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It's	the	food,	my	friend!	-	Jaargang	9:	Naar	een	toekomstbestendig	voedselsysteem		
	
Debat	2:	Kan	onze	voedselproductie	zonder	chemie?	
	
	
Op	dinsdag	27	maart	2018	speelde	het	tweede	debat	van	"It's	the	food,	my	friend!"	
zich	af	in	De	Rode	Hoed	in	Amsterdam.	De	drie	hoogleraren,	plantenfysioloog	
Michel	Haring,	diergeneeskundige	Johanna	Fink-Gremmels	en	
plantenziektekundige	Corné	Pieterse,	hadden	er	wel	vertrouwen	in:	de	landbouw	
kan	zonder	chemie,	want	er	zijn	voldoende	alternatieven	voor	het	voorkomen	en	
bestrijden	van	plagen	en	ziekten,	onder	andere	in	de	microbiologie.	De	
kanttekeningen	kwamen	vooral	uit	de	zaal,	die	deze	keer	bijna	voor	de	helft	vol	
zat	met	boeren	en	agribusiness.	Dick	Veerman,	hoofdredacteur	van	Foodlog,	
modereerde	deze	keer	het	debat,	waarbij	hij	een	levendige	uitwisseling	tussen	
zaal	en	podium	tot	stand	bracht.				
	
Het	thema,	"Kan	onze	voedselproductie	zonder	chemie?"	bleek	prikkelend.	Niet	minder	
dan	28%	van	de	volle	zaal	in	de	Rode	Hoed	bestond	uit	medewerkers	van	de	landbouw-	
en	voedingsindustrie,	blijkens	de	online	publiekspeiling	met	Mentimeter.	Dat	is	een	
record	in	de	negenjarige	geschiedenis	van	de	debatreeks	"It's	the	food,	my	friend!".	Ook	
boeren,	waarvan	velen	verbonden	aan	Agrifirm,	vormden	met	16%	een	aanzienlijke	
groep.	Studenten	en	de	financiële	sector	vormden	met	6%	resp.	7%	kleinere	groepjes.	
Retail,	gezondheidszorg,	beleidsmakers,	NGO's	en	burgers	vulden	de	rest	van	de	zaal	
met	plukjes	van	3%	tot	5%.	
	
Thema:	van	dood	naar	leven?		
Het	debat	ging	over	de	vraag	of	onze	voedselproductie	zonder	chemie	kan.	De	
maatschappelijke	weerstand	tegen	middelen	als	neonicotinoïden	is	groeiende	en	de	
vraag	naar	biologische	producten	stijgt	al	twintig	jaar	continu.	Dick	Veerman	vatte	het	
thema	abstract	samen	als	"Van	dood	naar	leven."	"We	hebben	sinds	de	modernisering	
van	de	landbouw	met	grof	geweld	aan	gewasbescherming	gedaan,	maar	inmiddels	
weten	we	veel	meer	van	de	levensprocessen	boven	en	onder	de	grond.	Dan	kun	je	het	
leven	ook	op	een	andere	manier	gaan	inzetten,"	aldus	Veerman.	
	
Publiek	verdeeld	over	chemie,	maar	niet	over	bodem	
In	de	publiekspeiling	werden	twee	stellingen	gepolst.	De	ene	luidde:	"Een	gezonde	
bodem	draagt	bij	aan	de	natuurlijke	gezondheid	van	gewas,	vee	en	mens."	Die	stelling	
bleek	niet	erg	uitdagend,	want	niemand	was	het	ermee	oneens.	Meer	verdeeldheid	
bestond	over	de	stelling:	"Voor	gewasbescherming	in	de	landbouw	is	chemie	nodig."	Iets	
meer	dan	een	kwart	van	de	zaal	vond	dat	de	landbouw	zonder	chemie	kan,	en	
antwoordde	"nee".	Precies	de	helft	van	de	zaal	vond	dat	chemie	gedeeltelijk	nodig	is,	en	
iets	minder	dan	een	kwart	van	de	zaal	vond	dat	we	de	chemie	nodig	hebben,	punt	uit.	
	 	



2	

Michel	Haring:	"Het	kan	zonder	chemie"	

De	eerste	spreker	was	Michel	Haring,	hoogleraar	plantenfysiologie	aan	de	Universiteit	
van	Amsterdam.	Hij	wees	als	alternatieven	voor	chemie	op	plantbiologische	oplossingen	
(zoals	mengteelt),	biologische	bestrijding,	natuurlijke	bestrijdingsmiddelen	en	
nanodeeltjes.	Veredeling	is	daarbij	belangrijk,	want	in	de	afgelopen	tachtig	jaar	is	de	
meeste	veredeling	gericht	geweest	op	het	gebruik	van	chemie.	Willen	we	andere	
middelen	inzetten,	dan	vraagt	dat	om	een	andere	aanpak	van	veredeling.	Haring	ziet	ook	
mogelijkheden	in	de	zeer	precieze	CRISPR-Cas9	gentechnologie,	maar	dan	moet	die	wel	
open	source	worden,	zodat	de	hele	mensheid	er	wat	aan	heeft	en	ook	zijn	studenten	
ermee	aan	de	slag	kunnen.	Tot	nu	toe	heeft	de	inzet	van	gentechnologie	vooral	geleid	tot	
een	explosieve	stijging	van	het	gebruik	van	glyfosaat,	laat	hij	zien	met	een	grafiekje.	

Grote	getallen	
Haring	liet	zich	voor	zijn	verhaal	inspireren	door	getallen	uit	het	Living	Planet	Report	
2016	van	het	WWF,	die	hem	zowel	zorgen	baren	als	aansporen.	We	hebben	wereldwijd	
1½	miljard	hectare	waarop	we	landbouw	bedrijven.	Op	dat	areaal	produceren	we	
voedsel	(45%),	diervoer	(33%)	en	producten	voor	de	industrie	(16%).	Bij	elkaar	wordt	
meer	dan	tweederde,	69%	van	het	land	word	ingezet	voor	productie	van	vlees,	melk	en	
eieren.		

De	Groene	Revolutie	
Die	enorme	productie	is	vooral	het	resultaat	van	de	Groene	Revolutie,	volgens	Haring	
een	eufemisme	dat	tegenwoordig	lastig	aan	studenten	is	uit	te	leggen.	Het	revolutionaire	
aan	deze	Revolutie	was	dat	we	enorm	veel	meer	zijn	gaan	produceren,	met	inzet	van	
kunstmest,	veredeling,	en	pesticiden,	herbiciden	en	fungiciden.	Haring	toont	een	grafiek	
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van	de	opbrengt	van	maïs	in	de	VS	tussen	1880	en	1990.	Tot	ongeveer	1935	loopt	die	
lijn	vlak,	daarna	gaat	hij	stijl	omhoog.	De	opgaande	lijn	valt	samen	met	de	opkomst	van	
kunstmest.	Daarna	is	heel	veel	high	input	landbouw	ontwikkeld,	waarbij	
plantenveredeling	een	centrale	rol	vervulde.	De	veredeling	was	helemaal	gericht	op	de	
inzet	van	kunstmest	en	chemie.	
	
Voordelen	en	nadelen	
Kenmerkende	beelden	van	de	Groene	Revolutie	tonen	spuitvliegtuigjes	en	velden	zo	
groot	als	de	provincie	Utrecht	waar	één	gewas	(bijvoorbeeld	katoen)	wordt	gekweekt.	
Monocultuur,	mechanisatie	en	grootschalig	gebruik	van	chemische	hulpmiddelen	zijn	
kenmerkend	voor	de	landbouwstijl	van	deze	tijd.	De	voordelen	zijn	duidelijk:	een	grote	
oogst	en	goedkoop	voedsel.	Er	zijn	twee	grote	nadelen:	de	aanpak	richt	veel	
omgevingsschade	aan,	en	het	gewas	wordt	veel	kwetsbaarder	voor	ziekten	en	plagen.	
Een	monocultuur	is	namelijk	een	open	uitnodiging	aan	plagen	om	daar	neer	te	strijken.	
Daarom	zijn	er	zoveel	chemische	middelen	en	genetische	aanpassingen	nodig	om	de	
productie	te	handhaven.	
	
Chemie,	kunstmest	en	hoog	waterverbruik	
Op	dit	moment	wordt	er	wereldwijd	4,4	miljoen	ton	aan	bestrijdingsmiddelen	gebruikt,	
waarvan	ruim	de	helft	voor	fruitteelt	en	granen.	Het	wereldwijde	kunstmestgebruik	
bedraagt	200	miljoen	ton	per	jaar.	De	moderne	landbouwaanpak	gaat	ook	gepaard	met	
een	hoog	watergebruik:	69%	van	al	het	watergebruik	wereldwijd	gaat	naar	de	
landbouw.	Haring	wijst	erop	dat	met	het	produceren	van	bestrijdingsmiddelen	veel	geld	
valt	te	verdienen,	wat	een	belangrijke	drijfveer	voor	de	ontwikkelingen	is.	
	
Veredeling		
Hierna	focust	Haring	op	plantenveredeling.	Met	een	serie	afbeeldingen	maakt	hij	
aanschouwelijk	hoe	de	opbrengst	van	maïs	sinds	de	oertijd	is	verhoogd	door	veredeling,	
met	de	creatie	van	hybriden	in	Frankrijk	als	laatste	grote	stap.	
	
Oorspronkelijk	werd	dit	door	boeren	gedaan,	maar	in	de	20e	eeuw	is	dit	een	bloeiende	
bedrijfstak	geworden	in	Nederland.	Om	kwekers	de	kans	te	geven	hun	investering	terug	
te	verdienen,	zonder	de	voortgaande	veredeling	in	gevaar	te	brengen,	is	het	
kwekersrecht	opgezet,	een	succesvolle	aanpak.		
	
Veredeling	1.0	en	2.0		
De	basis	van	plantenverdeling	is	natuurlijke	variatie,	kruising	en	spontane	mutatie.	Op	
die	manier	zijn	overal	ter	wereld	duizenden	kleurrijke	tomatenrassen,	aardappelrassen	
en	aardbeienrassen	ontstaan.	Haring	toon	een	witte	aardbei	met	rode	zaadjes,	die	
volgens	hem	heerlijk	smaakt.	

Daarna	kwam	plantenveredeling	2.0.	Eerst	was	er	biotechnologie	die	werkt	met	
weefselkweekjes	en	het	merken	van	DNA.	Daarmee	kun	je	de	veredeling	een	stuk	
efficiënter	maken,	zonder	dat	er	sprake	is	van	genetische	modificatie.	Hierbij	moet	je	
echter	nog	steeds	naar	de	buitenkant	van	de	plant	kijken,	kruisen	en	succesvolle	
kruisingen	uitzoeken.	Je	bent	dan	nog	steeds	bezig	met	conventionele	veredeling.	

De	volgende	stap	is	gentechnologie.	Hierbij	worden	genen	van	bacteriën	of	
andere	organismen	gebruikt	om	nieuwe	eigenschappen	in	planten	te	brengen,	die	ze	
eerst	nog	niet	hadden.	Vanaf	1996	zijn	zulke	gewassen	commercieel	op	de	markt.	Er	zijn	
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in	hoofdzaak	twee	toepassingen:	gewassen	die	bestand	zijn	tegen	het	herbicide	
Roundup	(glyfosaat)	en	gewassen	die	hun	eigen	pesticide	(Bt)	produceren.		
	
Roundup	
In	2016	is	er	wereldwijd	al	185	miljoen	hectare	aan	GMO-gewassen.	Met	name	bij	soja	is	
het	aandeel	enorm:	78%	van	alle	sojabonen	is	gemodificeerd.	Bij	katoen,	maïs	en	
lijnzaad	is	dat	respectievelijk	64%,	33%	en	24%.	Het	succes	van	Roundup	Ready	soja	
heeft	ervoor	gezorgd	dat	Paraguay,	Brazilië	en	Argentinië	op	grote	schaal	zijn	ontbost	
om	soja	te	produceren	voor	het	vee	in	Europa.	Het	gebruik	van	glyfosaat	is	daardoor	
gestegen	van	ongeveer	7	miljoen	kilo	in	1992	tot	ongeveer	140	miljoen	kilo	in	2014.		
	
CRISPR-Cas9	
Plantenveredeling	3.0	is	genetische	modificatie	met	de	CRISPR-Cas9	technologie.	Dit	
wordt	"genoom	editing"	genoemd.	Het	verschil	met	gewone	genetische	modificatie	is	dat	
bij	die	laatste	vrij	grof	wordt	geknipt	in	een	genoom,	terwijl	je	met	CRISPR-Cas9	bij	één	
specifiek	basenpaar	in	een	DNA-streng	kan	knippen,	genen	kunt	uitschakelen	en	
willekeurige	basenparen	kunt	invoegen.	Je	kunt	zo	heel	gericht	genetische	
veranderingen	aanbrengen.	Deze	techniek	wordt	al	veel	toegepast	in	o.a.	tarwe,	maïs,	
rijst,	pinda's,	komkommer,	citrus,	paprika,	tomaat,	aardappel	en	sojabonen.	
	
Sla	en	meeldauw	
CRISPR-Cas9	kan	worden	toegepast	om	gewassen	resistent	te	maken	tegen	specifieke	
ziekten	of	plagen,	bijvoorbeeld	sla	tegen	meeldauw.	Resistentie	op	basis	van	één	gen	
wordt	vaak	heel	snel	doorbroken,	maar	voor	bedrijven	is	dat	juist	een	interessant	
businessmodel:	je	kunt	dan	namelijk	elk	jaar	een	nieuwe	variant	op	de	markt	brengen.	
Met	CRISPR-Cas9	kunnen	snel	nieuwe	varianten	worden	ontwikkeld.	Het	probleem	is	
wel	dat	de	genetische	bronnen	snel	opraken.	Waren	tien	jaar	geleden	bij	sla	7	
resistentiegenen	tegen	meeldauw	gebruikt		en	doorbroken,	inmiddels	zijn	er	al	32	
resistentiegenen	gebruikt	en	doorbroken.	Daarmee	zijn	de	natuurlijke	bronnen	voor	
meeldauwresistentie	bij	sla	nu	opgebruikt.	
	
Wel	of	geen	GMO?	
Bij	CRISPR-Cas9	wordt	met	een	soort	enzym-schaar	een	resistentie-gen	van	een	andere	
variëteit	van	hetzelfde	gewas	ingebracht.	Hierbij	blijven	echter	geen	genen	van	andere	
organismen	achter	in	het	DNA,	zoals	bij	oudere	vormen	van	gentech.	In	de	EU	wordt	er	
daarom	over	gesteggeld	of	dit	nu	GMO	is	of	niet.		
	
Patent	
CRISPR-Cas9	is	een	gepatenteerde	techniek.	Als	het	open	source	was	kon	iedere	student	
in	een	half	jaar	tijd	een	nieuwe	gewas	ontwikkelen.	Maar	in	de	EU	heeft	dat	nu	geen	zin,	
het	patentbureau	zal	geen	toestemming	geven.	Elders	in	de	wereld	wordt	CRISPR-Cas9	
echter	al	massaal	gebruikt	om	nieuwe	gewassen	te	ontwikkelen.	In	Nederland	weten	we	
nog	niet	of	we	dit	kunnen	gaan	inzetten.	

Al	met	al	roept	CRISPR-Cas9	bij	Michel	Haring	gemengde	gevoelens	op.	Het	geeft	
ongekende	mogelijkheden,	maar	er	zijn	ook	veel	gevaren	en	beperkingen.	Er	zijn	
bovendien	andere	ontwikkelingen	in	de	gewasbescherming,	die	goede	alternatieven	
bieden	voor	chemie.		
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Biologische	bestrijding	en	natuurlijke	middelen	
Michel	Haring	is	enthousiast	over	biologische	bestrijding:	het	inzetten	van	rovers	om	
schadelijke	insecten	weg	te	halen.	In	de	kasteelt	heeft	dit	het	gebruik	van	chemische	
middelen	sterk	omlaag	gebracht.	Om	biologische	bestrijding	te	optimaliseren	is	
veredeling	nuttig,	bijvoorbeeld	om	tomatenplanten	minder	harig	te	maken,	zodat	de	
sluipwespen	die	de	witte	vlieg	doden,	niet	in	de	haren	verstrikt	raken.		
Ook	natuurlijke	bestrijdingsmiddelen	zijn	een	belangrijke	oplossing.	Daarbij	dienen	
planten	vaak	als	inspiratie.	"De	haartjes	op	tomatenplanten	zijn	een	soort	chemisch	
fabriekje".	
	
Mengteelt	en	plantbiologie	
Een	belangrijke	categorie	vormen	de		plantbiologische	oplossingen.	Dit	zijn	
beheertechnische	oplossingen	zoals	mengteelt	(intercropping),	permacultuur	en	
boslandbouw.	Mengteelt	is	een	techniek	die	steeds	meer	commercieel	wordt	toegepast	
om	de	enorme	ziektedruk	in	monoculturen	te	voorkomen.	Haring	laat	zien	hoe	er	in	
China	nu	vier	soorten	rijst	naast	elkaar	worden	geplant,	die	door	een	gespecialiseerde	
machine	gescheiden	worden	geoogst.	Bij	mengteelt	speelt	de	ondergrondse	
communicatie	tussen	planten	een	grote	rol;	deze	kan	op	allerlei	manieren	invloed	
hebben	op	de	productie.	Haring	doet	hier	onderzoek	naar.		
	
Nanotechnologie	
Haring	noemt	ook	een	niet-biologische,	hightech	oplossing:	nanodeeltjes.	Daarmee	
kunnen	bestrijdingsmiddelen	gemaakt	worden	die	bijvoorbeeld	niet	op	de	bodem	
terecht	komen,	of	die	biologische	mechanismen	in	de	plant	aanschakelen.	Volgens	
Haring	is	daar	veel	potentieel.	Van	gevaren	rept	hij	niet.	
	
Toekomstmuziek	
Hoe	ziet	de	toekomst	eruit?	Haring	is	sterk	van	mening	dat	het	niet	nodig	is	om	chemie	
te	gebruiken.	Resistentieveredeling	is	zinvol,	maar	de	manier	waarop	het	nu	gebeurt	
vind	hij	niet	goed:	er	is	veel	meer	aandacht	nodig	voor	ecologie	en	biologische	
beheersing.	Helaas	steunt	de	Nederlandse	regering	vooral	de	hightech	scenario's.	Daar	is	
in	2016	acht	miljoen	euro	voor	uitgetrokken.		
	
Hightech	toekomst	
Een	hightech	oplossing	tegen	ziekten	en	plagen	is	om	alles	in	gesloten	systemen	te	doen,	
zoals	in	Japan	al	gebeurt	in	grote	koepels.	Deze	werden	ontwikkeld	om	radioactieve	
neerslag	na	de	kernramp	in	Fukushima	tegen	te	houden.	Je	kunt	dan	ook	drones	gaan	
inzetten	voor	gerichte,	geautomatiseerde	bescherming.	
	
Agro-ecologische	toekomst	
Haring	voelt	meer	voor	een	agro-ecologische	aanpak,	waarbij	wordt	gewerkt	met	
plantbiologische	oplossingen	en	interacties	tussen	planten	en	microbioom.	Bij	deze	
aanpak	hoort	wel	een	lagere	vleesconsumptie,	meer	lokale	productie,	en	meer	
diversiteit.	Haring	ziet	voor	zich	dat	zowel	de	kleinschalige,	zelfvoorzienende	landbouw	
in	ontwikkelingslanden	als	de	industriële	landbouw	doorontwikkelen,	meer	kennis	van	
ecosystemen	incorporeren,	en	verduurzamen	richting	diversified	agro-ecological	farming	
systems.		
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Zaaldiscussie	
In	reactie	op	de	lezing	voelt	Dick	Veerman	eerst	Haring	aan	de	tand	over	het	voeden	van	
de	wereld.	Kan	dat	zonder	chemie?	Haring	zegt	daarop	ronduit	"ja".	Van	de	drie	sprekers	
is	Haring	het	meest	expliciet	over	landbouwbeleid,	met	een	duidelijke	voorkeur	voor	
een	chemievrije	aanpak.		

Veerman	suggereert	dat	voor	de	aanpak	die	Michel	Haring	voorstaat,	ook	een	
ander	maatschappijbeeld	nodig	is.	Haring	antwoordt	hierop	dat	de	jeugd	hierin	de	oude	
mannen	voorgaat	en	dat	de	wetenschap	meer	los	moet	zien	te	komen	van	het	
economisch	verdienmodel.		Als	je	de	chemie	wilt	verduurzamen,	is	het	huidige	
topsectorenbeleid	contraproductief,	zegt	hij,	want	dat	kijkt	alleen	naar	het	
verdienmodel,	en	niet	naar	duurzaamheid.	Duurzaamheid	zou	voorop	moeten	staan.	
	 Na	enige	druk	van	de	moderator	beaamt	Haring,	naar	aanleiding	van	een	vraag	
van	een	van	eigen	studenten	in	de	zaal,	dat	in	ontwikkelingslanden	met	sterk	verarmde	
bodems	en	een	tekort	aan	mest,	de	landbouw	niet	kan	zonder	aanvoer	van	nutriënten	
van	buiten.	"Dan	moet	je	misschien	toch	een	beetje	chemie	toevoegen."	

De	boeren	in	de	zaal	waren	verdeeld.	Sommige	boeren	vertelden	vooral	hoe	ze	
hun	best	deden	om	het	gebruik	van	kunstmest	en	bestrijdingsmiddelen	af	te	bouwen.	
Rob	van	de	Lindeloof,	Directeur	Inkoop	&	Marketing	van	boerencoöperatie	Agrifirm,	
stond	op	het	standpunt	dat	we	gedeeltelijk	zonder	chemie	kunnen,	maar	voorlopig	niet.	
"We	kunnen	de	efficiëntie	van	chemie	nog	niet	missen.	Van	A	naar	Z	komen	kost	tijd.	We	
moeten	eerst	van	A	naar	B.	Er	moet	ook	een	verdienmodel	voor	de	boeren	zijn."	
	
Fink-Gremmels	en	Pieterse:	"We	moeten	het	leven	bevorderen	van	
alle	microbioom	die	ons	omgeeft"	
	

	
	

	

Johanna	Fink-Gremmels	en	Corné	Pieterse	hielden	een	duopresentatie	over	de	grote	rol	
van	het	microbioom	bij	de	gezondheid	en	groei	van	planten	en	dieren.		
Fink-Gremmels	belichtte	daarbij	als	diergeneeskundige	en	farmacoloog	het	menselijke	
aspect	en	de	veeteelt.	Corné	Pieterse	keek	als	plantenziektekundige	vooral	naar	het	
plantaardige	en	landbouwkundige	deel.	
	
Suiker	in	ruil	voor	weerstand,	bescherming	en	voeding	
Pieterse	begon	met	het	beeld	van	een	1000-jarig	eik.	Hoe	is	het	mogelijk	dat	zo'n	
organisme	1000	jaar	oud	kan	worden	en	alle	mogelijke	ziekten	en	bedreigingen	
weerstaan?	Hij	gaf	zelf	het	antwoord:	dat	komt	omdat	de	eik	heel	veel	gebruik	maakt	
van	het	microbioom.	Er	zit	meestal	evenveel	biomassa	onder	de	grond	als	erboven.	
Planten	zetten	zonne-energie	om	in	suikers	en	energie,	maar	20%	daarvan	verdwijnt	in	
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de	bodem.	Daarmee	voedt	de	boom	micro-organismen.	En	de	micro-organismen	leveren	
allerlei	stoffen	die	goed	zijn	voor	de	plant.	
	
90%	van	alle	ziekten	gelinkt	aan	de	darmbacteriën	
Bij	dieren	is	iets	soortgelijks	aan	de	hand.	Ons	menselijk	lichaam	bevat	meer	bacteriële	
cellen	dan	lichaamseigen	cellen.	Wat	bij	een	boom	de	wortels	en	de	bodem	zijn,	zijn	bij	
een	mens	de	darmen	en	de	darminhoud.	Het	microbioom	dat	daar	huist,	stuurt	70%	van	
de	lichaamseigen	afweer	aan	die	wordt	opgebouwd,	zo	vertelde	Fink-Gremmels.	
Inmiddels	is	duidelijk	dat	90%	van	alle	ziektes	die	we	kennen,	van	obesitas	tot	diabetes	
to	autisme	tot	Alzheimer,	een	kleinere	of	grotere	relatie	hebben	met	het	microbioom.	
	
Goede	bestrijding	van	ziekten	van	groot	belang	
Zowel	bij	dieren	als	planten	blijkt	het	microbioom	een	doorslaggevende	rol	te	spelen	in	
zowel	stressbestendigheid,	ziekteresistentie	als	de	nutriëntenopname.	Pieterse	liet	met	
foto’s	zien	hoe	planten	beter	presteren	bij	een	gezond	microbioom	in	de	bodem.		

Een	goede	bestrijding	van	ziekten	en	plagen	is	van	groot	belang	als	we	de	
wereldvoedselproductie	willen	opkrikken,	zegt	Pieterse.	Want	25%	van	alle	productie	
gaat	hieraan	nog	voor	de	oogst	verloren.	En	de	klimaatverandering	zorgt	voor	nieuwe	
ziekteverwekkers.	
	
Chemische	aanpak	zorgt	voor	resistente	pathogenen	
De	oude	aanpak	in	de	landbouw	is	om	bestrijdingsmiddelen	in	te	zetten,	net	zoals	in	de	
geneeskunde	altijd	veel	antibiotica,	antiparasitaire	middelen	en	ontstekingsremmers	
zijn	ingezet.	Maar	antibiotica	kunnen	het	microbioom	in	de	darmen	flink	verzieken.	
Bestrijdingsmiddelen,	net	als	antibiotica	in	de	artsenij,	leveren	op	den	duur	vooral	
resistente	ziektekiemen	en	plagen	op.	En	sommige	resistente	ziektekiemen	komen	in	het	
milieu	en	veranderen	daar	het	hele	microbioom,	met	mogelijk	desastreuze	gevolgen.			
	
Leven	niet	bestrijden,	maar	bevorderen	
Bestrijden	is	daarom	geen	goed	idee:	we	moeten	juist	het	leven	bevorderen	van	alle	
microbioom	dat	ons	omgeeft,	aldus	Fink-Gremmels.		

Pieters	laat	foto's	van	labproeven	zien,	waarbij	planten	in	een	bodem	met	gezond	
microbioom	en	in	een	bodem	met	verarmd	microbioom	worden	blootgesteld	aan	
ziektekiemen	(Rhizoctonia).	De	planten	in	de	gezonde	grond	worden	nauwelijks	
aangetast	door	de	ziekte	en	groeien	veel	beter	dan	de	planten	in	de	verarmde	grond:	die	
worden	ziek.	

Ook	in	het	veld	werkt	dat.	Pieters	toon	foto's	van	een	veld	met	tarwe	in	de	
Flevopolder.	Links	zien	we	grond	met	de	tarwehalmdoder,	rechts	grond	met	diezelfde	
ziektekiem,	maar	ook	veel	goedaardige	bacteriën.	In	dat	deel	staat	de	tarwe	er	dan	ook	
prachtig	bij,	terwijl	de	tarwe	aan	de	verarmde	kant	ziekelijk	oogt.	"Goedaardige	
organismen	beschermen	de	plant	tegen	ziekte",	vat	Pieters	samen.	

Zowel	in	de	veehouderij	als	de	akkerbouw	kun	je	daarom	probiotica	en	prebiotica	
inzetten	om	de	chemie	terug	te	dringen,	stellen	de	twee	wetenschappers,	bijvoorbeeld	
met	bacteriële	zaadcoatings	of	bacteriënspray	in	de	varkensstal.	Net	zoals	mensen	veel	
baat	kunnen	hebben	bij	poeptransplantatie,	kun	je	in	de	landbouw	de	grond	verbeteren	
met	grondtransplantatie.	
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Discussie	
	
Wanneer	wordt	dit	realiteit?	
Dick	Veerman	vraagt	wanneer	ziektebestrijding	met	micro-organismen	nu	praktisch	
mogelijk	wordt.	Pieterse	antwoordt	dat	we	eerst	meer	inzicht	moeten	krijgen	welke	
planteigenschappen	betrokken	zijn	bij	het	microbioom.	Een	groot	probleem	daarbij	is	
dat	er	de	afgelopen	100	jaar	niet	is	veredeld	op	interactie	met	het	microbioom,	
integendeel.	De	chemische	aanpak	tast	het	microbioom	in	de	bodem	juist	aan.	
	
Boerendiscussie	
Er	zaten	flink	wat	boeren	in	de	zaal.	Dick	Veerman	liet	ze	allemaal	opstaan	en	vroeg	
verschillenden	van	hen	om	een	reactie.	

Heleen	Lansink	uit	Haaksbergen	vertelde	dat	haar	man,	officieel	gediplomeerd	
kroosteler,	bezig	is	het	restproduct	van	eendenkroos	-	dat	een	plaatsgenoot	gebruikt	
voor	het	maken	van	plastic	-	toe	te	passen	in	de	eiwittransitie	voor	hun	koeien.	Verder	
willen	ze	koolstof	toe	gaan	voegen	aan	de	mest	om	die	te	laten	rijpen	waardoor	de	
kunstmest	achterwege	kan	blijven.	

Ook	een	melkveehouder	uit	Friesland	geeft	aan	dat	hij	er	samen	met	zijn	
buurman	naar	streeft	om	de	kringloop	meer	te	sluiten,	de	mest	beter	te	benutten	en	
daarmee	de	kunstmest	af	te	bouwen.	"We	zijn	op	de	goede	weg."	

Zijn	buurman,	de	akkerbouwer,	voegt	desgevraagd	door	Dick	Veerman	toe	dat	de	
antibiotica	in	de	mest	van	de	koeien	daarbij	wel	een	zorgpuntje	is.	Hij	heeft	daarom	om	
strorijke,	composteerbare	mest	gevraagd.	Maar	het	is	nog	niet	zover.	"De	stal	moet	er	
nog	komen.	Dat	is	een	gewaagde	sprong.	Maar	ik	ben	ervan	overtuigd:	hoe	gezonder	de	
bodem,	hoe	gezonder	de	plant."	
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"Biologische	boeren	gebruiken	ook	steeds	meer	chemie"	
Michiel	van	Andel,	die	een	gangbaar	akkerbouwbedrijf	in	de	Noordoostpolder	heeft,	
kwam	met	een	sterker	tegengeluid.	"Ik	werk	samen	met	biologische	boeren.	Maar	wat	ik	
in	de	praktijk	zie,	is	dat	er	steeds	meer	chemie	wordt	gebruikt,	ook	door	biologische	
boeren.	Het	gaat	dan	niet	om	synthetische	chemie,	maar	om	organische	chemie.	Die	
middelen	zijn	ook	giftig.	Vaak	zijn	ze	zelfs	giftiger	en	minder	effectief,	zodat	ze	vaker	
worden	gespoten.	Ik	heb	het	dan	over	een	middel	als	Spinosad.	Op	dit	moment	kunnen	
we	niet	zonder	chemie."	
	
Geen	boer	is	blij	als	hij	de	spuit	pakt	
Een	andere	jonge	boer,	Johan	Barendregt	uit	Schermer,	stelde	dat	alle	boeren	wel	van	de	
chemie	afwillen,	maar	de	praktijk	is	weerbarstig:	"Of	je	als	boer	nu	gangbaar	of	bio	bent,	
je	bent	niet	blij	als	je	de	spuit	pakt.	Het	is	een	kostenpost.	Ik	denk	dat	er	veel	te	winnen	
is	met	het	microbioom,	maar	hoe	lang	duurt	het	om	dat	uit	te	dokteren?	Corné	Pieterse	
vertelde	dat	je	maar	10%	goede	grond	bij	slechte	grond	hoeft	te	mengen	om	het	
microbioom	ervan	te	veranderen.	Maar	ik	heb	150	hectare	grond.	Dan	ben	ik	de	rest	van	
mijn	carrière	bezig	om	grond	te	verplaatsen.	Het	wordt	gepresenteerd	alsof	het	
makkelijk	is.	Maar	het	is	zo	verdomd	moeilijk."		

Barendregt	wijst	er	ook	op	dat	het	economische	verdienmodel,	waar	Haring	op	
afgeeft,	niet	alleen	iets	van	de	agrochemische	sector	is:	"Dat	geldt	ook	voor	de	
biologische	middelen,	voor	de	producten	van	Koppert.	Die	vertegenwoordiger	van	
Koppert	trekt	een	plant	uit	de	grond	en	zegt:	kijk	eens	wat	een	mooie	wortels.	Maar	
daarmee	heb	ik	er	nog	geen	zicht	op	hoe	dat	bij	mij	op	het	land	gaat	uitpakken.	Het	
maakt	mij	niet	uit	of	ik	chemie	of	biologie	gebruik,	ik	wil	het	gewoon	snappen."	
	
Niet	domineren,	maar	faciliteren	
Een	duidelijk	pro-geluid	komt	van	Arnold	van	Woerkom,	die	aardappelen	en	uien	teelt	
in	de	Noordoostpolder.	Hij	noemt	zichzelf	een	"ecologisch	teler",	ofschoon	hij	niet	
officieel	biologisch	werkt.	"Ik	heb	mijn	eigen	kennisnetwerk	gecreëerd	en	ben	in	de	
grond	gedoken.	Ik	heb	de	bodemecologie	beter	leren	begrijpen.	Het	
communicatienetwerk	van	schimmels	is	bijvoorbeeld	heel	belangrijk.	Wat	wij	op	het	
bedrijf	doen	is:	niet	chemisch	domineren,	maar	faciliteren	met	natuurlijke	hulpstoffen.	
Aan	de	boeren	die	ermee	worstelen	zeg	ik:	kom	maar	bij	ons	kijken."		
Dick	Veerman:	"Haal	je	net	zo	veel	van	je	akkers	als	een	gangbare	boer?"		
Arnold:	"Ja,	zeker	weten!"	
	
Phytophthora:	CRISPR-Cas9	of	biologische	veredeling?	
Een	boer	in	de	zaal	vraagt:	"Is	het	niet	makkelijker	om	chemievrij	te	gaan	werken,	als	we	
CRISPR-Cas9	volop	gaan	toepassen,	bijvoorbeeld	tegen	phytophthora?"	
Michel	Haring	herhaalt	zijn	standpunt	dat	CRISPR-Cas9	gebruikt	zou	kunnen	worden,	
mits	als	open	source	instrument.	Edith	Lammerts	van	Bueren,	hoogleraar	Biologische	
Plantentveredeling,	wijst	erop	dat	er	op	dit	moment	al	meer	dan	10	nieuwe	rassen	
bestaan	die	resistent	zijn	tegen	phytophthora,	ontwikkeld	via	klassieke	verdeling.	
"Daarvoor	is	CRISPR-Cas9	niet	nodig."	
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Bedrijven	en	aandeelhouders	
Een	jonge	vrouw	van	het	Slow	Food	Youth	Network	vraagt	aan	de	bedrijven	in	de	zaal:	
"Wat	gaan	jullie	veranderen	om	minder	chemie	te	gebruiken?	Jullie	bedrijfsvoering	is	nu	
gebaseerd	op	één	pijler,	namelijk	winst	maken.	Hoe	gaan	jullie	de	aandeelhouders	
overtuigen	om	hiermee	aan	de	slag	te	gaan?"	
Dick	Veerman	geeft	het	woord	aan	Hinse	Boontra,	lobbyist	bij	Bayer	in	Nederland.	Hij	
stelt	dat	we	in	de	toekomst	alle	aanpakken	nodig	hebben:	chemie,	biologie	en	
precisielandbouw.	Die	nuance	in	het	debat	mist	hij	een	beetje,	zegt	hij.	En	ja,	dat	moet	
ook	rendement	voor	aandeelhouder	opleveren.	Maar	winst	is	niet	enige	doel.	"We	
bedienen	ook	boeren	die	gebruik	willen	maken	van	onze	middelen."	En:	"Als	je	geen	
rendement	haalt,	heb	je	geen	geld	om	investeringen	te	doen."	
De	vrouw	van	Slow	Food	Youth	Network:	"Rendement	is	geen	rendement	voor	de	
toekomst	als	we	de	bodem	uitputten."		
Dick	Veerman	kapt	deze	discussie	af	door	te	stellen	dat	dit	ook	een	vraagstuk	voor	de	
maatschappij	is,	niet	alleen	voor	Bayer.	
	

	
	
De	rol	van	de	lobby	
De	laatste	vragensteller,	Willem	Koopman,	komt	met	kritiek	op	de	agrochemische	lobby.	
Hij	heeft	een	veredelingsbedrijf	en	werkt	met	schimmels	en	bacteriële	coatings.	
Koopman:	"Ik	zit	in	de	gewasbeschermingscommissie	van	Plantum	en	daar	merk	ik	dat	
de	lobby	voor	chemische	middelen	zeer	sterk	is.	Als	we	toelating	willen	voor	tijmolie	of	
bier	als	natuurlijke	bestrijding,	mag	dat	in	Nederland	eventjes,	maar	vervolgens	gaat	de	
chemische	lobby	er	met	EU-regels	voor	liggen.	De	Nederlandse	overheid	laat	dat	gewoon	
gebeuren.	We	mogen	dus	geen	bier	gebruiken	op	het	land,	maar	wel	chemische	
middelen."	
Michel	Haring	voegt	toe:	"Ik	ben	betrokken	bij	een	onderzoek	naar	het	gebruik	van	
natuurazijn	tegen	onkruiden.	Mijn	studenten	waren	stomverbaasd	toen	Nefyto	een	
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lobby	op	gang	bracht	om	azijn	te	onderwerpen	aan	Europese	toelatingsverplichtingen.	
Alles	wordt	met	hand	en	tand	van	het	veld	gehouden."	

Hinse	Boonstra,	lobbyist	bij	Bayer,	reageert	na	afloop	op	de	aanval	van	Koopman.	
"In	de	publieke	opinie	bestaat	het	idee	dat	alles	wat	natuurlijk	is,	beter	is	dan	chemie.	
Maar	er	zijn	genoeg	voorbeelden	van	biologische	stoffen	die	net	zo	gevaarlijk	of	
gevaarlijker	zijn.	Wij	hebben	ook	producten	met	een	heel	laag	risico,	bijvoorbeeld	
Contans,	en	ook	dat	moeten	we	aan	alle	toetsingen	onderwerpen.	Je	kunt	niet	bij	
voorbaat	zeggen	dat	een	product	als	bier,	waar	alcohol	inzit,	onschadelijk	is.	Er	zijn	veel	
stoffen	waarvan	we	vroeger	dachten:	dat	is	prima.	En	later	kom	je	erachter	dat	het	
negatieve	bijeffecten	heeft.	De	voorzorgsmaatregelen	die	voor	chemische	middelen	
gelden,	moeten	ook	voor	andere	middelen	gelden."	
	
	
Alexis	de	Roode	
	
Het	volgende	debat	in	de	serie	It's	the	food,	my	friend!	vindt	plaats	op	dinsdag	24	april	
2018	in	De	Rode	Hoed	in	Amsterdam.	Thema:	Technologische	revolutie	in	de	
voedselketen.	Met	Melanie	Peters,	Paul	van	Ham	en	Anne	Bruinsma.	Moderator:	Joszi	
Smeets.	
		
Organisatie:	Wouter	van	der	Weijden,	Stichting	Centrum	voor	landbouw	en	Milieu,	Bert	
van	Ruitenbeek,	bureau	Ecominds	en	Felix	Rottenberg,	in	samenwerking	met	de	Rode	
Hoed.	
	
	
	


