
vmt | 13 november 2009 | nr 24�

Marktactueel

 ‘Genetisch gemodificeerd voedsel is de 
oplossing voor de toekomstige voedselcrisis’

a)  Eens. Er moet immers meer voedsel op minder land worden 
geproduceerd.

b)  Oneens. Genetisch gemodificeerd voed-
sel is mogelijk schadelijk voor mens en 
milieu.

c)  Naast genetisch gemodificeerd voed-
sel zijn er ook nog andere oplossingen 
voor meer voedselproductie, bijvoor-
beeld meer intensieve landbouw.

d)  Anders, namelijk …

Chris Dutilh, manager duurzame ontwik-
keling van Unilever Benelux erkent dat 
het voeden van de wereld een steeds grotere opgave wordt. 
Geen enkele technologie, ook de moderne biotechnologie 
mag daarom bij voorbaat worden uitgesloten. “Bij de beslis-
sing of een technologie al dan niet zal worden toegepast moet 
natuurlijk uiterste zorgvuldigheid in acht genomen worden ten 
aanzien van volksgezondheid en behoud van de leefkwaliteit 
op aarde. Uiteraard moeten nieuwe (en niet zo nieuwe) tech-
nologieën ook een maatschappelijk draagvlak hebben.”

Ethicus Franck Meijboom van de Universiteit van Utrecht 
meent dat het wereldvoedselvraagstuk meer is dan een 
technisch probleem en daarom is meer nodig dan alleen een 
technische oplossing. “Geen enkele technologie kan die zware 
claim in praktijk waarmaken. Voedselzekerheid is een te com-
plex probleem voor één technologie. Het vraagt om meer cre-
ativiteit en innovatie. Het vraagt om openheid om te zoeken 
naar nieuwe mogelijkheden, maar ook om openheid om met 
genetische modificatie verder te komen dan de vastgeroeste 
voors en tegens in de discussie van de afgelopen jaren.”
 
Jacqueline van ’t Hull van SenterNovem ziet eerder een verde-
lings- dan een productieprobleem. Ze kiest voor d. 
“Veel goedkoop en gesubsidieerd voedsel uit het Westen 
wordt geëxporteerd naar Afrika, India enzovoort. Dat import-
voedsel is zo goedkoop dat het de lokale producten verdringt.
Daarnaast, maak gebruik van de biodiversiteit van de produc-
ten die we hebben; ook de zogenaamde vergeten groenten 
en wilde variëteiten. Op het ogenblik hebben we een zeer 
beperkt aantal gewassen in het Westen in productie en dit pro-
ductiepatroon wordt geëxporteerd naar andere continenten 
- de ‘arme landen’.”
 
Gepensioneerd levensmiddelentechnoloog Dolf Eshuis sluit 
zich bij Van ’t Hull. 
In feite is voor iedere wereldburger iedere dag voldoende 
beschikbaar, vindt hij. De problemen liggen veelal in de inter-
nationale wedloop om vruchtbare grond. “China investeert 
in exclusief grondgebruik in Mozambique, Kazachstan en de 
Filipijnen. Ook komt een groot deel van de voedselproductie 
ten goede voor veevoer. Minder vlees eten dus, raadt Eshuis 
aan. Ten slotte vragen landbouwmethoden in de derde wereld 
om verbetering, en speelt economische macht een grote rol: in 
veel derde wereldlanden hebben bewoners gewoon geen geld 
om voedsel te kopen.”

Reageren op onze nieuwe stelling? 
Ga naar www.vmt.nl, button: opinie

Stelling

‘GM-voedsel onafwendbaar’
Genetisch gemodificeerde-gewassen (GM) zijn van levensbelang 
om in 2030 een voedselcrisis te voorkomen. Deze conclusie staat in 
een rapport van de Britse academie voor wetenschappen.
Hoofdwetenschapper professor John Beddington stelt in Britse 
kranten dat de wereld in 2030 de helft meer voedsel moet produce-
ren om de groeiende bevolking te kunnen voeden. De enige manier 
om dit te doen is meer voedsel verbouwen op minder land door 
gebruik te maken van de laatste wetenschappelijke ontwikkelin-
gen. Inclusief het gebruik van genetisch gemodificeerde gewassen 
die ziekte- of droogteresistent zijn. Bij de levensmiddelenfabrikan-
ten en supermarkten rezen al enige tijd zorgen of het in de toe-
komst nog mogelijk zal zijn om niet-genproducten te produceren. 
Buiten Europa gebruiken steeds meer partijen de GM-technologie.
Genvoedsel staat sinds kort weer op de Britse politieke agenda. Een 
recent rapport van het milieuministerie over voedselzekerheid geeft 
voorstanders van gemodificeerd voedsel een steuntje in de rug om 
hiervoor nieuwe technologie te ontwikkelen.
Critici schilderen GM-gewassen vaak af als ‘Frankensteinvoedsel’ 
dat slecht is voor de gezondheid. Clare Oxborrow van de niet-gou-
vernementele organisatie Friends of Earth vindt dat de regering zich 
laat verblinden door de technologie en zet daarmee de menselijke 
gezondheid en het milieu op het spel. 
“Tien jaar geleden dook genetisch aangepast voedsel voor het eerst 
op. Mensen waren toen, heel begrijpelijk, bezorgd over de impact 
op de volksgezondheid en het milieu. Door de huidige regelgeving 
zijn deze risico’s verzacht”, zegt Beddington. GM-voedsel is in de 
toekomst onafwendbaar, meent hij.
• www.royalsociety.org

Wessanen
Wessanen verkoopt zijn Duitse 
diepvriesdivisie Karl Kemper 
GmbH uit het Duitse Borken 
aan BPE Private Equity GmbH 
en het huidige management 
van de diepvriestak. Wessanen 
wil niet kwijt welk bedrag ze 
voor Karl Kemper ontvangen. 
• www.wessanen.com

Voedselverspilling
Minister Gerda Verburg van LNV 
vraagt de voedselverwerkende 
industrie om ideeën om verspil-
ling van voedsel tegen te gaan. 
TNO helpt om kansrijke ideeën 
tot businesscases uit te werken. 
Elk jaar gooit de voedselketen 
voor ¤2 miljard aan voedsel 
weg. Om te zorgen dat in 2015 
20% minder voedsel wordt ver-
spild vraagt Verburg hulp van 
het bedrijfsleven.
• www.minlnv.nl

“De kwaliteit van de 
cacao die we ontvangen 
loopt terug. Als wij als 
bedrijf in de toekomst 
ook nog actief willen blij-
ven, moeten we aan de 
lange termijn denken.”
Howard-Yana Shapir, 
hoofd wetenschap en 
onderzoek bij Mars, over: 
de beslissing om in 2020 
alleen nog duurzame 
cacao te verwerken, in: 
NRC Next, 3 november.

Duurzame cacao


