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SERIE:
INNOVATIES
UITGELICHT
Ontwikkelingen en innovaties
gaan snel. Dit biedt mogelijkheden voor onze sector. Om
ondernemers mee te nemen
in kansen en mogelijkheden
van deze ontwikkelingen en
innovaties voor hun bedrijfsvoering besteden we in een
artikelenreeks aandacht aan
deze technologische ontwikkelingen en innovaties.
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Het wordt steeds lastiger om de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen
in stand te houden, waardoor de noodzaak om planten weerbaarder te maken
tegen ziekten en plagen groter wordt. Biotechnologie en meer specifiek CRISPRCas, wat zoveel als knippen in het genetisch materiaal inhoudt, wordt daardoor
steeds belangrijker. Wij gaan dieper in op deze vernuftige technologie.
Biotechnologie klinkt relatief nieuw, maar wordt
eigenlijk al duizenden jaren gebruikt voor bijvoorbeeld het produceren van bier (gisten) en
penicilline (schimmels). De wereldbevolking telt
nu ongeveer 7,5 miljard mensen. In 2050 zijn dat
er naar verwachting ongeveer negen miljard. Al
die mensen moeten worden gevoed en dat is
met de huidige productietechnieken, de klimaatveranderingen en het in de toekomst beschikbare landbouwareaal een uitdaging.
Biotechnologie gaat een belangrijke rol spelen
bij het produceren van meer voedsel.

WAT IS HET?
Biotechnologie is de toepassing van wetenschap
en technologie op levende organismen of delen
daarvan met het doel om levende of niet-levende
materialen te veranderen voor de ontwikkeling
van bijvoorbeeld voedsel, medicijnen of nieuwe
stoffen. De naam biotechnologie komt van de
Griekse woorden bios (dat staat voor ‘leven’) en
technicus (dat staat voor ‘gebruikt’). Letterlijk staat
biotechnologie dus voor ‘het gebruik van leven’.
Biotechnologie is een breed begrip, waaronder je
veel technologische toepassingen kunt definië-
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MEER INFORMATIE VINDEN OVER
DEZE INNOVATIE?
Wil je als bedrijf meer weten over de mogelijkheden van biotechnologie, dan vind je meer informatie op rijksoverheid.nl/onderwerpen/biotechnologie of ga naar www.biotechnologie.nl.
Over genetische modificatie kun je meer lezen via de link wur.nl/
nl/Dossiers/dossier/Genetische-modificatie-1.htm
Specifieke informatie over CRISPR-Cas-techniek vind je op: wur.nl/
nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/
show-wpr/CRISPR-Cas-nauwkeurige-aanpassing-van-DNA.htm
Geen zin om te lezen?
Bekijk dan via de QR-code de volgende video:
(www.youtube.com/watch?v=yOytavS03Q0)

ren. In de landbouw wordt biotechnologie toegepast bij de veredeling van planten. Ook bij
andere organismen, zoals dieren, algen, bacteriën en schimmels, vind je toepassingen van biotechnologie.

HOE WERKT HET?

LETTERLIJK STAAT
BIOTECHNOLOGIE
VOOR ‘HET GEBRUIK
VAN LEVEN’

Plantveredeling is het ontwikkelen van planten
die zo goed mogelijk aan de eisen van de mens
voldoen. In de klassieke vorm selecteert of kruist
een veredelaar planten met de beste eigenschappen en maakt daar een nieuwe variëteit of ras
van. Na verloop van tijd houd je die exemplaren
over waarmee je verder gaat kweken.
Dit vergt tijd, ongeveer tien tot vijftien jaar. Om dit
proces sneller te laten verlopen, willen veredelaars
gebruik maken van onder andere genetische modificatie. Een GGO (genetisch gemodificeerd organisme) is een organisme waarvan het genetisch
materiaal is gewijzigd door gebruik te maken van
genetische technologie waarbij het DNA direct
wordt aangepast.
In de media wordt ook vaak de Engelse term GMO
gebruikt. Onderscheid wordt daarbij gemaakt
tussen transgenese (het overbrengen van een
soortvreemd gen) en cisgenese (overbrengen van
een gen van hetzelfde soort of een kruisbare verwant). Een veel gebruikte technologie hiervoor is
momenteel CRISPR-Cas. Daarbij wordt een stukje
DNA uit het gen geknipt, waardoor het organisme
het ongewenste gen niet meer heeft.

leving deze technieken wel wil omarmen. Niet
alles wat immers kan, moet ook zo maar mogen,
dus is het verstandig dat dit zorgvuldig gebeurt
en aansluit bij de normen en waarden en het
democratische debat dat daarover in de samenleving wordt gevoerd.
Deze ontwikkelingen wijken af van de trend in
andere delen van de wereld, waar met name de
zakelijke belangen vooropstaan. In Europa bestaat de twijfel er al van oudsher en wordt deze
met name gevoed door een aantal niet-gouvermentele organisaties. (‘Frankenstein-voedsel’).
Tot nu toe zijn er echter geen signalen dat er ongewenste effecten optreden. Toch kom je in de
media regelmatig berichtgeving tegen over de
zogeheten CRISPR-Cas-techniek. Dit gereedschap
maakt het mogelijk om heel precies een wijziging
aan te brengen in het DNA van cellen of een organisme. De Europese regelgeving staat het nu niet
toe om deze technieken in te zetten. Daarentegen vindt er wel import plaats van (voedsel)producten waarin deze technieken zijn toegepast.

‘MODERNE
BIOTECHNOLOGIE
KAN HELPEN BIJ HET
SNELLER WEERBAAR
MAKEN VAN
GEWASSEN TEGEN
ZIEKTEN EN PLAGEN’

WELK PROBLEEM KAN HET OPLOSSEN?
Moderne biotechnologie kan helpen bij het sneller weerbaar maken van gewassen tegen ziekten
en plagen en de gevolgen van klimaatverandering (droogte, natte, verzilting). Het Nederlandse
gewasbeschermingsbeleid en de Europese ‘boer
tot bord’-strategie noemen moderne plantenveredeling met onder andere CRISPR-Cas daarom
ook als essentiële voorwaarde om de maatschappelijke doelen te bereiken. Ook kan het op
termijn wellicht helpen om de in de cumelasector helaas overbekende stof PFAS door bacteriën
grootschalig te laten afbreken.

WAT HEB IK ERAAN ALS BEDRIJF?
Je maakt als bedrijf dat actief is in landbouw en
cultuurtechniek al gebruik van gewassen die in
de loop der tijd door mensen steeds meer op een
bepaalde eigenschap zijn geselecteerd. Door biotechnologie kun je waarschijnlijk sneller gebruik
maken van gewassen die beter bestand zijn tegen klimaatinvloeden of geschikt zijn voor een
bepaalde omgeving, zeker als veredelaars hun
pijlen hier nog meer op gaan richten. Wellicht
dat via biotechnologie ook nieuwe materialen
beschikbaar komen die in de GWW kunnen worden gebruikt als natuurlijk geotextiel.

MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE
In Europa is veel discussie over moderne biotechnologieën. Technologieontwikkeling gaat dan
ook sneller dan de wetgever het kan bijhouden.
Daarnaast wordt de vraag gesteld of de samen-
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