
Vorig jaar werd het proefveld met genetisch gemanipuleerde aardappelen van het Vlaams Instituut 
voor Biotechnologie (VIB) in Wetteren door actievoerders van de Field Liberation Movement (FLM) 
grotendeels vernield. Dit jaar worden meer middelen uitgetrokken voor het beter bewaken van 
een nieuw proefveld, dat zelfs wordt uitgebreid met een veld genetisch gemanipuleerde maïs. ‘Ook 
daartegen hebben meer dan duizend mensen bezwaar aangetekend’, zegt Nina Holland van FLM.

Er was heel wat te doen rond 
de actie van vorig jaar op het 
terrein van het Instituut voor 

Landbouw- en Visserijonder-
zoek in Wetteren. De politie die 
was opgetrommeld om het veld 
met genetisch gemanipuleerde 
aardappelen van de actievoerders 
af te schermen, zag zich gecon-
fronteerd met een overmacht. 
Het kwam tot een bestorming, 
waarbij het veld grotendeels werd 
vernield.
‘Een aanslag tegen het vrij weten-
schappelijk onderzoek’, luidde 
het bij het VIB. ‘De enige manier 
om nog gehoor te krijgen voor 
de fundamentele kritiek op deze 
aanpak’, zei de FLM.
Een van de actievoerders, zelf 
onderzoekster aan de KUL, werd 
door de eigen universiteit ontsla-
gen, waartegen dan weer zoveel 
academisch protest rees dat het 
meer dan duidelijk is dat de kri-
tiek op het telen van genetisch ge-
manipuleerde organismen (ggo’s) 
zeker niet het unieke terrein is van 
een beetje wereldvreemde groene 
jongens, maar dat de bedenkin-
gen tegen ggo’s worden gedragen 
door een breed platform van kriti-
sche wetenschappers uit de meest 
diverse disciplines.
Die bezwaren hebben niet enkel 
te maken met de menselijke ge-

zondheidsrisico’s waarop men, 
zeker wat de langetermijninvloe-
den betreft, nog totaal geen zicht 
heeft, maar ook met het feit dat 
de ggo-aanpak vooral de groot-
schalige, industriële landbouw 
ten goede komt en de doodsteek 
betekent voor de kleinere produ-
cent en de duurzame landbouw.
De ggo’s maken landbouwers 
bovendien compleet afhanke-
lijk van de grote zaad- en pesti-
cidenproducenten als Monsanto 
en wat daarvan de gevolgen zijn 
blijkt ondertussen al in landen als 
India, waar kleine boeren zo tot 
wanhoop worden gedreven dat 
het tot zelfdodingen leidt. 
Of de wetenschap, laat staan 
een universiteit, per se research 
moet doen die beperkte industri-
ele groepen nog meer macht en 
impact moet geven en nog meer 
afbreuk doet aan het milieu én de 
menselijke waardigheid wereld-
wijd, is zeer de vraag. Dat een 
aantal wetenschappers zich daar 
niet eens vragen bij stelt, is be-
hoorlijk beklijvend.
‘De koppigheid waarmee de 
Vlaamse regering kiest voor dit 
soort biotechnologie en de re-
searchgelden eenzijdig voorbe-
houdt voor die met de industriële 
landbouw geliëerde richting, 
is stuitend’, zegt Nina Holland, 

sympathisant van FLM. ‘Voor het 
ontwikkelen van nieuwe visies 
en technieken rond duurzame 
landbouw zijn er kennelijk amper 
fondsen. Ook de publieke per-
ceptie wordt eenzijdig die kant 
opgestuurd. Het gentech aardap-
pelenveld in Wetteren was niet 
eens een wetenschappelijke proef, 
maar een propagandastunt om 
de aardappelen bij de Vlaamse 
boer en consument aan te prijzen. 
Het FLM werd voorgesteld als een 
stelletje activisten die onontbeer-
lijke wetenschappelijke ontwik-
keling stokken in de wielen willen 
steken. Wat uiteraard niet klopt. 
Wij weten heel goed waarom we 
protesteren, waarom we blijven 
vragen stellen, waarom we blijven 
eisen dat er meer aandacht en 
middelen gaan naar onderzoek 
inzake duurzame, ecologisch ver-
antwoorde landbouw en niet naar 
technologie om de grootschalige 
agro-industrie nog meer macht te 
geven. Daarom werd het de ‘grote 
aardappelruil’ genoemd, waarbij 
biologische aardappelen op het 
veld werden gepoot, die ook maar 
via veredeling resistent zijn ge-
maakt tegen de aardappelziekte.’
Hoe gevaarlijk zijn ggo’s voor de ge-
zondheid en het milieu?
NiNa HollaNd: Men heeft er geen 
idee van. Toch niet op lange ter-

mijn. En daarrond 
draait de contro-
verse. De voor-
standers zeggen dat nog nooit 
werd aangetoond dat ggo’s onvei-
lig zouden zijn en dat ze dus veilig 
zijn. Die conclusie is er wat ons 
betreft te veel aan. Er zijn onder-
zoeken geweest die wel wezen op 
effecten bij proefdieren. Maar er 
is nog nooit een echt ernstig, ob-
jectief en grootschalig onderzoek 
opgezet naar de mogelijke ge-
zondheidsgevolgen van ggo’s. De 
onderzoeken die worden gedaan 
om toestemming te krijgen voor 
de import of teelt van GGOs wor-
den door de betrokken bedrijven 
zelf uitgevoerd of gefinancierd. Zij 
stellen in die fase hun genetisch 
gemanipuleerde gewassen niet ter 
beschikking van onafhankelijke 
onderzoekers. Dat er toxicologi-
sche gevolgen zouden zijn, wordt 
ontkend omdat proeven op rat-
ten na 90 dagen geen duidelijke 
negatieve gezondheidseffecten 
hebben teweeggebracht. Dus is 
het allemaal veilig voor menselij-
ke consumptie, vindt men. Die 90 

‘ de toekomst van onze 
voedselvoorziening 
staat op het spel!’

NINa HOLLaND waarschuwt voor proefvelden 
genetisch gemanipuleerde gewassen in wetteren
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dagen is een soort standaardpe-
riode, maar voor onderzoek naar 
dergelijke nieuwe substanties is 
dat te kort om enig uitsluitsel te 
geven. Als binnen vijftien, twintig 
jaar zou blijken dat de consump-
tie van ggo’s wel heeft geleid tot 
negatieve gezondheidseffecten, 
wie zal er dan verantwoordelijk 
voor zijn? De wetenschap heeft 
niet alle antwoorden, en het 
wordt steeds problematischer als 
die ‘wetenschap’ wordt gespon-
sord en dus afhankelijk wordt van 
de bedrijven die aan die produc-
ten dik geld verdienen. Officieel 
doet men alsof genetische ma-
nipulatie heel precies is, alsof ‘de 
wetenschap’ precies weet waar ze 
mee bezig is en wat er door hun 
techniek wordt teweeggebracht. 
Dat is echter niet waar. Men weet 
van te voren niet precies waar een 
bepaald gen terechtkomt, het is 
geen knip- en plakbezigheid. En 
met welk belang gebeurt dit alles? 
De vraag is waarom men planten 

genetisch zou moeten manipu-
leren om hen voor een bepaald 
herbicide immuun te maken, als 
men evengoed duurzame land-
bouwtechnieken kan ontwikkelen 
die het spuiten van dat herbicide 
overbodig maken? Dat zou wel 
eens belangrijker want noodza-
kelijker blijken te zijn dan de ont-
wikkeling van die ggo’s. Bepaalde 
gewassen werden gemanipuleerd 
om resistent te zijn tegen de her-
bicide Round Up. In de VS heeft 
dat al geleid tot een explosie van 
onkruid dat nu ook Round Up-
bestendig is, en waartegen ze dus 
weer een ander herbicide moeten 
inzetten. Nog afgezien van het 
feit dat Round Up schadelijk is 
voor de bodem, en volgens steeds 
meer onderzoeken ook voor de 
mens. De genetische manipulatie 
van dieren, de zalm bijvoorbeeld, 
is ook puur gericht op verdere in-
tensivering van de productie. Het 
is bekend dat kweekzalm regel-
matig ontsnapt uit de kweekcen-

tra, en kan gaan concurreren met 
natuurlijk voorkomende zalm. 
Van de genetisch gemanipuleerde 
zalm, die veel sneller zou groei-
en en zich makkelijker aan een 
nieuwe omgeving zou kunnen 
aanpassen, is aangetoond dat die 
ook natuurlijke soorten kan gaan 
domineren. Zo veroorzaak je een 
ontwrichting van een ecosysteem. 
Om het nog niet te hebben over 
de vragen die kunnen worden ge-
steld bij de kunstmatig opgedre-
ven visproductie in kweekbakken, 
wat opnieuw steunt op kracht-
voer van onder meer ggo-soja en 
op toepassing van bijvoorbeeld 
antibiotica, en wat ook weer leidt 
tot veel ziektes. 
Bovendien past deze aanpak bin-
nen een voorbijgestreefde landbou-
wvisie, die van de grootschalige 
landbouwindustrie.
We hebben de afgelopen decen-
nia al voorbeelden genoeg gehad 
van hoe nefast grootschalige mo-
noculturen zijn, met als trieste 

hoogtepunten de crisissen en 
ziektedrama’s in de industriële 
veeteelt. Maar zoals de wereld nu 
stilaan wel inziet dat er dringend 
werk moet worden gemaakt van 
de uitbouw van duurzame en 
ecologische energievoorziening, 
zo moet men er zich ook be-
wust van worden dat we moeten 
evolueren naar een ander land-
bouwmodel dat rekening houdt 
met de ecologische realiteit, de 
echte menselijke behoeften en 
de noodzaak aan biodiversiteit. 
De biotechnologie heeft zich tot 
nu toe vooral ten dienste gesteld 
van het industriële landbouw-
model. Dat model heeft ons al 
ontzettend veel gekost, het heeft 
geleid tot een felle afkalving van 
het brede spectrum aan beschik-
bare voedingsgewassen en dat 
vormt op termijn een enorme 
bedreiging voor onze voedsel-
voorziening. Het levert op heel 
korte termijn voor slechts enkele 
wereldwijd opererende bedrijven 
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enorme winsten op ten koste van 
te veel waardevolle, zelfs essenti-
ele zaken zoals grondkwaliteit en 
sociale coherentie van agrarische 
gemeenschappen. 
Een van de grote argumenten waar-
mee men genetische manipulatie in 
de landbouw verdedigt, is dat het 
een oplossing zou zijn voor het voed-
seltekort in de wereld.
En het is een van de meest cy-
nische want meest misleidende 
argumenten. De waarheid is im-
mers dat er geen sprake is van 
een voedseltekort in de wereld, 
wel van een verkeerde verdeling 
en een waanzinnig verspillende 
organisatie. De wereldomvatten-
de agro-industrie is juist een van 
de grootste problemen van een 
goede en duurzame voedselvoor-
ziening. De genetisch gemanipu-
leerde soja bijvoorbeeld leidde 
in Zuid-Amerika tot enorme 
sojavelden waarvan de oogsten 
worden geëxporteerd naar de VS 
en Europa om er te dienen als 
voer voor de grootschalige vee-
teelt. Onze melk- en vleeskoeien 
gaan niet meer naar de wei, nee, 
die worden vetgemest op stal 
met die soja, die geteeld wordt op 
enorme terreinen, wat ten koste 
gaat van de lokale landbouw, het 
bos en andere natuurlijke ge-
bieden. Dat betekent twee keer 
verlies. Enerzijds wordt er steeds 
meer bos gekapt en platgebrand, 
onherstelbaar vernietigd dus, om 
plaats te maken voor uitgestrekte 

sojavelden, anderzijds wordt daar-
door de lokale voedselvoorziening 
serieus genekt, want voor de eigen 
landbouw schiet er steeds minder 
plaats over. De soja verdringt de 
teelt van bonen, rijst, lokale gra-
nen, fruit en dergelijke. De groot-
schaligheid van de projecten duwt 
de lokale boeren aan de kant, zo-
dat die mensen noodgedwongen 
voor een habbekrats op die plan-
tages gaan werken of hun boer-
derij moeten opgeven en naar de 
stad vertrekken, waar ze in almaar 
groter wordende sloppenwijken 
terechtkomen. Daarnaast heeft 
de sojaproductie met gebruik van 
veel pesticiden tot gevolg dat grote 
stukken land op termijn uitgeput 
en gedegradeerd raken. Hoe gaat 
men de wereld dan van voldoen-
de gezond voedsel voorzien als 
al die gronden verloren raken? In 
Argentinië heeft dat al geleid tot 
een nieuw fenomeen: stofstor-
men, de dustballs. Ontbossing 
heeft ook weer klimaateffecten, 
zoals plaatselijk minder regenval. 
Dit landbouwmodel vormt dus 
een bedreiging voor de wereld-
voedselvoorziening, en is geen 
reddingsfactor, wel integendeel. 
De sector weet dat trouwens maar 
al te goed. Het argument als zou-
den ggo’s de voedselvoorziening 
van de wereld redden, gebruikten 
ze enkel tot ze een ander, wat de 
marketing betrof veel handiger en 
veiliger argument vonden, name-
lijk de biobrandstoffen. Biobrand-

stoffen zouden voor een groen 
imago zorgen, maar tegelijkertijd 
ging het hongerargument niet 
meer op, want voor biobrand-
stoffen zou nog veel meer land 
nodig zijn. Maar na verloop van 
tijd bleek dat die grootschalige 
biobrandstofaanpak ecologisch 
toch niet zo verantwoord is en tot 
meer schade kan leiden dan dat 
ze voorkomt. Waarna het argu-
ment van de wereldvoedselvoor-
ziening opeens weer op tafel werd 
gebracht. Er zijn ook enkele we-
tenschappers die meegaan in dit 
soort misleidende argumenten, 
en dat is helemaal kwalijk. 
Bovendien leidt een en ander ook tot 
grote juridische problemen: ggo’s 
worden door bedrijven geclaimd als 
hun eigendom. Hoe kunnen private 
bedrijven levende organismen als 
hun eigendom claimen? Dat is toch 
moreel onaanvaardbaar?
Met de ggo’s kwamen ook de oc-
trooien op levende organismen. 
Voor de zaadbedrijven een mak-
kelijke manier om ervoor te zor-
gen dat boeren elk jaar weer zaad 
bij hen zullen kopen, anders zijn 
ze in overtreding. Dit gaat steeds 
verder, waardoor voedselgewas-
sen waar boeren zelf eeuwen-
lang aan veredeld hebben, nu het 
‘intellectueel eigendom’ van een 
bedrijf kunnen zijn. Dat betekent 
dus dat bedrijven als Monsanto 
het grootste deel van onze voed-
selketen letterlijk bezitten en dat 
zij dus beslissen wie er gebruik 

mag van maken. Bedrijven als 
Monsanto slagen erin patenten te 
nemen op ggo’s, zodat iedereen 
die ze gebruikt, van dat bedrijf 
afhankelijk wordt. In de prak-
tijk combineerde Monsanto dat 
met een herbicide dat het zelf 
produceert, namelijk Round Up, 
wereldwijd het meest gebruik-
te herbicide. Monsanto kocht 
wereldwijd de grootste zaadbe-
drijven op en beschikt over een 
enorm productie-, distributie- en 
verkoopsnetwerk. Boeren die het 
zaad moeten kopen en gebruiken, 
moeten ook een contract tekenen 
waarin zij er zich toe verplichten 
hun hele oogst van de hand te 
doen en dus geen deel achter de 
hand te houden om het seizoen 
daarna opnieuw te zaaien. Doen 
ze dat niet, dan kunnen ze niets 
planten of worden ze wegens 
contractbreuk voor de rechter 
gebracht. Er zijn flinke boetes uit-
gedeeld. Meer zelfs: ook boeren 
die niet met Monsantozaad werk-
ten, werden al voor de rechtbank 
gedaagd. Hun grond grensde aan 
grond waarop wel met ggo’s werd 
gewerkt en raakte besmet. Kan 
een bedrijf als Monsanto laten 
vaststellen dat er op de grond van 
die buur ggo’s werden aangetrof-
fen, dan kan de boer worden aan-
geklaagd wegens het schenden 
van het patentrecht. Daarvoor 
zijn al veroordelingen uitgespro-
ken, dat is geen theorie meer. Een 
andere, al oudere methode was 

Vorig jaar kwam het in Wette-
ren tot een harde confrontatie 
tussen politie en actievoerders.  

  In Zuid-amerika wordt regenwoud 
gekapt om er enorme velden 
genetisch gemanipuleerde soja aan 
te leggen
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de introductie van hybride zaden. 
Dat levert één keer een goede 
oogst, maar daarna niet meer. 
Ook dan moet je steeds nieuw 
zaad kopen.
Niemand zou toch eigenaar mogen 
zijn van levende organismen?
Inderdaad, maar kennelijk is niet 
iedereen het daarmee eens, en de 
lobby van bedrijven als Monsan-
to is enorm machtig. Natuurlijk 
zou het niet toegelaten moeten 
zijn om een patent te krijgen op 
gewassen die het resultaat zijn 
van duizenden jaren menselij-
ke landbouw, van generaties en 
generaties van boerenkennis en 
-veredelingstechnieken. Dat be-
drijven zich dat allemaal door het 
aanpassen van één gen kunnen 
toeëigenen, is meer dan onaan-
vaardbaar. Dit noemt men terecht 
biopiraterij! Helaas staat de EU dit 
sinds 1998 al wel toe. Het was op 
dat moment één van de heftigste 
politieke debatten.
Al beweren zij dat dit juist een argu-
ment is om ggo’s ook in Europa over-
al toe te laten: bekruisen is ook een 
vorm van genetische manipulatie, 
zegt men.
Het is een manke vergelijking. Bij 
kruisingen gaat het om een uiter-
aard begeleid en gestuurd maar 
nog altijd natuurlijk evolutiepro-
ces en respecteert men de gren-
zen van soorten. Bij manipulatie 
overschrijdt men die grenzen. 
Veredeling met en door boeren 
vergroot de biologische diversiteit 
in de landbouw, het monocul-
tuurzaad van multinationals zorgt 
juist voor het verdwijnen ervan.
De testvelden in Wetteren liggen op 
terrein waar ook anderen, die met 
deze experimenten niets te maken 
hebben, velden of groentetuinen 
houden. Bestaat er ook daar geen 
gevaar op besmetting?
Ja, want coëxistentie tussen niet-
ggo’s en ggo’s is immers per defi-
nitie onmogelijk. In Vlaanderen 
was de voorgestelde isolatieaf-
stand voor mais maar 50 meter, 
maar in Wallonie 600 meter! Bijen, 
vogels en de wind, die allemaal 
pollen meedragen, overbrug-
gen heus wel grotere afstanden. 
En krijgen boeren zaad van ggo’s 
op hun velden, dan riskeren ze 
niet enkel besmetting, maar in 
de toekomst wellicht ook een 
schadeclaim en wordt hun oogst 
onverkoopbaar. Aardappelen zijn 
niet kruisbestuivend, maar ver-
meerderen zichzelf in de grond 

en vaak komen het jaar daarna er 
weer een paar op. Met mais is er 
een groter probleem omdat dat 
een windbestuiver is. De onder-
zoekers zeggen dat de mais van 
het testveld wordt ontdaan van 
de bloemen, zodat er geen pollen 
in het milieu terechtkomen, en 
bovendien wordt omringd met 
gewone mais. Op een klein veld is 
dit misschien nog te doen, maar 
op grote schaal niet. En eens men 
ggo’s zou toelaten, zou men die 
mais natuurlijk wèl moeten laten 
bloeien, anders krijgt men niet 
de kolven waar het de teler om te 
doen is. In Spanje waar zulke mais 
al wordt geteeld, heeft dit voor 
biologische boeren al negatieve 
gevolgen. Hun mais werd door 
ggo’s besmet en kon en mocht 
vervolgens niet meer als biolo-
gisch worden verkocht.
Vorig jaar kwam het in Wetteren tot 
een hardhandige actie. Verwacht 
men dit keer opnieuw een directe 
confrontatie? En welke acties plan-
nen jullie?
Dit jaar houdt het FLM zich ten 
eerste bezig met het proces van de 
aardappelactie, waarvan de eerste 
zittingsdag 8 mei is. De dag erna, 
op 9 mei, wordt er een vreedzame 
burgerinspectie gehouden op 
het technologiepark Zwijnaarde, 
dat ook wel de Gent Biotech Val-
ley wordt genoemd, gelegen op 
anderhalve kilometer van het 
station Gent-Sint-Pieters. Het is 
de bedoeling dat het publiek wat 
uitgebreider  kennismaakt met 
dit park en wat daar allemaal ge-
beurt. We zullen bij verschillende 
biotechprojecten van het park 
stilstaan, en een aantal prangende 
vragen stellen, zoals: wat gebeurt 
er hier met het belastinggeld en 
wie heeft daar wat aan? Wat groeit 
er in de geheimzinnige serres van 
Bayer Crop Science? Wat houdt 
de samenwerking tussen de uni-
versiteit en BASF precies in? Wat 
vindt de Aziatische bevolking 
van de producten van het bedrijf 
Devgen, ook deels in handen van 
Monsanto? Zijn de genetisch ge-
manipuleerde populieren om bio-
brandstof van te maken wel zo’n 
goed idee? 

Tekst: Dominique Trachet

info
Meer info op: 
fieldliberation.wordpress.com

Om afvoerproblemen tegen te gaan, giet je best af en 
toe een kwart kop zuiveringszout en één kop azijn 
door de leidingen. Dek vervolgens de afvoer af tegen 
het bruisen en wacht 20 minuten. Ten slotte kap je zo’n 
vijf koppen heet water in de afvoer om de leidingen 
nog eens te spoelen.

Na verloop van tijd kan een zogenaamd 
‘infuus’ koffiezetapparaat, waarbij 
warm water in de koffiekan drupt, 
een verbrande koffiebonengeur krij-

gen. Om deze geur weg te 
krijgen, vul je je koffiezet-
apparaat met witte azijn 
en zet je vervolgens het 

toestel in gang. Wanneer 
de azijn doorgelopen is, maak je 

de kan leeg en vul je het toestel weer met witte azijn. Je 
wacht 30 minuten en zet het apparaat weer in werking. 
Ten slotte vul je het met water en laat dit ook nog eens 
doorlopen. Na dit proces zouden de geurtjes groten-
deels verdwenen moeten zijn.

Om vochtkringen op je houten meubelen te verwijde-
ren, kun je ze inwrijven met een smeersel van zout en 
slaolie. Laat het goedje gedurende 30 minuten intrek-
ken en veeg het ten slotte weer weg.

Met een vochtig doekje en wat bakpoeder kun je be-
smeurde en verkleurde plastic potjes zonder proble-
men weer proper krijgen. 

ouderwetse 
oplossingen voor 
hedendaagse 
problemen
In tijden van crisis moeten we de broeksriem 
aanhalen, ook in het huishouden. Hieronder 
geven we enkele handige tips uit grootmoeders 
tijd die ons ook vandaag geld kunnen besparen.
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