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Wat groeit er op het proefveld in Wetteren?
vrijdag 10 juni 2011, 05u00

In de aarde van Wetteren

© Jimmy Kets

BRUSSEL - Hoe bedreigend is de 'ecoterreur' voor de Vlaamse spitstechnologie? Op het proefveld in
Wetteren groeit alvast geen Vlaamse hoogtechnologische aardappel, wel een Nederlandse. En een van
chemiereus BASF, om te kunnen vergelijken en om hem te demonstreren. Het experiment gaat net zo
goed om marketing als om wetenschap.

Van onze redacteur

Op het proefveld van Wetteren groeit de aardappel verder, na de vernielingen van het Field Liberation
Movement op 29 mei. Het stof van die actie is nog niet gaan liggen, nu de KULeuven zijn
medewerkster Barbara Van Dyck ontsloeg, die op televisie aankondigde dat de acties voortgaan.

'Ja, het escaleert', zegt de Gentse rector Paul Van Cauwenberge, wiens universiteit de proef in Wetteren
uitvoert. 'Ook medewerkers en studenten van ons staan er erg kritisch tegenover, en dat is prima. Maar
proeven vernielen is toch nog wat anders.'

De 'aardappel van de toekomst' in Wetteren is bestand tegen de aardappelziekte, die wordt veroorzaakt
door de phytophtora infestans, een soort schimmel. Door een gen van een wilde aardappel uit Peru in
te planten, kan een aardappel daartegen resistent worden. Die resistentie is wat de Gentse professor
Lieve Gheysen in Wetteren uittest.

Anders dan het soms lijkt, zijn de aardappelen niet het product van de Vlaamse biotechnologie. 26 van
de 27 'lijnen' zijn Durph-aardappelen van de universiteit van Wageningen. Omdat de invoer van
planten uit Peru moeilijk is, zegt Lieve Gheysen, besloot ze na te gaan hoe die Nederlandse manipulatie
presteert in Belgische bodem. En Wetteren telt nog een extra lijn, met de commerciële Fortuna-
aardappel, die is ontwikkeld door de Duitse chemiereus BASF. Die wordt, als de Europese Commissie
haar zegen geeft, het eerste voor menselijke consumptie bestemde product van genetische manipulatie
in Europa.
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Negatief advies

Over de Fortuna schreef het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), dat bij de proef betrokken is,
het volgende: 'BASF doet hierover zelf geen officiële mededelingen, maar volgens verschillende
bronnen zou de Fortuna-aardappel afgeleid zijn van het ras Agria.' Is het wel veilig om een modificatie
uit te testen waarover zo weinig bekend is? In Nederland verbood de Raad van State vorig jaar nog
veldproeven met de Fortuna. Gheysen is er gerust in: 'Ik ken de eigenschappen van de Fortuna. Het is
niet de Agria, maar een afgeleide.'

Voorts bevat de Fortuna een gemuteerd gen dat hem resistent maakt tegen onkruidverdelgers. Met de
Fortuna-variant in Wetteren is dat niet zo, zegt Gheysen. 'Niet dat ik dat zwart op wit kan bewijzen,
maar BASF zou zich wel belachelijk maken als achteraf het tegendeel zou blijken.'

Over zulke transgene ggo's bestaat de vrees dat ze nog onbekende milieu- en gezondheidsrisico's
inhouden. Daarom adviseerden drie experts van de Bioveiligheidsraad tegen de proef in Wetteren. In de
publieksbevraging eind vorig jaar rezen analoge bezwaren. Net daarom, aldus het ministerie van
Volksgezondheid, zouden de proefaardappelen 'dicht bij de oppervlakte' worden gehouden.

Maar gebeurde dat wel? Want na de protestactie stelde Bart Van Droogenbroeck van het ook bij de
proef betrokken Instituut voor Landouw- en Visserijonderzoek: 'Gelukkig hebben we onze knollen
redelijk diep geplant' (DS 31 mei).

En hoe belandde de Fortuna in de proef? 'Eerst was die er niet bij betrokken', erkent professor Gheysen.
'Maar de landbouwers vroegen erom, de Boerenbond.' En die laatste zetelt inderdaad, samen met onder
andere de aardappelsector en Waalse landbouworganisaties, in de zogeheten gebruikerscommissie, die
proeven als deze begeleidt.

Maar de Boerenbond weet van niets. 'De Fortuna kwam in de gebruikerscommissie nooit ter sprake',
zegt woordvoerder Anne-Marie Vangeenberghe. 'Niet in de eerste vergadering,' bevestigt René Custers
van het VIB. 'Maar later wel. Wie daartoe de suggestie deed, kon ik in de notulen niet terugvinden.'
Rector Van Cauwenberge bevestigt dat BASF mee betaalt aan de beveiliging van het proefveld.

In Wetteren gaat het dus behalve om wetenschap, ook om marketing. 'BASF doet dit niet belangeloos',
zegt Lieve Gheysen. 'Het heeft deze proef niet nodig. Maar het kan de aardappel zo aan de landbouwers
demonstreren.'

BASF zal zijn Fortuna uiteraard zelf commercieel exploiteren. Maar klopt het dat de universiteit van
Wageningen van plan is om het patent van de ook in Wetteren uitgeteste Durph-aardappel 'aan de
meest biedende' te verkopen? 'Dat is niet de eerste bedoeling', weet Gheysen. 'Maar 't zijn Hollanders,
hé.'

Marc Reynebeau


