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Waarom de biologische landbouw
tegen GENTECHNOLOGIE is

Het officiële standpunt is duidelijk: genetisch gemanipuleerde organismen zijn niet toegestaan
in de biologische landbouw. Dit standpunt geldt wereldwijd. Het standpunt is onderdeel van de
regelgeving over BL in Europa, de Verenigde Staten en Japan, in lijn met de Codex Alimentarius.
In de Europese verordening EG/2092/91 staat dat de biologische landbouw geen GGOs of
daarvan afgeleide producten mag gebruiken. Daarnaast is er de privaatrechtelijke regelgeving
van IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), waarin gentechnolo-
gie sinds 1993 wordt afgewezen. 

Officieel ligt er dus een duidelijk standpunt, maar de redenen die in de literatuur naar voren
worden gebracht zijn nogal verschillend. Ook is het aantal officiëlere documenten dat expliciet
hierover gaat beperkt. In Bijlage 1 is een samenvatting van de redenen gegeven, zoals die in de
volgende documenten aan de orde komen:
1. De ‘Position on Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms’, aanvaard door

de IFOAM World Board in Canada (2002) en in samenhang daarmee de ‘NORMS for
Organic Production and Processing’ (2002). Verder de Position Paper over coëxistentie van
de IFOAM EU Group uit 2003;

2. De in 1998 door Biologica uitgebrachte brochure ‘Biologisch is natuurlijk, natuurlijk is gen-
tech-vrij’;

3. Het ‘Memorandum zur Koexistenz von Gentechnik-Landwirtschaft, konventionellen und öko-
logischen Betriebsweisen’, geschreven door J. Wirz, Nikolai Fuchs & R. Richter (Dornach,
2003) en enkele andere documenten uit het veld van de Biologisch Dynamische Landbouw
(BD).

Naar deze documenten zal in de tekst worden verwezen. 

De auteur is van mening dat niet alle in deze documenten genoemde redenen ‘goede redenen’
zijn, die de toets der kritiek kunnen doorstaan. Soms moeten ze anders geformuleerd worden om
meer zeggingskracht te krijgen. Bij deze herformulering speelt de eigen visie van de auteur een
belangrijke rol. Er zijn accenten gelegd die door anderen misschien anders zouden zijn gelegd
(zoals het accent op de waarde ‘natuurlijkheid’). Hoewel eerdere versies van de brochure zijn
‘getoetst’ aan de mening van anderen1 zal de herformulering ongetwijfeld discussie uitlokken
binnen en buiten het veld van de BL. De auteur van deze brochure zou dat alleen maar toejui-
chen. 



SAMENVATTING
van de redenen waarom 
de biologische landbouw 
tegen GENTECHNOLOGIE is

1. Genetische vervuiling is onontkoombaar, zeker als steeds meer genetisch gema-
nipuleerde organismen (voortaan GGOs genoemd) gebruikt gaan worden.
Daardoor wordt geen recht gedaan aan de keuzevrijheid van boeren en consu-
menten. 

Je zou je kunnen voorstellen dat biologische landbouw (voortaan BL genoemd) en land-
bouw die gebruik maakt van genetische gemanipuleerde organismen (GGOs) naast elkaar
kunnen bestaan, zonder dat ze last hebben van elkaar. Dat kan, als je de voedselketens
helemaal gescheiden zou kunnen houden, maar dat lijkt in de praktijk niet realiseerbaar.
Daardoor zal het in de toekomst niet meer mogelijk zijn om voedsel te verbouwen of te
eten dat volledig vrij is van GGOs. Dat betekent dat boeren en consumenten gedwongen
worden een bepaald percentage GGOs te accepteren. Als je om principiële redenen tegen
GGOs in het voedsel bent is dat onaanvaardbaar. Je zou het kunnen vergelijken met een
vegetariër die een vegetarische maaltijd krijgt aangeboden met een klein beetje vlees erin.

2. Gentechnologie wordt gezien als een technologie, die de afstand van de consu-
ment en de boer tot voedselproductie alleen maar groter maakt (vervreemding
neemt toe). 

Wat de gewone burger ‘natuurlijk’ noemt staat heel dicht bij de directe beleving en zintuig-
lijke waarneming van de natuur om ons heen. Hoe meer het voedsel bewerkt wordt, hoe
onnatuurlijker het voor de consument wordt. Wat in de natuurwetenschap onder ‘natuur’
wordt verstaan beweegt zich steeds verder af van de directe beleving van mensen. Dit
geldt zeker voor wetenschappelijke verklaringen waarbij een beroep wordt gedaan op che-
mische elementen, DNA, moleculen en atomen. Genetische manipulatie is ‘onnatuurlijk’ in
deze context. Wat voor de gewone burger geldt, geldt ook voor de ervaring die de boer met
de natuur heeft. Door toepassing van deze technologie wordt de boer zelf bij fokkerij en
veredeling uitgeschakeld. Zijn ervaringskennis wordt als onbelangrijk terzijde geschoven. 



3. De huidige sociaal-economische inbedding van gentechnologie sluit niet aan bij
de sociaal-ethische idealen van de biologische landbouw.

Een van de idealen van de BL is, dat gestreefd moet worden naar een directere relatie tus-
sen de boer en de consument, zoals dat onder andere in de regionale productie en bij ver-
koop van biologische producten op een regionale markt tot uitdrukking komt. In de wester-
se wereld is de gentechnologie en zaadproductie steeds meer in handen gekomen van mul-
tinationale bedrijven, die wereldwijd opereren en daar produceren waar het goedkoop kan.
De supermarkten spelen hier vaak op in. Daardoor worden de boeren en de consumenten
steeds afhankelijker daarvan. Voor dit soort bedrijven zijn de idealen van de BL niet belang-
rijk. BL is voor hen een economische niche, waarmee verdiend kan worden.

4. Gentechnologie is een technologie, die globalisering in de hand werkt. De vrees
bestaat dat hierdoor de regionale diversiteit op het gebied van voedselproductie
steeds meer zal verdwijnen. 

Deze reden sluit aan bij de voorgaande redenen. Hier gaat het echter niet om de onafhan-
kelijkheid van de boer en de betrokkenheid van de boer bij het veredelen van planten en
dieren, maar om de gevolgen hiervan voor de agro-diversiteit (en vermoedelijk ook voor de
biodiversiteit in het algemeen). Dit proces is natuurlijk al heel lang aan de gang. Vroeger
waren er veel meer rassen die aan lokale omstandigheden waren aangepast. In enkele
derde wereld landen is dit nog steeds het geval. Door de globale invloed van multinationa-
le zaadbedrijven, en het zich richten op een beperkt aantal gentechnologisch gemanipu-
leerde gewassen, zal deze tendens zich versneld voortzetten. In de BL is men van mening
dat hierdoor op den duur de voedselvoorziening in derde wereldlanden in gevaar komt.
Daarom gelooft men niet dat gentechnologie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het
wereld voedsel vraagstuk. 

5. Gentechnologie is een voortzetting van de trend naar verdere industrialisering
van de landbouw. Dit is in strijd met de houding tegenover de natuur, die aan de
BL ten grondslag ligt. 

Met industrialisering wordt bedoeld dat men de levende natuur als een soort fabriek ziet,
waarmee je zo efficiënt mogelijk en zoveel mogelijk moet proberen te produceren.
Technologie speelt daarbij een belangrijke rol. In de praktijk heeft dit ertoe geleid dat
levende wezens steeds meer als instrument worden gebruikt en gemanipuleerd, dat wil zeg-
gen door de mens worden beheerst. De zelfstandigheid en spontaneïteit van levende
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wezens worden in de gangbare landbouw steeds meer op de proef gesteld. Gentechnologie
voert deze tendens nog verder door, en volgens de BL te ver door. In de BL wil men juist een
stevige band met de natuur. Het bedrijven van landbouw is iets anders dan het maken van
producten in een fabriek. 

6. Gentechnologie past niet bij het holistisch wereldbeeld van de BL. De stabiliteit
van de ingebrachte genconstructen en de beheersbaarheid van de technologie
zijn niet te garanderen.

Bij de veredeling van planten en de fokkerij van dieren wil de BL van het gehele organisme
uitgaan in relatie met een bij dat organisme passende omgeving. De BL heeft geen vertrou-
wen in directe ingrepen in het erfelijkheidsmateriaal, omdat de gevolgen voor milieu en
gezondheid van de mens onvoorspelbaar zijn. Dit blijkt ook daaruit, dat het maken van
GGOs slechts lukt in een klein percentage van de gevallen. De BL gelooft dat er andere en
betere wegen zijn om genoeg, en gezond voedsel te produceren.

7. Genetisch gemanipuleerde organismen ontstaan door het inbrengen van synthe-
tische genconstructen. BL maakt gebruik van natuurlijke stoffen.

Respect voor de zelfstandigheid van de natuur betekent in de BL onder andere dat men
‘natuurlijke stoffen’ wil gebruiken, niet stoffen die teveel bewerkt worden of geheel synthe-
tisch worden gemaakt. De genconstructen die in GGOs zitten zijn in het laboratorium
geconstrueerd. De veel gemaakte vergelijking met traditionele veredelingstechnieken, alsof
er niets nieuws aan de hand is bij het maken van GGOs, is onjuist. Het gentechnologische
knip- en plakwerk komt in de natuur niet voor, het kan alleen in een kunstmatige omgeving
plaatsvinden (in vitro, dus niet in vivo, niet in het levende). Daarom wordt ook over mani-
pulatie gesproken, en niet het versluierende woord ‘modificatie’ gebruikt. In de natuurlijke
evolutie en in de traditionele veredeling en fokkerij verandert het erfelijkheidsmateriaal
ook (modificatie), maar de weg is een totaal andere.

8. Bij gentechnologie gaat het niet om stimulering van de zelf-regulatie van plant
of dier. Veredeling middels gentechnologie wordt ervaren als ‘afdwingen’ (in
plaats van ‘ontlokken’). 

Een aansprekend voorbeeld is de fokkerij van grotere landbouwhuisdieren. Stap voor stap
(selectie, kunstmatige inseminatie, in vitro fertilisatie, embryo transplantatie, genen mani-
pulatie en kloneren) wordt de voortplanting aan het dier ‘onteigend’. Van de zelfstandige
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voortplantingsfunctie, de zelfregulatie door het dier, is niets meer overgebleven. In de BL
heeft men al bedenkingen bij eerdere stappen, zoals kunstmatige inseminatie en in vitro
fertilisatie. Het ‘afdwingen’ begint vaak al met de manier waarop het genconstruct in de
plant of het dier wordt ingebracht (met een injectienaald bij dieren, of door het ‘bombarde-
ren’ van plantencellen met DNA).

9. Bij gentechnologie worden natuurlijke voortplantingsgrenzen doorbroken, wat
niet getuigt van respect voor de eigenwaarde en eigen aard van planten en die-
ren. Het wordt beleefd als een aantasting van de integriteit van plant en dier.

Levende wezens hebben in de BL een meerwaarde, boven het nut dat ze voor mensen kun-
nen hebben. Ze mogen niet tot louter instrument gedegradeerd worden. Ze hebben een
eigen-waarde, die grenzen oplegt aan het menselijke ingrijpen in de natuur. De mens moet
een morele afweging maken om vast te stellen waar die grens ligt. Voor de BL heeft die
eigenwaarde ook te maken met de soortspecifieke eigenschappen (aard) van levende
wezens. Met het maken van GGOs worden de natuurlijke grenzen van de voortplanting
doorbroken; het DNA wordt uitwisselbaar door alle natuurrijken heen. De BL is hiertegen,
geheel onafhankelijk van de mogelijke risico’s van de technologie. Men kan het ook een
aantasting van de integriteit van een plant of dier noemen. Met het woord ‘integriteit’
wordt de morele component benadrukt van het geheel-zijn. Integriteit duidt op heelheid,
ongeschondenheid, harmonie tussen de delen en het geheel. Alleen al door het grote aan-
tal mislukkingen op de weg naar het maken van een GGO kan gesproken worden van een
aantasting van de integriteit van de levende wezens.



TOELICHTING
op de redenen WAAROM DE BIOLOGISCHE
LANDBOUW TEGEN GENTECHNOLOGIE IS

1. Genetische vervuiling is onontkoombaar, zeker als steeds meer GGOs gebruikt
gaan worden. Door het vaststellen van grenswaarden van toegelaten vervuiling
wordt geen recht gedaan aan de keuzevrijheid van boeren en consumenten die op
principiële gronden tegen gentechnologie zijn, zoals in de biologische landbouw2. 

Het idee van coëxistentie van landbouw met en zonder gentechnologie berust op het idee dat
genetische vervuiling door stuifmeel en zaden van GGOs te voorkomen, of binnen de perken te
houden is. Als het aan de Europese Commissie ligt moet de boer en de consument vrij zijn om
voor het een of het ander te kiezen. Die vrijheid betekent volgens de commissie ook dat lidsta-
ten de teelt van GGOs in hele regio’s niet mogen verbieden. 
Een eerste voorwaarde voor een vrije keuze van de consument is dat producten waarbij in de
productiewijze GGOs zijn gebruikt een etiket moeten krijgen.
Wat de boeren en tussenhandel betreft wil de Europese Commissie de coëxistentie verder ‘aan
de markt overlaten’ (‘zelf-regulering’). Boeren zullen in een land of regio onderling afspraken
moeten maken over afstanden, teeltplan en dergelijke om ‘genetische vervuiling’ te voorkomen.
Maar vervuiling (vermenging van zaden in dit geval) kan in de gehele keten optreden. De BL
heeft er geen vertrouwen in dat coëxistentie door vrijblijvende maatregelen tot stand kan
komen3. 

Experts gaan er op dit moment onomwonden van uit dat vervuiling nooit uit te sluiten is, en
vroeg of laat zal optreden, zeker als er steeds meer GGOs in het veld worden gebracht. Uit een
recent onderzoek van de Union of Concerned Scientists4 is gebleken dat de zaden van niet-
genetisch gemodificeerde soja, maïs en koolzaad in de Verenigde Staten op grote schaal sporen
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bevatten van DNA van GGOs. Bij de erkenning van de biologische landbouw in Europa is echter
aanvaard dat BL ‘gentechvrij’ moet zijn. Nu blijkt dat een bepaalde mate van genetische vervui-
ling niet te voorkomen is heeft de Europese Commissie in 2003 gezegd, dat geen etikettering
nodig is als ‘onbedoelde en onvermijdbare’ genetische vervuiling van het eindproduct onder de
0,9 % blijft. Ook zijn regels in de maak waarbij percentages worden vastgesteld voor vervuiling
van zaadgoed. 
Het vaststellen van dit soort drempelwaarden is slecht onderbouwd. Belangrijker is echter dat,
hoewel er sprake moet zijn van ‘onbedoelde en onvermijdbare vervuiling’ (‘adventitious conta-
mination’), de neiging bestaat om deze drempelwaarden te interpreteren als een grenswaarde
tot waar men met vervuiling mag gaan. Dat leidt er nu al toe dat men isolatieafstanden of per-
centages vervuiling zo gaat vaststellen, dat men net onder die grens blijft5. Of, aan het eind
van de keten, dat men een partij sojabonen waarvan men het vermoeden heeft dat die vervuild
is, gaat vermengen (verdunnen) met een andere partij sojabonen, zodat het totale percentage
GGOs net onder de wettelijk toegestane grens blijft. Daar verzet de biologische landbouwwe-
reld zich tegen6. Dan is er namelijk geen sprake meer van een toevallige en sporadisch optre-
dende vervuiling, maar van een bewuste vervuiling. 

In het geval van zaadgoed betekent het accepteren van een bepaald percentage vervuiling, dat
de biologische boer vooraf weet dat een deel van het zaad niet gentechvrij is. De boer mag dit
zaad volgens de regels van de BL niet kopen. Het gaat namelijk niet meer om een vervuiling in
het eindproduct, waar de boer niets aan kan doen. De BL kan alleen maar garanderen dat de
productiemethode gentechvrij is als het zaad gentechvrij is. 

Men zou kunnen tegenwerpen dat zo’n kleine vervuiling toch niet zo erg is, zeker zolang schade
voor de gezondheid niet definitief is vastgesteld. Er worden toch zoveel stoffen in het milieu of
in de voeding gebracht die niet 100% zuiver zijn, en alleen bij hogere doses schadelijk worden.
De BL kan de weerstand tegen een klein percentage genetische vervuiling alleen beargumente-
ren, als men op principiële gronden tegen het gebruik van gentechnologie als productiemetho-
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de is. En dat is wat in deze brochure wordt verdedigd. Toelaten van genetische vervuiling bete-
kent voor iemand die principieel tegen is, dat er geen keuzevrijheid meer is. Het is vergelijkbaar
met een principieel vegetariër die in een restaurant een maaltijd aangeboden krijgt met de
mededeling dat er maar 1% vlees in zit. De vegetariër zou deze maaltijd weigeren. 

Bij het zich beroepen op keuzevrijheid zit nog een addertje onder het gras. Want de producen-
ten en consumenten die voor GGOs kiezen, kunnen zich daar ook op beroepen, zoals blijkt uit
het standpunt van de Europese Commissie. Het argument van de keuzevrijheid moet daarom
aangescherpt worden. Een Zwitserse ethiekcommissie7 heeft in 2003 een interessante beschou-
wing geschreven over keuzevrijheid. De overgrote meerderheid van de commissie vond dat keu-
zevrijheid in het geval van genvoedsel als een ‘afweerrecht’ (‘liberty right’, ‘Abwehrrecht’) moet
worden opgevat en niet als een ‘recht op iets’ (‘claim right’, ‘Anspruchsrecht’). Dit betekent dat
niemand gedwongen mag worden genvoedsel te verbouwen of te eten als men daar principiële
bezwaren tegen heeft, zoals iemand ook niet gedwongen mag worden om mee te roken met
een ander. De keuzevrijheid van de roker (keuzevrijheid als ‘recht op …’) mag, in gevallen waarin
een ander schade ondervindt, worden ingeperkt. Hetzelfde geldt voor degene die GGOs wil ver-
bouwen. Zolang een ander daarvan geen schade ondervindt moet men ook voor GGOs kunnen
kiezen. Als men echter al bij voorbaat weet, dat genetische vervuiling van biologisch voedsel zal
optreden, en de biologische boer, of consument van biologische producten daardoor (in haar
belangen) geschaad wordt, dan is het de taak van de overheid om maatregelen te treffen,
waardoor die schade voorkomen wordt. 

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat op grond van het idee van keuzevrijheid
gentechnologie in het algemeen niet verboden kan worden. Daarmee wordt het recht op pro-
ductie van GGOs van hen die voor genvoedsel hebben gekozen, niet erkend. Daar zal men extra
redenen voor moeten aandragen (zoals onaanvaardbare schade aan gezondheid en milieu) en
juist die redenen zijn (nog) niet sterk genoeg op dit moment om een verbod te rechtvaardigen8.
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Op grond van het principe van keuzevrijheid als afweerrecht kan de BL wel de volgende eisen
aan de overheid stellen:
• Bepaalde gewassen moeten worden verboden als uitkruising niet te voorkomen is en schei-

ding van ketens niet mogelijk is. Dit recht om zonder GGOs te kunnen verbouwen en eten
kan worden opgeëist9. Bijvoorbeeld door het instellen van zones die gentech-vrij zijn. In ver-
schillende landen zien we dit gebeuren10

• Boeren die GGOs willen gebruiken moeten de door de BL gewenste gentechvrije productie-
wijze respecteren11. De biotechnologiesector moet begrijpen dat de vrijheid om voor GGOs
te kiezen op de kortere of langere duur zal inhouden dat biologische en conventionele boe-
ren die geen GGOs willen, tegen hun principes in gedwongen zullen worden een bepaald
percentage genetische vervuiling te accepteren in zaden of eindproducten. Hetzelfde geldt
voor consumenten, die om principiële redenen ‘GGO-vrij’ voedsel willen. 

• Het percentage van 0,9 %, dat voor de handel van producten geldt, moet als een uitzon-
deringssituatie worden beschouwd (onbedoelde en onvermijdbare vervuiling) en niet als
een vrijbrief om vervuiling in het productieproces toe te laten zolang men maar onder die
grens blijft12. 

• De kosten om vervuiling met GGOs tegen te gaan moeten gedragen worden door degenen
die GGOs willen verbouwen.

• De biotechnologiesector moet een schadefonds instellen voor biologische boeren of retail-
ers die, buiten hun toedoen, ergens in de keten zijn vervuild met GGOs en daardoor econo-
mische schade ondervinden.

Wat het laatste betreft kan men de verontwaardiging in de wereld van de BL begrijpen als
wordt voorgesteld dat de kosten om de vervuiling tegen te gaan door de biologische boer
gedragen moeten worden, en niet door de veroorzakers van de vervuiling13. Gezegd wordt bij-
voorbeeld, dat het om een minderheid gaat die, tegen beter weten in, vasthoudt aan haar prin-
cipes14, en de kosten daarvan dan maar zelf moet dragen. Het zijn natuurlijk de voorstanders
die het ‘beter weten’ en vaak de heilige koe ‘wetenschap’ aanroepen om anderen van hun
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gelijk te overtuigen. Zoals we nog zullen zien is er ook onder de wetenschappers zelf onenig-
heid over de risico’s van gentechnologie en over wat wel en niet wetenschappelijk (aanvaard)
is. Die onenigheid is voor een belangrijk deel terug te voeren op de tegenstelling tussen meer
holistisch en meer reductionistisch ingestelde onderzoekers15. Men kan dus niet zeggen dat het
standpunt van de biologische landbouw ‘onwetenschappelijk’ of ‘irrationeel’ is, en dat van de
biotechnologen wetenschappelijk en rationeel. Dezelfde tegenstellingen bestaan binnen het
veld van de wetenschap. Het gaat om verschillende wetenschapsopvattingen (zie ook de toe-
lichting bij reden 2 en 6).

Gesteld werd dat ook een geringe mate van genetische vervuiling een probleem is als men prin-
cipieel tegen gebruik van GGOs is. De vraag wordt nu dus: “wat zijn de principes (grondbegin-
selen) die maken dat de BL tegen de toepassing van gentechnologie in de landbouw is”?
Anderen spreken ook over de ‘waarden’ die aan de BL ten grondslag liggen. Die waarden heb-
ben betrekking op de relatie tussen de mens en de natuur, en op menselijke (sociale, economi-
sche) relaties. Ze zijn van levensbeschouwelijke aard. Eerst wordt op de redenen tegen gentech-
nologie ingegaan die met de sociaal-economische waarden te maken hebben (Reden 2, 3, 4).
Daarna volgen de redenen die samenhangen met de mens-natuur relatie, met de waarde
‘natuurlijkheid’ (Reden 5 t/m 9). 

Reden 2: Gentechnologie wordt gezien als een technologie, die de afstand van de
consument en de boer tot voedselproductie alleen maar groter maakt (vervreem-
ding neemt toe).
Basisprincipe van de BL is, dat de BL dicht bij de dagelijkse leefwereld wil blijven staan, de
wereld van planten, mensen en dieren zoals die in het dagelijks leven beleefd wordt. In de
Biologisch Dynamische Landbouw (BD) wordt ook rekening gehouden met een spirituele
dimensie van de wereld. Deze dimensie staat voor de BD niet tegenover de natuur, maar is daar
een onderdeel van. Alleen als men, zoals in de natuurwetenschap, natuur definieert als datge-
ne wat met natuurwetenschappelijke methoden onderzocht kan worden (de fysieke, zintuiglijke
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waarneembare natuur, al dan niet verruimd met instrumenten) wordt de spirituele dimensie
‘bovennatuurlijk’.
In het maatschappelijk debat definiëren veel biotechnologen ‘natuur’ als datgene wat met
natuurwetenschappelijke methoden onderzocht kan worden. Meestal bedoelt men dan de
reductionistische methoden van de experimentele natuurwetenschap. Het reductionistische
natuurbegrip, verbonden met het steeds verder analyseren van de natuur als fysiek mechanis-
me, verwijdert zich steeds verder van de leefwereld van de mens. Binnen dit perspectief kan
men ook zeggen dat het daarmee steeds ‘onnatuurlijker’ wordt16. Zo spreekt Lewis Wolpert, zelf
een groot voorstander van reductionisme in de biologie, over ‘The unnatural nature of
science’17. Wolpert acht dit een essentieel kenmerk van de natuurwetenschap, waarin ter verkla-
ring van de grote variatie aan direct waarneembare verschijnselen (‘common sense’ natuur) een
beroep wordt gedaan op universele wetten van fundamentele aard. Naast fysica en chemie
noemt hij ook de moleculaire biologie, waarin de waarneembare eigenschappen van planten en
dieren worden gereduceerd tot het DNA-niveau. Dit niveau staat geheel los van onze dagelijkse
ervaringen. De structuur van DNA is universeel, geldt voor de gehele levende natuur. 

Wetenschappers moeten volgens Wolpert ‘natuurlijk’ denken (common sense) wantrouwen. Om
natuurwetenschap te kunnen bedrijven moet men juist afstand nemen van onze dagelijkse
ervaringen (dat gras groen is, dat stenen hard zijn, dat sneeuw koud is, dat de zon dagelijks
opgaat). Wolpert claimt dat dit de enige weg naar ware kennis is. Anderen denken hier genuan-
ceerder over. Zo meent Kass bijvoorbeeld dat we voor de oplossing van problemen die te maken
hebben met gezondheid, milieu en dierenwelzijn behoefte hebben aan een wetenschap die
natuurlijker is, dat wil zeggen, dichter bij de directe beleving van mensen staat. De titel van zijn
boek is: ‘Toward a more natural science’18. Het wetenschapsbegrip van de biologische land-
bouw sluit beter aan bij dat van Kass. Dat is ook de reden waarom men in onderzoek binnen de
biologische landbouw belang hecht aan de ‘ervaringskennis van de boer’, en de boer betrekt bij
het opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten. 
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Deze keuze heeft ook gevolgen voor de mate van ingrijpen in de natuur. Experimentele weten-
schap in de zin van Wolpert is technologisch van nature. In het experiment probeert men een
gesloten systeem te creëren, waarbij men alle variabelen onder controle heeft. Het zoeken naar
universele wetmatigheden op het niveau van fundamenteel onderzoek, vertaalt zich in een
technologie die wereldwijd toepasbaar is en past in de economische tendens naar globalise-
ring. Dit heeft twee consequenties, die met Reden 2 te maken hebben. Enerzijds wordt de
afstand tussen consument en voedselproductie steeds groter (vervreemding neemt toe)19.
Anderzijds wordt door toepassing van de moderne (gen)technologie de boer zelf bij fokkerij en
veredeling steeds meer uitgeschakeld. Zijn ervaringskennis wordt als onbelangrijk terzijde
geschoven20. In de biologische landbouw wil men de boeren juist betrekken bij de veredeling
van planten en het fokken van dieren, omdat boeren een grote ervaringskennis hebben. Die
ervaringskennis heeft betrekking op gehele planten en dieren, levend onder bepaalde productie
omstandigheden. Met de opkomst van de moderne genetica, gesteund door nationale regerin-
gen, zijn de boeren steeds afhankelijker geworden van specialistische kennis van genetici en
moleculair biologen.

Reden 3: De huidige sociaal-economische inbedding van gentechnologie sluit niet
aan bij de sociaal-ethische idealen van de biologische landbouw21. 
Het gaat hier om aantasting van de fundamentele eigendomsrechten van boeren en hun fun-
damentele onafhankelijkheid22. Daarmee wordt gewezen op het feit, dat de toepassingen van
gentechnologie in de landbouw, vaak door octrooien vastgelegd, in handen zijn van een
beperkt aantal multinationale ondernemingen. Deze bedrijven krijgen zo een monopolie posi-
tie, waardoor ze onder andere het aanbod aan zaden kunnen gaan bepalen. 
Ook zonder gentechnologie kost het de biologische landbouw instituties al grote moeite om,
binnen de economische wereldmarkt, aan haar idealen vast te houden. Binnen de vrije markt is
de biologische landbouw niet meer dan een groeiende economische niche, waar geld mee te
verdienen is23. De idealen of waarden die aan de biologische landbouw ten grondslag liggen
zijn bijzaak, of worden afgezwakt tot louter negatieve karakteriseringen: geen chemie, geen

14



GGOs, enz. Als daaraan voldaan wordt is het biologisch. Van deze biologische ‘geen-chemie
landbouw’ wordt verwacht dat ze wereldwijd produceert voor de supermarkten, met een con-
stante kwaliteit, waarbij producten het gehele jaar leverbaar, en kant-en-klaar maaltijden in
vele variaties beschikbaar zijn. Vanuit die kant bestaat er een voortdurende druk om de biologi-
sche standaards en productprijzen aan te passen aan de eisen van de wereldmarkt. 

De productie van GGOs is geheel ingebed in deze globale vrije markt economie.
Guido Ruivenkamp heeft laten zien, dat ontwikkeling en invoering van biotechnologie een
afspiegeling zijn van bestaande economische en politieke machtsverhoudingen24. De biotech-
nologie is niet los te denken van bestaande structurele ontwikkelingen binnen de agro-indus-
triële productieketen, zoals de rol van multinationale ondernemingen. Enerzijds is ze een pro-
duct van deze ontwikkelingen, anderzijds zal ze leiden tot fundamentele herstructureringen bin-
nen de landbouwsector. Voorbeelden zijn de relatie tussen de bedrijven die zaad produceren en
de arbeidsorganisatie van de boeren, of tussen de boeren en de voedselverwerkende industrie. 
Het valt niet te ontkennen dat door enkele groepen wordt gewerkt aan toepassingen van bio-
technologie die direct ten goede komen aan de plaatselijke bevolking, waarbij de boeren ook in
het onderzoek worden ingeschakeld25. Opvallend bij deze projecten is dat de gehele sociaal-
economische keten moet worden geherstructureerd om een goed resultaat te kunnen berei-
ken26. In de totale ontwikkeling en sturing van de gentechnologie spelen deze pogingen tot nu
toe een onbeduidende rol. De multinationals hebben geen belang bij landbouwsystemen waar-
bij de boeren hun eigen zaad bewaren, meerdere gewassen op kleine oppervlakten telen, het
onkruid mechanisch verwijderen en grotendeels zelfvoorzienend zijn. 

Voorstanders van gentechnologie brengen vaak naar voren dat (gen)technologie slechts een
neutraal (waardevrij) middel is, met een instrumentele functie voor het bereiken van een
bepaald doel. Beroemd is het broodmes argument: het mes kan voor goede of slechte doelen
gebruikt worden27. Hoe het mes gebruikt wordt zou alleen maar afhangen van de doelstellin-
gen van de gebruiker. Veel mensen in de biotechnologie sector begrijpen daarom niet, waarom
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biologische landbouw en gentechnologie niet samen kunnen gaan28. Gentechnologie zou als
‘groene’ technologie toch ook een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame landbouw, net
als de BL? Denk bijvoorbeeld aan de plantenveredeling, waar gentechnologie zou kunnen hel-
pen bij het resistent maken van planten tegen bepaalde ziekten29. Preventie van ziekten is toch
ook het doel van de BL? En is het niet zo, dat enkele biologische telers nu ook al gebruik maken
van DNA-merkers?30

Ruivenkamp heeft duidelijk gemaakt dat dit beeld niet klopt. Elke technologie wordt ontwik-
keld in een bepaalde sociale (culturele, politieke en economische) context, en de toepassing
van GGOs in de landbouw roept ook een bepaalde omgeving op (denk bijvoorbeeld aan het
coëxistentie vraagstuk). De speelruimte voor een boer om zelf beslissingen te nemen wordt klei-
ner bij gepatenteerde gentech gewassen31. En de manier van veredelen van een gewas (in of
buiten het laboratorium) roept ook een bepaalde manier van landbouw op. Het wordt steeds
duidelijker dat biologisch geteeld zaad het beste gedijt in de biologische landbouw zelf.

Reden 4: Een ander gevolg van de globalisering is de vrees, dat hierdoor de regiona-
le diversiteit op het gebied van voedselproductie steeds geringer zal worden. Dit
geldt met name voor de diversiteit aan gecultiveerde plant- en dierrassen (agro-
diversiteit). Door de monopoliepositie van enkele grote bedrijven wordt het aanbod
aan zaden steeds beperkter.
Verlies aan (agro)diversiteit door monoculturen wordt ook uitdrukkelijk genoemd in het
Memorandum (Bijlage), als een van de redenen tegen gentechnologie. In het Memorandum
wordt dit in verband gebracht met verslechtering van de voedselsituatie in derde wereld lan-
den, onder andere door het dumpen van overschotten. Een kleinschalige technologie, zoals de
BL, is een veel geschikter middel tegen honger dan de gentechnologie. Veel NGOs ondersteu-
nen deze visie. In het Memorandum wordt in dit verband uitdrukkelijk gesproken over een
ethisch bezwaar tegen gentechnologie. Het dient dan ook als antwoord op die biotechnologen,
die vinden dat mensen die tegen GGOs zijn in feite meehelpen om de honger in de wereld in
stand te houden32. In het Memorandum wordt gepleit voor een ‘culturele herwaardering’ van
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de landbouw, die twee kanten uitgaat, naar de cultuur toe (aandacht schenken aan regionale
productie en maatschappelijke acceptatie), en naar de natuur toe (Philosophie der Achtung).
Als GGOs uitkruisen met wilde verwanten kan ook de biodiversiteit achteruit gaan.

Reden 5: Gentechnologie is een voortzetting van de trend naar verdere industriali-
sering van de landbouw33. Dit is in strijd met de houding tegenover de natuur, die
aan de BL ten grondslag ligt. 

In de Position Statement van IFOAM wordt gezegd dat gentechnologie in strijd is met de princi-
pes van een duurzame landbouw. Het begrip ‘duurzaamheid’ of ‘duurzame ontwikkeling’ wordt
in heel verschillende betekenissen gebruikt. Ook biotechnologen verdedigen de groene gentech-
nologie soms als een bijdrage aan een duurzame landbouw, en dan bedoelen ze meestal niet,
zoals in de BL, dat men uit moet gaan van de draagkracht van een bepaalde omgeving, dat het
om een blijvende oplossing moet gaan (en niet om symptoombestrijding), dat geen verlies aan
genetische diversiteit mag optreden. Volgens de BL is het maken van resistente gewassen door
middel van gentechnologie symptoombestrijding. Men heeft er geen vertrouwen in dat deze
resistentie blijvend zal zijn, zeker niet als de resistentie op een enkel ingebouwd gen berust. En
als met duurzaamheid wordt bedoeld ‘milieuvriendelijk’, dan valt daar wat de meest gebruikte
gentech gewassen betreft ook het een en ander op af te dingen, omdat bij de meeste GGOs
nog steeds pesticiden worden gebruikt34.

Feit is dat de IFOAM niet duidelijk maakt om welke principes het gaat. Heel belangrijk is vooral
de houding tegenover de natuur, die samen lijkt te hangen met de verschillende opvattingen
over duurzaamheid. Dit kan toegelicht worden aan de hand van een publicatie van het Louis
Bolk Instituut: “Technologisch groen versus biologisch groen. Een onderzoek naar de kwaliteit
van industrieel en biologisch-dynamisch geteelde sla”35. Bij de industrieel geteelde sla gaat het
om een bedrijf dat milieuvriendelijk produceert met behulp van hightech. Het gaat om produc-
tie van sla in een bijna volledig gesloten, geautomatiseerd en geïndustrialiseerd productiesys-
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teem (watercultuur, kunstlicht, kunstmest), dat van de buitenwereld is afgesloten, en aan stren-
ge bedrijfshygiënische maatregelen onderworpen is. Op deze manier zijn geen pesticiden nodig,
men heeft geen last van ‘storende factoren’, zoals zware metalen in de grond. Het is econo-
misch efficiënt, de planten groeien twee keer zo snel als in een niet-verwarmde BD kas, waar de
planten in de grond worden geteeld. Wel zijn de planten slap en kwetsbaar voor verstorende
factoren, vergeleken met de slaplanten van het BD bedrijf, waar duurzaamheid werd nage-
streefd door een goede verzorging van de grond en het creëren van een in zich stabiel agro-eco-
systeem. Het gaat hierbij ook om de tegenstelling intensief en extensief. Soms wordt door voor-
standers van het fabrieksmatige systeem gezegd dat daardoor ‘ruimte vrij komt’ (die bijvoor-
beeld voor natuurontwikkeling gebruikt zou kunnen worden).

De werkwijze van het bedrijf sloot aan bij het Duurzame Technologie Ontwikkeling
Programma dat LNV in 1992 is gestart. Het Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek
speelt een belangrijke rol hierbij. In een artikel in Intermediair36 over deze High Tech
Agriculture werd er ook op gewezen dat de plant inefficiënt met zonlicht omgaat37. Naar
aanleiding van deze ‘ecotechnocratie’ werd aan het slot gezegd: “Hoe goed de fabriekstoma-
ten ook zijn, er zal altijd wel een emotionele weerstand blijven tegen groenten, waaraan
geen enkele natuurlijke spontaneïteit te ontdekken valt”. En in de kop van een artikel in de
Volkskrant (14.12.1990) werd ten aanzien van hetzelfde bedrijf gezegd: “concurrent van eco-
logische en biologisch-dynamische boeren schakelt de natuur uit”. In de slafabriek wordt “de
band met de natuur gereduceerd tot nul”. Terwijl de biologische boeren juist een “stevige
band met de natuur proberen op te zetten”. 

Bij de verschillende opvattingen over duurzaamheid gaat het dus ook over de relatie van de
mens tot de natuur. Ook in de hightech benadering is er sprake van een bepaalde mens-natuur
relatie. Voor de BL past het maken en gebruiken van GGOs bij diezelfde mens-natuur relatie die
kenmerkend is voor High Tech Agriculture38. Je zou zelfs kunnen zeggen dat, als men de kwes-
tie van de genetische vervuiling werkelijk serieus zou nemen, GGOs alleen in gesloten systemen
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geteeld zouden moeten worden39. Die teeltomgeving wordt opgeroepen door de aard van de
technologie.

Reden 6: Gentechnologie past niet bij het holistisch wereldbeeld van de BL. De sta-
biliteit van de ingebrachte genconstructen en de beheersbaarheid van de technolo-
gie zijn niet te garanderen. Het risico van schade aan het milieu wordt daardoor
hoog ingeschat door de BL. 
IFOAM spreekt over ‘onaanvaardbare bedreigingen van de menselijke gezondheid’ en ‘negatie-
ve en onomkeerbare gevolgen voor het milieu’, die door gebruik van GMOs (kunnen) ontstaan.
De eerste reden is aanvechtbaar, omdat er tot nu toe geen harde wetenschappelijke aanwijzin-
gen voor zijn dat de technologie een bedreiging vormt voor de menselijke gezondheid. 
Wat het milieu betreft zijn er voorbeelden te geven van schade door toepassing van GGOs,
zoals de genetische vervuiling door gemanipuleerd koolzaad in Canada. In tegenstelling tot de
beweringen van de voorstanders van gentechnologie is ook de totale hoeveelheid gebruikte
pesticiden in de USA door gebruik van GGOs niet afgenomen40. Verder worden bij het meren-
deel van de GGOs meer of minder milieuonvriendelijke chemische bestrijdingsmiddelen
gebruikt, waarvoor de gewassen zelf resistent zijn gemaakt. Er zijn al aanwijzingen dat onkrui-
den tegen dit soort bestrijdingsmiddelen resistentie vertonen. Bij gewassen die door gentechno-
logie het gif van Bacillus thuringiensis tegen schadelijke insecten produceren (BT gewassen) is
het gebruik van pesticiden verminderd, maar nooit geheel verdwenen (Zie Kader voor een
‘holistische oplossing’ van een probleem met plagen in de landbouw).

In vrijwel alle betrokken landen zijn wetenschappelijke commissies ingesteld, om de risico’s voor
gezondheid en milieu per geval in te schatten (in Nederland de COGEM)42. Het vertrouwen in
het werk van dit soort commissies is op dit moment het belangrijkste argument voor overheden
om met de technologie door te gaan. Ondanks dat vertrouwen zijn er heel veel vragen over de
gevolgen nog niet beantwoord. Allerlei wetenschappelijke instanties hebben daarop gewezen.
Lange termijn studies bestaan nauwelijks. Vaak kan men die vragen pas beantwoorden nadat
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Holistische oplossing: maïs 

Maïs is ongeveer honderd jaar geleden in Oost-Afrika geïntroduceerd. Met die introductie
kwam ook de stengelboorder Chilo partellus mee, wat nu een van de grootste plagen van
maïs is. Deze boorder had geen natuurlijke vijanden in Afrika. Later zijn sluipwespen
geïntroduceerd om een natuurlijker evenwicht te herstellen. Een andere grote plaag is
heksenkruid (‘witch weed’: Striga), dat parasiteert op de wortels van maïs. Onder leiding
van Hans Herren (ICIPE) is, in samenwerking met plaatselijke boeren een ecologische
oplossing bedacht om de stengelboorder en Striga tegen te gaan. Ook als alternatief ten
opzichte van een genetische gemanipuleerde BT maïssoort, die Novartis in Afrika wil
introduceren. Rond het maïsveld worden drie rijen van een bepaald soort gras
(Pennisetum purpureum) geplant, dat een aantrekkelijke geur heeft voor stengelboorders,
en ze daarmee aanlokt. Binnen het maïsveld groeit een vlinderbloemige bodembedekker
(Desmodium uncina) die stikstof uit de lucht bindt en een geur verspreid die de stengel-
boorder juist afschrikt. Deze plant is tegelijk heel effectief tegen Striga, verrijkt de bodem
met stikstof en voorkomt uitdroging en erosie. Zowel het gras als de bodembedekker kun-
nen als veevoer gebruikt worden. Dit is een holistische oplossing, die als illustratie dient
voor wat de BL zich voorstelt bij niet-reductionistische oplossingen van problemen binnen
de landbouw41
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men de GGOs heeft toegelaten. Daarbij komt nog dat, in veel gevallen van gerapporteerde
schade aan gezondheid en milieu, controverses tussen wetenschappers zijn ontstaan (Pusztai,
vervuiling van maïs in Mexico, Farm Scale Evaluations in Engeland, gevolgen van BT maïs voor
larven van vlinders, enz.). 

De controverses tussen wetenschappers hebben voor een deel te maken met de tegenstelling
tussen reductionistische en holistische benaderingen binnen de wetenschap. Er bestaat in de
biologie een spanningsveld tussen benaderingen die gericht zijn op het beschrijven en verkla-
ren van natuurverschijnselen die dicht bij de dagelijkse (holistische) beleving van de natuur lig-
gen, en benaderingen die in het laboratorium via experimenten proberen onderliggende
mechanismen te onderzoeken om met die (reductionistische) kennis verschijnselen op hogere
organisatieniveaus te verklaren43.
De IFOAM EU Group (october 2003) zegt in een Position Paper over ‘Co-existence’: “We also
view this technology as inherently risky, because it is based on the reductionist scientific prin-
ciples that have been shown to be flawed and are increasingly discredited”. Dit refereert naar
de holistische visie op levende organismen en ecosystemen, waarvoor de BL heeft gekozen. Dit
is een bewuste keuze, iets waar de biologische landbouw van uit gaat. Een reductionistische
technologie, die uitgaat van een heel beperkte blik op de rol van genen in de levende cel, past
niet in deze visie, nog los van de risico’s van de toepassing van die technologie. Uit onderzoek
naar de betekenis van ‘natuurlijkheid’ voor de BL kwam naar voren dat het onderscheid tussen
levende en niet-levende natuur in het veld van de BL belangrijk wordt gevonden44. Holistische
onderzoeksmethoden worden meer van toepassing (‘ge-eigend’) geacht voor onderzoek naar de
levende natuur en reductionistische methoden meer voor de niet-levende natuur45. Dit hangt
ook samen met het hebben van respect voor de eigenheid en intrinsieke waarde van de natuur.
Bij holistische methoden gaat het om het zoeken naar samenhangen binnen een bepaald sys-
teem, en als er in een organisme bijvoorbeeld een ziekte optreedt zal men de oorzaak eerder in
het gehele systeem zoeken dan in het organisme zelf. 
Reductionistische methoden zijn ook nodig, maar als men het ‘eigene’ van de levende natuur
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wil begrijpen, dan moet men ook ‘gehelen’ onderzoeken (systeembenadering van planten, die-
ren, ecosystemen). Men kan zo ook over de aarde als een levend organisme spreken. Het holisti-
sche onderzoek moet het kader geven waarbinnen de resultaten van reductionistisch onderzoek
betekenis krijgen.

De holistische visie maakt dat men de risico’s in de biologische landbouw anders inschat. De in
de gentechnologie gebruikte genconstructen zijn namelijk synthetische (‘kunstmatige’) con-
structen, die slechts in een klein aantal gevallen het beoogde effect blijken te hebben. Als men
DNA puur, zonder het in te bouwen in een construct, zou inbrengen, zou het beoogde effect
niet tot stand komen. De genconstructen moeten steeds proefondervindelijk op hun werkzaam-
heid worden getest. Als het niet om een soorteigen gen gaat moet het DNA synthetisch aange-
past worden aan de nieuwe plantenomgeving en getest worden op zijn werkzaamheid.
Daarmee wordt ieder GGO ook een unieke, niet te herhalen gebeurtenis.
Gentechnologie berust, net als het toetsingsbeleid dat daarop is gebaseerd, op een determinis-
tische visie op genen, en deze visie komt door nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek steeds
meer onder druk te staan. DNA blijkt veel plastischer en dynamischer te zijn dan gedacht, en
ook beïnvloedbaar door het levende organisme zelf, in interactie met haar omgeving. Daarom
geeft de BL er de voorkeur aan om bij de teelt van planten en de fokkerij van dieren uit te gaan
van het gehele dier, in relatie met de omgeving46.

De vraag waarom de efficiëntie van de gentechnologie zo gering is, wordt zelden gesteld47. In
de biologische landbouw stelt men die vraag wel48. Het zijn voor een deel wetenschapsfilosofi-
sche redenen, waarom het vertrouwen in deze technologie ontbreekt. Gentechnologie sugge-
reert algehele beheersbaarheid van planten en dieren in het agro-ecosysteem, maar de vele
voorbeelden van onbedoelde en onverwachte effecten van de ingebrachte genen zijn hiermee
in strijd. Zij versterken alleen maar het holistische uitgangspunt49. Sommigen brengen het holis-
tische uitgangspunt in verband met toepassing van het voorzorgsbeginsel50. 
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Reden 7: Genetisch gemanipuleerde organismen ontstaan door het inbrengen van
synthetische genconstructen. Biologische landbouw maakt bij voorkeur gebruik
van natuurlijke stoffen.
Deze reden vloeit voort uit de visie van de BL op een natuurlijke landbouw (zie Kader). Het
gebruik van natuurlijke, in plaats van synthetische stoffen is een van de manieren om de zelf-
standigheid van de natuur, ten opzichte van de cultuur, te respecteren. BL is tegen het gebruik
van GGOs omdat het om de inbreng van kunstmatige genconstructen gaat, die niet als zodanig
in de natuur voorkomen. Het is dus geen ‘natuurlijke stof’. De veel gemaakte vergelijking met
traditionele veredelingstechnieken, alsof er niets nieuws aan de hand is bij het maken van
GGOs, is onjuist54. Het gentechnologische knip- en plakwerk komt in de natuur niet voor, het
kan alleen in een kunstmatige omgeving plaatsvinden (in vitro, dus niet in vivo, niet in het
levende). Daarom wordt ook over manipulatie gesproken, en niet het versluierende woord
‘modificatie’ gebruikt55.

Reden 8: bij gentechnologie gaat het niet om natuurlijke processen, zoals stimule-
ring van de zelf-regulatie van plant of dier. Veredeling middels gentechnologie
wordt ervaren als ‘afdwingen’ (in plaats van ‘ontlokken’). 
Hier gaat het om de betekenis van natuurlijk als zichzelf ordenend, zich zelf regulerend (zie
Kader). Een aansprekend voorbeeld van steeds onnatuurlijker worden in deze betekenis is de
fokkerij van grotere landbouwhuisdieren. Stap voor stap (selectie, kunstmatige inseminatie, in
vitro fertilisatie, embryo transplantatie, genen manipulatie en kloneren) wordt de voortplanting
aan het dier ‘onteigend’. Van ‘zelf-regulatie’ van de voortplantingsprocessen (een zelfstandige
voortplantingsfunctie van het dier) is niets meer overgebleven. Of denk aan plantenbiotechno-
logie, waarbij plantencellen worden ‘gebombardeerd’ met DNA om het in te kunnen brengen.
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Natuurlijkheid

Bij Reden 5 hebben we gezien dat de opvatting over duurzaamheid, waarin de biologische
landbouw zich onderscheidt van de hightech landbouw, onder andere te maken heeft met
een andere visie op natuur en de plaats van de mens hierin51. BL wil duurzaamheid met een
‘stevige band met de natuur’. Anders gezegd, de toepassing van gentechnologie wordt onna-
tuurlijk gevonden. Dit komt expliciet naar voren in de brochure van Biologica: ‘Biologisch is
natuurlijk, natuurlijk is gentech-vrij’ (zie Bijlage).
Het begrip ‘natuurlijk’ moet zorgvuldig worden omschreven. Bij Reden 6 werd duidelijk dat
de BL bezwaar heeft tegen de definitie van ‘natuur’ als ‘alles wat met natuurwetenschappelij-
ke methoden en middelen kan worden onderzocht’. De vele dimensies van het begrip natuur
worden hiermee gereduceerd tot één, namelijk de natuurwetenschappelijke. Of beter, een
bepaalde visie op wat natuurwetenschap behoort te zijn. Voor de BL belangrijke onderschei-
dingen, zoals die tussen levende en niet-levende natuur, of tussen natuur op ecosysteem
niveau en op celniveau, worden met deze definitie weggepoetst. 
Een andere veel gebruikte definitie van ‘natuur’ is: ongerepte natuur, die niet door de mens is
beïnvloed. Deze definitie wordt vaak gebruikt om de BL aan te vallen52, met opmerkingen
als: “Wat natuurlijk? Elke vorm van landbouw betekent ingrijpen van de mens in de natuur.
Het is cultuur en geen natuur”. Maar dit is niet wat de BL onder ‘natuur’ of ‘natuurlijk’ ver-
staat. Bij de formulering van de hierna volgende redenen wordt uitgegaan van de resultaten
van een onderzoek van het Louis Bolk Instituut naar de betekenis van natuurlijkheid voor de
biologische landbouw53.
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Wat men in de BL onder ‘natuurlijk’ verstaat kan het beste worden toegelicht met het eerder
gegeven voorbeeld van duurzaamheid in de context van hightech landbouw (Reden 5). Wat
daar gedaan wordt kan worden gekarakteriseerd als een tendens om de natuur uit te schake-
len, om de natuur volledig te beheersen. De mens creëert, eigenlijk net als in een weten-
schappelijk experiment, een volledig gesloten systeem, waarin niets aan het toeval wordt
overgelaten (‘natuurlijke spontaneïteit ontbreekt’). Dit komt neer op een vrijwel totale ‘instru-
mentalisering’ van de natuur. 
Dit is niet wat de BL voor ogen staat als een wenselijke mens-natuur relatie. In de BL wil men
het spanningsveld tussen natuur en cultuur behouden en niet een van de polen uitschakelen;
zowel de natuur als de cultuur (betrokken boeren en anderen in de keten) moeten verzorgd
worden. Dit kan integratie van cultuur en natuur genoemd worden. Anders gezegd, men wil
landbouw bedrijven (ingrijpen van de mens), maar met respect voor de zelfstandigheid en
eigenheid van de natuur. Dit uit zich op verschillende manieren:
• Gebruik van natuurlijke in plaats van synthetische hulpstoffen (zoals de meeste pestici-

den). Natuurlijke mest i.p.v. kunstmest
• Stimuleren van de zelfregulatie van planten / dieren en van het agro-ecosysteem

(‘natuurlijk’ slaat hier op natuurlijke processen: zich zelf ordenende processen)
• Respect voor de eigenheid (natuur in de betekenis van ‘aard’) van plant, dier, bedrijf en

landschap. Plant, dier en natuur hebben een intrinsieke waarde, los van het belang voor
de mens.
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Reden 9: Bij gentechnologie worden natuurlijke voortplantingsgrenzen doorbroken,
wat niet getuigt van respect voor de eigenwaarde en eigen aard van planten en die-
ren. Het wordt beleefd als een aantasting van de integriteit van plant en dier.
Het begrip ‘natuurlijk’ slaat hier op de ‘eigen aard’ (het karakteristieke, het wezenlijke, de
‘natuur der dingen’) van een levend wezen. Bij dierenwelzijn in de biologische landbouw is een
van de criteria dat men ruimte wil scheppen voor het soorteigen of natuurlijke gedrag van die-
ren. Weer gaat het om het ‘eigene’, het zelfstandige, maar nu in een morele context. 
In de bio-ethiek wordt gesproken over de intrinsieke waarde of eigenwaarde van planten, dieren
en / of mensen56. Dit begrip staat tegenover instrumentele waarde of gebruikswaarde. Een
levend wezen ‘tot een ding maken’ (denk aan een industriële benadering) of als object volledig
willen beheersen, doet geen recht aan die eigenwaarde. De natuur een morele waarde toeken-
nen, en dus niet louter als materieel object te zien, is ook een uiting van de integratie van
natuur en cultuur. Zoals de mens niet alleen cultuur, maar ook natuur is (als participant in de
gehele huishouding van de natuur), zo is de natuur niet alleen maar natuur in de zin van mate-
rieel object57. Het natuurbegrip is steeds een waardegeladen begrip. 
In deze context wordt ook wel het begrip integriteit gebruikt. In dit begrip komt moreel respect
voor levende wezens samen met de nadruk op het ‘heel’ (ongeschonden) zijn van levende orga-
nismen58. Men kan spreken over aantasting van de integriteit van een dier, zonder dat het die-
renwelzijn wordt geschaad (door genetische manipulatie, snavelkappen of onthoorning).
Sommige mensen zeggen dat er geen moreel probleem is als het dier er niet onder lijdt, en dat
onthoornen hoogstens een esthetisch probleem is, dus een probleem voor de waarnemende
mens zelf. Een scherpe scheiding tussen de mens als subject en de natuur als object is niet
meer vol te houden bij een begrip als integriteit. Maar als het bij een begrip als integriteit niet
meer om het lijden van een dier gaat, maar om het morele respect voor het eigene, voor zover
zich dat uitdrukt in het totale dier in een bepaalde leefomgeving, dan is er geen reden om het
begrip niet ook in verband met planten te gebruiken59. Tenslotte wordt het begrip gebruikt als
het gaat om een geheel ecosysteem of landschap.
Het bij Reden 6 genoemde holistische wereldbeeld staat niet los van het respecteren van de
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eigenwaarde of integriteit van de natuur. Het gebruik van niet-invasieve, holistische onder-
zoeksmethoden en technologieën kan ook verdedigd worden vanuit Reden 9. Levende wezens
worden als een partner gezien, waarmee men een dialoog wil aangaan60. Men zoekt daarom
naar een wetenschap en technologie die plantvriendelijk, diervriendelijk, milieuvriendelijk en
mensvriendelijk is.
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BIJLAGE 
Documenten over Biologische Landbouw en gentechnologie 

1. De ‘Position on Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms’, aanvaard
door de IFOAM World Board in Canada (2002) en in samenhang daarmee de ‘NORMS
for Organic Production and Processing’ (2002). De IFOAM EU Group heeft een Position
Paper over coëxistentie geschreven: Co-existence between GM and non-GM crops
(Brussel, october 2003). IFOAM is de International Federation of Organic Agriculture
Movements61.

2. De in 1998 door Biologica uitgebrachte brochure ‘Biologisch is natuurlijk, natuurlijk is
gentech-vrij’. Biologica is het Nederlandse Platform voor Biologische Landbouw en
Voeding.

3. Van de FORSCHUNGSRING für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise: ‘DEMETER:
Zukunft der Landwirtschaft ohne Gentechnik!’ (Darmstadt, 1997). Verder het
‘Memorandum zur Koexistenz von Gentechnik-Landwirtschaft, konventionellen und
ökologischen Betriebsweisen’, geschreven door J. Wirz, Nikolai Fuchs & R. Richter
(Dornach, 2003). 

1. IFOAM

Onder Hoofdstuk 2 van de ‘General Principles, Recommendations and Standards’ is als alge-
meen principe opgenomen dat ‘genetic engineering is excluded from organic production and
processing’. In de standaards is het als een verbod opgenomen (‘The deliberate use or negli-
gent introduction of genetically engineered organisms or their deratives to organic farming sys-
tems or products is prohibited’). Dit verbod kent een ruim toepassingsbereik (dus ook het
gebruik van GGOs voor zaadproductie, veevoer, additieven en dergelijke is verboden). Er worden
geen redenen aangegeven. Dat gebeurt wel expliciet in de Position Statement. Daar wordt
gezegd dat IFOAM tegen het gebruik van gentechnologie in de landbouw is vanwege:
‘the unprecedented danger it represents for the entire biosphere and the particular economic
and environmental risks it poses for organic producers’
Er wordt een lijst gegeven van mogelijke gevolgen:
• Negatieve en onomkeerbare gevolgen voor het milieu
• Het in de natuur ontsnappen van organismen die voordien niet bestonden en die niet
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teruggeroepen kunnen worden
• Vervuiling van de genenpool van gecultiveerde gewassen, micro-organismen en dieren
• Vervuiling van organismen die op de boerderij leven
• Het ontbreken van een vrije keuzemogelijkheid, zowel voor boeren als consumenten
• Aantasting van de fundamentele eigendomsrechten van boeren en hun fundamentele

onafhankelijkheid
• Het gaat om technieken die in strijd zijn met de principes van een duurzame landbouw
• Onaanvaardbare bedreigingen van de menselijke gezondheid 

IFOAM is principieel tegen het gebruik van GGOs (micro organismen, planten en dieren) in de
gehele landbouw. Alleen omdat er al GGOs bestaan, moet een aantal praktische maatregelen
genomen worden om te voorkomen, dat GGOs in de biologische keten te recht komen (etikette-
ring op grond van de geschiedenis van het product, niet alleen op basis van een analyse van
het eindproduct; GGO-vrije zones, e.d.). Doordat onbedoelde genetische vervuiling niet uitgeslo-
ten kan worden, moet biologische landbouw als een productiemethode worden gedefinieerd
waarin geen GGOs worden gebruikt. Het gaat niet om de kenmerken van het biologische pro-
duct (zoals GGO-vrij).

In de Co-existence Paper wordt gezegd dat gentechnologie risico’s met zich mee brengt omdat
het een reductionistische technologie is. Genetische vervuiling is niet te voorkomen en is in
strijd met het recht om voedsel te kweken en te eten zonder GGOs. De introductie van GGOs
komt niet ten goede aan een duurzame landbouw, bescherming van het milieu en een gezonde
bevolking. Het voorzorgsbeginsel en het vervuiler-betaalt-principe moeten worden toegepast. 
Het gebruik van GGOs moet wettelijk geregeld worden, met name als het gaat om aansprake-
lijkheid en compensatie van schade door genetische vervuiling. Als vervuiling niet te voorkomen
is moeten GGOs verboden worden. Vanwege de risico’s moet de economische en sociale meer-
waarde van het gebruik van GGOs worden aangetoond.
De IFOAM eist dat het biologisch zaadgoed absoluut gentech vrij blijft en accepteert geen
grenswaarden als het om zaad gaat. Wat de vervuiling van het eindproduct betreft eist IFOAM
dat de grenswaarde van 0,9 % op de juiste wijze wordt geïnterpreteerd: onder normale omstan-
digheden mogen er geen GGOs aanwezig zijn in producten die zonder GGOs zijn geteeld. Het
moet bij de 0,9 % echt om niet bewuste, toevallige en uitzonderlijke omstandigheden gaan.
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2. BIOLOGICA

De titel van de brochure is veelzeggend: ‘Biologisch is natuurlijk, natuurlijk is gentech-vrij’.
Kenmerkend voor ‘biologisch’ zou zijn, dat het om een natuurlijke vorm van landbouw en natuurlij-
ke producten gaat. Het gebruik van gentechnologie is niet natuurlijk en past daarom niet in de bio-
logische landbouw. In de brochure wordt niet alleen en niet in eerste instantie naar de gevolgen
van de toepassing van gentechnologie gekeken (zoals in de IFOAM Position Paper: veiligheid en
beheersbaarheid van de techniek), maar naar de vraag of de technologie niet in strijd is met de
principes van de BL. Een belangrijk principe is dat de BL wil uitgaan van het ‘versterken van natuur-
lijke processen, en niet van kunstmatige ingrepen op natuurlijke processen’. Aan het slot van de
brochure wordt een uitspraak van Edith Lammerts van Bueren van het Louis Bolk Instituut geci-
teerd:
“Een plant is geen machine waaraan je zomaar een onderdeel kunt veranderen. Het veranderen van
een eigenschap biedt geen structurele oplossing tegen een bepaalde ziekte. Vroeg of laat wordt de
resistentie weer doorbroken. De biologische landbouw lost de problemen op een hoger niveau op
door met het teeltproces in te spelen op het zelfregulerende vermogen van het ecosysteem…”

3. BIOLOGISCH-DYNAMISCHE LANDBOUW 

In Lebendige Erde, het blad van de BD-beweging in Duitsland, van september 2001 vindt een inte-
ressante discussie plaats over gentechnologie. Verder heeft de Vorstand van de Forschungsring
enkele keren een stelling name gepubliceerd. In 1993 is al besloten het gebruik van GGOs niet toe
te staan. 
In 1995 wordt gepubliceerd: ‘Stellungnahme des Forschungsring-Vorstandes zum Einsatz gentech-
nisch veränderter Organismen…in der Biologisch-Dynamischen Wirtschaftsweise’. Het gebruik van
GGOs is in strijd met principiële uitgangspunten van de BD, met name het holistische (‘organismi-
sche’) uitgangspunt. In plaats van het bewuste samenwerken met natuurkrachten is er sprake van
een ‘rein materieel-technischer Zugriff auf Leben’. Tarwe is ook ontstaan door het overschrijden van
soortgrenzen, maar genetische manipulatie is daarmee niet te vergelijken en in de context van
geweldige commerciële belangen kan het onvoorzienbare gevolgen met zich mee brengen. In 1995
wordt al gewezen op het gevaar van genetische vervuiling van zaadgoed en gewassen. De mogelij-
ke gevolgen van gentechnologie op geestelijk vlak (in de niet-zintuiglijk waarneembare wereld)
worden genoemd, maar niet benoemd. In de BD beweging wordt leven niet alleen op zijn materiële
aspecten onderzocht, het gaat bij leven om een principe van hogere orde, dat gebruik maakt van
de materiële processen.
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De publicatie van 1997 verschilt inhoudelijk nauwelijks van die van 1995. Wel wordt hier uit-
drukkelijk gevraagd naar de sociale gevolgen van gentechnologie voor de (biologische) land-
bouw: “Die Abschaffung des Öko-Landbaus durch omnipotente Pflanzen und Tiere?
Fortschreitender Ersatz der Sphäre des Lebendigen durch technische Wesen?”.

Het MEMORANDUM sluit direct aan bij de huidige discussie over coëxistentie en het stand-
punt van de Europese landbouwcommissaris dat coëxistentie alleen betrekking heeft op de eco-
nomische en juridische vragen rond schadeclaims. De ethische vragen worden buiten beschou-
wing gelaten, hoewel in de EU-Directive 2001/18/EC toch heel duidelijk staat dat ethische
bezwaren tegen het op de markt brengen van GGOs gerespecteerd moeten worden. Op dit
moment worden die ethische bezwaren in het beleid onderbelicht. De weerstand tegen het
gebruik van GGOs in voedsel heeft niet alleen met de angst voor de gezondheids- en milieurisi-
co’s te maken, maar ook met de toenemende industrialisering van de landbouw en de gevolgen
hiervan voor de omgang met planten en dieren.
Het Memorandum noemt de volgende ethische bezwaren:
1. Door het accepteren van een bepaald percentage van verontreiniging met GGOs wordt het

recht op keuzevrijheid ondermijnd. Dat biologische boeren de kosten zouden moeten dra-
gen van het vermijden van verontreiniging met GGOs is onrechtvaardig.

2. Vanwege de overschotproblematiek en het dumpen van die overschotten in de derde
wereld is verdere industrialisering niet gewenst.

3. De autonomie van de boeren wordt verder ingeperkt door de grote economische en juridi-
sche afhankelijkheid van multinationale ondernemingen. Dit geldt ook voor derde wereld
landen. Toepassing van biologische landbouw sluit veel beter aan bij de daar bestaande
infrastructuren.

4. Landbouw produceert traditioneel ook landschappen met een esthetische of culturele
waarde. Verdere industrialisering door toepassing van GGOs leidt tot grootschaliger land-
bouw en verlies van biologische en culturele diversiteit. 

De auteurs pleiten voor een culturele herwaardering van de landbouw, waarbij belangrijke
waarden als respect voor de aarde, (agro)biodiversiteit en duurzaamheid (‘Philosophie der
Achtung’) een rol moeten spelen. Dit waren ook de waarden die de grondleggers van de biolo-
gische landbouw inspireerden. Een onderdeel van deze culturele herwaardering is de maat-
schappelijke acceptatie van een nieuwe technologie. De toepassing van gentechnologie in de
landbouw wordt nu doorgedrukt op louter economische gronden (wereld handels verdrag e.d.)
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NOTEN

1. Met dank aan: Louise Luttikholt van IFOAM, Maaike Raaijmakers van Biologica, Jos Pelgröm van de

Vereniging Biologisch Dynamische Landbouw, Michel Haring van de Universiteit Amsterdam en

Marjolein Hulscher, Edith Lammerts van Bueren, Jan-Paul Wagenaar, Marleen Zanen van het Louis

Bolk Instituut.

2. De keuzevrijheid als reden wordt door IFOAM en in het Memorandum (Bijlage) genoemd.

3. Onlangs is gebleken dat 21% van de Amerikaanse boeren zich niet aan de regels houden. Bij de teelt

van BT-mais hanteren ze te weinig of te kleine bufferzones. Een bepaalde ‘code of practice’ moet

kennelijk wettelijk worden afgedwongen.

4. Union of Concerned Scientists: Gone to seed. Transgenic contaminants in traditional food supply.

Cambridge, Ma., 2004.

5. Een voorbeeld is de Farm Scale Evaluations, waarin de onderzoekers hebben berekend dat bij maïs

een minimale isolatieafstand van 24,4 meter noodzakelijk is om binnen de door de EU vastgestelde

drempelwaarde van 0,9 % te blijven. Dit is in een signalering van de COGEM (05.12.2003) over dit

onderzoek overgenomen. 

6. IFOAM EU Group: Co-existence between GM and non-GM crops. Necessary anti-contamination and

liability measures. Position Paper, october 2003. Brussels. Zie Bijlage.

7. Swiss Ethics Committee on non-human gene technology (ECNH): Gene Technology for Food. Bern,

march 2003.

8. In de IFOAM Position Paper wordt wel gesproken over ‘onaanvaardbare bedreigingen van de

menselijke gezondheid’ en ‘the unprecedented danger for the entire biosphere’. 

9. Een zelfde standpunt wordt ingenomen door de landbouwfilosoof Paul B. Thompson. Het recht om

voedsel zonder GGOs te kopen berust niet op een of ander algemeen recht van consumenten om

voedsel te kunnen kopen dat ze wensen, maar op het recht van een consument om bepaald voedsel
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niet te willen eten (‘The human right to opt out of a particular food system’). Als een consument niet

in staat is om GGOs van ander voedsel te onderscheiden, dan is die consument daartoe niet in staat:

“her or his right to opt out is violated”. Thompson: Why food biotechnology needs an opt out. In: B.

Bailey & M.Lappé (eds.), Engineering the farm. Island Press, Washington, 2002.

10. In Oostenrijk, verschillende regio’s in Duitsland en Engeland gaat het vooral om burgerinitiatieven; in

andere landen worden ook besluiten genomen op gemeenteniveau. Een overzicht van de stand van

zaken wordt gegeven in GID (Gen Informations Dienst), 20e Jaargang, nr 162, 2004. In Mendocino

County California is op 2 maart 2004 door stemming besloten om de productie van GGOs te

verbieden.

11. Uit het rapport “GM CROPS? Coexistence and liability” (november 2003) blijkt dat een deel van de

Engelse Agriculture and Environment Biotechnology Commission (AEBC) vindt dat die maatregelen

genomen moeten worden, die het de BL mogelijk maken de zelf gekozen van 0,1 % grens te

handhaven. Een ander deel van de commissie vindt het niet redelijk om GGO-gebruikers te dwingen

verder te gaan dat de wettelijk vastgestelde grenswaarde van 0,9%, temeer, daar niet gegarandeerd

kan worden dat coëxistentie maatregelen realistisch zijn bij 0 of 0,1 %, zeker niet als steeds meer

GGO producten geteeld gaan worden. Deze groep meent ook dat, als de BL onder die 0,9% wil

blijven, dan moet de BL zelf de kosten dragen.

12. Dit wordt goed beargumenteerd door de IFOAM EU Group over co-existence (Bijlage).

13. Jan-Peter Nap zegt bijvoorbeeld: “Uiteindelijk is het een door de EKO-sector zelf afgeroepen

nultolerantie en dus kun je je afvragen wie de - ongetwijfeld zeer hoge – kosten van de nultolerantie

moet dragen”. Hij spreekt over een onnodige en jammerlijke tegenstelling tussen GM en EKO. (Heeft

de biotech-discussie in Nederland wat om het lijf gehad? Spil 191-192, 2003).

14. Ter illustratie een uitspraak uit een artikel van Charles J. Arnzten et al. Uit Nature Reviews Genetics 4

(2003) 839-843, waarin wordt gezegd: “Organic standards are artificial constructs that are designed

to reflect a philosophical value system, but some might question whether the ideology is being

carried to ridiculous extremes as an excuse to exclude GM farming”. 

15. Zie Philip Regal: Metaphysics in genetic engineering: cryptic philosophy and ideology in the ‘science’

of risk assessment. In: Ad van Dommelen (ed.), Coping with deliberate release. The limits of risk

assessment. International Centre for Human and Public Affairs, Tilburg, 1996.
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16. Voor een uitvoeriger behandeling zie H. Verhoog: Biotechnologie und die Integrität des Lebens.

Scheidewege 32 (2002-2003) 119-141. En H. Verhoog: Naturalness and the genetic modification of

animals. Trends in Biotechnology 21/7 (2003) 294-297.

17. Lewis Wolpert (1993) The unnatural nature of science. Faber & Faber, London.

18. L.R. Kass (1985). Toward a more natural science. Biology and human affairs. The Free Press, New

York.

19. In de DARCOF Brochure ‘Principles of Organic Farming’ wordt in dit verband gesproken over het

belang van het ‘Nearness Principle’ voor de BL: “Direct contact between producer and consumer

reduces the alienation that often characterises modern society. Learning on the basis of local

experience and research into whole systems will be a central element for securing social and cultural

values and the relationship to Nature”.

20. Dit sluit aan bij de betekenis van natuurlijk die door Thompson (zie noot 9) wordt genoemd: “the

detailed and place specific knowledge that a farmer derives from following a farming strategy for

many years, sometimes for generations. It is a sense of the natural that harks back to the practice of

artisans who find synergy and avoids brittleness by attention to the natural properties of the

materials”. 

21. Een van de hoofddoelstellingen van de BL wordt in de General Principles van IFOAM zo

omschreven:”To support the establishment of an entire production, processing and distribution chain

which is both socially just and ecologically responsible”.

22. Deze reden wordt met name in het Memorandum verder uitgewerkt.

23. Zie Michael Pollan: The organic-industrial complex. How organic became a marketing niche and a

multibillion-dollar industry. New York Times Magazine, may 13, 2001. Section 6.

24. Guido Ruivenkamp (1989). De invoering van biotechnologie in de agro-industriële productieketen.

Dissertatie, Amsterdam.

25. Een voorbeeld is de Technology and Agrarian Development Group van Wageningen University and

Research Centre (website: sis.wau.nl/tao).
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26. Dit wordt ten aanzien van de Gouden Rijst in detail uitgewerkt door de Food Ethics Council (2003):

Engineering nutrition. GM crops for global justice? 

27. In het in noot 14 genoemde artikel wordt bijvoorbeeld gezegd: “Hopefully, people will begin to

accept that GM is simply a ‘toolbox’ of technologies that are as broad in their application as

something like electricity…”.

28. Deze discussie is niet nieuw (zie bijvoorbeeld Edith Lammerts in Geno 6 in 1996:”Biologische

Landbouw en Gentechnologie: een opgedrongen liefde”). In het midden van de negentiger jaren

speelde in de EU de discussie of BL zonder gentechnologie zou kunnen blijven voortbestaan. Toen

moest voor de EU regelgeving duidelijk worden gemaakt dat de BL vrij wilde blijven van

gentechnologie. Ook in het veld van de BL zelf was niet iedereen even overtuigd. In een stukje van

Marianne Heselmans uit diezelfde tijd (‘Kan biologische landbouw verschoond blijven van gen-tech?’)

zegt Eric Goewie dat hij niets tegen de moderne biotechnologie op zich heeft, maar dat het

‘vooralsnog niet waarschijnlijk is dat de genetische manipulatie een bijdrage zal leveren aan de

biologische landbouw’. Zeno 95/6, 10-11.

29. Denk bijvoorbeeld aan de beruchte aardappelziekte Phytophthora, waar ook de biologische boer veel

last van heeft. Het Phythophthora-gen is al gevonden en wie weet komt er binnenkort een GGO-

aardappel op de markt die tegen de ziekte resistent is. 

30. Op een door het Rathenau Instituut georganiseerde hoorzitting werd gediscussieerd over de stelling:

“Er is op korte termijn een politieke beslissing gewenst over de vraag of en in welke mate

genomicsonderzoek moet worden ingezet voor de biologische en kleinschalige (streekgebonden)

landbouw”. Voorstanders hiervan benadrukken het ‘holistische’ karakter van genomics, tegenover het

traditionele reductionistische moleculair biologische onderzoek. En dat is toch iets wat de holistisch

georiënteerde BL zou moeten aanspreken? Overigens is er nog volop discussie gaande in de BL over

het wel of niet toestaan van merkertechnologie.

31. Christiaan Hiss: Zur Verteidigung der Handlungsfähigkeit. In: C. Hiss (Hrsg.), Der GENaue Blick, 97-

116. Ökom Verlag, München, 2003.

32. Heel extreem is het artikel van Patric Moore: Greenpeace heeft liever blinde kinderen dan genetisch

gemodificeerde rijst. NRC Handelsblad, 28-02-2004.
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33. Ook in het Memorandum (Bijlage) wordt gezegd dat de weerstand tegen GGOs ook te maken heeft

met de toenemende industrialisering van de landbouw en de gevolgen hiervan voor de omgang met

planten en dieren.

34. Bij de GGOs die resistent zijn gemaakt tegen bepaalde pesticiden wordt bijvoorbeeld veel gebruik

gemaakt van roundup. Het gaat daarbij nog steeds om een synthetisch pesticide, maar wel om een,

die bij goed gebruik vrij snel wordt afgebroken. Ten opzichte van een aantal andere pesticiden is het

een verbetering, maar vanuit het oogpunt van de BL niet.

35. Edith Lammerts van Bueren & Monique Hospers, Louis Bolk Instituut, Driebergen, 1991.

36. Frank Biesboer (1997). Een kropje sla uit de fabriek. Intermediair 33/7, 33.

37. Wijzen op de ‘onvolmaaktheid’ van de natuur komt ook regelmatig voor bij de voorstanders van

biotechnologie. Zo noemde John Andrews het enzym ‘rubisco’, dat in planten CO2 vastlegt en dus

aan de basis van de fotosynthese staat, het “slechtste, meest incompetente enzym” ter wereld. En het
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Sinds 1993 neemt de Biologische
Landbouw stelling tegen het
gebruik van genetisch
gemanipuleerde organismen (GGOs)
voor de productie van voedsel in de
landbouw.
Henk Verhoog, werkzaam bij het
Louis Bolk Instituut, is op zoek
gegaan naar de redenen achter die
stellingname. Deze publicatie is het
resultaat. Internationaal is een
discussie gaande over de
grondbeginselen en waarden van de
biologische landbouw. Hij hoopt
met deze publicatie een bijdrage
aan die discussie te leveren. Aan
een Engelse vertaling van de
brochure wordt gewerkt.
Het gaat bij de redenen niet alleen
om de risico’s voor gezondheid en
milieu. Er zijn ook andere waarden
in het geding, die voortvloeien uit
een bepaalde visie op de natuur en
de plaats van de mens in de natuur.
De eigen belevingswereld van boer
en consument spelen daarbij een
belangrijke rol, evenals de
eigenwaarde en integriteit van
planten, dieren, het ecosysteem en
uiteindelijk de gehele biosfeer. 

Waarom de 
biologische landbouw

tegen GENTECHNOLOGIE is




