur.nl

0317 - 47 59 25

De Helpdeskvraag van:
Koos van Wissen, beleidsmedewerker Directie Landbouw

In de LNV-Nota ‘Kiezen voor landbouw’ wordt
de suggestie gedaan om verbreding van de
landbouw verder te stimuleren door het instellen van een koepelorganisatie. Als reactie
daarop werd op 3 april 2006 in de Tweede
Kamer een motie ingediend waarin de minister
wordt verzocht een Taskforce Multifunctionele
Landbouw in te stellen. Dit paste goed bij de
actie die Koos van Wissen van de Directie
Landbouw kort daarvoor had ondernomen
richting de helpdesk. “We wilden advies gebaseerd op ervaringen met bestaande organisatiestructuren, zoals platforms en taskforces
voor onder andere biologische landbouw,
jeugdwerkloosheid en agrologistiek. Verder
wilden wij weten hoe verschillende betrokkenen denken over de mogelijke instelling
en de rol van een dergelijke taskforce.”
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
beantwoordde de vraag naar tevredenheid.
Van Wissen: “We hebben meer inzicht gekregen in de organisatie van andere taskforces
en platforms. Ook is nader uitgewerkt wat de
rol van LNV in dit verband zou kunnen zijn.”
De verschillende partijen gaven aan een betere
regie te willen van initiatieven voor verbrede
landbouw. Een taskforce met vertegenwoordigers van landbouworganisaties, de zorg-

sector, toerismesector, natuur- en milieuorganisaties en betrokken overheden zou
deze rol op zich kunnen nemen. Belangrijk
bleek ook het versterken van samenwerking
binnen de overheid. Nu lopen initiatieven vanuit bijvoorbeeld LNV, VROM, Sociale Zaken,
provincies en gemeenten nog teveel langs
elkaar heen. Verder zou een dergelijke taskforce kunnen werken aan kennisuitwisseling
over verbrede landbouw.
Van Wissen vond de helpdesk een goede
manier om snel antwoord te krijgen op een
beleidsvraag. “De afhandeling duurde ongeveer
zes weken.” Een conceptversie van het rapport
is gezamenlijk doorgesproken en op basis van
de gemaakte opmerkingen aangescherpt en
bijgesteld. De verwachting is dat dit rapport
een belangrijke bijdrage zal leveren aan de verdere gesprekken over de vormgeving van een
mogelijke taskforce. “Na de zomervakantie
hopen we meer duidelijkheid te hebben over
het instellen van de taskforce.”
Helpdesk
De Helpdesk biedt beleidsmedewerkers de
mogelijkheid om kennis snel en strategisch in
te zetten. Voor het stellen van kennisvragen
kunt u terecht op www.kennisonline.wur.nl.
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Van Wissen: “We hebben meer inzicht gekregen in
de organisatie van andere taskforces.”

