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Abstract 
 
Deze masterproef behandelt de richting van het toekomstige landbouwonderzoek en 

landbouwmodel. Na een bondige bespreking van genetisch gemodificeerde organismen 

(GGO’s) en ‘agro-ecologie’ worden een aantal bedenkingen besproken betreffende de risico-

evaluatie en productiviteitstoename van GGO’s en de mogelijke schadelijke ecologische en 

sociale gevolgen ervan. Daarna wordt het potentieel beschreven van ‘agro-ecologie’ inzake 

een verhoging van de productiviteit, een stijging van rurale inkomens, een toename van de 

voedingswaarde van voedsel en een verhoogde weerbaarheid tegen klimaatverandering. 

 

De masterproef richt zich specifiek op de rol van landbouwonderzoek in de transitie naar een 

duurzamer landbouwmodel, en de vraag waarom ‘agro-ecologie’ vooralsnog onderbelicht 

blijft in het landbouwonderzoek. Deze masterproef wijst op het bestaan van een 

‘technologisch regime’ waarbij de dominantie van ‘genetische modificatie’ de opkomst van 

alternatieve processen van ‘agro-ecologische modificatie’ uitsluit. De wijze van 

landbouwonderzoek in dit regime wordt bepaald door een reductionistisch paradigma en een 

lineair top-down technologietransfermodel.  

 

Het tweede deel van deze masterproef gaat op zoek naar manieren om dit technologisch 

regime te doorbreken. Ze argumenteert dat het promoten van een meer participatieve en meer 

bottom-up benadering van publiek landbouwonderzoek cruciaal is in de schaalvergroting van 

agro-ecologische manieren van landbouwonderzoek. Op deze manier kan ruimte gecreëerd 

worden voor de transitie naar een duurzamere landbouw met meer aandacht voor ‘agro-

ecologie’. De volgende elementen worden benadrukt: het promoten van ‘participation 

innovation development’ (PID), het belang van een onderwijshervorming, het belang van 

interdisciplinariteit en meer aandacht voor sociaalwetenschappelijk onderzoek bij 

landbouwonderzoek, de rol van processen van ‘social learning’ binnen de Consultative Group 

on International Agricultural Research (CGIAR) en een toename van publieke financiering 

van landbouwonderzoek. Tot slot wordt gewezen op het bestaan van de Global Conference on 

Agricultural Research for Development (GCARD) als aangewezen beleidsarena om deze 

ideeën in de praktijk om te zetten.  
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1. INLEIDING 

 

Er is steeds meer sprake van een nieuwe ‘voedselcrisis’. Sinds de spectaculaire stijging van de 

voedselprijzen in de periode 2007-2008 verwierf de bestrijding van honger en armoede 

opnieuw een prominente plaats op de wereldwijde beleidsagenda. Dat leidde tot de oprichting 

van een ‘High Level Task Force on the Global Food Crisis’ door de Verenigde Naties.  Ook 

de G8 werd zich bewust van de urgentie van de voedselcrisis: “There is an urgent need for 

decisive action to free humankind from hunger and poverty… We therefore agree to act with 

the scale and urgency needed to achieve sustainable global food security. To this end, we will 

partner with vulnerable countries and regions to help them develop and implement their own 

food security strategies, and together substantially increase sustained commitments of 

financial and technical assistance to invest in those strategies” (G8 2009 Summit, 2009).  

 

De huidige voedselcrisis speelt zich daarenboven af tegen de achtergrond van een 

wereldwijde klimaat-, landbouw- en energiecrisis. De effecten van de klimaatverandering 

slaan sneller en intensiever toe dan verwacht en de menselijke druk op bestaande ecosystemen 

neemt toe (International Panel on Climate Change, 2007, p. 13; Raupach en Canadell in 

Freibauer et al., 2011, p. 14). Milieudegradatie en uitputting van natuurlijke hulpbronnen 

hebben een diepe impact op bestaande landbouwgronden en het huidige landbouwmodel. 

Vruchtbare gronden zullen verloren gaan door bodemuitputting, verzilting en contaminatie, 

terwijl toegenomen waterschaarste de voedselproductie en het behoud van ecosystemen zal 

aantasten (IAASTD, 2009a, p. 2; International Panel on Climate Change, 2007, p. 9; Pretty et 

al., 2006, p. 1116). Ontbossing en de teelt van monoculturen leiden tot een verlies aan 

biodiversiteit en ecologische weerbaarheid. De opwarming van de aarde leidt ondertussen tot 

een toename van het aantal extreme weerfenomenen (orkanen, stormen, droogtes en 

overstromingen) en zo tot schade aan gewassen en een verspreiding van ziekten en 

epidemieën. Ook de stijging van de zeespiegel kan catastrofale effecten hebben voor de 

landbouwproductie (International Panel on Climate Change, 2007, p. 13). Dit alles vindt 

plaats in een context van een groeiende wereldbevolking. De Verenigde Naties schatten dat de 

totale wereldbevolking in 2050 zal stijgen tot negen miljard mensen (Verenigde Naties, 

2009). 
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De impact van klimaatverandering op de landbouw zal in de eerste plaats de meest arme en 

gemarginaliseerde bevolkingslagen treffen. Deze zijn voor hun overleven sterk afhankelijk 

van landbouw en beschikken vaak over onvoldoende middelen tot adaptatie (Wereldbank, 

2007, p. 1). Kleine boeren, vissers, overlevingslandbouwers en pastoralisten in het Zuiden 

zijn daarenboven slachtoffers van een klimaat- en landbouwcrisis waarvoor ze niet zelf de 

hoofdverantwoordelijkheid dragen (Stern, 2006, p. 7). Het lot van deze kleinschalige boeren 

dient dus een centrale plaats te verwerven in het debat over de landbouwmodellen van de 

toekomst. Veertig percent van de wereldbevolking hangt voor de instandhouding van zijn 

levensonderhoud af van landbouw, terwijl zeventig percent van de wereldwijde armen in 

rurale gebieden leeft en voor zijn overleven direct afhankelijk is van landbouw. Tegelijk 

wordt veertig percent van de wereldwijde landoppervlakte in beslag genomen door 

landbouwactiviteiten. De landbouwsector is daarenboven verantwoordelijk voor dertig 

percent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (IAASTD, 2009a, pp. 2-3). 

 

Een transitie naar een ‘duurzamer’ landbouwmodel lijkt onontkoombaar. Daarbij zullen het  

streven naar ecologische en sociale duurzaamheid, sociale gelijkheid, de bestrijding van 

honger, armoede en ziektes, de verbetering van het levensonderhoud in rurale gebieden en de 

bestrijding van de klimaatopwarming centraal staan (IAASTD, 2009a, p. 5). Weinigen 

trekken dit in twijfel. Aanzienlijke discussie bestaat er echter wel over hoe zo een transitie er 

juist moet uitzien, en wat de meest effectieve strategie is om hiertoe te komen. Er woedt een 

hevig debat tussen voor- en tegenstanders van het huidige industriële landbouwmodel1.  

 

Voorstanders, waaronder de agro-industrie stellen dat een verdere verspreiding van genetisch 

gemodificeerde organismen (GGO’s) een noodzakelijk wapen is in de strijd tegen 

klimaatverandering, honger en armoede2. De verdere expansie van GGO’s in de 

landbouwsector is volgens hen de meest aangewezen manier om de wereldwijde honger en 

                                            
1 Deze is het product van de zogenaamde ‘Groene Revolutie’ (zie verder), en richt zich sinds het 
midden van de jaren 1990 steeds meer op de promotie van genetisch gemodificeerde organismen 
(GGO’s). 
2 Hoewel industriële landbouw niet enkel betrekking heeft op GGO’s, wordt hier de laatste jaren vanuit 
de agro-industrie wel steeds nadrukkelijker op ingezet. De teelt van GGO’s bedroeg in 2007 2,4 % van 
het totale landbouwareaal (114 miljoen hectare), terwijl het in 2009 reeds 134 miljoen hectare innam. 
De voornaamste GGO-gewassen zijn: soja (77 %), katoen (49 %), maïs (26 %), koolzaad (21 %) en 
suikerbiet (9 %). Ze hebben gewoonlijk één of twee eigenschappen: herbicidetolerantie en/of 
insecticidenresistentie (http://www.gmo-
compass.org/eng/agri_biotechnology/gmo_planting/257.global_gm_planting_2009.html).  
 
 

http://www.gmo-compass.org/eng/agri_biotechnology/gmo_planting/257.global_gm_planting_2009.html
http://www.gmo-compass.org/eng/agri_biotechnology/gmo_planting/257.global_gm_planting_2009.html
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ondervoeding te bestrijden en bij te dragen aan een transitie naar een milieuvriendelijkere 

landbouw. Er is in deze vaak sprake van de noodzaak van een ‘Nieuwe Groene Revolutie in 

Afrika’ (Toenniessen et al., 2008, p. 239). Eerder dan vraagtekens te stellen bij het industriële 

model van de ‘Groene Revolutie3’ pleiten voorstanders om verder te gaan op de ingeslagen 

weg van industriële en grootschalige landbouw, waarin GGO’s een steeds grotere rol zullen 

spelen. Ze benadrukken dat er geen werkbare alternatieven bestaan.  

 

Tegenstanders benadrukken dat een landbouwmodel dat steeds afhankelijker wordt van 

GGO’s allesbehalve ‘duurzaam’ is. Ze benadrukken dat dit landbouwmodel de voortzetting is 

van het industriële model van de ‘Groene Revolutie’ die onvoldoende de negatieve sociale en 

ecologische externaliteiten hiervan aanpakt. Tegenstanders wijzen op het potentieel van 

alternatieve ‘agro-ecologische’ praktijken en technieken om een transitie naar een 

‘duurzamere’ landbouw te bewerkstelligen. Zij bepleiten een ‘echte’ Groene Revolutie. 

 

Deze masterproef zal zich om deze redenen verder toespitsen op GGO’s en agro-ecologie. 

 

Een aantal prangende vragen dringen zich op. Komt de rooskleurige voorstelling van GGO’s 

door de agro-industrie wel overeen met de realiteit, en klopt het dat er geen werkbare 

alternatieven bestaan? Wat is het potentieel van ‘agro-ecologie’ in de strijd tegen 

klimaatverandering, honger en armoede? En hoe komt het dat agro-ecologie onderbelicht 

blijft in landbouwonderzoek? Deze vragen worden behandeld in het eerste deel van deze 

masterproef. 

 

Het tweede hoofdstuk focust bondig op zowel GGO’s als agro-ecologie. Hieruit zal blijken 

dat een aantal vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de massale promotie van GGO’s, 

terwijl het potentieel van agro-ecologie veelbelovend lijkt als wapen in het gevecht tegen 

honger en de strijd tegen klimaatverandering.  
                                            
3 De ‘Groene Revolutie’ ontstond in de jaren 1960. Het is een specifiek landbouwmodel dat sterk 
geïnspireerd is door het modernistische gedachtegoed. Het gaat uit van de massale toevoeging van 
externe productiefactoren (chemische meststoffen, pesticiden, herbiciden, aangepaste zaden), 
irrigatie, en simplificatie en mechanisering van landbouwsystemen (o.a. via het promoten van 
grootschalige monoculturen). Dit modernistische en industriële model is gebaseerd op een coherent 
‘technologiepakket’ dat via een ‘technologietransfermodel’ doorgegeven wordt aan boeren. Het focust 
zich in de eerste plaats op de verhoging van de productiviteit. Het leidde tot een productiviteitsstijging 
van de landbouw met een multiplicator van 2.5. Critici formuleren echter ernstige vragen bij de 
negatieve sociale en ecologische externaliteiten ervan (Labbouz en Treyer, 2012, p. 154). Ze stellen 
dat dit model onder meer leidde tot ontbossing, een dalende biodiversiteit en een groeiende 
landproblematiek. 
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In een derde hoofdstuk wordt de vraag gesteld hoe het komt dat agro-ecologie vooralsnog 

onder de oppervlakte blijft. Deze masterproef argumenteert dat er sprake is van een dominant 

‘technologisch regime’ waarbij de dominantie van processen van ‘genetische modificatie’ de 

opkomst van alternatieve processen van ‘agro-ecologische’ modificatie uitsluit. Binnen een 

dergelijk regime spelen landbouwonderzoek en ‘innovatie’ een cruciale rol. Het huidige 

denken over landbouwinnovatie en -onderzoek wordt immers sterk bepaald door een 

reductionistische visie op ‘innovatie’. De manier waarop vandaag aan landbouwonderzoek 

wordt gedaan, is sterk beïnvloed door de idee van een lineair en universalistisch top down 

‘technologietransfermodel’. Externe technologische innovaties worden hierin ontwikkeld in 

laboratoria en vervolgens opgedrongen aan landbouwers. Een dergelijk model houdt 

onvoldoende rekening met de complexiteit en diversiteit van de verschillende ecosystemen en 

neemt onvoldoende de volledige rurale socio-economische context mee in overweging. De 

opkomst en het potentieel van alternatieve participatieve bottom-up benaderingen zullen 

vervolgens besproken worden. 

 

Het tweede deel van deze masterproef gaat dieper in op de verschillende mogelijkheden om te 

komen tot het doorbreken van het reductionistische paradigmadenken in het huidige 

landbouwonderzoek. Landbouwonderzoek is immers cruciaal in de transitie naar een 

alternatief landbouwmodel. Hoewel het zeker niet de enige factor van belang is in dergelijke 

transitie, benadrukt het IAASTD4 wel de cruciale rol van landbouwonderzoek hierin 

(IAASTD, 2009a, p. 497). De manier waarop aan landbouwonderzoek wordt gedaan, bepaalt 

immers de richting die het toekomstige landbouwmodel uitgaat.  

 

Deze masterproef bestudeert mogelijke manieren ter promotie van agro-ecologische en 

participatieve onderzoeksmethoden binnen het publieke landbouwonderzoek. Een 

heroriëntatie van het private landbouwonderzoek, dat sterk is gericht op de promotie van 

GGO’s, valt buiten het bestek van deze masterproef. De expansie van agro-ecologisch en 

participatief onderzoek in het publieke landbouwonderzoek kan echter wel een tegengewicht 

bieden voor de steeds groeiende dominantie van GGO’s in het algemene landbouwonderzoek. 
                                            
4 Het International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development 
(IAASTD) is een erg invloedrijk rapport uit 2009 dat de toekomstige opties van ons landbouwmodel 
bespreekt. Het is samengesteld door 400 experts, en werd gesponsord door de Food and Agriculture 
Organisation (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment 
Programme (UNEP), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), de 
Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie (WHO). 
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Op die manier kan de perceptie dat er geen noemenswaardig alternatief voor GGO’s bestaat 

bijgesteld worden.  

 

Deze masterproef argumenteert dat door in te zetten op participatieve 

landbouwonderzoeksmethoden die meer bottom-up werken, er langzaamaan ruimte gemaakt 

kan worden voor het doorbreken van het huidige dominante technologische regime. De 

expliciete nadruk op een participatief bottom-up denken is immers de kern van agro-ecologie. 

Op deze manier wordt ruimte gecreëerd voor een verdere schaalvergroting en 

institutionalisering van agro-ecologische technieken en praktijken binnen het publieke 

landbouwonderzoek, als essentiële stap in de richting van een duurzamer agro-ecologisch 

landbouwmodel. Deze aanpak kan bijdragen tot een versterking van de voedselveiligheid en 

voedselsoevereiniteit van kleine boeren, en tegelijk een bijdrage leveren in de strijd tegen 

klimaatverandering.  

 

Verschillende elementen worden besproken die kunnen bijdragen aan dergelijke evolutie. 

Eerst wordt ingegaan op het potentieel van ‘participation innovation development’ als 

veelbelovende participatieve methode van landbouwkundig onderzoek. Vervolgens wordt het 

belang van een hervorming van onderwijscurricula en het verder promoten van een 

interdisciplinaire aanpak in landbouwkundig onderzoek benadrukt. Ten vierde is er de 

noodzaak eerder het concept van ‘voedselsoevereiniteit’ te promoten dan te blijven 

vertrouwen op een te nauwe focus op ‘voedselzekerheid’. Ten vijfde wordt het belang van 

processen van social learning binnen de CGIAR5 besproken. Tot slot wordt kort stilgestaan 

bij het belang van publieke financiering van landbouwonderzoek. Een laatste hoofdstuk 

bekijkt uiteindelijk welke beleidsfora geschikt zijn om deze ideeën in de praktijk om te zetten. 

 

                                            
5 De “Consultative Group on International Agricultural Research” (CGIAR) is de grootste mondiale 
publieke instelling die aan landbouwonderzoek doet. 
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De onderzoeksvraag van deze masterproef luidt als volgt:  

 
“Hoe komt het dat agro-ecologie vooralsnog onderbelicht blijft in landbouwonderzoek? En 

welke factoren kunnen bijdragen aan het doorbreken van het bestaande technologische 

regime en reductionistische paradigmadenken in landbouwonderzoek, om zo te komen tot een 

schaalvergroting van participatieve en agro-ecologische technieken en praktijken in het 

publieke landbouwonderzoek?” 
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DEEL I: 

GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN, AGRO-ECOLOGIE 

EN DE DOMINANTIE VAN EEN MODEL 

 
2. GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN VERSUS AGRO-ECOLOGIE 

 

2.1. Genetisch gemodificeerde organismen: een ‘magic bullet’? 

 

2.1.1. Algemeen 

 

Het debat over de pro’s en de contra’s van de technologie van Genetisch Gemodificeerde 

Organismen (GGO’s) verloopt al sinds het begin van de jaren 1990 zeer verhit. De agro-

industrie schuift deze technologie naar voren als een ‘wondermiddel’ om honger en 

klimaatverandering te bestrijden. Tegenstanders daarentegen plaatsen vraagtekens bij de 

sociale, ecologische en gezondheidsimpacten ervan, en stellen dat het promoten van GGO’s 

door de industrie een voortzetting is van het grootschalige en geïndustrialiseerde 

landbouwmodel van de ‘Groene Revolutie’. Ze stellen dat dergelijke voortzetting 

onvoldoende de negatieve sociale en ecologische externaliteiten van dit model aanpakt. Ook 

in de wetenschappelijke literatuur en het politieke debat woedt deze discussie erg hevig. In 

wat volgt wordt hier beknopt op ingegaan. Eerst wordt de vraag gesteld of GGO’s, als nieuwe 

technologie, wel voldoende getest worden op hun mogelijke impact op de volksgezondheid. 

Er bestaat ongerustheid over de robuustheid van bestaande procedures van risico-evaluatie, 

terwijl sommige studies een mogelijk gevaar van GGO’s voor de volksgezondheid 

suggereren. Vervolgens wordt ingegaan op de claim dat de GGO-technologie een gevoelige 

productiviteitsstijging met zich meebrengt. Tot slot worden ook de mogelijke effecten van 

GGO’s op ecologisch en sociaal vlak bekeken. 

 

Wat volgt is zeker geen exhaustief overzicht van alle bezwaren tegen GGO’s. Het toont wel 

aan dat nogal wat bezwaren onvoldoende mee in het debat worden genomen. Deze 

masterproef wil echter geenszins vervallen in een zwart-wit verhaal waarin alles aan GGO’s 

‘slecht’ is, en alles aan alternatieve agro-ecologische praktijken ‘goed’. Het wil wel aantonen 

dat er op zijn minst ernstige bezwaren geformuleerd kunnen worden bij de vaak eenzijdige 

positieve voorstelling van GGO’s door de agro-industrie. Zolang deze bezwaren onvoldoende 
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weerlegd worden, lijkt het voorbarig te stellen dat GGO’s een ‘magic bullet’ zijn in het 

gevecht tegen honger en klimaatverandering.  

 

2.1.2. Genetisch gemodificeerde organismen en volksgezondheid 

 

2.1.2.1. Risico-evaluatie 

 

De voorbije twee decennia is veelvuldig onderzoek verricht naar de mogelijke positieve en 

negatieve effecten van GGO’s op de volksgezondheid. Dat leidde vooralsnog niet tot een 

eenduidige conclusie. Het ontbreken van een onweerlegbaar ‘bewijs van schade’ wordt al te 

vaak echter gelijkgesteld aan de idee dat GGO’s veilig zijn. Dit is problematisch, aangezien 

dergelijke redeneringen eerder gebaseerd zijn op assumpties dan op onomstotelijk bewijs 

(Spök in Quist et al., 2013, p. 500). “Absence of proof is not proof of absence”, aldus Myhr en 

Traavik (2002, p. 80).  

 

De vraag stelt zich of dergelijk onderzoek voldoende is om definitief te concluderen dat 

GGO’s geen schadelijke effecten hebben op de volksgezondheid. Met andere woorden, hoe 

sterk is het bewijs van de vermeende veiligheid van GGO’s versus de mogelijke risico’s? 

Biologische processen zijn erg complex en non-lineair en vereisen dan ook langdurig 

onderzoek op verschillende plaatsen, aangezien mogelijke schadelijke effecten zich vaak pas 

op de langere termijn manifesteren (Myhr en Traavik, 2002, p. 79).  

 

Het onderzoek naar mogelijke schadelijke effecten van GGO’s wordt bovendien gehinderd 

door een aantal factoren. Ten eerste maken contracten tussen industrie, onderzoekers en 

boeren onafhankelijk onderzoek naar GGO-technologie vaak onmogelijk. De industrie 

verbergt zich vaak achter contractuele ‘vertrouwelijkheid’ en ‘eigendomsclaims’ om bepaalde 

informatie of materiaal niet te hoeven vrijgeven voor verder onderzoek (Pollack, 2009, 19 

februari). Een onafhankelijke review van het onderzoek door derden wordt hierdoor 

bemoeilijkt. Dit terwijl transparantie een fundamentele wetenschappelijke pijler is, die echter 

al te vaak ontbreekt in risico-evaluaties van GGO’s (Fontanarosa in Quist et al., 2013, p. 501; 

AHTEG in Quist et al., 2013, p. 501). De New York Times berichtte in 2009 over een klacht 

van 26 wetenschappers bij het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA). Deze 

had betrekking op de voorwaarden die zaadbedrijven stelden om genetisch gemodificeerd 

zaad vrij te geven voor onafhankelijk onderzoek. “No truly independent research can be 
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legally conducted on many critical questions regarding the technology”, aldus de 

wetenschappers. Ze wensten wel anoniem te blijven uit angst voor repercussies (in Pollack, 

2009, 19 februari). Ten tweede neemt het onderzoek naar de voedselveiligheid van de GGO-

technologie een marginale rol in in de totale omvang van het onderzoek naar 

biotechnologische innovaties. Het Amerikaanse Ministerie van Landbouw spendeerde in de 

periode 1992-2002 slechts één percent van zijn budget voor biotechnologisch onderzoek (18 

miljoen dollar) aan onderzoek naar de veiligheid van GGO’s (Mellon in Quist et al., 2013, p. 

500; Mellon en Rissler in Lotter, 2008, p. 53). Ten derde wordt soms ook persoonlijke druk 

uitgeoefend op individuele wetenschappers om zich niet al te kritisch uit te laten ten aanzien 

van GGO’s. Wetenschappers die openlijk kritisch staan tegenover GGO’s stoten op 

persoonlijke en professionele  weerstand. Ze riskeren hierdoor verminderde budgetten voor 

hun onderzoek te krijgen, terwijl ook hun kansen op promotie gekortwiekt worden. “The 

message is: ‘don’t challenge the transgenics paradigm if you want tenure’” (geciteerd in 

Lotter, 2008, pp. 54-57). Ten vierde is er het zogenaamde ‘funding effect’: de resultaten van 

onderzoeken van wetenschappers die in opdracht van de GGO-industrie de mogelijke 

schadelijke effecten van GGO’s onderzoeken, komen vaak overeen met de wensen van de 

opdrachtgevers. Zo komt de wetenschappelijke onafhankelijkheid in het gedrang6 (Krimsky 

in Quist et al., 2013, p. 501). Een review van 206 papers betreffende de evaluatie van de 

voedingswaarde van industriële producten toont aan dat nul percent van de door de industrie 

gefinancierde papers negatieve effecten constateren, terwijl 37 percent van de onafhankelijke 

papers negatieve effecten vaststellen (Lesser et al. in Lotter, 2008, p. 59). De wetenschap 

dreigt zo zijn eigen aura van neutraliteit te ondergraven. Tenslotte bestaat er geen wettelijk 

kader die GGO-producenten verplicht tot het langdurig testen van hun producten op 

schadelijkheid of allergie bij menselijke consumptie. Deze testen worden bijna alleen 

uitgevoerd op dieren (gewoonlijk ratten) over een periode  van negentig dagen en vaak zelfs 

korter. Hieruit worden conclusies getrokken over de langetermijn-gezondheidsrisico’s, terwijl 

(sub-) chronische gezondheidseffecten zich slechts op langere termijn manifesteren (Séralini , 

2009, p. 501; Spiroux de Vendomois in Quist et al., 2013, p. 501). Mogelijke negatieve 

gezondheidsrisico’s manifesteren zich volgens sommigen slechts na 120 dagen (Séralini, 

2009, p. 442).  

 
                                            
6 Voor meer studies betreffende het ‘funding effect’ in het publieke biotechnologische onderzoek, zie 
onder meer Diels, J., Mario, C., Manaia, C., Sabugosa-Madeira, B., Silva, M., (2011). Association of 
Financial or Professional Conflict of Interest to Research Outcomes on Health Risks or Nutritional 
Assessment Studies of Genetically Modified Products. Food Policy, 36 (2), 197-203.  
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Vraag is dus of het ‘voorzorgsprincipe’ wel voldoende toegepast wordt. Deze kent geen 

algemeen aanvaarde definitie, maar benadrukt wel een bewustzijn van de wetenschappelijke 

onzekerheid over mogelijke schadelijke effecten die voorvloeien uit een bepaald fenomeen, 

product of proces (Freestone en Hey in Myhr en Traavik, 2002, p. 74). De wetenschap heeft 

in deze de plicht onzekerheid zoveel mogelijk te elimineren, maar tegelijk ook onzekerheid 

rond een bepaald fenomeen duidelijk te communiceren naar beleidsmakers en het publiek 

(Myhr en Traavik, 2002, p. 74). Hoewel het onmogelijk is het voorzorgsprincipe ‘absoluut’ te 

interpreteren, lijkt het mogelijk een aantal bedenkingen te formuleren bij de huidige 

standaarden van risico-evaluatie voor GGO-producten. Dit is geen overbodige luxe of een fait 

divers, maar een essentiële component van een beleid gericht op het garanderen van 

voedselveiligheid en volksgezondheid.  

 

2.1.2.2. Impactstudies 

 

De voorstanders stellen dat nog niet werd aangetoond dat GGO’s schadelijk zijn voor de 

volksgezondheid. Het klopt dat tot op heden er geen onomstotelijk bewijs bestaat van causale 

verbanden tussen GGO’s en gevaren voor de volksgezondheid. Toch  kunnen er een aantal 

kritische kanttekeningen geplaatst worden bij de bewering dat GGO’s even veilig zijn voor 

menselijke consumptie als niet-gemodificeerde voedselproducten.  

 

Vraagtekens kunnen eveneens geplaatst worden bij het gehanteerde principe van ‘substantiële 

gelijkwaardigheid’ bij het testen van de veiligheid van gemodificeerde voedselgewassen 

(Millstone et al., 1999, pp. 525-526). Dit principe stelt dat indien een GGO gelijke waarden 

bevat van een (beperkt) aantal basiscomponenten (proteïnen, vetten, etc) als haar 

conventionele variant, de GGO ‘substantieel gelijkwaardig’ is aan de conventionele variant en 

dat verdere veiligheidstesten niet verplicht zijn (Antoniou et al., 2012, p. 24). Een groot aantal 

peer-reviewed studies suggereert echter verontrustende gezondheidseffecten bij de gebruikte 

proefdieren die gevoed werden met genetisch gemodificeerd voedsel. Deze vertonen 

verhoogde toxische en allergische reacties en verminderde voedingswaarden. Dergelijke 

studies lijken de claims van ‘substantiële gelijkwaardigheid’ van gemodificeerde 

voedselgewassen te ondergraven. “(The principle of substantial equivalence) was created 

primarily to provide an excuse for not requiring biochemical or toxological tests”, aldus 

Millstone et al. (geciteerd in Millstone et al., 1999, p. 526).   
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Een aantal specifieke studies springt hierbij in het oog. Bij ratten die gevoed werden met een 

genetisch gemodificeerde tomaatvariant (Flavr Savr) stelde men een verhoogde kans op 

maagletsels en -zweren vast (Pusztai, 2003, p. 350). Muizen die gevoed werden met genetisch 

gemodificeerde soja vertoonden daarnaast verstoorde lever-, pancreas- en testikelfuncties 

(Malatesta et al., 2002, p. 177; Malatesta et al., 2003, p. 388; Vecchio et al., 2004, p. 452). 

Een review van negentien studies waarin zoogdieren gevoed worden met genetisch 

gemodificeerde soja en maïs stelt dan weer toxische effecten op lever en nieren van de 

proefdieren vast (Séralini et al., 2011, pp. 4-5). Een nieuwe analyse van onderzoeksdata van 

Monsanto betreffende het testen van drie genetisch gemodificeerde maïsvariëteiten 

(MON863, MON810 en NK603) concludeert dat deze toxische effecten veroorzaken op de 

lever- en nierfuncties van de proefdieren (Séralini et al., 2007, p. 601). Soortgelijke resultaten 

zijn te lezen in een reeks andere studies7.  

 

Onderzoek naar mogelijke allergische effecten veroorzaakt door GGO’s suggereert eveneens 

mogelijke negatieve implicaties8. De bestaande procedures voor het testen van mogelijke 

allergische reacties zijn echter veeleer laks te noemen (Antoniou et al., 2012, p. 55).  

 

Bovenvermelde studies hebben betrekking op proefdieren, gevoed met genetisch 

gemodificeerde voedselgewassen- of producten. Onderzoek waarbij de impact van GGO’s 

                                            
7 Zie hiervoor onder meer Brasil, F.B., Soares, L.L., Faria, T.S. (2009). The impact of dietary organic 
and transgenic soy on the reproductive system of female adult rat. The Anatomical Record, 292 (4), 
587–594; de Vendomois, J.S., Roullier, F., Cellier, D., Séralini, G.E. (2009). A comparison of the 
effects of three GM corn varieties on mammalian health. International Journal of Biological Sciences, 
5, 706–726; Ewen, S.W. & Pusztai, A. (1999). Effects of diets containing genetically modified potatoes 
expressing Galanthus nivalis lectin on rat small intestine. The Lancet, 354, 1353-1354; Finamore, A., 
Roselli, M. Britti, S. (2008). Intestinal and peripheral immune response to MON810 maize ingestion in 
weaning and old mice. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56, 11533–11539; Kilic, A., Akay, 
M.T. (2008). A three generation study with genetically modified Bt corn in rats: Biochemical and 
histopathological investigation. Food and Chemical Toxicology, 46, 1164–1170; Prescott, V.E., 
Campbell, P.M., Moore, A. (2005). Transgenic expression of bean alpha-amylase inhibitor in peas 
results in altered structure and immunogenicity. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53, 9023–
9030; Pusztai, A. & Bardocz, S. ( 2006). GMO in animal nutrition: Potential benefits and risks. In: 
Mosenthin, R., Zentek, J., Zebrowska, T. (eds). Biology of Nutrition in Growing Animals 4, 513–540; 
Trabalza-Marinucci, M., Brandi, G., Rondini, C. (2008). A three-year longitudinal study on the effects 
of a diet containing genetically modified Bt176 maize on the health status and performance of sheep. 
Livestock Science, 113, 178–190; Tudisco, R., Lombardi, R.P., Bovera, F. (2006). Genetically 
modified soya bean in rabbit feeding: Detection of DNA fragments and evaluation of metabolic effects 
by enzymatic analysis. Animal Science, 82, 193–199. 
8 Zie hiervoor onder meer Bernstein, J.A., Bernstein, I.L., Bucchini, L. (2003). Clinical and laboratory 
investigation of allergy to genetically modified foods. Environmental Health perspectives, 111 (8), 
1114-1121; Yum, H.Y., LEE, S.Y., Sohn, M.H., Kim, K.E. (2005). Genetically modified and wild 
soybeans: an immunologic comparison. Allergy and Asthma Proceedings, 26 (3), 210-216;. 
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rechtstreeks getest worden op menselijke proefpersonen is daarnaast schaars. De studies9 die 

mogelijke gevaren voor de volksgezondheid suggereren, worden echter nauwelijks verder 

onderzocht of gerepliceerd, wat nochtans meer duidelijkheid zou verschaffen over de 

geschiktheid van GGO’s voor menselijke consumptie (Antoniou et al., 2012, p. 47).  

 

Andere studies stellen ook de ‘verhoogde voedingswaarde’ van genetisch gemodificeerde 

gewassen in vraag. Een vergelijkende studie tussen genetisch gemodificeerde rijstvariëteiten 

en conventionele rijstvariëteiten van Jiao et al. uit 2010 stelt een gevoelige vermindering van 

voedingswaarden bij de genetisch gemodificeerde rijstvariant vast, met name een 

vermindering van 20 tot 74 percent in de gehaltes aan aminozuren, 19 tot 38 percent in 

vetzuren, 25 tot 57 percent in vitaminen, en 25 percent in proteïnen (Jiao et al. in Antoniou et 

al., 2012, p. 57). Een studie over genetisch gemodificeerde soja van Lappé et al. (1998, p. 

243) stelt daarnaast een vermindering vast van twaalf tot veertien percent in 

kankerbestrijdende isoflavonen.  

 

De studies naar de mogelijke negatieve gezondheidseffecten van GGO’s hebben bovendien 

enkel betrekking op de korte of middellange termijn. Langetermijnonderzoek is niet verplicht. 

De meeste onderzoeken hebben slechts betrekking op een proefperiode van dertig tot negentig 

dagen (Antoniou et al., 2012, p. 40). Hieruit kan men enkel conclusies voor de middellange 

termijn trekken. De mogelijke invloed van GGO’s op het veroorzaken van kankers of 

orgaanschade of van toxische en allergische effecten vereist onderzoek op langere termijn. 

Het gebruik van multigenerationele of reproductieve testen om deze mogelijke risico’s in 

kaart te brengen lijkt aangeraden, maar is vooralsnog niet verplicht voor GGO-gewassen 

(Antoniou et al., 2012, p. 42; Séralini, 2009; p. 442).  

 

2.1.3. Genetisch gemodificeerde organismen en een stijging van de productiviteit 

 

Voorstanders van GGO’s stellen dat deze technologie een hogere productiviteit oplevert dan 

conventionele productietechnieken. Een aantal studies trekt deze bewering in twijfel. 

Benbrook stelde reeds in 1999 (in Antoniou et al., 2012, p. 72) dat GGO-gewassen in het 

algemeen geen hogere productiviteit vertonen dan niet-gemodificeerde varianten. GGO-

                                            
9 Zie hiervoor onder meer Yum et al 2005; Netherwood, T., Martín-Orúe, S.M., O'Donnell, A.G., 
Gockling, S., Graham, J., Mathers, J.C., Gilbert, H.J. (2004). Assessing the survival of transgenic plant 
DNA in the human gastrointestinal tract. Nature biotechnology, 22 (2), 204-209. 
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sojabonen leveren volgens Benbrook zelfs een lagere productiviteit op dan conventionele 

sojabonen. Een vergelijkende studie van Ma en Subedi (2005, p. 208) tussen verschillende 

paren Bt-maïshybriden en verschillende paren niet-gemodificeerde maïshybriden in Canada 

toont daarnaast geen hogere productiviteit bij de Bt-hybriden aan. Eén van de niet-

gemodificeerde maïshybriden (‘Pioneer 2893’) toont zelfs een verhoogde productiviteit van 

twaalf procent tegenover de Bt-maïshybride ‘Pioneer 38w36’ aan. Een andere gezaghebbende 

studie uit 2009, van Dr. Doug Gurian-Sherman van de Union of Concerned Scientists, stelt 

eveneens de claim dat GGO’s een hogere productiviteit opleveren dan niet-gemodificeerde 

gewassen in perspectief (Gurian-Sherman, 2009, pp. 1-4). Na analyse van de beschikbare data 

over de productiviteit van GGO’s sinds de introductie van commerciële gemodificeerde 

gewassen midden jaren 1990 concludeert hij dat deze weinig bijdroegen tot hogere 

productiviteit. Gurian-Sherman stelt dat gemodificeerde sojabonen geen hogere productiviteit 

vertonen.10 Het enige GGO-gewas dat over de gehele onderzoeksperiode een significante 

productiviteitsstijging vertoonde is de Bt-maïsvariëteit, hoewel deze productiviteitsstijging 

(drie tot vier percent) verbleekt bij de 24 tot 25 percent in productiviteitsstijging die andere 

(niet-gemodificeerde) maïsvariëteiten vertoonden over dezelfde periode. Een studie van de 

Universiteit van Nebraska stelt daarnaast dat gemodificeerdesojavariëteiten tien percent 

minder productief zijn dan conventionele sojavariëteiten (Elmore et al., 2001, p. 411). 

Fernandez-Cornejo en Caswell concluderen in een rapport voor het Amerikaanse Ministerie 

van Landbouw: “Currently available GE crops do not increase the yield potential of a hybrid 

variety. In fact, yield may even decrease if the varieties used to carry the herbicide-tolerant or 

insect-resistant genes are not the highest yielding cultivars” (geciteerd in Fernandez-Cornejo 

en Caswell, 2006, p. 9). 

 

Hieruit volgt dat, op zijn minst, vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de claim dat een 

verdere promotie van GGO’s de meest aangewezen strategie is om de voedselproductie te 

verhogen. Een dergelijke twijfel is eveneens merkbaar in het IAASTD: “The pool of evidence 

of the sustainability and productivity of GMOs in different settings is relatively anecdotal, and 

the findings from different contexts are variable” (geciteerd in IAASTD, 2009c, p. 40).  

 

 

 
                                            
10 De totale productie van soja steeg in deze periode wel, maar deze stijging kent volgens Gurian-
Sherman andere oorzaken. 
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2.1.4. Genetisch gemodificeerde organismen en ecologische effecten 

 

2.1.4.1. Algemeen  

 

Voorstanders van de GGO-technologie benadrukken de voordelige milieu-effecten van de 

introductie van GGO’s. Tegenstanders plaatsen hier ernstige vraagtekens bij. Ze stellen dat 

het gebruik van GGO’s de landbouw tot sterke afhankelijkheid dwingt van milieuvervuilende, 

energieverslindende chemische pesticiden en chemische stikstofmeststoffen. Veeleer dan de 

negatieve ecologische externaliteiten van het landbouwmodel van de Groene Revolutie aan te 

pakken zou de promotie van GGO’s volgens tegenstanders deze externaliteiten vooral 

bestendigen. 

 

In dit opzicht wordt verwezen naar de mogelijke schadelijke impact van “Roundup”-

herbiciden die een hoge concentratie aan glyfosaat bevatten. Tegenstanders stellen dat de 

introductie van dergelijke herbiciden, insecticiden en roundup-ready GGO-gewassen zorgde 

voor een gevoelige wereldwijde stijging van het gebruik van glyfosaat met zeer schadelijke 

milieugevolgen (Antoniou et al., 2012, p. 73). Ook wordt gewezen op de zeer hoge 

energiekost van een door GGO’s gedomineerd landbouwmodel. Er is bovendien nog 

onvoldoende onderzoek gedaan naar de mogelijke langetermijneffecten van GGO’s op het 

milieu: “Long-term data on environmental implications of GM crop production are at best 

deductive or simply missing and speculative” (geciteerd in IAASTD, 2009c, p., 45).  

 

2.1.4.2. Afhankelijkheid van externe chemische productiefactoren 

 

2.1.4.2.1. Pesticiden: herbiciden en insecticiden 

 

Tegenstanders van GGO’s wijzen erop dat een landbouwsysteem dat sterk leunt op GGO-

gewassen sterk afhankelijk blijft van externe chemische productiefactoren. Ze wijzen hierbij 

op de rol van roundup-herbiciden, roundup-ready GGO-gewassen en de schadelijke impact 

van glyfosaat (een actief bestanddeel van roundup-herbiciden).  

 

Glyfosaat speelt een erg belangrijke rol in de opkomst van GGO’s. Het werd voor het eerst 

gesynthetiseerd en getest als herbicide door Monsanto in 1970, en werd kort nadien 
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gepatenteerd. Het is een hoofdbestanddeel van de roundup-herbicide11 die in 1973 door 

Monsanto op de markt geïntroduceerd werd. De echte doorbraak kwam er echter pas midden 

jaren 1990 (Powles, 2008, p. 360). De introductie van roundup-ready GGO-gewassen door 

Monsanto in 1995 leidde tot een expansie van het gebruik van roundup als agrochemische 

herbicide. De roundup-herbiciden en roundup-ready GGO-gewassen worden sindsdien als 

pakket aangeboden. Roundup-ready GGO-gewassen zijn tolerant tegen roundup-herbiciden. 

De boer kan op die manier zijn volledige veld bewerken met roundup-herbiciden, die alle 

leven (buiten de roundup-ready GGO-gewassen) op het veld vernietigen. Het bovenmatige 

gebruik van roundup (en dus glyfosaat) als onkruidverdelger werkt echter de vorming van 

allerlei glyfosaattolerant onkruid in de hand (Nandula et al. in Antoniou et al., 2012, p. 74). 

Zo leidt het overmatig gebruik van glyfosaat tot het ontstaan van glyfosaattolerant ‘super-

onkruid’, dat op haar beurt overwonnen dient te worden met een verhoogde dosis glyfosaat 

(Antoniou et al., 2012, pp. 74-75). Binimelis et al. (2009, p. 9) hebben het in dit verband over 

een ‘transgenic treadmill’, terwijl Howard (2009, p. 1269) spreekt over een ‘pesticide 

treadmill’. In de periode 1996-2012 zijn minstens 169 gevallen gerapporteerd waarbij er zich 

in totaal 24 verschillende types van glyfosaattolerant onkruid hebben gevormd (Heap, N.D.). 

Het glyfosaattolerante ‘johnsongrass’ (Sorghum halepense) bestrijkt in Argentinië reeds 7284 

tot 10117 hectare aan landbouwgrond (Heap, N.D.). Verschillende andere studies komen tot 

soortgelijke conclusies12.  

 

GGO-tegenstanders benadrukken dat soortgelijke mechanismen ook van toepassing zijn bij 

insecticidengebruik. Genetisch gemodificeerde Bt-gewassen bevatten proteïnen die giftig zijn 

voor de larven van bepaalde insecten. Deze insecticiden bevinden zich in het hele gewas. 

Insecten worden er zo overmatig aan blootgesteld, wat de kans op de ontwikkeling van 

resistentie verhoogt. Een studie van Tabashnik et al. (2008, p. 201) toont concreet de 

                                            
11 De ‘roundup-ready’ gewassen van Monsanto zijn goed voor 99 % van alle GGO-herbicidetolerante 
gewassen wereldwijd (GM Freeze (2008, juni). Feeding the world with GM crops: Myth or Reality?).  
12 Zie Powles, S.B. (2008). Evolved Glyphosate‐Resistant Weeds Around the World: Lessons to be 
Learnt. Pest Management Science, 64 (4), 360-365; Green, J.M., Hazel, C.B., Forney, D.R. Pugh, 
L.M. (2008). New multiple-herbicide crop resistance and formulation to augment the utility of 
glyphosate. Pest Management Science, 64, 332-339; Valverde, B. & Gressel, J. (2006). Dealing with 
evolution and spread of Sorghum halepense 
glyphosate resistances and spread in Argentina. A consultancy report to SENASA . March 
2011; Van Gessel, M.J. (2001). Glyphosate-resistant horseweed from Delaware. Weed Science, 49, 
703-705; Zelaya, I.A., Owen, M.D.K., Van Gessel, M.J. (2004). Inheritance of evolved glyphosate 
resistance in Conyza canadensis (L.) Cronq. Theoretical and Applied Genetics, 110, 58–70. 
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resistentie van Bt-gewassen aan tegen zes types van ongedierte13 bij genetisch gemodificeerde 

katoengewassen, en stelt dat er sprake is van de ontwikkeling van resistentie bij de ‘H. Zea’ 

ongediertevariant.  Een review van 41 studies naar insecticidenresistentie bij elf soorten 

ongedierte bij katoen- en maïsgewassen toont daarnaast de ontwikkeling van resistentie bij 

drie soorten ongedierte aan (Tabashnik et al., 2009, p. 2015).  

 

Een duurzame landbouw vereist een minimaal gebruik van externe productiefactoren. De 

promotie van GGO’s lijkt echter bij te dragen aan een blijvend gebruik en afhankelijkheid van 

externe chemische productiefactoren (Quist et al., 2013, p. 494). Benbrook (2009a, p. 47) 

stelt, na onderzoek naar het gebruik van pesticiden in de periode 1996-2008 in de Verenigde 

Staten, dat de introductie van Bt-maïs- en Bt-katoenvariëteiten leidde tot een daling van het 

gebruik van chemische insecticiden met 64,2 miljoen pond. Dit weegt echter niet op tegen een 

stijging van het gebruik van herbiciden in dezelfde periode met 382,6 miljoen pond door de 

introductie van herbicidetolerante maïs, soja en katoen. De totale toename in het gebruik van 

pesticiden in de eerste 13 jaar na de introductie van genetisch gemodificeerde gewassen in de 

Verenigde Staten bedraagt zo 318,4 miljoen pond. Dit is voornamelijk te wijten aan de eerder 

vermelde snelle expansie van glyfosaattolerant ‘superonkruid’. Het rapport stelt bovendien 

dat alleen al de periode 2007-2008 verantwoordelijk is voor 46 percent van de totale stijging 

van herbicidengebruik in de volledig gerapporteerde periode.  

 

Een dergelijke toename van het gebruik (en stijgende afhankelijkheid) van (roundup-) 

herbiciden lijkt problematisch. Hoewel voorstanders claimen dat roundup een biologisch 

afbreekbaar herbicide is, wordt dit door verschillende studies14 in twijfel getrokken. Deze 

suggereren toxische effecten van glyfosaat op amfibieën die een belangrijke rol spelen in de 

bestrijding van ongedierte, wat een belangrijke invloed uitoefent op de oogst en kwaliteit van 

gewassen. Andere studies15 suggereren daarnaast een nefaste impact van glyfosaat op 

                                            
13 Helicoverpa armigera, H. zea, Heliothis virescens, Ostrinia nubilalis, Pectinophora gossypiella and 
Sesamia nonagrioides. 
14 Zie Relyea, R.A. (2005). The impact of insecticides and herbicides on the biodiversity and 
productivity of aquatic communities. Ecological Applications, 15, 618–627; Relyea, R.A. (2005). The 
lethal impact of roundup on aquatic and terrestrial amphibians. Ecological Applications, 15, 1118–
1124; Williams, B.K. & Semlitsch, R.D. (2010). Larval Responses of Three Midwestern Anurans to 
Chronic, Low-Dose Exposures of Four Herbicides. Archives of Environmental Contamination and 
Toxicology, 58, 819-827. 
15 Zie Achiorno, C.L., Villalobos, C. & Ferrari, L. (2008). Toxicity of the herbicide glyphosate to 
Chordodes nobilii (Gordiida, Nematomorpha). Chemosphere, 71, 1816-22; Pérez, G.L., Torremorell, 
A., Mugni, H., Rodríguez, P., Solange Vera, M., Do Nascimento, M., Allende, L., Bustingorry, J., 
Escaray, R., Ferraro, M., Izaguirre, I., Pizarro, H., Bonetto, C., Morris, D.P., Zagarese, H. (2007). 
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waterorganismen, terwijl nog andere studies wijzen op gevaren voor de bodemdiversiteit en -

kwaliteit: een verminderde groeiratio bij aardwormen16, een verminderde opname van 

essentiële mineralen door gewassen17 en een verhoogde kwetsbaarheid van planten aan 

ziekten18. Een studie in opdracht van de Britse regering suggereert bovendien nefaste effecten 

van het gebruik van glyfosaat op ‘non-target plants’ die een belangrijke bron van voedsel 

vormen voor verschillende zeldzame of bedreigde diersoorten19.  

 

2.1.4.2.2. Stikstofmeststoffen 

 

Voorstanders van GGO’s wijzen op het potentieel in het verzekeren van een hogere efficiëntie 

in de opname van stikstof. Gemodificeerde gewassen zouden hierdoor minder afhankelijk zijn 

van kunstmatige stikstofmeststoffen. Dit zou aanzienlijke milieuvoordelen met zich 

meebrengen.  De productie van stikstofmeststoffen is immers volgens sommige studies 

verantwoordelijk voor meer dan 50 percent van de totale energieconsumptie in de landbouw 

(Woods et al. in Antoniou et al., 2012, p. 103). Het EPA stelde in 2011 dat het gebruik van 

chemische stikstofmeststoffen in de landbouw de uitstoot van distikstofmonoxide 

veroorzaakt. Dit is een broeikasgas dat 300 keer schadelijker is dan CO2 (US Environmental 

Protection Agency, 2011). 

 

Een studie van Gurian-Sherman en Gurwick (2009, pp. 30-31) stelt echter dat de GGO-

technologie er nog niet in slaagde gewassen te ontwikkelen met een significant hogere 

stikstofefficiëntie. Beide auteurs stellen dat processen van klassieke veredeling, biologische 

landbouw en andere methoden, die weinig externe productiefactoren vereisen, hier wel in 

slagen en bovendien nog andere gunstige effecten hebben. Zo leidt het versterken van de 
                                                                                                                                        
Effects of the herbicide Roundup on freshwater microbial communities: a mesocosm study. Ecological 
Applications, 17, 2310-22; Vera, M.S., Lagomarsino, L., Sylvester, M., Pérez, G.L., Rodríguez, P., 
Mugni, H., Sinistro, R., Ferraro, M., Bonetto, C., Zagarese, H., Pizarro, H. (2010). New evidences of 
Roundup (glyphosate formulation) impact on the periphyton community and the water quality of 
freshwater ecosystems. Ecotoxicology, 19, 710-721. 
16 Zie Springett, A.J. & Gray, R.A.J. (1992). Effect of repeated low doses of biocides on the earthworm 
Aporrectodea caliginosa in laboratory culture. Soil Biology and Biochemistry, 24, 1739-1744. 
17 Zie Zobiole, L.H.S., Kremer, R.J., Oliveira, R.S., Constantin, J.. (2011). Glyphosate affects 
chlorophyll, nodulation and nutrient accumulation of “second generation” glyphosate-resistant soybean 
(Glycine max L.). Pesticide Biochemistry and Physiology, 99, 53-60. 
18 Zie Johal, G.S. & Huber, D.M. (2009). Glyphosate effect on plant diseases. European Journal of 
Agronomy, 31, 144-152. 
19 Zie ACRE (2004). Advice on the implications of the farm-scale evaluations of genetically modified 
herbicide tolerant crops. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20080727101330/http:// 
www.defra.gov.uk/environment/acre/advice/pdf/acre_advice44.pdf 
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biologische bodemlaag niet alleen tot een hogere stikstofefficiëntie, maar vermindert het ook 

de stikstofuitstoot, bodemerosie en het gebruik van pesticiden. GGO’s lijken er daarentegen 

voor te zorgen dat de landbouw afhankelijker blijft van chemische meststoffen. Howard 

(2009, p. 1267) wijst op het bestaan van een ‘synthetic fertilizer treadmill’, waarbij het 

gebruik van chemische meststoffen in de landbouw leidt tot een afname van de biologische 

massa in de bodem. Dit leidt tot de noodzaak van het toevoegen van nog meer chemische 

meststoffen om de oogst te handhaven op gronden die steeds meer uitgeput geraken (Clark en 

York in Howard, 2009, p. 1267). Veeleer dan een dergelijke evolutie te doorbreken, lijkt de 

massale promotie van GGO’s dergelijke situatie vooral in stand te houden.  

 

2.1.4.3. De energiekost van genetisch gemodificeerde gewassen 

 

Er bestaat een consensus over het feit dat de energiekost binnen de landbouw20 drastisch naar 

omlaag moet. Fatih Birol, de hoofdeconomist van het Internationaal Energieagentschap 

(IEA), waarschuwde in augustus 2009 dat de olievoorraden sneller afnemen dan verwacht, en 

dat de mondiale productie reeds binnen tien jaar zou pieken. DeWorld Energy Outlook 

(WEO) van het IEA stelt daarnaast dat de mondiale olieproductie elk jaar met 6.7 percent 

afneemt (De Schutter en Vanloqueren, 2011, augustus). In een context van krimpende olie- en 

gasvoorraden is een transitie naar een landbouwmodel dat minder afhankelijk is van externe 

energieverslindende productiefactoren (chemische meststoffen en pesticiden) dan ook 

noodzakelijk. Voorstanders van GGO’s beweren dat GGO-technologie deze transitie kan 

bespoedigen (Antoniou et al., 2012, p. 104). Verschillende studies stellen echter dat een 

landbouw gedomineerd door GGO’s nog steeds gevangen blijft in een energieverslindend 

model dat sterk afhankelijk blijft van externe chemische productiefactoren als 

stikstofmeststoffen en pesticiden.De vraag stelt zich dan ook of in deze optiek een transitie 

naar een ander soort landbouwmodel niet wenselijker is dan een verder inzetten op GGO’s. 

Een studie van Pimentel et al. (2005, p. 575) stelt in deze optiek dat biologische 

landbouwsystemen een daling met 28 tot 32 percent in energiegebruik vertonen ten opzichte 

van een landbouwmodel dat nog steeds gebaseerd is op chemische externe productiefactoren.  

                                            
20 Het huidige industriële landbouwmodel is erg afhankelijk van een stijgende olie-en gasprijs: 
chemische meststoffen en pesticiden worden vervaardigd van olie en gas, de mechanisering van de 
landbouw berust sterk op olie, irrigatieprocessen en voedselverwerkingsprocessen zijn sterk energie-
consumerend, en voedsel wordt vaak duizenden kilometers heen en weer gevlogen of gereden (De 
Schutter en Vanloqueren, 2011).  
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2.1.5. Genetisch gemodificeerde organismen en sociale effecten 

 

Tegenstanders van GGO’s argumenteren dat de promotie van deze technologie bijdraagt aan 

een landbouwmodel dat steeds afhankelijker wordt van een klein aantal grootschalige 

producenten. Sinds de jaren 1990 is immers een trend merkbaar waarin farmaceutische en 

chemische bedrijven samensmelten. Deze nieuw ontstane bedrijven worden de ‘life sciences 

companies’ genoemd wegens hun sterke focus op biotechnologie. Deze bedrijven kopen 

vervolgens kleinere zadenbedrijven op, wat leidt tot een consolidatie in de zaadindustrie21. 

Zowel de patenten op biologisch materiaal als de productie en verspreiding van zaden is zo 

steeds meer geconcentreerd bij een klein aantal multinationals (Howard, 2009, p. 1266). In 

2008 bezaten drie zaadproducten (Monsanto, Syngenta en Dupont) 85 percent van de patenten 

op GGO-graangewassen en zeventig percent van de patenten op GGO-niet-maïsgewassen 

(Glenna en Cahoy in Howard, 2009, p. 1271).  

 

Zaden zijn doorheen de geschiedenis van de landbouw vrij toegankelijk geweest voor 

iedereen. Elke boer bezat de vrijheid een deel van de zaden van zijn oogst te bewaren voor de 

oogst van het volgende jaar. Het United Nations Environment Programme (UNEP) schat dat 

wereldwijd 1.4 miljard boeren in het Zuiden zo vrijelijk instaan voor hun levensonderhoud 

(UNEP in Antoniou et al., 2012, p. 113). De toenemende consolidering en patentering van 

zaden binnen de agro-industrie dreigt echter bij te dragen aan een quasi-monopolisering van 

kennis en macht binnen de voedselproductie. Dit houdt het risico in dat (kleine) landbouwers 

volledig afhankelijk worden van de industrie. Patentering bemoeilijkt het kleine boeren hun 

zaden te bewaren, en verplicht hen elk jaar opnieuw (gepatenteerde) zaden aan te kopen 

(Antoniou et al., 2012, p. 113). Landbouwers worden bovendien vaak gedwongen om 

industriële GGO-zaden te kopen. De introductie van GGO-zaden in een bepaald veld kan 

immers leiden tot contaminatie van gewassen in een naburig veld, waardoor deze gewassen 

(die niet het product zijn van GGO-zaden zelf) sporen bevatten van GGO-zaden. Bedrijven 

als Monsanto bedreigen boeren met rechtszaken wegens schendingen van hun patentrecht, 

tenzij de boer overschakelt op het gebruik van GGO-zaden en hiervoor elk jaar opnieuw een 

vergoeding betaalt (Antoniou et al., 2012, p. 113). Er is daarnaast ook sprake van 

‘koppelverkoop’: boeren worden steeds vaker ‘verplicht’ herbicidetolerante GGO-zaden te 

                                            
21 Deze werd lange tijd gekenmerkt door de aanwezigheid van allerlei kleine familiebedrijven, die 
echter steeds vaker plaats moeten maken voor grote multinationals (Howard, 2009: 1266).  
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kopen, wat gekoppeld wordt aan de verplichte aankoop van glyfosaatherbiciden (Howard, 

2009, p. 1271). De kleine boer wordt zo steeds vaker de speelbal van de industrie.  

 

De groeiende monopolisering van zaden (middels patenten) door de industrie dreigt zo boeren 

over te leveren aan de willekeur van de zadengiganten inzake prijsbepaling. Een rapport uit 

2009 (Benbrook, 2009b, pp. 1-2) stelt dat de prijs van GGO-sojazaden in de VS in de periode 

2001-2010 met 143 percent toenam. De prijs van conventionele sojazaden nam in de periode 

1975-2000 slechts toe met 63 percent. Dergelijke prijsevolutie had een sterke impact op het 

inkomen van boeren: in de periode 1975-1997 spendeerden deze 4 tot 8 percent van hun 

inkomen aan aangekocht sojazaad, terwijl boeren die gemodificeerd sojazaad aankochten in 

2009 hier 22.5 percent van hun inkomen aan besteden. Een dergelijke trend is eveneens 

merkbaar bij maïszaden in de VS. In de periode 1975-1996 spendeerden Amerikaanse 

maïsboeren 4 tot 11 percent van hun inkomen aan zaden, terwijl boeren die GGO-maïszaad 

aankochten in 2009 hier 19 tot 34 percent van hun inkomen aan besteedden. Benbrook plaatst 

dan ook ernstige vraagtekens bij de claim dat de introductie van gemodificeerde zaden 

bijdraagt  aan voedselzekerheid: “There is a massive disconnect between the sometimes lofty 

rhetoric from those championning biotechnology as the proven path towards global food 

security and what is actually happening on farms in the U.S., that have grown dependent on 

GE seeds and are now dealing with the consequences” (geciteerd in Benbrook, 2009b, p. 4). 

Sharma (2003, februari) beschrijft een soortgelijk fenomeen in India, waar de prijs van GGO-

katoenzaad gevoelig is toegenomen als gevolg van de toenemende concentratie in de 

zadenindustrie.  

 
2.2. Agro-ecologie 

 

2.2.1. De noodzaak van een transitie naar een duurzamer agro-ecologisch landbouwmodel 
 

“If anyone tells you that GM is going to feed the world, tell them that it is not. To feed the world takes political 

and financial will” (Steve Smith, hoofd Novartis Verenigd Koninkrijk (het huidige Syngenta), 29 maart 2000) 

(geciteerd in Antoniou et al., 2012, p. 107).  

 

Landbouw staat vandaag de dag op een kruispunt. Voedselcrises leiden steeds meer tot het 

besef van de noodzaak aan nieuwe investeringen om aldus de negatieve trend van de laatste 

30 jaar om te buigen. (IAASTD, 2009a, pp. 497-498). Nationale regeringen beloven, na 
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decennia van onderinvesteringen, opnieuw massaal te investeren in landbouw. De vraag mag 

echter niet zijn of er überhaupt dient geïnvesteerd te worden in landbouw, maar eerder op 

welke wijze dit moet gebeuren (De Schutter en Vanloqueren, 2011, augustus). Olivier De 

Schutter, de Speciale Rapporteur van het Recht op Voedsel van de Verenigde Naties, stelt dat 

een aanpak die enkel gericht is op een verhoging van de voedselproductie middels 

technologische innovaties, niet voldoende zal zijn om honger en ondervoeding te bestrijden. 

Iedere aanpak om de voedselproductie te verhogen, moet volgens De Schutter sporen met een 

strategie gericht op een verhoging van de inkomens en de verbetering van het 

levensonderhoud van de armsten en met een aanpak die bestaande ecosystemen respecteert en 

de noden van toekomstige generaties niet in gevaar brengt. Alleen zo’n aanpak kan de 

groeiende trend tot urbanisering vertragen en bijdragen tot rurale ontwikkeling (De Schutter, 

2010, p. 3). 

 

Ecologische en sociale uitdagingen zijn cruciale elementen in het nadenken over de landbouw 

van de toekomst. Eender welke landbouwstrategie mag niet enkel gericht zijn op een 

verhoging van de productie, maar mag tevens de toekomstige productie niet in gevaar 

brengen. Het bewaren van de biodiversiteit en het tegengaan van bodem- en watervervuiling 

moeten bijgevolg een centrale rol toebedeeld krijgen. Een duurzame landbouwstrategie moet 

daarnaast bijdragen aan de concrete realisatie van reeds aangegane engagementen met 

betrekking tot de verwezenlijking van het recht op voedsel. Het verzekeren van een voldoende 

productie is hierin uiteraard cruciaal, maar niet voldoende. Honger is immers in de eerste 

plaats een kwestie van armoede, ongelijkheid en onvoldoende toegang tot beschikbaar 

voedsel (Altieri et al., 2012, p. 3;Antoniou et al., 2012, p. 108;De Schutter, 2010, p. 5).  De 

wereld produceert vandaag de dag reeds genoeg voedsel om 9 miljard monden te voeden. Het 

merendeel van de industriële graangewassen wordt echter gebruikt voor de productie van 

veevoeder en biobrandstoffen, terwijl een derde van het geproduceerde voedsel geschikt voor 

menselijke consumptie (1,3 miljard ton per jaar) vandaag verspild wordt. Zo wordt per 

consument in Europa en Noord-Amerika gemiddeld 95 tot 115 kg voedsel per jaar verspild, 

terwijl dit cijfer in Sub-Sahara Afrika en Zuid- en Zuidoost-Azië slechts 6 tot 11 kg per jaar 

per persoon bedraagt (Altieri et al., 2012, pp. 3-4). De mondiale voedselproductie is 

bovendien steeds meer geconcentreerd in de handen van enkele multinationale 

ondernemingen die de toegang tot land, zaden en andere hulpbronnen monopoliseren (Altieri 

et al., 2012, p. 4).  

 



 32 

Investeringen in technologische innovaties die geen rekening houden met sociale en 

ecologische aspecten en voornamelijk gericht zijn op kortetermijnwinsten kunnen niet 

duurzaam zijn. Het model van de ‘Groene Revolutie’ bracht een aantal negatieve 

externaliteiten op het vlak van gezondheid en milieu met zich mee die lange tijd onvoldoende 

in rekening gebracht werden22. (De Schutter en Vanloqueren, 2011, augustus ; Pretty et al., 

2011, p. 7). Er is binnen dit model bovendien sprake van een ‘paradox of the plenty’ waarin 

de stijging van het voedselaanbod er niet in slaagt de honger of ondervoeding in de wereld 

substantieel te verminderen (Mittal in Thompson et al., 2007, p. 8). Sinds de jaren 1960 is de 

wereldwijde voedselproductie toegenomen met 130 percent, maar blijven chronische honger, 

ondervoeding en armoede schering en inslag (Thompson et al., 2007, p. 8). Hoewel er sprake 

is van een lichte afname van de wereldwijde chronische ondervoeding sinds 1990 van 1 

miljard mensen naar 868 miljoen mensen, blijft deze nog steeds onacceptabel hoog. Honger 

en ondervoeding concentreren zich bovendien in de Derde Wereld, waar 852 miljoen mensen 

chronisch ondervoed zijn (Food and Agriculture Organisation of the United Nations, 2012, p. 

9). Een simpele voortzetting van het model van de ‘Groene Revolutie’ lijkt hierdoor 

afgeraden: een landbouwbeleid dat erin slaagt “out-of-the-box” te denken lijkt noodzakelijk 

(De Schutter en Vanloqueren, 2011, augustus).  

 

Een beleid dat enkel gericht is op de verdere promotie van GGO’s lijkt bovenstaande 

bedenkingen onvoldoende te erkennen, en blijft vaak steken in een enge focus op 

‘technologische innovatie’ en een verhoging van de productiviteit. Het zorgt er zo voor dat de 

aandacht vaak wordt afgeleid van de echte oorzaken van honger (een gebrekkige toegang tot 

voedsel en een gebrekkige politieke wil om hier iets aan te doen). De GGO-industrie is 

bovendien in de eerste plaats verantwoording verschuldigd aan zijn aandeelhouders. Hun 

interesse gaat hierdoor vooral uit naar winstmaximalisering, veeleer dan het verzekeren van 

voldoende voedsel voor elke mens (Antoniou et al., 2012, p. 107). Twijfels bestaan bovendien 

over de meerwaarde van GGO’s in de verhoging van de productiviteit, terwijl ernstige 

bedenkingen worden geuit over de impact van GGO’s op volksgezondheid, milieu en de 

sociaal-economische positie van kleine boeren in het Zuiden. Daarnaast worden GGO-

gewassen vaak in de eerste plaats gebruikt voor de productie van veevoeder en 

biobrandstoffen, eerder dan voor voedselproductie.  

 
                                            
22 Zie hiervoor onder meer Dobbs, T. & Pretty, J. (2004): Agri-Environmental Stewardship Schemes 
and Multifunctionality. Review of Agricultural Economics 26 (2), 220-237.  
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Professor Olivier De Schutter wijst dan ook op de noodzaak van een weloverwogen aanpak 

die moet leiden tot een efficiënte transitie naar een CO2-arme landbouw die aan iedereen ten 

goede komt (in het bijzonder kleine boeren in ontwikkelingslanden) (De Schutter, 2010, p. 3).  

 

Hij houdt in deze een pleidooi voor ‘agro-ecologie’ als meest geschikte middel tot de concrete 

verwezenlijking van het recht op voedsel voor kwetsbare groepen wereldwijd. De 

schaalvergroting van ‘agro-ecologie’ is volgens De Schutter een krachtig wapen in de 

wereldwijde strijd tegen honger, ondervoeding en klimaatverandering. Het zou de 

mogelijkheid bieden om zowel de voedselproductiviteit en voedselveiligheid te verhogen, het 

inkomen van rurale huishoudens te verhogen en de duurzaamheid en biodiversiteit van het 

ecosysteem te bewaren. Verder gaan op de ingeslagen weg van grootschalige, 

geïndustrialiseerde, gecommercialiseerde en energieverslindende landbouw, zoals 

gepropageerd door de GGO-industrie, lijkt volgens de Schutter daarentegen niet aangewezen. 

‘Business as usual’ is niet langer een optie (De Schutter, 2010, p. 6). 

 

De Schutter staat niet alleen met een dergelijke analyse. De laatste jaren is de aandacht voor 

‘agro-ecologie’ als potentieel wapen in het gevecht tegen honger en de strijd tegen 

klimaatverandering groeiend. Zo roept het IAASTD op tot een versterking van agro-

ecologische wetenschappen binnen het LKWT23. Deze dragen bij aan een duurzame 

verhoging van de landbouwproductiviteit: “An increase and strenghtening of AKST towards 

agroecological sciences will contribute to adressing environmental issues while maintaining 

and increasing productivity. Formal, traditional and community-based AKST need to respond 

to increasing pressures on natural resources, such as reduced availability and worsening 

quality of water, degraded soils and landscapes, loss of biodiversity and agroecosystem 

function, degradation and loss of forest cover and degraded marine and inshore fisheries (…) 

The current AKST system must be bolstered in order to make its agenda more holistic, 

complex and diverse, which will adress the problems faced by traditional and conventional 

systems, so that they will both evolve towards a more agroecological model” (geciteerd in 

IAASTD, 2009b, p. 6).  

 

In wat volgt wordt dieper ingegaan op wat ‘agro-ecologie’ juist is en wat het potentieel ervan 

is in de strijd tegen honger en klimaatverandering. 
                                            
23 LKWT: Landbouwkundige Kennis, Wetenschap en Technologie. AKST: Agricultural Knowledge, 
Science and Technology). 
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2.2.2. Agro-ecologie: Whats’s in a name? 

 

2.2.2.1. Introductie 

 

‘Agro-ecologie’ ontstond uit het samengaan van twee wetenschappelijke disciplines: 

agronomie en ecologie. Wezel et al. (2009) wijzen in dit verband op het belang om een 

onderscheid te maken tussen agro-ecologie als wetenschap, als beweging en als een reeks van 

landbouwkundige praktijken. Als een wetenschappelijke discipline kan het gedefinieerd 

worden als de “science of applying ecological concepts and principles to the design and 

management of sustainable food systems” (Gliesmann geciteerd in Wezel et al., 2009, p. 510). 

Agro-ecologie als een reeks landbouwkundige praktijken kan omschreven worden als de 

zoektocht naar manieren om landbouwkundige systemen te verbeteren door natuurlijke 

processen na te bootsen en zo voordelige biologische interacties en synergieën tussen de 

verschillende componenten van een agro-ecosysteem te bewerkstelligen. Op die manier 

worden de meest gunstige bodemvoorwaarden voor plantengroei gecreëerd. Het is een 

kennisintensief proces dat zich richt op de kennis en ervaring van lokale boeren (De Schutter, 

2010, p. 6). Daarnaast is het ook een sociale beweging die strijdt voor autonomie en die 

systeemkritiek uit op het dominante industriële landbouwmodel (Stassart et al., 2012, p. 5).  

 

Altieri (geciteerd in Stassart et al., 2012, pp. 3-4) definieerde reeds in 1983 agro-ecologie als 

“the application of the principles of ecology to agriculture”. Daar waar de focus aanvankelijk 

lag op de integratie van ecologische principes in een herdefiniëring van de agronomie, kwam 

in de jaren 1990 de klemtoon eveneens te liggen op de rol van agro-ecologie in 

voedselsystemen. De technische productiviteitsdimensie werd zo aangevuld met een socio-

economische en politieke dimensie, waardoor de focus steeds meer kwam te liggen op de 

organisatie van de voedselsector en consumptiepatronen (Francis et al. in Stassart et al., 2012: 

4). Een andere definitie dateert uit 1995. Altieri (geciteerd in Freibauer et al., 2011, p. 87) 

definieerde agro-ecologie toen als “the application of ecological science to the study, design 

and management of sustainable agroecosystems (…) Implicit in agroecological research is 

the idea that, by understanding these ecological relationships and processes, agroecosystems 

can be manipulated to improve”. Agro-ecologie probeert natuurlijke ecologische processen na 

te bootsen en benadrukt het belang van een verbetering van het hele landbouwsysteem, niet 

enkel van de plant (De Schutter en Vanloqueren, 2011, augustus).  
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2.2.2.2. Kernelementen van agro-ecologie  

 

Hoewel er dus geen eenduidige definitie bestaat voor agro-ecologie is er wel sprake van een 

aantal kernelementen (Altieri, 2012, p. 7: De Schutter, 2010, p. 6;De Schutter en 

Vanloqueren, 2011, augustus; Stassart et al., 2012, p. 10; Thompson et al., 2007, pp. 32-34; 

Vanloqueren en Baret, 2009, p. 972). Agro-ecologie benadrukt de ingewikkelde interacties 

binnen ecosystemen en de complexe dynamiek van socio-ecologische processen. Een 

kernelement is de diversificatie van soorten en genetische hulpbronnen in agro-ecosystemen 

in tijd en ruimte. Agro-ecologie is ook gericht op de directe recyclage van nutriënten, 

biomassa en energie boven het gebruik van externe productiefactoren (meststoffen, pesticiden 

en olie) om een optimale bodemconditie te garanderen en het verlies aan natuurlijke 

hulpbronnen te beperken. Ook bevordert het de integratie van gewas- en dierlijke productie. 

Belangrijk is ook de bevordering van biologische activiteit in de bodem om zo te komen tot 

optimale bodemcondities voor plantengroei. Daarnaast richt het zich op een verbetering van 

de interactie en productiviteit binnen het landbouwsysteem eerder dan zich te richten op 

individuele soorten. Agro-ecologie wil ook het immuunsysteem van landbouwsystemen 

vergroten door een versterking van de biodiversiteit. Ecologische interacties en synergieën 

tussen biologische componenten moeten leiden tot een verbeterde bodemvruchtbaarheid, 

productiviteit en gewasbescherming. Agro-ecologie legt tevens een sterke nadruk op de 

heropwaardering van lokale en traditionele kennis binnen kleinschaligere en 

grondstoffenefficiëntere boerderijen. 

 

2.2.2.3. Agro-ecologische technieken  

 

Agro-ecologie omarmt een hele waaier aan technieken, waarvan is aangetoond dat ze op een 

duurzame wijze de productie kunnen verhogen. Deze technieken tonen aan dat een toename 

van de productie ook kan middels een verstandig omspringen met hulpbronnen of een zuinig 

gebruik van externe productiefactoren. Een aantal technieken springt hierbij in het oog24 (De 

Schutter, 2010, pp. 7-8; De Schutter en Vanloqueren, 2011, augustus; Thompson et al., 2007, 

p. 35). Geïntegreerd beheer van nutriënten importeert biologische en niet-biologische 

nutriënten in landbouwsystemen en vermindert via erosiecontrole het verlies aan nutriënten. 

Agroforestry incorporeert bomen in landbouwsystemen: bomen en landbouwgewassen 
                                            
24 Deze masterproef pretendeert geenszins een exhaustief overzicht van alle bestaande agro-
ecologische technieken te presenteren. 
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worden op dezelfde landbouwpercelen geplant25. Deze hebben een multifunctioneel doel. 

Wateroogstslaagt erin verlaten en gedegradeerde gronden te transformeren in bewerkbare 

velden, en verhoogt de waterproductiviteit van gewassen26. Dit is meteen een belangrijk 

instrument in de strijd tegen verwoestijning. De integratie van veestapels in 

landbouwsystemen zorgt tevens voor een betere bevruchting van de bodem. Geïntegreerd 

beheer van plagenricht zich tot een sterke vermindering van het gebruik van pesticiden en 

maakt gebruik van de weerbaarheid en diversiteit binnen ecosystemen voor een betere 

beheersing van plagen, ziekten en onkruid. Bewarende akkerbouw streeft naar een zo min 

mogelijke omploeging van de bodem. Op deze manier wordt de bodem beter bewaard en 

wordt de aanwezige vochtigheidsgraad in de bodem efficiënter benut. Aquacultuur, tot slot, 

incorporeert elementen als vis en garnalen in bestaande landbouwsystemen (bijvoorbeeld 

geïrrigeerde rijstvelden) om de proteïneproductie te verhogen. 

 

‘Agro-ecologie’, zo wordt geargumenteerd, heeft verschillende voordelen. Het is niet enkel 

een succesvolle methode in de toename van de voedselproductiviteit, het draagt ook bij aan 

een stijging van de rurale inkomens en een verhoging van de voedingswaarde van voedsel. 

Het omvat tevens een geheel aan milieuvriendelijkere en energie-efficiëntere 

landbouwtechnieken, en kan zo bijdragen aan adaptatie en mitigatie tegen klimaatverandering 

(IAASTD, 2009a, p. 67). In wat volgt wordt op elk van deze punten nauwer ingegaan.   

 

2.2.3. Verhoging van de voedselproductie 

 

Pretty et al. toonden in 2006 reeds het enorme potentieel van agro-ecologie aan inzake een 

productiviteitstoename van gewassen. Ze analyseerden de impact van 286 projecten27 in 57 

landen28 en stelden vast dat deze een gemiddelde productiviteitstoename van gewassen 

                                            
25 Zie onder meer Pye-Smith, C. (2010): A Rural Revival in Tanzania: How agroforestry is helping 
farmers to restore the Woodlands in Shinyanga Region; Garrity, D.P. et al (2010): Evergreen 
Agriculture: a robust approach to sustainable food security in Africa; en Linyunga, K. et al (2004): 
Accelerating agroforestry adoption: A case of Mozambiquevoor enkele succesvolle toepassingen van 
agro-bosbouw.  
26 Voor een uitgebreidere bespreking zie onder meer Diop, A.M. (2001): Management of Organic 
Inputs to Increase Food Production in Senegal.  
27 Deze gebruikten een breed gamma aan agro-ecologische praktijken: geïntegreerd beheer van 
plagen, geïntegreerd beheer van nutriënten, conservatieve akkerbouw, agroforestry, aquacultuur, 
wateroogst en integratie van veestapels.  
28 Deze besloegen in totaal 37 miljoen hectare landbouwgrond (3% van de totale bewerkte grond in 
ontwikkelingslanden). 
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opleverden met 79 percent op 12,6 miljoen boerderijen op een oppervlakte van 37 miljoen 

hectare (Pretty et al., 2006, pp. 1115-1116). 

 

Recentere studies bevestigen deze spectaculaire resultaten. Ook een evaluatie in 2011van 40 

agro-ecologische projecten en programma’s29 in 20 Afrikaanse landen gedurende de jaren 

1990 en 2000 wijst op een productiviteitstoename op een totale oppervlakte van 12.75 miljoen 

hectare landbouwgrond (Pretty et al., 2011, pp. 8-9). Een rapport van UNCTAD en UNEP uit 

2008 toont aan dat een omschakeling van 114 conventionele boerderijen naar biologische 

landbouw de productiviteit met 116 percent verhoogde (United Nations Conference on Trade 

and Development/United Nations Environment Programme, 2008, p. 16). In Kenia alleen al 

constateerde men een stijging in de maïsproductie met 71 percent en een stijging in de 

bonenproductie met 158 percent (United Nations Conference on Trade and 

Development/United Nations Environment Programme, 2008, p. 28). De toepassing van de 

zogenaamde ‘conservation agriculture’-techniek30 in Madagascar, Zimbabwe, Tanzania en 

andere landen in Zuidelijk Afrika leidde tot een stijging van de maïsproductiviteit van 0,5 

MT/hectare tot 3 a 4 MT/hectare (Altieri, 2012, p. 12). Een analyse van Altieri van agro-

ecologische projecten in Zuid-Amerika in de jaren 1990 stelt eveneens dat de aanpassing van 

traditionele gewassen en combinaties met dieren de productiviteit doen toenemen indien 

ecologische principes worden toegepast in de herstructurering van kleine boerderijen (Altieri, 

2009, p. 109). 

 

Ook kleinschaligere ingrepen kunnen de productie gevoelig verhogen. Zo leidde de ‘push-

pull-strategie’ in Kenia tot een verdrievoudiging van de maïsopbrengsten, een verdubbeling 

van de graanopbrengsten en een verbetering van de bodem. Dit terwijl het gebruik van 

externe productiefactoren tot een minimum herleid werd (Khan et al., 2011, p. 164). Het 

gebruik van eenden om plagen in rijstvelden in Bangladesh te bestrijden had tevens een 

productiviteitstoename met 20 percent tot gevolg. Dit leidde tot een stijging van de netto-

inkomens van kleine boeren met 28 percent (Van Mele et al. in De Schutter, 2010, p. 9). Ook 

in Malawi levert agro-ecologie positieve resultaten. De geleidelijke afbouw van een 

subsidiëringprogramma van niet-biologische meststoffen ten voordele van een agroforestry-

programma (middels de aanplanting van nitrogeenopnemende bomen) leidde er tot een 
                                            
29 Deze hebben betrekking op gewasvarieteit, agro-bosbouw en bodemconservatie, ‘conservation 
agriculture’, geïntegreerd beheer van plagen, horticultuur, vee-en voedergewassen en aquacultuur.  
30 Gebaseerd op drie agro-ecologische praktijken: minimale bodemverstoring, permanente 
bodembedekking en gewasrotatie. 
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productiviteitstoename van 1 T/ha tot 2 a 3 T/ha in de maïsproductie (Garrity et al., 2010, p. 

204). 

 

2.2.4. Stijging van rurale inkomens 

 

De Schutter (2010, pp. 9-10) wijst op de positieve relatie tussen agro-ecologische praktijken 

en een verminderde afhankelijkheid van kleine boeren van externe productiefactoren en 

staatssubsidies. Meststoffen die op de boerderij zelf geproduceerd worden, kosten de kleine 

boer nauwelijks iets, zodat de middelen die anders gaan naar steeds duurder wordende 

synthetische meststoffen besteed kunnen worden aan andere basisbehoeften als onderwijs en 

gezondheidszorg. De aanplanting van bomen zorgt voor een verminderde concentratie aan 

stikstofverbindingen in de lucht, terwijl veemest een efficiënte en goedkope manier is om de 

bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Agroforestry heeft zo een enorm potentieel om het 

inkomen van arme boeren te verhogen (De Schutter, 2010, p. 11).  

 

Onderzoek toont aan dat agro-ecologie een vermenigvuldigingseffect kan hebben op rurale 

ontwikkeling. Het (aanvankelijk) arbeidsintensieve karakter ervan leidt in een eerste fase tot 

meer jobcreatie. Dit is uitermate relevant in een context van massale werkloosheid in 

onderontwikkelde rurale gebieden. Het hoeft echter niet strijdig te zijn met een langzame 

mechanisering van de landbouw. De nood aan materiaal leidt tot meer jobs in de verwerkende 

sector, terwijl de expansie van agroforestry in Zuid-Afrika en Malawi reeds het zakelijke 

potentieel ervan aantoonde (De Schutter, 2010, p. 12).  

 

2.2.5. Verhoging van de voedingswaarde van voedsel 

 

Het huidige landbouwmodel, dat zijn oorsprong vindt in de ‘Groene Revolutie’, is 

voornamelijk gericht op monoculturen en gewassen als rijst, maïs en tarwe. Deze bevatten 

onvoldoende proteïnen en voedingswaarden die noodzakelijk zijn voor een gebalanceerd 

dieet. Studies tonen aan dit gebrek aan diversifiëring van voedingsmiddelen mede aan de 

basis ligt van ondervoeding in verschillende ontwikkelingslanden (Demment et al., 2003, p. 

3883S; De Schutter, 2010, p. 12). Een meer gediversifieerd agro-ecosysteem lijkt dan ook 

noodzakelijk om een gediversifieerdere output van voedingsmiddelen in landbouwsystemen 

te bewerkstelligen (De Schutter, 2010, p. 12).  

 



 39 

2.2.6. De strijd tegen klimaatverandering 

 

Verschillende studies suggereren dat agro-ecologie de weerbaarheid van het eco-systeem 

tegen de effecten van klimaatverandering gevoelig verhoogt. Enerzijds biedt agro-ecologie 

een potentieel om zich beter te wapenen tegen de toegenomen intensiteit van natuurrampen, 

droogte en overstromingen. Anderzijds zorgt het voor een gevoelige ‘verduurzaming’ van de 

landbouw doordat het de afhankelijkheid van het landbouwsysteem van fossiele brandstoffen 

afbouwt (IAASTD, 2009c, p. 9; De Schutter, 2010, pp. 12-13).  

 

Agro-ecologische praktijken bieden aanzienlijke opportuniteiten met betrekking tot de  

adaptatie tegen de schadelijke effecten van klimaatgerelateerde fenomenen. (De Schutter, 

2010, p. 13). Een studie van Holt-Giménez naar de effecten van orkaan Mitch in 1998 bij 180 

gemeenschappen van kleinschalige boeren in Nicaragua toont aan dat boeren die agro-

ecologische praktijken hanteerden 18 percent minder bebouwbaar land verloren. Ze 

ondervonden ook 69 percent minder geulerosie dan boeren die meer conventionelere 

technieken gebruikten (Holt-Giménez, 2002, pp. 93-94). Rosset et al. komen tot soortgelijke 

bevindingen na bestudering van de gevolgen van orkaan Ike in Cuba in 2008. 

Gediversifieerde agro-ecologische boerderijen boekten verliezen tot 50 percent, terwijl dit 

percentage bij meer conventionele boerderijen opliep tot 90 of zelfs 100 percent. 

Honderdtwintig dagen na de doortocht van Ike bevond bijna 100 percent van de agro-

ecologische boerderijen zich op hun oude productieniveau, terwijl traditionelere boerderijen 

na 180 dagen nog maar 80 tot 90 percent van het oude productieniveau bereikt hadden 

(Rosset et al., 2011, pp. 182-183).  

 

Verschillende studies tonen verder aan dat biologische landbouw en agroforestry leiden tot 

een verhoogde weerstand van gewassen tegen droogte31. De diversiteit aan soorten en 

landbouwactiviteiten die kenmerkend zijn voor agro-ecologische technieken bieden een kans 

                                            
31 Zie hiervoor bijvoorbeeld  
Akinnifesi, F. K., Ajayi, O. C., Sileshi, G., Chirwa, P. W., Chianu, J. (2011). Fertiliser trees for 
sustainable food security in the maize-based production systems of East and Southern Africa. 
Sustainable Agriculture, 2, 129-146; Eyhorn, F., Ramakrishnan, M., Mäder, P. (2007). The viability of 
cotton-based organic farming systems in India. International Journal of Agricultural Sustainability, 5 
(1), 25-38. 
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om zich beter te wapenen tegen extreme natuurfenomenen en de toegenomen verspreiding 

van nieuwe ziekten en ongedierte ten gevolge van klimaatverandering32.  

 

Inzetten op agro-ecologie kan bovendien leiden tot een verduurzaming van het 

landbouwsysteem. De fossiele energie-afhankelijkheid van de voedselproductie wordt 

afgebouwd. Dat leidt tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door 

boerderijen en een verhoogde opslag van CO2 in biologisch bodemafval en biomassa 

(International Panel on Climate Change, 2007, p. 17; De Schutter, 2010, p. 13). Dennis 

Garrity, directeur van het World Agroforestry Centre, stelt dat de mondiale toepassing van 

‘agroforestry’ de aanwezigheid van CO2 in de atmosfeer met 50 miljard ton kan terugdringen. 

Dit is goed voor een derde van de totale CO2-uitstoot (Garrity in De Schutter en Vanloqueren, 

2011, augustus).  

 

Een dergelijke verduurzaming van het landbouwsysteem lijkt onomkomelijk. Het proces van 

intensificatie van de landbouw dat sinds de Groene Revolutie in de jaren 1960 steeds verder 

opgedreven werd, steunde immers op de veronderstelling dat het klimaat stabiel zou blijven 

en dat de water- en energievoorraden onbeperkt zijn. Het stoelde op het massale gebruik van 

pesticiden en chemische meststoffen en mechanisering en irrigatie van de landbouw. Deze 

energie-intensieve benadering leidde ertoe dat landbouw vandaag de dag goed is voor 25 tot 

30 percent van de uitstoot van broeikasgassen, terwijl de productiviteit per oppervlakte in dit 

model zijn limieten heeft bereikt33. Landbouw verbruikt bovendien 70 procent van de 

beschikbare watervoorraden die geschikt zijn voor menselijke consumptie (Altieri et al., 2012, 

p. 2; IAASTD, 2009a, p. 3). 

 

                                            
32 Zie hiervoor bijvoorbeeld Y.Y. Zhu et al (2000): Zhu, Y., Chen, H., Fan, J., Wang, Y., Li, Y., Chen, 
J., & Mundt, C.C. (2000). Genetic diversity and disease control in rice. Nature, 406 (6797), 718-722. 
33 Altieri heeft het in dit opzicht over de ‘wet van de verminderde opbrengsten’: hoe meer inputs, hoe 
minder opbrengsten (Altieri, M.A., 2012, p. 2).  



 41 

3. DE DOMINANTIE VAN EEN MODEL: TECHNOLOGISCHE REGIMES, DE ROL 

VAN INNOVATIE EN EEN TOP-DOWN TECHNOLOGIETRANSFERMODEL 

 

3.1. Algemeen 

 

Er bestaat een zekere consensus rond de noodzaak aan een ‘transitie’ naar een ‘duurzamer’ 

landbouwmodel om zo de honger en armoede in de wereld te verminderen en bij te dragen 

aan de strijd tegen klimaatverandering. Het debat concentreert zich op de vraag welk specifiek 

model beantwoordt aan de roep om zo’n ‘duurzamer landbouwmodel’.  

 

Vanuit de agro-industrie wordt een biotechnologisch GGO-model naar voren geschoven als 

aangewezen strategie. Critici formuleren echter ernstige vragen bij de duurzaamheid van dit 

model. Ze zien een biotechnologisch landbouwmodel als een voortzetting van het model van 

de Groene Revolutie, waarbij het landbouwsysteem zich nog steeds richt op de cultivering 

van een beperkt aantal monoculturen, een enge focus op technologische innovaties en 

productiviteitsstijgingen en een blijvende afhankelijkheid van milieuvervuilende externe 

productiefactoren. Ze verwijten dat er onvoldoende aandacht gaat naar een holistischere 

benadering van landbouwsystemen, waarbij eveneens aandacht besteedt wordt aan verdeling 

van en toegang tot voedsel en hulpbronnen en aan initiatieven ter bestrijding van de massale 

verspilling van voedsel. Verschillende fundamentele bedenkingen worden, zoals eerder 

uiteengezet, geformuleerd bij de genetische modificatie van gewassen.  

 

Verschillende auteurs benadrukken daarnaast het belang van een veranderde 

landbouwcontext. Het dominante landbouwmodel is sterk afhankelijk van goedkope olie en 

synthetische meststoffen, terwijl afnemende olievoorraden wereldwijd leiden tot een gestegen 

olieprijs (Freibauer et al., 2011, p. 117; Uphoff, 2007, pp. 2-3).  Het biotechnologische model 

lijkt bovendien op zijn technologische limieten te botsen in een verhoging van de 

productiviteit, terwijl een groot aantal landbouwers in de mondiale periferie verstoken blijven 

van moderne landbouwtechnologieën. De gevolgen van klimaatverandering laten zich 

vandaag reeds voelen in de vorm van een hogere frequentie van extreme weerfenomenen, een 

vermindering van de biodiversiteit en een dalende beschikbaarheid van land en water per 

capita. Ecologische aspecten verschuiven zo steeds meer naar het centrum van het politieke 

debat. Ook de landbouwsector ontsnapt hier niet aan (Brown in Freibauer et al., 2011, p. 

117;Freibauer et al., 2011, p. 117; Uphoff, 2007, pp. 8-9). 
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Het toonaangevende International Assessment of Agricultural Science and Technology for 

Development (IAASTD) uit 2009 riep dan ook op tot een radicale heroriëntatie van het 

LKWT ten voordele van een meer holistische benadering en meer aandacht voor agro-

ecologische praktijken: “Succesfully meeting development and sustainability goals and 

responding to new priorities and changing circumstances would require a fundamental shift 

in agricultural knowledge, science and technology” (geciteerd in IAASTD, 2009c, p. 27). Het 

stelt dat het bestaande landbouwkennissysteem niet in staat is een antwoord te bieden aan 

nieuwe uitdagingen door al te ‘nauwe’ output doelstellingen die onvoldoende rekening 

houden met de ecologische en sociale dimensie van landbouw (IAASTD in Freibauer et al., 

2011: 106). Deze focust op hoge productiviteit en lage kosten, maar houdt onvoldoende 

rekening met negatieve sociale en ecologische externaliteiten en staat een transitie naar een 

duurzamer landbouwmodel in de weg. Het IAASTD concludeert dat een ‘business as usual’-

scenario in de landbouw onwenselijk is: ‘The food security challenge is likely to worsen if 

markets and market-driven agricultural production systems continue to grow in a “business-

as-usual” mode” (IAASTD, 2009c, p. 22). Godfray (geciteerd in Freibauer et al., 2011, p. 

117) heeft het over de noodzaak van “changes in the way food is produced, stored, processed, 

distributed, and accessed that are as radical as those that occured during the 18th- and 19th-

century industrial and agricultural revolutions and the 20th-century Green Revolution”. Het 

Standing Comittee on Agricultural Research (SCAR) van de Europese Commissie formuleert 

het als volgt: “Increased support (should be) provided for research on the economic and 

social dimensions of these new technologies and farming practices. Approaches that promise 

building blocks towards low-input high-output systems, integrate historical knowledge and 

agroecological principles that use nature’s capacity should receive the highest priority for 

funding” (SCAR geciteerd in Quist et al., 2013, p. 507). 

 

Agro-ecologie lijkt ondertussen een aantal voordelen te bieden: een hogere productiviteit per 

eenheid land en water, een lagere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en agro-

chemicalieën, een verhoogde weerbaarheid tegen de effecten van klimaatverandering en 

schadelijke ziekten, een minder intensief gebruik van schaarse watervoorraden en het 

tegengaan van de verspreiding van chemicalieën in bodem en water. Bovendien zorgen de 

minimale kapitaalkosten en lage instapdrempel ervoor dat agro-ecologische technieken 

toegankelijker zijn voor arme kleine boeren (Freibauer et al., 2011, p. 87; De Schutter, 2010; 

Uphoff, 2007, pp. 8-9). Een brede groep van wetenschappers en internationale instellingen als 
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de FAO en het UNEP erkennen agro-ecologie steeds meer als een effectieve manier om de 

weerbaarheid en duurzaamheid van voedselsystemen te verbeteren (De Schutter, 2010, p. 6; 

IAASTD 2009a).  

 

Desondanks neemt agro-ecologie vooralsnog een veeleer marginale rol in het officiële 

landbouwonderzoek in. De vraag stelt zich dan ook welke dieperliggende oorzaken hierachter 

schuil gaan, en welke verklaringen hiervoor geboden kunnen worden.  

 

Het concept van ‘technologische regimes’ zoals uiteengezet in Vanloqueren en Baret (2009) 

biedt hiervoor een goede analysetechniek. Binnen een technologisch regime wordt niet alleen 

een bepaald soort kennis gepromoot ten nadele van alternatieve vormen van kennis, maar 

wordt de wijze van kennisproductie en –verspreiding tevens sterk bepaald door een dominant 

reductionistisch paradigma34. Agro-ecologische kennisproductie blijft zo vaak 

gemarginaliseerd in het huidige landbouwonderzoek. Binnen het huidige technologische 

regime is er sprake van een specifieke top-down vorm van kennisproductie en- verspreiding: 

een lineair technologietransfermodel. Daar kunnen belangrijke kanttekeningen bij gemaakt 

worden, terwijl het potentieel van meer bottom-up participatieve methoden veelbelovend lijkt.  

 

In wat volgt wordt eerst dieper ingegaan op het concept van ‘technologische regimes’ en de 

innovatiedeterminanten die aan de basis liggen van de bias in het huidige 

landbouwonderzoek. Vervolgens zal het lineaire technologietransfermodel bondig besproken 

worden, evenals de opkomst van alternatieve participatieve onderzoeksmethoden sinds begin 

jaren 1990. 

 

3.2. Technologische regimes, ‘lock-out’- situaties en padafhankelijkheid 

 

Vanloqueren en Baret (2009, pp. 972-975) stellen dat de huidige bias in het LKWT te wijten 

is aan de aanwezigheid van een dominant ‘technologisch regime35’. Een technologisch regime 

                                            
34 Chambers (1994, p. 2) definieert een ‘paradigma’ als een “pattern of ideas, values, methods and 
behaviour which fit together and are mutually reinforcing”. Probst et al. (2003, p. 5) hebben het over 
“basic belief systems or world views within which research is carried out”. 
35 Deze wordt gedefinieerd als “the (sets of) rules of the game that guide the direction of technological 
innovation and use” (Possas et al geciteerd in Vanloqueren en Baret, 2009, p. 973) 
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wordt sterk beïnvloed door een welbepaald ‘technologisch paradigma36’ en ‘technologische 

baan37’. Beide auteurs suggereren dat ‘genetische modificatie’ en ‘agro-ecologische 

modificatie’ twee verschillende technologische regimes zijn, waarbij het dominante eerste 

regime de verdere ontwikkeling van een alternatief agro-ecologisch regime in de weg staat en 

zelfs bewust onmogelijk maakt.  

 

‘Genetische modificatie’ verwijst naar de doelbewuste modificatie van bepaalde kenmerken 

van een organisme middels de manipulatie van het genetisch materiaal van dat organisme via 

het proces van transgenese. Het heeft dus betrekking op de modificatie van de plant zelf, en 

wordt ondersteund door een reductionistisch wetenschappelijk paradigma (Vanloqueren en 

Baret, 2009, pp. 972). Dergelijk technologisch paradigma kan omschreven worden als een 

‘productiviteitsverhaal’: een verhoging van de productie is het primaire doel binnen een 

context van economische groei en liberalisering van de handel. Wetenschappelijke 

vooruitgang en massale investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling zijn hierin nodig om een 

stijging van de voedselproductie met zeventig procent tegen 2050 mogelijk te maken. Sociale 

ongelijkheden, schaarste aan grondstoffen en vervuiling worden echter niet volledig in 

rekening gebracht, waardoor de complexiteit van sociaal-ecologische systemen onderschat 

wordt. Het productiviteitsverhaal vindt zijn oorsprong in de verschillende landbouwrevoluties 

sinds de achttiende eeuw38. Het domineert tot op heden het voedsel-en landbouwdebat 

(Freibauer et al., 2011, pp. 18-19). Rurale ontwikkeling wordt voorgesteld als een lineaire 

evolutie van ‘achtergesteld’ naar ‘modern’, van ‘oud’ naar ‘nieuw’ en van ‘onderontwikkeld’ 

naar ‘ontwikkeld’ en gekaderd binnen zogenaamde trickle down economics. Er is maar één 

pad naar ontwikkeling. Iedereen die hier kanttekeningen bij plaatst wordt afgedaan als ‘anti-

innovatie’ en ‘anti-moderniteit’ (Thompson et al., 2007, p. 14). De opkomst van GGO’s lijkt 

zo een logische voortzetting van het landbouwmodel dat vorm kreeg tijdens de Groene 

Revolutie in de jaren 1960 en 1970.  

 
                                            
36 Deze kan omschreven worden als een ‘model and a pattern of solution of selected technological 
problems, based on selected principles derived from natural sciences and on selected material 
technologies’. Het definieert een bepaalde notie van ‘vooruitgang’ door richtlijnen op te stellen inzake 
de richting en wenselijkheid van technologische veranderingen (Dosi in Vanloqueren en Baret, 2009, 
p. 972).  
37 Deze kan omschreven worden als “the pattern of normal problem solving activity (i.e. of progress) 
on the ground of a technological pattern” (in Vanloqueren en Baret, 2009, p. 972). 
38 Hiertoe behoren onder meer het proces van landintensifiering in de 18de eeuw, de uitvinding van 
synthetische meststoffen, de introductie van grootschalige mechanisering, vooruitgang in plant 
breeding, de Groene Revolutie vanaf de 1960s en de ‘Genenrevolutie’ vanaf het einde van de jaren 
1970 (Freibauer et al., 2011, p. 19). 
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‘Agro-ecologische modificatie’, daarentegen, heeft betrekking op de modificatie van de 

structuur van gehele ecosystemen middels de toepassing van agro-ecologische principes, en 

steunt op een ecologisch en holistisch39 wetenschappelijk paradigma (Vanloqueren en Baret, 

2009, p. 972). Een dergelijk paradigma past binnen een ‘sufficiëntieverhaal’ (Freibauer et al., 

2011, pp. 19-20): het besef van ecologische en sociale grenzen aan de productie en een focus 

op het tegengaan van overconsumptie en verspilling. Het stelt bovenal dat de mens moet 

samenwerken met de natuur in plaats van haar te controleren en vervangen door moderne 

landbouwtechnologie, en gaat uit van een holistische benadering die de complexe interacties 

binnen ecosystemen centraal stelt. Het behoud van bestaande ecosystemen staat centraal, 

aangezien de vernietiging ervan dramatische terugkoppelingseffecten heeft die de 

grondvesten van ons voedselsysteem ondermijnen. Zowel de aanbodzijde als de vraagzijde 

dienen aangepakt te worden. Enerzijds is er het potentieel van agro-ecosystemen die tegelijk 

productief en duurzaam kunnen zijn. Anderzijds wordt de nadruk gelegd op 

gedragsveranderingen inzake voedselverspilling, een grotere efficiëntie in de voedselketen, 

minder vleesverbruik en de verstorende effecten van ongereguleerde handel.  

 

Innovatie speelt een cruciale rol in technologische regimes. De manier waarop ‘innovatie’ 

wordt gezien, bepaalt de wijze van promotie ervan en wie er uiteindelijk van profiteert (Quist 

et al., 2013, p. 493). Binnen een biotechnologisch regime wordt ‘innovatie’ louter 

gedefinieerd als ‘technologische vooruitgang’. Het wordt enkel gezien in termen van 

economische groei in een mondiale economie, terwijl mogelijke sociale en ecologische 

negatieve externaliteiten onvoldoende in overweging worden genomen. Een dergelijke 

interpretatie van ‘innovatie’ gaat gepaard met wat Altieri een top down 

technologietransferbenadering noemt (Altieri, 2002, p. 1). Een agro-ecologisch technologisch 

regime, daarentegen, gaat uit van een comprehensievere visie op innovatie. Kiers et al. 

(geciteerd in Quist et al., 2013, p. 493) stellen het als volgt: “Innovation is more than 

invention. Success is not based on technological performance in isolation, but rather how 

technology builds knowledge, networks and capacity… innovation demands sophisticated 

integration with local partners”. Binnen een agro-ecologisch technologisch regime is een 

sterke nadruk merkbaar op een ‘bottom-up’-benadering in het genereren van innovatie 

(Altieri, 2002, p. 2). Deze richt zich in de eerste plaats op middelen die reeds voorhanden zijn: 

                                            
39 Het belang van een dergelijke holistische benadering die niet enkel naar productiviteit alleen kijkt 
wordt in toenemende mate erkend, zie hiervoor onder meer het IAASTD en de GCARD Roadmap 
(The Global Forum on Agricultural Research, 2010: 26).  
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de lokale bevolking, hun kennis en hun natuurlijke hulpbronnen. Veeleer dan een lineair en 

universeel technologiemodel op te dringen, gaat het uit van de heterogeniteit van de lokale 

context en legt het een sterke nadruk op participatie van de lokale bevolking. Het benadrukt 

de centrale rol en mogelijkheden van kleinschalige boeren in het genereren van innovatie die 

gericht is op het beantwoorden van lokale noden en behoeften, veeleer dan innovatie die zich 

in de eerste plaats richt op winstmaximalisatie (Quist et al., 2013, p. 493).  

 

Vanloqueren en Baret stellen dat de dominantie van een technologisch regime (dat innovatie 

enkel ziet als een ‘uitvinding’ en uitgaat van een lineaire en top-down technologietransfer) 

leidt tot de ‘lock-out’ van een alternatief agro-ecologisch technologisch regime dat een sterke 

nadruk legt op lokale en traditionele kennis en participatie in het innovatieproces. Indien een 

bepaalde technologie aanvankelijk succesvol is, leidt dit tot een zelfversterkend proces van 

technologische en institutionele padafhankelijkheid waarin een bepaalde dominante 

technologie de opkomst van alternatieve technologieën uitsluit binnen een dominant 

technologisch paradigma en –regime (Arthur, 1989, p. 116; David in Stirling, 2007, p. 263; 

Cowan en Gunby in Vanloqueren en Baret, 2009, p. 980; Liebowitz en Margolis in 

Vanloqueren en Baret, 2009, p. 980; Wilson en Tisdell in Vanloqueren en Baret, 2009, p. 

980). Een lock-out situatie wordt gekenmerkt door hoge omschakelingskosten: een 

fundamentele shift in onderzoeksonderwerp die buiten het dominante technologische regime 

valt kan een hoge kost met zich meebrengen in termen van reputatie, fondsen, kennis en 

netwerken (Vanloqueren en Baret, 2009, p. 980).  

 
3.3. Innovatiedeterminanten in landbouwonderzoeksystemen 

 

3.3.1. Algemeen 

 

Vanloqueren en Baret gebruiken het concept van ‘landbouwonderzoeksystemen’ (LOS) om te 

onderzoeken welke determinanten aan de basis liggen van de huidige bias in het LKWT en de 

‘lock-out’ van een alternatief agro-ecologische technologisch regime. Deze 

‘innovatiedeterminanten’ binnen de LOS beïnvloeden de keuze van een welbepaald 

technologisch paradigma en de bijhorende ontwikkeling van een specifieke technologische 

baan, en vormen zo de ruggengraat van een technologisch regime dat ‘genetische modificatie’ 

verkiest boven ‘agro-ecologische modificatie’ (Vanloqueren en Baret, 2009, p. 974).  
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3.3.2. De rol van landbouwbeleid in een technologisch regime 

 

Beleidskeuzes zijn bepalend voor het bestaan van een dominant technologisch paradigma en 

regime dat een duidelijke voorkeur voor processen van genetische modificatie vertoont 

(Vanloqueren en Baret, 2009, p. 975-977). Ten eerste is er een nauwe relatie tussen de keuze 

van onderzoeksoriëntatie en beleid. Beleid is in de eerste plaats gericht op economische groei 

en een verbetering van de competitiviteit. Deze beide doelstellingen worden echter nog 

onvoldoende geassocieerd met agro-ecologische modificatie, terwijl genetische modificatie 

vaak nog als geschikter middel wordt gezien in het streven naar economische groei en 

competitiviteit. Dit uit zich dan ook in een duidelijk verschil in geïnvesteerde middelen in 

beide vormen van onderzoek.  

 

Ten tweede speelt de veranderende relatie tussen de publieke en private sector een belangrijke 

rol. Enerzijds is er sprake van een toenemend aantal publiek-private partnerschappen (PPP’s). 

De duidelijke voorkeur van de private sector voor genetische modificatie zorgt ervoor dat 

PPP’s quasi-exclusief gelanceerd worden op dit domein. Het groeiend aantal PPP’s leidde ook 

tot een verandering in de wetenschapscultuur. Onderzoek toont aan dat wetenschappers die 

deelnamen aan een PPP-onderzoek naar agricultural genomics tussen de Universiteit van 

California en Novartis het ‘publieke goed’ steeds meer zagen als onderzoek dat leidt tot de 

creatie van commerciële producten (Bush et al. in Vanloqueren en Baret, 2009, p. 976). “Even 

a small proportion of industry funding can influence overall research priorities: the tail can 

wage the dog”, aldus Levidow et al. (geciteerd in Vanloqueren en Baret, 2009, p. 976). 

Anderzijds is er steeds meer sprake van een groeiende (indirecte) privatiseringstrend inzake 

wetenschappelijk onderzoek. De stijgende toegang van private bedrijven tot publieke 

middelen (bijvoorbeeld via PPP’s) en de groeiende vertegenwoordiging van afgevaardigden 

van de private sector in publieke organen die onderzoeksprioriteiten vastleggen, leidt zo tot 

het bevoordelen van wetenschappelijk onderzoek waar de private sector in geïnteresseerd is, 

met name financieel interessante projecten inzake genetische modificatie. Dit gaat ten koste 

van wetenschappelijk onderzoek dat het algemene belang centraal stelt (Alston et al in 

Vanloqueren en Baret, 2009, p. 976; IAASTD, 2009a, p. 72; Quist et al., 2013, p. 499; 

Slaughter en Leslie in Vanloqueren en Baret, 2009, p. 976). Lotter (2008, pp. 51-52) heeft het 

in dit verband over de opkomst van ‘academic capitalism’, terwijl ook Busch et al. (in Lotter, 

2008, p. 52) een vervaging van de grenzen tussen private belangen en een focus op het 

publieke goed vaststellen.  
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Ten derde is er sprake van een ‘verdeling van innovatieve arbeid’ tussen publieke en private 

landbouwkundige en biologische onderzoeksinstellingen, waarbij de eerste zich richten op 

meer algemeen onderzoek en de laatste op toegepast onderzoek en ontwikkeling (Arora en 

Gambardella in Vanloqueren en Baret, 2009, p. 976). Biotechnologisch onderzoek vindt zo 

plaats op alle niveaus van het onderzoeksproces (basis, toegepast onderzoek en ontwikkeling), 

terwijl private bedrijven niet of nauwelijks investeren in toegepast agro-ecologisch onderzoek 

en ontwikkeling. Agro-ecologie blijft zo al te vaak steken op het niveau van basisonderzoek 

(Vanloqueren en Baret, 2009, p. 976).  

 

Ten vierde is er een duidelijk machtsonevenwicht merkbaar tussen biotechnologische en agro-

ecologische lobbygroepen. Industriële lobbygroepen, zoals het Amerikaanse Bio en het 

Europese Europabio, oefenen een sterke invloed uit op het besluitvormingsproces binnen de 

Wereldhandelsorganisatie (WHO) en de Europese Commissie. Niet-Gouvernementele 

Organisaties (NGO’s) als Greenpeace en de Soil Association richten zich in de eerste plaats 

op een verbod van gemodificeerde gewassen of een strengere regulering ervan, eerder dan de 

promotie van een agro-ecologische onderzoeksagenda. Wetenschappelijke organisaties die 

wel focussen op de promotie van agro-ecologie moeten het echter vooralsnog afleggen tegen 

de agro-industriële lobby (Royal Society et al. in Vanloqueren en Baret, 2009, p. 976; 

Vanloqueren en Baret, 2009, p. 976).  

 

Ten vijfde mag de rol van de media in de promotie van een dominant technologischregime 

niet onderschat worden. De media berichten bijna uitsluitend over de voor- en nadelen van 

genetische modificatie, terwijl alternatieven als agro-ecologische modificatie niet of 

nauwelijks aan bod komen (Lotter, 2008, p. 60). Zo bevat het archief van de New York Times 

tussen 1981 en 2008 2696 verwijzingen naar ‘genetische modificatie’, terwijl slechts 3 maal 

verwezen werd naar ‘agro-ecologie’ en slechts 7 maal naar ‘agroforestry’ (Vanloqueren en 

Baret, 2009, pp. 976-977).     
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3.3.3. De rol van privaat onderzoek in een technologisch regime 

 

Het internationale landbouwsysteem werd in de periode tussen het einde van de Tweede 

Wereldoorlog en het einde van de twintigste eeuw gekenmerkt door een open toegang tot 

intellectuele eigendom. Dalrymple (in Piesse en Thirtle, 2010, p. 3042) heeft het in dit 

verband over een systeem van ‘global public goods’. Deze open toegang staat sinds het begin 

van de jaren 1980 echter steeds meer onder druk. Een aantal evoluties hebben hiertoe 

bijgedragen. Er is een afname in geïnvesteerde publieke middelen in landbouw(onderzoek) 

merkbaar, terwijl verschillende gebeurtenissen een privatisering en concentratie van het 

mondiale landbouwonderzoek en –ontwikkeling in de hand werkten. Dit private onderzoek 

focust zich op patenteerbare en commodificeerbare innovaties als GGO’s.  

 

De laatste drie decennia is er een wereldwijde trend merkbaar in de afname van publieke 

investeringen in landbouw en landbouwonderzoek en een groeiende privatisering van het 

landbouwonderzoek (Bezemer en Headey in Thompson et al., 2007, p. 10). De private sector 

is goed voor een derde van het wereldwijde landbouwonderzoek, en vertegenwoordigt zelfs 

50 percent van het landbouwonderzoek in de OESO-landen (Vanloqueren en Baret, 2009, p. 

977; Labbouz en Treyer, 2012, p. 157). Ontwikkelingslanden investeren jaarlijks 12 miljard 

dollar in publiek landbouwonderzoek, terwijl dit bij de ontwikkelde landen terugvalt tot 10 

miljard dollar per jaar (Quist et al., 2013, p. 498). Private vormen van landbouwonderzoek 

zijn in eerste instantie gericht op potentieel winstgevende sectoren, en houden onvoldoende 

rekening met de behoeften van de ‘rural poor’ (Quist et al., 2013, p. 498; Thompson et al., 

2007, p. 11).  

 

Daarnaast speelden een aantal juridische ontwikkelingen sinds het begin van de jaren 1980 

een belangrijke rol (Lotter, 2008, p. 52; Metlay in Lotter, 2008, p. 52; Vanloqueren en Baret, 

2009, p. 977). Zowel het Diamond vs Chakrabarty-arrest40 van het Amerikaanse 

Hooggerechtshof (1980) als de Bayh/Doyle-wet41 (1981) moedigde publieke en private 

onderzoeksinstellingen aan zoveel mogelijk innovaties te patenteren. Dat werd nog verder 

versterkt door de WTO-overeenkomst inzake de handelsgelieerde aspecten van intellectuele 

eigendomsrechten (TRIPS) in 1994. Dit leidde tot een groeiende interesse van verschillende 
                                            
40 Deze stond de patentering van levende organismen toe (in casu een olie-absorberende bacterie). 
“Everything under the sun that is made by man is patentable”, aldus het hof.  
41 Deze stond toe, en moedigde zelfs aan, dat publieke onderzoeksinstellingen patenten konden 
aanvragen op onderzoek gefinancierd met publieke middelen. 
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multinationale bedrijven in genetische modificatie en de overname van kleinere 

biotechnologische bedrijven. Dit markeert het begin van de zogenaamde ‘Genenrevolutie’. 

Een klein aantal grote bedrijven patenteerde steeds meer zaden, chemicaliën en 

biotechnologische toepassingen (in het bijzonder GGO’s). Private investeringen in onderzoek 

en ontwikkeling focussen zich hierdoor op innovaties die patenteerbaar zijn of op een andere 

manier beschermd kunnen worden door intellectuele eigendomsrechten. Hieruit volgt een 

duidelijke voorkeur van de private sector voor biotechnologische toepassingen boven agro-

ecologische innovaties. Deze laatsten zijn minder makkelijk patenteerbaar, minder gericht op 

korte termijnwinsten en veelal gericht op het algemeen belang (Lotter, 2008, p. 63). Agro-

ecologisch onderzoek is hierdoor veelal aangewezen op publieke middelen, die de afgelopen 

drie decennia echter afnamen.  

 

De combinatie van de groeiende patentering van planten met de grote kost van 

biotechnologisch onderzoek zorgde er voor dat het wereldwijde landbouwonderzoek steeds 

meer geprivatiseerd en geconcentreerd raakte bij een klein aantal multinationals (Piesse en 

Thirtle, 2010, pp. 3043-3044). Tachtig percent van het mondiale landbouwkundig 

onderzoeks- en ontwikkelingsproces is zo geconcentreerd binnen de geïndustrialiseerde 

wereld, waarvan het grootste deel in de handen is van een zestal ondernemingen. Deze ‘big 

six’ (Monsanto, Bayer, BASF, Syngenta, Dupont en Dow) waren in 2006 goed voor 3,62 

miljard dollar van de 9,02 miljard dollar die wereldwijd door 466 grote multinationals 

gespendeerd werd aan Onderzoek en Ontwikkeling (Piesse en Thirtle, 2010, p. 3042). Het 

budget van de CGIAR, het voornaamste mondiale instituut voor publiek landbouwonderzoek, 

vertegenwoordigde daarentegen slechts 12.29 percent van het totale onderzoeks- en 

ontwikkelingsbudget van de ‘grote zes’ inzake genetische modificatie42 (Spielman, 2007, p. 

193). GGO’s maken het merendeel uit van de activiteiten van de private sector in de groep 

van minst ontwikkelde landen. Monsanto neemt hierin het voortouw: 39 van de 54 lopende 

projecten voor commercieel gebruik in 2009 (Piesse en Thirtle, 2010, p. 3043).  

 

Patenten zijn echter een tweesnijdend zwaard. Enerzijds is het belangrijk voldoende 

aansporingen te voorzien opdat geïnvesteerd wordt in Onderzoek en Ontwikkeling in de 

landbouwsector. Anderzijds bestaat het gevaar van onvoldoende verspreiding van innovaties 

naar kleine boeren. “Excludability is at odds with maximizing welfare in the case of a non-

                                            
42 De cijfers die Spielman aanhaalt zijn gebaseerd op de jaarrekeningen van 2002. 
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rival good” (geciteerd in Piesse en Thirtle, 2010, p. 3043). Er is zo steeds meer sprake van 

een ‘anti-commons’-tendens waarbij een technologische innovatie die niet volledig 

afgeschermd kan worden door intellectuele eigendomsrechten systematisch genegeerd wordt, 

en een ‘wereld van oligopolistische competitie in landbouwinnovaties’ ontstaat (Wright et al. 

in Piesse en Thirtle, 2010, p. 3044). Indien financiële motieven als enige aansporing gelden 

voor het genereren van innovatie, is het eindresultaat vaak een eenzijdig soort van 

commodificeerbare innovatie (Quist et al., 2013, p. 492).  

 

3.3.4. De rol van de publieke sector in een technologisch regime 

 

Zowel culturele en cognitieve routines als de interne organisatie van het publieke 

landbouwonderzoek spelen een belangrijke rol in de dominantie van genetische modificatie 

binnen het huidige technologische regime.  

 

Ten eerste oefenen culturele en cognitieve routines een grote invloed uit op de ongelijke 

balans tussen twee technologische paradigma’s (Vanloqueren en Baret, 2009, p. 977-978). 

Genetische modificatie wordt erkend als een technologisch paradigma dat zijn nut en 

potentieel heeft bewezen. Het bestaan van agro-ecologische modificatie wordt wel erkend 

maar de techniek zelf wordt onvoldoende naar waarde geschat als mogelijke innovatie. Al te 

vaak wordt onderzoek gekaderd binnen het meest waarschijnlijke toekomstige 

landbouwsysteem. Zo gaat men voorbij aan de fundamentelere vraag wat het meest gewenste 

toekomstige landbouwsysteem is. In het kader van een gemondialiseerd, geliberaliseerd, 

geïndustrialiseerd en steeds geconcentreerder landbouwsysteem lijkt genetische modificatie 

op het eerste zicht interessanter, gezien het slechts relatief kleine wijzingen in de opzet van 

het landbouwsysteem vereist. Hiervoor zijn enkel een verschillend type van zaden, herbiciden 

en insecticiden vereist.  De dominantie van monoculturen in de landbouw blijft overeind en 

de ecologische dimensie van landbouw komt slechts zijdelings aan bod. Het promoten van 

agro-ecologie vereist daarentegen een fundamentele omslag in de manier waarop men aan 

landbouw(onderzoek) doet: het terugschroeven van externe productiefactoren en het 

promoten van polyculturen. “It goes against the flow” (in Vanloqueren en Baret, 2009, p. 

977). De waarde van inheemse kennis en traditionele technieken worden bovendien nog 

steeds onvoldoende naar waarde geschat binnen het dominante technologische regime. Agro-

ecologische technieken worden gezien als een partiële oplossing die slechts op beperkte 

schaal toepasbaar zijn en enkel nuttig in bepaalde nichemarkten. Genetische modificatie 
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wordt ervaren als een ‘totaaloplossing’ met universele (commerciële) toepasbaarheid (Lotter, 

2008, p. 63; Lacie in Vanloqueren en Baret, 2009, pp. 977-978). “(Agro-ecology) seems too 

‘research’ for the development department” (in Vanloqueren en Baret, 2009: 977).  

 

Ten tweede is de interne organisatie van het publieke landbouwonderzoek belangrijk 

(Vanloqueren en Baret, 2009, pp. 978-979). Biotechnologisch onderzoek op het niveau van de 

cel en het gen is eenvoudiger vatbaar voor een standaardiseringproces. Grote hoeveelheden 

DNA- en ander celmateriaal kunnen op grote schaal verwerkt worden door allerhande 

computerprogramma’s, terwijl de transposition van een transgeen organisme tot een 

‘gastplant’ relatief makkelijk bestudeerd kan worden in een laboratorium. Agro-ecologisch 

onderzoek richt zich daarentegen op de complexe interacties binnen het hele ecosysteem. De 

hoge contextafhankelijkheid van dit soort onderzoek staat een standaardiseringproces in de 

weg, waardoor agro-ecologische toepassingen als ‘te complex’ voor grootschalig onderzoek 

worden gezien. Agro-ecologisch onderzoek vereist bovendien grootschalige experimenten op 

lange termijn, wat vaak botst met het relatief korte tijdsbestek van onderzoeksbeurzen 

(Auclair en Dupraz in Vanloqueren en Baret, 2009, p. 979). Dit zorgt ervoor dat onderzoek 

sterk gericht is op relatief eenvoudig meetbare en kortetermijn-impacten (bv een stijging in de 

gewasopbrengsten), veeleer dan te focussen op complexere indirecte factoren als 

duurzaamheid en positieve of negatieve sociaal-economische en ecologische externaliteiten 

(Larry Harrington43, persoonlijke communicatie). Daarnaast speelt ook de hoge 

publicatiedruk in academische middens een rol. Biotechnologisch onderzoek is bijna per 

definitie ‘publicatieproductiever’ gezien de duidelijker meetbare korte termijneffecten. De 

afname van publieke investeringen in academische instellingen leidt bovendien tot een 

groeiende focus op onmiddellijk valoriseerbaar onderzoek dat gepatenteerd kan worden, wat 

in het voordeel van onderzoek naar processen van genetische modificatie speelt (Tait et al. in 

Vanloqueren en Baret, 2009, p. 979).  

 

3.4. Een top down technologietransfermodel binnen een technologisch regime: overzicht 

en beperkingen 

 

De manier waarop ‘innovatie’ wordt gezien in het dominante technologische regime sluit 

nauw aan bij een bepaald hiërarchisch en lineair model van productie en verspreiding van 

                                            
43 Onderzoeksdirecteur van het “CGIAR Challenge Program on Water and Food”.  
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technologische innovaties: een top down technologietransfermodel. Dat vindt zijn oorsprong 

in de Groene Revolutie van de jaren 1960 en 1970. Röling (in Frank, 2012, p. 4) spreekt van 

een ‘pipeline model’: zowel basis- als toegepast onderzoek wordt uitgevoerd in laboratoria, 

waarna verspreiders de taak hebben de nieuwe innovatie op grote schaal te verspreiden en 

ingang te doen vinden bij (kleine) boeren. De rol van boeren bestaat er voornamelijk in de 

nieuwe technologie te aanvaarden of af te wijzen. Hun kennis wordt nauwelijks in het 

innovatieproces betrokken (Biggs in Frank, 2012, p. 4; Probst et al., 2003, p. 8).  

 

Het positivistische denken gaat immers uit van het bestaan van één neutrale en waardevrije 

‘echte kennis’. Hieruit volgt dat een en dezelfde innovatie als ‘technologische vooruitgang’ 

gelijktijdig toegepast kan worden in een homogene omgeving met gelijkaardige sociale en 

ecologische kenmerken waarin mensen dezelfde uitdagingen, waarden, belangen en 

doelstellingen hebben (Probst et al., 2003, p. 5; p. 8). Er is weinig aandacht voor de 

heterogeniteit en complexiteit van de lokale context en de mogelijke negatieve sociale en 

ecologische externaliteiten van bepaalde technologische innovaties. Dit 

technologietransfermodel speelt een belangrijke rol in het huidige landbouwonderzoek.  

 

Een lineaire benadering van innovatie en technologietransfer heeft in het verleden echter niet 

altijd goede resultaten opgeleverd. Zeventig percent van de wereldwijde armen leeft in 

gedifferentieerde rurale gebieden en is voor zijn overleven direct afhankelijk van landbouw. 

Een keuze voor een breder en holistischer innovatiesysteem dat nauwer aansluit bij de 

belangen van kleinschalige landbouwers en de lokale context, en meer rekening houdt met 

negatieve sociale en ecologische externaliteiten lijkt dan ook aangewezen (Scoones en 

Thompson, 2009b, pp. 305-306).  

 

Het huidige top-down model van innovatie lijkt ongeschikt om de voedselzekerheid en 

dalende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen op lange termijn te garanderen. Het is in de 

eerste plaats gericht op de winstmaximalisatie van enkelen, en voorziet onvoldoende 

aansporingen voor een transitie naar klimaatweerbare en duurzame productie- en 

kennissystemen (Quist et al., 2013, p. 502). Het draagt bij tot een ‘feedback loop’ die de 

rijkdom en macht concentreert in de handen van een klein aantal bedrijven en grote 

boerderijen en onvoldoende rekening houdt met de noden en behoeften van kleinschalige 

landbouwers (Quist et al., 2013, p. 508; Wereldbank, 2007, p. 15). 
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Hoewel er dus ernstige vragen gesteld kunnen worden bij de wenselijkheid van een 

technologietransfermodel, dient men wel op te letten voor een verhaal waarin het volledige 

technologietransfermodel per definitie slecht is en alle participatief onderzoek alleen maar 

goede aspecten bevat (Scoones en Thompson, 2009a, p. 7). De realiteit is complexer dan dit. 

Niettemin lijkt een transitie naar meer participatieve bottom-up-onderzoeksmethoden 

wenselijk.  

 

3.5. De opkomst en het potentieel van ‘participatieve methoden’ 

 

De laatste twee decennia is er sprake van een graduele verschuiving binnen het publieke 

landbouwonderzoek. Het belang van een actieve betrokkenheid van de lokale bevolking en de 

aandacht voor ‘participatieve methoden’ van landbouwonderzoek wordt steeds meer 

benadrukt (Probst et al., 2003, p. 2). Deze hebben betrekking op een breed geheel van 

verschillende methoden en technieken (Frank, 2012, pp. 5-8). Het ‘systems of innovation-

model’ (SI) van Edquist vertrekt vanuit een holistische benadering van landbouw, wat Hall et 

al. inspireerde tot hun ‘agricultural innovation system’ (AIS). Daarnaast was er sinds eind 

jaren 1980 ook sprake van de opkomst van de ‘farmer first and last’-methode (FFL) en 

‘farming systems research’ (FSR) in het kader van de ‘farmer first’-beweging44. In deze 

context ontwikkelden zich ook de ‘rapid rural appraisal’-methode (RRA) en de ‘participatory 

rural appraisal’-methode (PRA). Recentere methodes zijn ‘participatory technology 

development' (PTD) en ‘participatory innovation development’ (PID). Deze laatste methode 

wordt verder in deze masterproef toegelicht.  

 

‘Participatie’ is echter geen eenzijdig concept. Het kan op verschillende manieren 

geïnterpreteerd en toegepast worden, ook negatief (Chambers, 1994, p. 1; Probst et al., 2003, 

p. 6). Problematisch is dat het soms enkel als een ‘cosmetisch label’ gebruikt wordt naar 

donoren, lokale actoren en regeringen, terwijl men in realiteit vasthoudt aan een traditionele 

top-downbenadering. ‘Participatie’ dient zo al te vaak nog als middel ter legitimering en als 

een manier om lokale arbeidskrachten te coöpteren in projecten die nog steeds sterk van 

buitenaf bepaald worden (Chambers, 1994, p. 3). Binnen de groep van ‘farmer first’-

methoden was er bovendien lange tijd nog steeds sprake van een zeker positivistisch denken, 

waarbij lokale kennis veeleer gezien wordt als een uniform gegeven, beschikbaar voor 
                                            
44 Voor een uitgebreidere bespreking hiervan, zie onder meer Chambers, 1983; Chambers en 
Ghyldyal, 1985; Chambers et al, 1989; en Scoones en Thompson, 2009.  
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assimilatie en incorporatie45. Hoewel boeren nauwer betrokken worden bij het 

innovatieproces, is er zo nog altijd sprake van een ongelijke machtsrelatie tussen 

onderzoekers en boeren. Deze laatsten blijven hierdoor ver weg van het centrum van het 

innovatieproces (Probst et al., 2003, p. 8). Participatief onderzoek wordt zo nog te vaak 

gezien als een aanvulling op het technologietransfermodel: de ‘betrokkenheid’ van lokale 

actoren moet een vlottere technologietransfer garanderen. Deze visie gaat echter nog steeds 

uit van een situatie waarin externe onderzoekers oplossingen en expertise voorzien voor 

lokale actoren, veeleer dan er op voet van gelijkwaardigheid mee samen te werken (Becker in 

Probst et al., 2003, p. 4).  

 

Ashby (2009, p. 41) heeft het in dit verband over de ‘dark side of participation’. Enerzijds 

bestaat het gevaar dat onderzoekers enkel aan ‘participatief’ onderzoek doen met een kleine 

plaatselijke elite. Anderzijds wordt ‘participatie’ gebruikt om het top-down pipeline 

innovatiemodel te herbevestigen als dominant model. Interactie met landbouwers vindt enkel 

plaats in de laatste fase van het onderzoek. Zij mogen hun mening geven over bijna-

afgewerkte onderzoeksproducten. De richting van het landbouwonderzoek blijft zo sterk 

bepaald door aanbod-gedreven onderzoeksprioriteiten die zich in de eerste plaats richten op 

commercialiseerbare producten.  

 

Er is maar sprake van echte ‘participatie’ indien deze gericht is op de zelfontplooiing van 

lokale gemeenschappen, waarbij deze laatste zelf de leiding van het innovatieproces in 

handen nemen. “We participate in ‘their’ project, not ‘they’ in ‘ours’” (geciteerd in 

Chambers, 1994, p. 2). Chambers (1994, p. 12) wijst op de cruciale rol van een verandering 

van gedrag en attitudes van externe actoren. Landbouwonderzoek waarbij lokale actoren op 

gelijke voet staan met externe actoren impliceert immers een verlies van macht en controle 

van deze laatsten over het innovatieproces. Deze externe actoren zijn niet langer  ‘leraar’ 

maar eerder ‘ondersteuners van een leerproces’. Dit model botst met de traditionele 

rolverdeling binnen het technologietransfermodel (Chambers, 1994, p. 7). Probst et al. (2003, 

p. 4) wijzen op het belang van een ‘shift in professionalism’ bij wetenschappers en 

onderzoekers: een evolutie van ‘disciplinary experts’ naar ‘interdisciplinary facilitators’. Hier 

wordt verderop in deze masterproef op ingegaan. 

 
                                            
45 Het dient echter gezegd dat ook binnen deze groep het ToT-model steeds explicieter wordt 
afgewezen.  
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Een overgang naar een agro-ecologisch en participatief landbouwonderzoeksysteem dat meer 

bottom-up werkt lijkt wenselijk. Dat sluit nauwer aan bij de ‘multifunctionaliteit’46 van 

landbouw, zoals uiteengezet in het IAASTD. Een dergelijk model benadrukt de participatie 

van kleine boeren, het behoud van lokale ecosystemen en biodiversiteit en de 

voedselzekerheid van lokale gemeenschappen (Quist et al., 2013, p. 490). Het bouwt voort op 

reeds voorhanden zijnde lokale en traditionele kennis. Deze benadering vertrekt vanuit de 

idee dat boeren gelijkwaardige partners zijn met specifieke vormen van kennis die erg 

waardevol kunnen zijn in landbouwonderzoek. Daar waar innovatie in een top-down aanpak 

vaak eindigt bij de boer, is deze in een bottom-up aanpak juist het startpunt van innovatie 

(Labbouz en Treyer, 2012, p. 160; Quist et al., 2013, p. 503). Dergelijk landbouwonderzoek 

sluit nauwer aan bij de lokale ecologische en socio-culturele context (Quist et al., 2013, p. 

504) en draagt bij tot een beter begrip van de lokale noden (specifieke gewassen, welzijn, 

inkomen, …). Het lijkt beter in staat de specifieke opportuniteiten voor verbetering en 

mogelijke oplossingen hiervoor te identificeren (Labbouz en Treyer, 2012, p. 160).  

 

Het IAASTD benadrukt de waardevolle rol van boerenkennis: “Farmers are masters in 

adapting to changing environmental conditions because this had been their business for 

thousands of years. This is a knowledge base farmers will need to maintain and improve, even 

if climate change may pose challenges that go beyond problems tackled in the past“ 

(geciteerd in IAASTD, 2009a, p. 41). Onderzoek van Pimentel et al. (2005, pp. 575-578) 

suggereert dat dergelijk onderzoek niet alleen leidt tot duurzamere landbouwsystemen, maar 

ook tot een stijging van de gewasproductiviteit, een verminderde afhankelijkheid van 

milieuvervuilende chemische productiefactoren, een vermindering van de bodemerosie, een 

beter waterbeheer en een hogere mate van biodiversiteit. Het ondersteunt daarnaast tevens de 

lokale voedselproductie en –handel (UNEP-UNCTAD in Quist et al., 2013, p. 503).  

 

Ashby wijst verder op het belang van een “increasein political control by farmer’s 

organizations over a significant portion of the funding for R&D to improve their power to 

sanction irrelevant R&D” (geciteerd in Ashby, 2009, p. 45). Een dergelijke visie, waarin het 

belang van boereninnovatie en participatief onderzoek steeds uitdrukkelijker erkend wordt, is 
                                            
46 Het IAASTD omschrijft ‘multifunctionaliteit’ als volgt: “In IAASTD, multifunctionality is used 
solely to express the inescapable interconnectedness of agriculture’s different roles and functions. The 
concept of multifunctionality recognizes agriculture as a multi-output activity producing not only 
commodities (food, feed, fibers, agrofuels, medicinal products and ornamentals), but also non-
commodity outputs such as environmental services, landscape amenities and cultural heritages” 
(geciteerd in IAASTD, 2009b, p. 5). 
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tevens terug te vinden in de GCARD Roadmap uit 2010 (The Global Forum on Agricultural 

Research, 2010, p. 25).  

 

Het is echter nodig zich te hoeden voor een  overdreven romantisering van traditionele kennis 

en praktijken. Deze leidt niet automatisch tot gunstiger sociale en ecologische uitkomsten. 

Een evenwichtiger balans tussen een veelheid aan kennis en innovatie gewenst is echter wel 

gewenst.  
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DEEL II: 

EEN TRANSITIE VAN HET PUBLIEKE LANDBOUWONDERZOEK 
 

4. EEN BOTTOM-UP AGRO-ECOLOGISCHE EN PARTICIPATIEVE TRANSITIE 

VAN LANDBOUWONDERZOEK 

 

4.1. Algemeen 

 
De eerder negatieve bedenkingen inzake GGO’s en de positieve signalen inzake agro-

ecologie leidden vooralsnog niet tot andere keuzes in het publieke landbouwonderzoek. Deze 

masterproef ziet de verklaring hiervoor in het bestaan van een technologisch regime waarin 

een reductionistische visie op innovatie de richting van het onderzoek bepaalt, en waarin de 

dominantie van ‘genetische modificatie’ de opkomst van alternatieve processen van ‘agro-

ecologische modificatie’ uitsluit. Een aanpassing van het publieke landbouwonderzoek naar 

agro-ecologische en participatieve onderzoeksmethoden lijkt cruciaal in de transitie naar een 

duurzamer landbouwmodel. De manier waarop aan landbouwonderzoek wordt gedaan bepaalt 

immers de richting die het hele landbouwmodel uitgaat. De wijze van onderzoek vandaag 

bepaalt het gezicht van het systeem morgen.  

 

Een schaalvergroting van agro-ecologische en participatieve onderzoeksmethoden in het 

publieke landbouwonderzoek vereist een holistische visie op landbouwonderzoek, en het 

doorbreken van een top-down en lineair-universalistische aanpak van landbouwonderzoek. 

Het vereist, met andere woorden, het doorbreken van het huidige paradigmadenken rond 

landbouw.  

 

Deze masterproef argumenteert dat het promoten van een meer participatieve en meer bottom-

up benadering van landbouwonderzoek en innovatie cruciaal is in de transitie naar een 

duurzamere agro-ecologische landbouw die zich in de eerste plaats richt op de lokale 

middelen die voorhanden zijn en op de vervulling van lokale noden. Op die manier wordt 

ruimte gecreëerd voor een verdere schaalvergroting en institutionalisering van agro-

ecologische manieren van landbouwonderzoek en landbouwbeleid. Het promoten van 

participatieve en agro-ecologische kennis en onderzoek moet zo leiden tot een 

mentaliteitsverandering en een fundamenteel andere manier van de wijze waarop aan 
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landbouw wordt gedaan. Dit kan echter enkel bereikt worden door het doorbreken van het 

huidige dominante paradigma in het landbouwmodel en landbouwonderzoek van vandaag. De 

vraag stelt zich op welke manier een dergelijke evolutie bereikt kan worden. Het tweede deel 

van deze masterproef zal dan ook een aantal factoren bespreken die hieraan kunnen bijdragen.  

 

De onderzoeksvraag luidt als volgt:  

 

“Welke factoren kunnen bijdragen tot het doorbreken van het bestaande technologische 

regime en reductionistische paradigmadenken in landbouwonderzoek, om zo te komen tot een 

schaalvergroting van participatieve en agro-ecologische technieken en praktijken in het 

publieke landbouwonderzoek?” 

 

Eerst zal worden ingegaan op het potentieel van ‘participation innovation development’ als 

veelbelovende participatieve methode van landbouwkundig onderzoek. Vervolgens wordt het 

belang van een hervorming van onderwijscurricula en het verder promoten van een 

interdisciplinaire aanpak en een heropwaardering van de sociale wetenschappen in 

landbouwkundig onderzoek benadrukt. Ten derde wordt gewezen op de noodzaak van het 

promoten van ‘voedselsoevereiniteit’ als onderzoeksconcept binnen het publieke 

landbouwonderzoek, veeleer dan te blijven vertrouwen op een focus op ‘voedselzekerheid’. 

Ten vierde wordt ingegaan op de rol van processen van ‘social learning’ binnen de CGIAR. 

Vervolgens wordt kort stilgestaan bij het belang van publieke financiering van 

landbouwonderzoek. In een laatste hoofdstuk wordt tot slot onderzocht welke beleidsarena het 

meest geschikt lijkt om deze ideeën in de praktijk om te zetten. 

 

4.2. ‘Participatory Innovation Development’ (PID): een alternatieve methode van 

participatief onderzoek  

 

4.2.1. Algemeen 

 

‘Participation innovation development’ (PID) is een relatief recente methode van participatief 

onderzoek. Deze wordt reeds actief gepromoot door PROLINNOVA, een internationaal 

netwerk dat voornamelijk bestaat uit NGO’s. Hoewel deze methode een veelbelovend concept 

van participatief onderzoek is, hoeft het niet beschouwd te worden als hét allesomvattende 

‘model van de toekomst’. In elke situatie dient immers naar de lokale context en specifiteit 
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gekeken te worden. Desalniettemin lijkt PID een interessant concept in de totstandbrenging 

van een nieuwe onderzoekscultuur waarbij lokale landbouwers een centrale rol toebedeeld 

krijgen in de creatie van nieuwe innovaties en het beheer van natuurlijke rijkdommen. Het 

dient wel benadrukt dat PID niet de enige manier van toekomstig landbouwonderzoek moet 

zijn. Deze masterproef wenst niet de indruk te wekken dat alle publieke landbouwonderzoek 

voortaan in handen van boeren moet komen te liggen. Niet alle lokale innovaties hebben 

immers positieve effecten. Onderzoek in laboratoria blijft eveneens belangrijk. PID is echter 

een interessante complementaire methode die de rol van kleine boeren in het 

onderzoeksproces verder promoot.  

 

In wat volgt wordt eerst stilgestaan bij wat PID juist is. Vervolgens wordt een alternatieve 

financieringsvorm van innovatie besproken: “local innovation support funds” (LISF’s).  

 

4.2.2. “Boeren in de cockpit”: Participatory Innovation Development (PID) 

 

PID wordt door Hartmann gedefinieerd als “a process in which farmers and other 

stakeholders engage in joint exploration and experimentation leading to new technologies or 

socio-institutional arrangements for more sustainable livelihoods. (It is) an action-oriented 

approach (that) promotes an engagement in a process that strengthens the capacities of 

agricultural services to support community-led initiatives” (geciteerd in Hartmann, 2009, p. 

256). Het vereist een radicale omschakeling in het huidige denken over landbouwonderzoek 

en innovatievoorlichting. Bestaande machtsrelaties worden aangetast. Het innovatieproces 

gaat in een PID-aanpak uit van een nauwe interactie tussen gelijkwaardige actoren, daar waar 

de rol van landbouwers in het innovatieproces in een technologietransfermodel of bepaalde 

andere vormen van participatief onderzoek afwezig of eerder passief te noemen valt.  De 

wijze waarop aan landbouwonderzoek en de verspreiding van nieuwe innovaties wordt 

gedaan wordt volledig omgedraaid. De rol van landbouwers is niet langer beperkt tot die van 

respondent of bron van informatie: de landbouwer wordt naar het centrum van het 

landbouwonderzoeksysteem gekatapulteerd. Lokale innovaties van boeren worden met steun 

van ‘formele’ onderzoekers en verspreiders verder ontwikkeld.  

 

Nadat bestaande lokale innovaties in kaart zijn gebracht wordt nagegaan hoe deze verschillen 

met meer conventionele methoden en hoe deze kunnen bijdragen aan betere 

onderzoeksuitkomsten, om aldus de adaptatiecapaciteit van lokale gemeenschappen aan 
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veranderende lokale omstandigheden te bevorderen. Vervolgens wordt, in nauwe 

samenspraak, nagegaan welke institutionele en beleidsmatige veranderingen nodig zijn om 

PID verder te bevorderen en worden deze op beleidsniveau verder gepromoot (Waters-Bayer 

et al., 2009, p. 144). De nauwe interactie tussen landbouwers, onderzoekers en voorlichters 

leidt tot een gewijzigde perceptie van lokale kennis en innovatieprocessen: landbouwers 

worden niet langer gezien als ontvangers van een bepaalde technologie, maar als waardevolle 

bron van aanvullende kennis (Waters-Bayer et al., 2009, p. 145).  

 

Dit proces moet leiden tot institutionele verandering op verschillende niveaus van het 

landbouwonderzoek. De nadruk ligt in eerste plaats op het bevorderen van ‘multi-stakeholder 

partnerships’ (MSP) op het nationale niveau. Een plaatselijke NGO neemt het initiatief de 

betrokken partijen bijeen te brengen en samen te bepalen welke lokale innovaties bruikbaar 

kunnen zijn als basis voor verder participatief landbouwonderzoek. Nationale actieplannen 

worden vervolgens opgezet om deze activiteiten verder te ontwikkelen en te promoten. Ze  

dienen tevens als platform voor de uitwisseling van nieuwe ideeën en leerprocessen. 

Daarnaast worden een aantal activiteiten gedefinieerd die op internationaal niveau aangepakt 

moeten worden. Zo worden mechanismen van monitoring en evaluatie opgezet ter 

bevordering van processen van mutual learning. Nationale en internationale partners leren zo 

van elkaar op het gebied van training en communicatie, versterking van de structuur en 

functioneren van de multi-stakeholder platforms, en effectievere deelname aan de 

beleidsdialoog (Letty en van Veldhuizen, 2007, p. 215; Waters-Bayer et al., 2009, pp. 146-

147).  

 

Het dient benadrukt dat PID zich niet richt op het genereren van bepaalde ‘goede’ innovaties, 

om deze vervolgens als ‘modelinnovatie’ op grote schaal te verspreiden. Het richt zich veeleer 

op de totstandbrenging van een nieuwe onderzoekscultuur en ontwikkeling waar lokale 

landbouwers een centrale rol spelen in het testen en gebruiken van nieuwe ideeën in 

landbouwmethodes en beheer van natuurlijke rijkdommen. Het belang van lokale 

heterogeniteit wordt sterk benadrukt: een bepaalde innovatie die in samenspraak ontwikkeld 

werd, kan erg geschikt zijn voor verdere verspreiding in een bepaald gebied, maar totaal 

ongeschikt in een ander gebied. Het doorbreken van een lineair en universeel toepasbaar 

technologietransfermodel staat centraal: PID richt zich op een langzame verandering in de 

manier van denken en werken in landbouwonderzoek (Assefa, 2009, p. 151; Scoones en 

Thompson, 2009, pp. 25-26).  
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Dit is een langzaam proces. Het traditionele technologietransfermodel heeft de afgelopen 

decennia het landbouwonderzoek gedomineerd, waardoor de idee dat landbouwers het 

centrum van innovatie kunnen zijn slechts langzaam ingang vindt. Daarom moet speciale 

aandacht besteed worden aan de training en onderricht van onderzoekers en verspreiders in 

‘formele’ onderzoeks- en onderwijsinstellingen inzake het concept van PID. Op deze manier 

kan dit concept verder verspreid worden binnen hun respectievelijke instellingen (Waters-

Bayer et al., 2009, p. 147).  

 

4.2.3. Een alternatief financieringsmodel van innovatie: ‘Local Innovation Support Funds’ 

(LISFs) 

 

Landbouwonderzoek gericht op lokale innovatie vereist een alternatieve manier van 

financiering via de opkomst van ‘local innovation support funds’ (LISF’s). Deze richten zich 

op het rechtstreeks ter beschikking stellen van fondsen aan lokale innovators zodat ze in 

samenwerking met andere actoren hun eigen innovatieproces verder kunnen ontwikkelen. De 

fondsen kunnen ingezet worden voor eigen onderzoek, het inhuren van externe expertise voor 

verdere ondersteuning van projecten en het opzetten van informatie- en 

documentatiemechanismen voor een proces van wederzijdse kennisuitwisseling tussen lokale 

innovators. Dit werkt de schaalvergroting van processen van lokale innovatie verder in de 

hand (PROLINNOVA, november 2010, p. 3; PROLINNOVA, juni 2012, pp. 1-2; Waters-

Bayer et al., 2009:, p. 147; Wereldbank, 2005, p. 2).  

 

LISF’s zorgen voor een fundamentele verandering in de wijze van allocatie van middelen 

voor landbouwonderzoek. Het zijn gedecentraliseerde en landspecifieke 

financieringsmechanismen die door hun laagdrempeligheid de stap voor landbouwers om zelf 

aan innovatie te doen willen verkleinen. Landbouwers dienen rechtstreeks of via een 

overkoepelende organisatie een aanvraag in bij lokale fondsenmanagementcomités, die deze 

screenen en beslissen over de toewijzing van de fondsen. Deze kunnen onder meer ingezet 

worden voor hulp en technische ondersteuning van onderzoekers en verspreiders 

(PROLINNOVA, juni 2012, p. 4; Wereldbank, 2005, p. 2). Op nationaal niveau staat een 

apart team van onderzoekers vervolgens in voor technische steun, opvolging en 

kwaliteitscontrole (PROLINNOVA, juni 2012, p. 2).   
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Hoewel LISF’s relatief gezien nog in hun kinderschoenen staan, tonen impactstudies bij 

pilootprojecten in de periode 2007-2011 in acht verschillende landen47 aan dat LISF’s kunnen 

bijdragen tot de verdere ontwikkeling van lokale innovaties in landbouw en natuurlijk beheer 

van rijkdommen (PROLINNOVA, juni 2012, p. 4). Het verhaal van Paulo Kabwama, een 

Ethiopische boer uit Kawuma Village, is hierbij illustratief. Kabwama gebruikte de LISF’s 

om zijn eigen biologische meststof te vervaardigen uit bladeren van peulvruchten, 

uitwerpselen van kippen, mest van koeien en varkens en assen. De fondsen werden ingezet 

voor de aankoop van materiaal, verdere experimentering en de verspreiding van zijn 

innovatie. Het stelde hem eveneens in staat contacten te leggen met de lokale overheid, het 

International Center for Tropical Agriculture (CIAT) en de National Agriculture Advisory 

Services (NAADS). Dit liet hem toe zijn innovatie op grotere schaal te verspreiden (Moses en 

Magala, 2012, p. 23).  

 

LISF’s bevorderen een wederzijds leerproces en moedigen landbouwers aan tot verdere 

innovaties en experimenten. De grotere flexibiliteit en onafhankelijkheid in eigen onderzoek 

leidt tot uitkomsten die beter aangepast zijn aan lokale specificiteiten (PROLINNOVA, juni 

2012, p. 4). Een verdere institutionalisering van LISF’s (hetzij als onafhankelijke 

mechanismen, hetzij als structurele component van bestaande fondsenmechanismen) lijkt 

aangeraden om innovatieprocessen tussen boeren, onderzoekers en verspreiders verder te 

ontwikkelen. Een groter deel van de publieke fondsen inzake onderzoek en ontwikkeling 

dient dan ook vrijgemaakt te worden voor de ontwikkeling van LISF’s (PROLINNOVA, juni 

2011, p. 4; Wereldbank, 2005, p. 2). 

 
4.3. Het belang van landbouwonderwijs 

 

Het doorbreken van het huidige technologische regime en reductionistisch paradigmadenken 

vereist een fundamentele omslag in de wijze waarop aan landbouwonderzoek wordt gedaan, 

en de manier waarop ‘formele’ wetenschappers en onderzoekers kijken naar traditionele 

kennis en participatieve methoden van onderzoek die meer bottom-up werken. Dit is wat 

Ashby (2009, p. 45) een versterking van de vraagzijde van innovatiesystemen noemt. 

 

                                            
47 Cambodja, Ethiopië, Ghana, Kenya, Nepal, Zuid-Afrika, Tanzanië en Oeganda. 
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Onderwijs speelt een erg belangrijke rol in een dergelijke omslag. Het ‘traditionele’ onderwijs 

dat vele landbouwdeskundigen en –onderzoekers vormde, berust immers sterk op ‘klassieke’ 

noties van kennisoverdracht en innovatiesystemen. De idee van een lineair en ‘top-down’- 

model van technologietransfer is hierin nog sterk aanwezig, terwijl een sterke tweedeling 

wordt gemaakt tussen ‘harde’ technische en exacte wetenschappen en ‘zachte’ sociale 

wetenschappen (Becker, 2000, p. 5). ‘Traditionele’ vormen van onderwijs staan zo een 

overgang naar een holistischer systeem van landbouwonderzoek in de weg. Bepaalde 

normatieve waarden en attitudes met betrekking tot landbouwinnovatie zijn diep verankerd in 

het huidige landbouwonderzoek. Onderzoekers worden opgeleid als technische vakexperts, 

terwijl lokale en traditionele kennis en participatieve methoden vaak niet gezien worden als 

‘echt’ of ‘degelijk’ wetenschappelijk onderzoek (Becker, 2000, p. 4). Onderwijs speelt een 

centrale rol in een omslag naar een meer holistische en participatieve benadering van 

landbouwonderzoek. Dit wordt bevestigd door Carol Colfer van het International Livestock 

Research Institute (ILRI): “I imagine that there are some of the ‘old guard’ who resist such 

(agro-ecological) approaches, digging in their heels. These people might also resent the 

presumption of young folks who question (sometimes from ignorance) what has gone before” 

(Carol Colfer, persoonlijke communicatie).  

 

Een dergelijke omslag vereist, eerst en vooral, een ‘shifting of the mindset’: een omschakeling 

in persoonlijke, culturele en cognitieve gewoonten. Uitermate belangrijk daarbij is een grotere 

openheid tegenover niet-traditionele vormen van innovatie en kennis en de bereidwilligheid 

om hierover na te denken en hiervan iets op te steken (Scoones en Thompson, 2009, p. 21). 

Een hervorming van de academische curricula kan daartoe een fundamentele bijdrage leveren. 

Dit heeft niet alleen betrekking op een aanpassing van de onderwijscurricula zelf, maar ook 

op de introductie van nieuwe pedagogische technieken die het belang van verschillende 

soorten kennis (formeel, informeel en experimenteel) benadrukken (Pettit, 2009, pp. 274-

275).  

 

Hoger onderwijs vormt een nieuwe generatie van landbouwonderzoekers en –deskundigen. 

Het opzetten van masterprogramma’s in agro-ecologie en participatieve onderzoeksmethoden 

lijkt dan ook cruciaal voor het doorbreken van het huidige model van landbouwonderzoek. 

Dat kan leiden tot een ‘mainstreaming’ van zo’n praktijken en zo de interesse van een nieuwe 

generatie landbouwonderzoekers aanwakkeren in boerenkennis en een actieve samenwerking 

met boeren (Gonsalves, 2013, p. 57; PROLINNOVA, november 2010, p. 4). Een gevalstudie 
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van Xiaoyun et al. (2009, pp. 258-263) naar de introductie van een doctoraatsprogramma 

‘Community-Based Natural Resource Management’ aan de China Agricultural University in 

Peking en de Jilin Agricultural University in Changchun toont in dit opzicht veelbelovende 

resultaten. Deze opleiding legt een sterke nadruk op de analyse van problemen vanuit een 

holistische en interdisciplinaire aanpak, de combinatie van natuurwetenschappelijke en 

sociaalwetenschappelijke kennis en het belang van de achterliggende sociaal-economische en 

sociaal-politieke dimensie in een rurale landbouwcontext. Het droeg bij tot een fundamentele 

omschakeling in de manier waarop de betrokken professoren en studenten aan 

landbouwonderzoek doen: “(It has) opened our eyes, minds and hearts in terms of innovative 

and inspiring ways to reform Chinese higher education (…) Our involvement in the courses 

and related field-research is guiding us to a new perspective on our studies and work (…) We 

are now trying to apply this new perspective in our practice” (geciteerd in Xiaoyun et al., 

2009, p. 263).  

 

4.4. Het belang van een interdisciplinaire aanpak en de rol van sociale wetenschappen in 

landbouwonderzoek 

 
“Navigating the storm will require a revolution in the social and natural sciences concerned with food 

production, as well as a breaking down of barriers between fields. The goal is no longer simply to maximalize 

productivity, but to optimise across a far more complex landscape of production, environmental, and social 

justice outcomes” –Sir John Beddington48- (geciteerd in Freibauer et al., 2011, p. 126). 

 

4.4.1. Algemeen 

 

Het klassieke landbouwonderzoeksmodel berust, zoals eerder uiteengezet, op een sterke 

‘inherente’ tweedeling tussen ‘harde’ technische en exacte wetenschappen en ‘zachte’ sociale 

wetenschappen. Landbouwonderzoek wordt te vaak nog gezien als het exclusieve domein van 

de natuurwetenschappen, waarin sociale wetenschappen hooguit een ondersteunende rol 

kunnen vervullen. De idee van “good science=natural science” is hier niet vreemd aan 

(Becker, 2000, p. 5). De opheffing van deze barrière lijkt cruciaal in het creëren van nieuwe 

openingen voor een manier van landbouwonderzoek dat uitgaat van een bottom-up 

                                            
48 Professor aan het Londense Imperial College en in de periode 2008-2013 de ‘chief scientific 
adviser’ van de Britse regering. 
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benadering en meer aandacht besteedt aan agro-ecologische benaderingen die de complexiteit 

van socio-biologische systemen centraal stellen. 

 

Landbouwkundige systemen zijn het product van een complex samenspel tussen 

technologieën enerzijds en biologische en sociale factoren anderzijds (Nuijten, 2011, p. 197-

198). Het succes (en de aanname) van een nieuwe technologie wordt in sterke mate bepaald 

door het mee in rekening nemen van allerlei lokale sociaal-culturele elementen.Mensen zijn 

immers een integraal deel van voedselsystemen. Meer interdisciplinariteit is dan ook vereist 

om te komen tot een holistischere visie op landbouw die zowel economische, sociale als 

ecologische principes integreert (Wood in Dalgaard et al., 2003, p. 10).  De integratie van 

verschillende onderzoeksmethoden uit de natuurwetenschappen en sociale wetenschappen via 

een interdisciplinaire benadering49 lijkt hierdoor essentieel om beter te begrijpen hoe een 

bepaalde technologie kan functioneren in een landbouwkundig systeem. Dit leidt niet alleen 

tot een beter begrip van de vaak subtiele interacties tussen biologische en sociale factoren op 

lokaal niveau, maar zorgt ook voor een beter begrip van de incentives, prioriteiten en acties 

van landbouwers. Het sterker mee in rekening nemen van dergelijke bekommernissen leidt zo 

tot een grotere kans op aanname van innovaties door lokale landbouwers (Nuijten, 2011, p. 

197-198). 

 

4.4.2. De kunstmatige scheidingslijn tussen natuurwetenschappen en sociale wetenschappen 

 

Vooraleer er sprake kan zijn van een interdisciplinaire benadering van landbouwkundig 

onderzoek dienen een aantal hindernissen uit de weg geruimd te worden. Zo wordt 

interdisciplinair onderzoek vaak nog gezien als te ‘tijdrovend’: één of twee workshops 

volstaan immers niet om elkaars concepten en jargon te begrijpen en een permanente ‘open 

dialoog’ in stand te houden. Het naar waarde schatten van een dergelijke voortdurende 

dialoog (zonder deze als ‘tijdverspilling’ te zien) vereist een grotere openheid en flexibiliteit 

van onderzoekers tegenover concepten en ideeën uit andere wetenschappelijke disciplines 

                                            
49 Interdisciplinariteit’ kan gedefinieerd worden als “(the integration) of different disciplines within 
subprojects from the start”. Dit in tegenstelling tot ‘multidisciplinariteit’, wat verwijst naar “”the 
combining of different disciplines as subprojects in one project and integrating the data at the end of 
the project” (geciteerd in Nuijten, 2011, p. 198). Waar in multidisciplinaire onderzoeksprojecten 
verschillende onderzoekers naast elkaar werken in hun eigen expertiseveld, is er in interdisciplinair 
onderzoek sprake van een nauwere kruisbestuiving en het overschrijden van grenzen tussen tussen 
verschillende soorten kennis en onderzoeksmethoden in alle fasen van het onderzoek (Klein in 
Nuijten, 2011, p. 198; nadruk toegevoegd). 
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(Nuijten, 2011, p. 198). Daarnaast worden vaak kunstmatige grenzen opgetrokken tussen 

natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. De eerste wordt in deze voorgesteld als een 

kwantitatieve en meetbare ‘objectieve’ wetenschap, terwijl de laatste gezien wordt als een 

kwalitatieve wetenschap die per definitie subjectief zou zijn. Al te vaak wordt het zo 

voorgesteld alsof beide wetenschappen per definitie niet met elkaar geïntegreerd kunnen 

worden (Nuijten, 2011, p. 198; Reichardt en Cook in Nuijten, 2011: 198). Dit leidt tot het 

ontstaan van concepten, vakjargon, professionele netwerken en institutionele culturen in beide 

werelden die onafhankelijk van elkaar fungeren. Kunstmatige grenzen tussen 

wetenschappelijke disciplines worden zo gevoed en actief mee in stand gehouden (Dalgaard 

et al., 2003, p. 10).  

 

Nuijten (2011: 199-204) gaat in tegen een dergelijke artificiële scheidingslijn tussen 

natuurwetenschappelijk en sociaalwetenschappelijk onderzoek. Hij onderscheidt vier soorten 

onderzoeksmethoden (theorievorming, kwalitatieve beschrijving van een bepaalde context, 

kwantitatieve statistische experimenten en kwantitatief interpreterend onderzoek ter 

identificatie van algemene trends) binnen het sociaalwetenschappelijk onderzoek, en stelt dat 

deze perfect verzoenbaar zijn met de gehanteerde onderzoeksmethoden in het 

natuurwetenschappelijk onderzoek. Veeleer dan een kunstmatige scheidingslijn tussen 

‘objectieve’ natuurwetenschappen en ‘subjectieve’ sociale wetenschappen in stand te houden, 

dient men volgens Nuijten uit te gaan van een interdisciplinaire onderzoeksbenadering waarin 

een bepaalde combinatie van verschillende onderzoeksmethoden bepaald wordt door de 

specifieke context waarin het onderzoek plaatsvindt (Nuijten, 2011, p. 204).  

 

Het promoten van meer interdisciplinariteit en een heropwaardering van de rol van sociale 

wetenschappen, die vooralsnog een relatief marginale positie bekleden in 

landbouwonderzoek, lijken dan ook vereist in een transitie van het huidige model naar een 

breder en holistischer systeem van landbouwonderzoek (Probst et al., 2003, p.4). 

Verschillende soorten wetenschappers en lokale boeren werken zo op voet van gelijkheid met 

elkaar samen om te komen tot innovatie die nauwer aansluit bij de specifieke noden van 

lokale gemeenschappen (IAASTD, 2009c, p. 30).  
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4.5. Een shift van ‘voedselzekerheid’ naar ‘voedselsoevereiniteit’ 

 

4.5.1. Algemeen 

 

Het doorbreken van het huidige technologische regime en reductionistisch paradigmadenken, 

en de omschakeling naar een participatief, bottom-up en agro-ecologisch 

landbouwonderzoeksysteem vereist tevens een verandering in de manier waarop men naar 

‘voedsel’ kijkt. Tot zeer recent beheerste de notie van ‘voedselzekerheid’ het voedseldebat. 

Sinds het midden van de jaren 1990 maakt de beweging rondom het concept 

‘voedselsoevereiniteit’ echter opgang als een aangepaste benadering van de 

voedselproblematiek. Na een korte bespreking van beide begrippen zal worden ingegaan op 

de bijdrage die een shift van ‘voedselzekerheid’ naar ‘voedselsoevereiniteit’ kan leveren aan 

het promoten van een alternatieve manier van publiek landbouwonderzoek. 

 

4.5.2. ‘Voedselzekerheid’: what’s in a name? 

 

Het voedseldebat wordt sinds de jaren 1970 grotendeels gedomineerd door de notie 

‘voedselzekerheid’. De definitie en interpretatie hiervan is doorheen de tijd sterk geëvolueerd. 

De focus van het debat lag aanvankelijk op het verhogen van de voedselproductie, om zo een 

antwoord te bieden op de toenemende voedseltekorten. Dit weerspiegelde zich in de 

allereerste definitie van voedselzekerheid op de World Food Conference in 1974: “Food 

security is the availability at all times of adequate world food supplies of basic foodstuff to 

sustain a steady expansion of food consumption and to offset fluctuations in production and 

prices” (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2006, p. 1). De nadruk 

werd hierbij dus gelegd op de beschikbaarheid van voldoende voedsel (Mechlem, 2004, p. 

633).  

 

Vanaf begin jaren 1980 was er een verschuiving merkbaar naar een herdefiniëring van 

‘voedselzekerheid’ in termen van de individuele toegang tot voedsel (Mechlem, 2004, p. 634; 

Windfuhr en Jonsén, 2005, p. 22). In 1983 verbreedde de FAO de definitie van 

‘voedselzekerheid’ met “security of access to supplies on the part of all those who need 

them”, terwijl de Wereldbank het vanaf 1985 had over “access by all people at all times to 

enough food for an active, healthy life” (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, 2006, p. 1; Mechlem, 2004, p. 635). Hoewel de focus hierbij aanvankelijk vooral op 



 70 

het niveau van het huishouden lag, werd vanaf midden jaren 1980 steeds meer aandacht 

besteed aan het individuele niveau. Het besef dat ‘voedselzekerheid’ op het niveau van het 

huishouden geen enkele garantie tot individuele voedselzekerheid biedt, lag aan de basis van 

een groeiende aandacht voor het individuele ‘recht op voedsel’. Daarnaast werd steeds meer 

aandacht besteed aan de noodzaak van kwaliteitsvol voedsel met voldoende voedingswaarde 

voor de gezondheid van individuen (Food and Agriculture Oganization of the United Nations, 

2006, p. 1; Mechlem, 2004, pp. 635-636).  

 

De groeiende nadruk op het belang van de individuele toegang tot kwaliteitsvol en 

voedingsrijk voedsel vond zijn uiting in de definitie van voedselzekerheid van de FAO uit 

1996, die tot vandaag de dag als meest algemeen aanvaarde definitie geldt: “Food security, at 

the individual, household, national, regional and global levels is achieved when all people, at 

all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet 

their dietary needs and food preferences for an active and healthy life” (geciteerd in Rome 

World Food Summit, 1996). Deze bouwde voort op eerdere definities, maar voegde tegelijk 

een aantal cruciale punten toe: het belang van veilig en voedingsrijk voedsel, de erkenning 

van het belang van voedingsgewoonten en culturele factoren, en een visie waarin een ‘actief 

en gezond leven’ de ruimere doelstelling achter voedselzekerheid is (Mechlem, 2004, p. 636).  

 

4.5.3. Een aangepaste benadering: de beweging rondom ‘voedselsoevereiniteit’ 

 

Sinds midden jaren 1990 duikt de notie ‘voedselsoevereiniteit’ op. Dit concept verwerpt de 

uitgangspunten rond van de notie ‘voedselzekerheid’ niet volledig, maar wijst op een aantal 

ernstige tekortkomingen en pleit voor een grondige aanpassing ervan.  

 

Een eerste definitie van ‘voedselsoevereiniteit’ dateert uit 1996: “Food Sovereignty is the 

right of each nation to maintain and develop its own capacity to produce its basic foods 

respecting cultural and productive diversity” (geciteerd in La Via Campesina, 1996). Het 

IAASTD definieerde ‘voedselsoevereiniteit’ in 2009 als “The right of peoples and sovereign 

states to democratically determine their own agricultural and food policies” (geciteerd in 

IAASTD, 2009a, p. 10). 

 

‘Voedselsoevereiniteit’ verzamelt een geheel aan principes die zich focussen op het recht van 

lokale gemeenschappen en volkeren om hun eigen landbouw- en voedselproductiebeleid te 
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bepalen en hun eigen voedselconsumptiepatronen te kiezen (Windfuhr en Jonsén, 2005, p. 

11). Het pleit voor de verwijdering van landbouw uit het internationale handelssysteem en 

verzet zich tegen het quasi-monopolie van de grootschalige industriële commerciële 

landbouw. Deze bedreigt immers de bestaanszekerheid van rurale gemeenschappen. Als 

alternatief schuift het een meer lokaal gerichte agro-ecologische landbouw naar voren (Lee, 

2007, p. 1).  Doorheen de jaren groeide er een zekere consensus rond de kernelementen van 

‘voedselsoevereiniteit’ (Lee, 2007, pp. 6-7; Windfuhr en Jonsén, 2005, p. 13): 1) prioriteit aan 

lokale landbouwproductie, 2) het recht op voedsel, 3) het recht van kleine boeren om voedsel 

te produceren en een erkenning van de rechten van boeren, 4) het recht van consumenten om 

te beslissen wat men consumeert, 5) het recht van landen om zich te beschermen tegen te laag 

geprijsde landbouw- en voedingsproducten, 6) het linken van landbouwprijzen aan de 

productiekosten en een einde aan elke vorm van dumping, 7) toegang van kleine boeren, 

pastoralisten, vissers en landlozen tot land, water, zaden, krediet en veestapels; en de 

noodzaak van landhervorming, 8) participatie in de beleidsvorming rond landbouw en 

erkenning van de rechten van vrouwelijke landbouwers, en 9) agro-ecologie als een manier 

van voedselproductie die bijdraagt aan een duurzaam levensonderhoud en ecologische 

integriteit. Patel (2009, p. 671) ziet in al deze elementen de kernboodschap van 

‘voedselsoevereiniteit’ verschijnen: een aanklacht tegen fundamentele ongelijke 

machtsverhoudingen binnen het mondiale neoliberale kapitalisme. Een dergelijke aanklacht is 

tevens terug te vinden in de eindtekst van het Forum for Food Sovereignty (2007) in Nyéléni 

(Nyéléni Forum for Food Sovereignty, 2007). Hieruit volgt dat ‘voedselsoevereiniteit’ in 

essentie een rechtenverhaal is: het recht om een eigen voedsel-, landbouw- en handelssysteem 

te bepalen om zo te komen tot een duurzame lokale ontwikkeling. Deze draagt het promoten 

van culturele eigenheid, sociale rechtvaardigheid en respect voor het leefmilieu hoog in het 

vaandel (Ishii-Eiteman, 2009, p. 689).  

 

4.5.4. Een shift van ‘voedselzekerheid’ naar ‘voedselsoevereiniteit’ 

 

Binnen het concept van technologische regimes spelen machtsrelaties een centrale rol. Kennis 

is macht, waardoor degenen die bepalen welke kennis ‘relevant’ is, de richting van het 

landbouwonderzoek en het gehele landbouwmodel kunnen bepalen. Het concept van 

‘voedselsoevereiniteit’ focust sterk op deze machtscomponent, en klaagt de huidige 

monopolisering van kennis en productie door een kleine elite van multinationals aan. Hieruit 

volgt dat het doorbreken van het dominante technologische regime het fundamenteel in vraag 
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stellen vereist van de machtsrelaties die achter een dergelijk regime schuil gaan. Een shift van 

een focus op ‘voedselzekerheid’ naar ‘voedselsoevereiniteit’ als nieuw onderzoeksconcept 

binnen het publieke landbouwonderzoek lijkt in deze aangewezen. Voedselsoevereiniteit 

bepleit een grotere rol voor boeren en boerenorganisaties in het vormgeven van het 

landbouwonderzoek en landbouwmodel.  

 

Voedselsoevereiniteit biedt een kader dat lokale voedselproducenten en –consumenten in het 

hart van het voedselsysteem plaatst, veeleer dan een kleine elite van een aantal 

corporatistische agro-industriële bedrijven (Mulvany en Moreira, 2009, p. 176). Het zet zich 

af tegen de dominante notie van ‘voedselzekerheid’: deze focust zich er enkel op dat elke 

mens voldoende voedsel heeft, maar blijft vaag over waar dit voedsel juist vandaan komt, wie 

het produceert en in welke omstandigheden het geproduceerd wordt. De idee van 

‘voedselzekerheid’ is nauw verbonden met het agro-industriële landbouwmodel. Het leidt de 

aandacht af van de bredere context en problematiek waarmee kleine landbouwers vaak 

geconfronteerd worden. Aangezien binnen het concept ‘voedselzekerheid’ het niet belangrijk 

is waar voedsel vandaan komt (zolang het er maar is), zet dit de deur open voor goedkope 

import van landbouwproducten en dumpingpraktijken op lokale markten. Het resultaat 

hiervan is vaak dat kleine landbouwers uit de markt geconcurreerd worden en van hun land 

verdreven worden. Een denkkader dat enkel en alleen gericht is op ‘voedselzekerheid’, en 

onvoldoende rekening houdt met de bredere politieke context en machtsrelaties (zoals 

gepropageerd binnen de idee van ‘voedselsoevereiniteit’), draagt zo vaak bij tot verarming, 

marginalisering en honger, veeleer dan er een oplossing voor aan te reiken (Mulvany en 

Moreira, 2009, pp. 176-177).  

 

De promotie van lokale kennisproductie en agro-ecologische praktijken en het aanklagen van 

bestaande machtsrelaties vormen de basis van voedselsoevereiniteit. Hieruit volgt dat 

pogingen om het dominante technologische regime te doorbreken niet alleen kunnen bestaan 

uit het promoten van bottom-up participatieve onderzoeksmethoden, een hervorming van 

onderwijssystemen en het promoten van de rol van sociale wetenschappen in het 

landbouwkundig onderzoek. De bredere politieke context dient eveneens aangepakt te 

worden. Het promoten van de idee van voedselsoevereiniteit en de opname van kleine boeren 

binnen de relevante beleids- en onderzoeksfora dient dan ook een integraal deel uit te maken 

van de inspanningen gericht op het doorbreken van het huidige technologische regime waarin 

het landbouwonderzoek ‘gevangen’ zit. De vereniging van kleine boeren in 
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boerenorganisaties kan hierin een belangrijke rol spelen, en moet verder ondersteund worden. 

De ervaring van de ‘Campesino e Campesino Agroecology Movement’ (MACAC) in Cuba 

toont het potentieel aan van boeren die zich verenigen in boerenorganisaties. De oprichting 

van verschillende landbouwonderzoekscentra en landbouwuniversiteiten door de ‘Nationale 

Vereniging van Kleine Boeren (ANAP) leidde tot een transformatie van de Cubaanse 

landbouw naar een kleinschaliger biologisch landbouwmodel dat minder afhankelijk was van 

externe productiefactoren, terwijl de controle over de productie bij de kleine boeren zelf 

terechtkwam (Holt-Gimenez, 2009, p.149-150). De ideeën rond agro-ecologie en 

voedselsoevereiniteit werden zo opgepikt door een steeds toenemend aantal kleine boeren. Dit 

soort initiatieven dient verder ondersteund te worden, terwijl boerenorganisaties een stem 

moeten krijgen in de instellingen die de richting van het publieke landbouwonderzoek 

bepalen. Dit dient twee doelen: een versterking van de capaciteit van kleine boeren om 

effectief te kunnen participeren aan landbouwkundig onderzoek in samenwerking met 

wetenschappers en verspreidingsagenten, en het streven naar duurzame verandering binnen de 

instellingen die aan publiek landbouwonderzoek doen.  

 

4.6. Een nieuwe onderzoeksaanpak binnen de CGIAR 

 

4.6.1. De CGIAR: introductie 

 

De Consultative Group on International Agricultural Research is de grootste mondiale 

organisatie betreffende publiek landbouwonderzoek. Ze speelt dan ook een cruciale rol in een 

transitie naar een landbouwonderzoeksmodel dat meer nadruk legt op agro-ecologisch en 

participatief onderzoek. Ze ontstond in 1971 in een context van groeiende wereldwijde 

bezorgdheid over afnemende voedselvoorraden en een snel groeiende wereldbevolking, en 

groepeerde de vier bestaande landbouwonderzoekscentra50 in een mondiaal netwerk gericht 

op de bestrijding van armoede en voedselonzekerheid in de Derde Wereld (Labbouz en 

Treyer, 2012, p. 155). De CGIAR speelde vanaf haar ontstaan een belangrijke rol in het 

bewaren van genetisch materiaal (in de vorm van zogenaamde genenbanken) en in 

waterbeheer en beleidsonderzoek. Ze stond onder andere in voor de verzameling, verbetering 

en het testen van de agrobiodiversiteit bij een bepaald gewas en voor het optimaliseren van 

geselecteerde genotypes. Deze werden vervolgens door nationale onderzoekscentra verder 

                                            
50 CYMMIT, IRRI, CIAT en IITA. 
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getest in verschillende locaties. Het product van dit procedé werd vervolgens verspreid tot bij 

de boer via specifieke nationale structuren en publieke of private zadenfirma’s (The 

Consultative Group on International Agricultural Research, 2011, p. 26). De CGIAR-centra 

speelden zo een belangrijke rol in innovatief onderzoek dat de mogelijkheden van individuele 

nationale onderzoekscentra te boven ging of waar de private sector onvoldoende in 

geïnteresseerd was (The Consultative Group on International Agricultural Research, 2011, p. 

29).  

 

In de eerste jaren van het bestaan van de CGIAR was er sprake van een vrij exclusieve focus 

op het garanderen van ‘voedselzekerheid’ middels een lineaire verhoging van de 

voedselproductie. Dit paste binnen de heersende tijdsgeest: de verschillende onderzoekscentra 

dienden als ‘centres of scientific excellence’ die verantwoordelijk waren voor de ontwikkeling 

van nieuwe technologieën die vervolgens verspreid werden naar nationale onderzoekscentra 

en lokale landbouwers. Een top-down benadering van technologische innovatie hield zo de 

CGIAR in haar greep (Watts en Horton, 2009, p. 195).  Tegen het einde van de twintigste 

eeuw raakte de CGIAR echter in een existentiële crisis verzeild (Bezanson et al., 2004, p. 53). 

De wildgroei aan onderzoekscentra leidde tot verwarring betreffende de specifieke rol en 

richting ervan, terwijl steeds meer vragen werden gesteld bij de efficiëntie van de CGIAR. 

Ecologische en sociale dimensies van landbouwonderzoek traden bovendien steeds meer op 

de voorgrond. 

 

Hoewel reeds vanaf 1994 initiatieven werden gelanceerd om de CGIAR te hervormen, duurde 

het tot 2007 vooraleer begonnen werd met een grootschalig overleg tussen alle betrokken 

actoren binnen de CGIAR. Dit zorgde voor een hervormde CGIAR dat nu een consortium is 

van 15 specifieke onderzoeksprogrammas51 die samen instaan voor de creatie van een 

‘landbouwonderzoek voor ontwikkeling’-programma (‘AR4D’). De verschillende 

onderzoeksprogramma’s moeten het onderzoek door de verschillende onderzoekscentra beter 

op elkaar afstemmen  en dienen bij te dragen aan het genereren van onderzoeksoutputs (in de 

vorm van ‘internationale publieke goederen’) die gericht zijn op de verwezenlijking van 4 

nieuw gedefinieerde ‘system level outcomes’ (SLO’s): de terugdringing van rurale armoede, 

de verhoging van de voedselzekerheid, een versterking van de voedingswaarde van voedsel 

                                            
51 De zogenaamde CGIAR Research Programmes (CRP’s) 
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en de menselijke gezondheid, en een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen(The 

Consultative Group on International Agricultural Research, 2011, pp. 11-12).  

 

De hervormde CGIAR omvat een aantal veelbelovende aanzetten tot een duurzame 

landbouwtransitie. Ecologische kwesties spelen een steeds grotere rol binnen de hervormde 

CGIAR. Zo erkent het Strategy and Results Framework52 (SRF) uit 2010 de snel 

veranderende context en effecten van klimaatverandering waaraan landbouw in toenemende 

mate onderhevig zal zijn (The Consultative Group on International Agricultural Research, 

2011, p. 20). Het benadrukt de nood aan “productive farming systems which exploit 

opportunities for climate change adaptation and mitigation” en de noodzaak “to make 

agricultural production more environmentally sustainable” (geciteerd in The Consultative 

Group on International Agricultural Research, 2011, p. 42).  

 

Daarnaast is er een impliciete verwijzing naar agro-ecologische technieken en praktijken, 

hoewel er nog steeds een vrij eenzijdige expliciete focus op biotechnologie overheerst. Zo 

heeft men het meermaals over de cruciale rol van gediversifieerde landbouwsystemen, 

duurzaam gewas- en bodemmanagement, een grotere focus op de synergie tussen 

verschillende ecosysteemcomponenten en een geïntegreerd management van natuurlijke 

hulpbronnen. Het belang van traditioneel-lokale boerenkennis komt eveneens, zij het vrij 

impliciet, aan bod. Zo heeft men het over de grote variëteit tussen gewassen en 

productiesystemen naargelang plaats, wat de aanname van verschillende specifieke 

strategieën vereist (The Consultative Group on International Agricultural Research, 2011, pp. 

49-50). Daarnaast benadrukt het SRF in toenemende mate het belang van een holistisch 

perspectief: technologische vooruitgang alleen volstaat niet, maar moet gepaard gaan met 

institutionele en politieke hervormingen die leiden tot een betere markttoegang, een betere 

kwaliteit van onderwijs en een terugdringing van milieudegradatie (The Consultative Group 

on International Agricultural Research, 2011, pp. 45-46). Deze sluiten nauw aan bij een agro-

ecologische visie op landbouw.  

 

Binnen het SRF blijft echter ook een sterke nadruk merkbaar op genetische modificatie: “At 

this stage, biotechnological approaches, although they do not represent an alternative to 

conventional agricultural research technologies, should be anticipated to eventually become 
                                            
52 Dit document is de finale uitkomst van het hervormingsproces van de CGIAR, en schetst de nieuwe 
strategie en structuur van de CGIAR. 
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the standard for the trade and a key component of agricultural innovation processes to help 

break present yield barriers, and a source of important social, economic and environmental 

benefits” (Philips geciteerd in The Consultative Group on International Agricultural Research, 

2011, p. 23). Een dergelijke bias in de onderzoeksmiddelen binnen de CGIAR wordt 

bevestigd door Dr. Kong Luen Heong, wetenschapper aan het International Rice Research 

Institute (IRRI) (persoonlijke communicatie).  

 

Het SRF legt een sterke nadruk op zijn eigen dynamische karakter: het is een voortdurend 

work-in-progress dat steeds opnieuw aangepast dient te worden aan nieuwe uitdagingen en 

een veranderende mondiale omgeving. “The CGIAR Research Program (CRP) portfolio must 

be seen as a ‘living agenda’ which evolves as new problems and opportunities are identified, 

new CRPs are developed to respond to them, new funding is made available, and existing 

CRPs mature and come to an end” (geciteerd in The Consultative Group on International 

Agricultural Research, 2011, p. 89). In 2016 zal een nieuwe SRF ontwikkeld moeten worden. 

Het huidige SRF heeft het in dit verband over “the need to incorporate new areas of 

competence or abandon some of the existing ones in response to the existing scenario and the 

emergence of new challenges and opportunities” (geciteerd in The Consultative Group on 

International Agricultural Research, 2011, p. 90). Hierin liggen kansen voor een verdere 

schaalvergroting van agro-ecologisch onderzoek. Dergelijk onderzoek sluit immers nauw aan 

bij de vier nieuwe system level outcomes die het CGIAR zichzelf heeft gesteld. De komende 

jaren dient dan ook geïnvesteerd te worden in studies die het potentieel van agro-ecologie 

inzake productiviteit, terugdringing van honger en rurale armoede en de strijd tegen 

klimaatverandering verder aantonen.  

 

4.6.2. Processen van social learning binnen de CGIAR 

 

De CGIAR heeft de laatste twee decennia een enorme evolutie doorgemaakt. Sinds het einde 

van de jaren 1990 werd de enge focus op productieverhoging middels (onaangepaste) 

technologische innovaties verlaten ten voordele van een bredere agenda die zich explicieter 

richtte op de bestrijding van armoede en ecologische duurzaamheid. Hoewel er zo 

langzaamaan sprake was van een holistischer denkkader binnen de CGIAR, paste de structuur 

van de CGIAR zich hier onvoldoende aan aan. De uitdaging blijft overeenstemming te vinden 

tussen een aangepaste beleidsagenda, een institutionele structuur en een organisatiecultuur die 

hier nauwer bij aansluit (Watts en Horton, 2009, p. 195). Het moet gezegd dat de huidige 
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hervorming een stap in de goede richting is, maar nog verder ondersteund dient te worden. Dit 

kan door een actieve promotie van processen van ‘social learning’53 binnen de CGIAR.  

 

Een recente bevraging van meer dan 70 wetenschappers die actief zijn binnen de CGIAR-

centra door Gonsalves (2013, pp. 21-36) levert in dit opzicht een aantal interessante 

bevindingen op. Gonsalves stelt zich de vraag in hoeverre de hervorming van de CGIAR 

nieuwe perspectieven opent voor de verdere institutionalisering van participatieve 

onderzoeksmethoden en processen van ‘social learning’. Hij constateert hieromtrent een zeker 

optimisme bij de verschillende actoren werkzaam in de CGIAR, hoewel er eveneens sprake is 

van een aantal aanzienlijke hindernissen. Enerzijds is er sprake van een aantal bemoedigende 

trends: een groeiend besef binnen de CGIAR van de enorme uitdagingen die 

klimaatverandering en armoede stellen, een groeiende nadruk op een systemische aanpak en 

de noodzaak van een interdisciplinaire benadering, een groeiende focus op de toegenomen 

complexiteit van de uitdagingen die zich manifesteren aan een groot aantal betrokken actoren, 

het belang van de CRP’s in het promoten van samenwerking tussen de verschillende 

onderzoekscentra, en een groeiende erkenning van de relevantie van participatieve 

onderzoeksmethoden en methoden van ‘social learning’. Anderzijds is er sprake van 

onvoldoende gewijzigde institutionele structuren en organisatiecultuur. Zo worden de 

gebruikte denkkaders nog steeds sterk bepaald door disciplinaire begrenzingen, terwijl de 

hoge publicatiedruk en de hiermee gepaard gaande tijdsdruk weinig ruimte overlaat voor 

onderling overleg die naam waardig. Bepaalde vormen van onderzoeksincentives dragen 

bovendien eerder bij tot competitie tussen verschillende centra dan tot samenwerking, terwijl 

eveneens sprake is van een allesoverheersende nadruk op peer-reviewed publicaties boven 

andere vormen van kennisproductie.  

 

Er is bovendien vaak nog steeds sprake van een gebrek aan systeemdenken, terwijl velen nog 

steeds weigerachtig staan tegenover nauwere interactie met andere actoren. Een sterke nadruk 

bestaat nog steeds op ‘meetbare’ en ‘kwantificeerbare’ kennis en een zoektocht naar ‘magic 

bullets’, wat de promotie van agro-ecologie binnen de CGIAR bemoeilijkt (Larry Harrington, 

persoonlijke communicatie; Kong Luen Heong54, persoonlijke communicatie). 

 
                                            
53 Gonsalves (2013, p. 33) definieert ‘social learning’ als “a process where two or more stakeholders 
worked together, relying on cycles of learning, reflection and collective action in order to arrive at 
lasting and scalable solutions to identified priorities”. 
54 Wetenschapper aan het IRRI.  
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Hoewel er dus sprake is van een aantal bemoedigende trends inzake de verspreiding van 

participatieve onderzoeksmethoden en processen van ‘social learning’ binnen de CGIAR, 

blijven een aantal pertinente uitdagingen bestaan. Watts en Horton (2009, pp. 195-197) 

wijzen in dit verband op het potentieel van het Institutional Learning and Change Initiative 

(ILAC) om processen van participatief onderzoek en ‘social/institutional learning’ verder te 

ondersteunen. Dit is een netwerk binnen de CGIAR gericht op het ontwikkelen en verspreiden 

van nieuwe ideeën die bijdragen aan een verdere promotie van de anti-armoede agenda in de 

CGIAR. Het combineert action research en action learning binnen een ‘leerlaboratorium’: 

personeel van verschillende centra en programma’s komt samen om relevante ervaringen uit 

te wisselen, mogelijke hinderpalen voor verdere innovatie te identificeren die bijdragen aan 

armoedebestrijding, nieuwe initiatieven betreffende planning, management en monitoring te 

testen en verder na te denken over de bereikte resultaten. Tevens wordt nagedacht over 

mogelijkheden in het opzetten van incentivesystemen en een gewijzigde organisatiecultuur, 

en organiseert ILAC workshops en trainingen om zo participatieve processen van 

besluitvorming verder te promoten. Op het einde van 2007 hadden reeds 150 personeelsleden 

uit verschillende CGIAR-centra en –programma’s aan dergelijke trainingen en workshops 

deelgenomen (Watts en Horton, 2009, p. 197). Ze leren zo niet alleen zelf bij over alternatieve 

methoden en technieken, maar verspreiden ze de opgedane kennis tevens verder binnen hun 

respectievelijke werkomgeving. 

 

Meinzen-Dick (2009, p. 194) noemt dit een ‘ripple-effect’: het interesseren van zoveel 

mogelijk betrokken actoren voor een bepaald concept, opdat deze als katalysator dienen voor 

de verdere (informele) verspreiding ervan binnen hun respectievelijke organisaties. Ook het 

opzetten van mechanismen van monitoring en evaluatie, om zo de effectiviteit van dergelijk 

onderzoek aan te tonen en deze steeds verder te verfijnen, speelt een cruciale rol: “A 

comprehensive base of evidence (is needed) that can speak for itself on the successes of 

participatory research (that) can convince an audience that is sceptical or critical. Robust, 

comprehensive and reliable monitoring and evaluation and impact monitoring systems can 

help measure the impacts of social learning methods” (geciteerd in Gonsalves, 2013, p. 32). 

Gonsalves (2013, p. 55) wijst daarnaast op het belang van een gewijzigd incentive-en 

beloningssysteem dat het gebruik van andere kennisbronnen en alternatieve vormen van 

kennisproductie aanmoedigt.  
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Een dergelijk leermechanisme dient verder gepromoot te worden, waarbij eveneens specifieke 

aandacht verleend wordt aan de verspreiding van agro-ecologische technieken en ideeën. 

Deze kunnen zo steeds meer ingang vinden binnen de CGIAR, waardoor er een wijziging op 

gang kan komen inzake de organisatie- en werkcultuur van de verschillende centra en 

programma’s. Dit is een langzaam proces: “Getting communities to work together is one 

thing. Getting research institutes to work together is another, and often even more 

complicated” (geciteerd in Meinzen-Dick, 2009, p. 193). De laatste jaren is, in het kader van 

de hervorming van de CGIAR, op dit vlak echter reeds veel werk verzet. Er is zo steeds meer 

sprake van een langzame mentaliteitsshift. Een dergelijke evolutie dient verder ondersteund te 

worden via het actief promoten van agro-ecologische participatieve methoden en technieken 

van publiek landbouwonderzoek. Er dient immers opgelet te worden voor al te veel 

zelfgenoegzaamheid. Bestaande ideeën over landbouwonderzoek blijven diep verankerd 

binnen bestaande structuren: “Old habits die hard” (geciteerd in Pettit, 2009, p. 273). 

 

Een actieve promotie van agro-ecologie en participatieve onderzoeksmethoden binnen de 

CGIAR centra lijkt echter onontbeerlijk. Deze centra en de nieuwe CRP’s dienen zich 

actiever toe te leggen op agro-ecologisch onderzoek, om zo een tegengewicht te bieden voor 

het private landbouwonderzoek dat sterk gericht is op processen van genetische modificatie. 

Op deze manier dient het bestaande onevenwicht in het landbouwonderzoek hersteld te 

worden. Het tot stand brengen van een  ‘agro-ecologisch ripple-effect’ binnen de CGIAR-

centra lijkt in dit opzicht een belangrijk streefdoel.  

 

4.7. Het belang van publieke financiering van landbouwonderzoek 

 

Publiek landbouwonderzoek heeft de afgelopen drie decennia steeds meer terrein verloren aan 

privaat landbouwonderzoek (Piesse en Thirtle, 2010, p. 3043-3044). Privaat onderzoek is 

sterk gericht op de ontwikkeling van commodificeerbare GGO’s, wat de schaalvergroting van 

agro-ecologisch en participatief onderzoek danig bemoeilijkt. Meer investeren in publiek 

landbouwonderzoek (verondersteld dat een aantal maatregelen worden genomen die, zoals 

hierboven beschreven, het publieke landbouwonderzoek ‘verparticipateren’ en  ‘veragro-

ecologiseren’) lijkt aangewezen om het groeiende onevenwicht binnen het mondiale 

landbouwonderzoek te herstellen. Dit is in het bijzonder het geval in de ontwikkelingslanden 

(IAASTD, 2009a, p. 497).  
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Binnen de CGIAR is bovendien sprake van een ‘funding effect’, waarbij de richting van het 

landbouwonderzoek sterk wordt bepaald door de groepen die instaan voor de financiering 

ervan. Zo zijn verschillende onderzoekscentra voor hun financiering deels afhankelijk van 

organisaties als de Bill and Melinda Gates Foundation, de Rockefeller Foundation en de 

Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), waardoor de onderzoeksagenda sterk 

beïnvloed wordt door industriële belangen die een actieve promotie van GGO’s voorstaan 

(Gonsalves, 2013, p. 56). Elf percent van het budget van de CGIAR in 2010 was afkomstig 

van private financiers (Labbouz en Treyer, 2012, p. 156).   

 

Dergelijke mechanismen vormen een belangrijke hinderpaal voor de verdere verspreiding van 

de kennis en de toepassing van agro-ecologische technieken binnen de CGIAR. Het 

verminderen van de financiële afhankelijkheid van de CGIAR-centra van industriële actoren 

middels het opvoeren van publieke investeringen in landbouwonderzoek lijkt zo een 

belangrijke voorwaarde voor een verdere heroriëntatie van het onderzoek binnen de CGIAR 

en van het publieke landbouwonderzoek in het algemeen. Aangezien het SRF zich de creatie 

van internationale publieke goederen tot doel stelt (veeleer dan commodificeerbare GGO’s), 

dient de daad bij het woord gevoegd te worden en werk gemaakt te worden van een radicale 

heroriëntatie van de onderzoeksimpulsen binnen de CGIAR. Op die manier kan een 

tegengewicht geboden worden voor het steeds grotere aandeel van de private sector in 

landbouwonderzoek, wat vooralsnog heeft geleid tot een dominante focus op GGO’s in het 

wereldwijde landbouwonderzoek. Het IAASTD pleit dan ook voor een gevoelige verhoging 

van publieke investeringen in landbouwonderzoek om te komen tot de creatie van 

internationale publieke goederen die vrij toegankelijk zijn voor iedereen (IAASTD, 2009b, p. 

7).  
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5. DE ZOEKTOCHT NAAR EEN GESCHIKTE BELEIDSARENA 

 

5.1. Algemeen 

 

Het tweede deel van deze masterproef stelde zich tot doel elementen naar voren te schuiven 

die kunnen bijdragen aan het doorbreken van het dominante reductionistische paradigma in 

het huidige landbouwonderzoek. Deze elementen moeten bijdragen tot een 

mentaliteitsverandering en een fundamenteel andere wijze waarop aan landbouwonderzoek 

wordt gedaan. Op die manier kan ruimte gecreëerd worden voor een verdere schaalvergroting 

en institutionalisering van een agro-ecologische benadering van landbouwonderzoek. Dit 

moet bijdragen aan de transitie naar een duurzamer agro-ecologisch landbouwmodel. De 

vraag stelt zich welke arena het meest geschikt is om deze ideeën in de praktijk om te zetten. 

In wat volgt wordt gewezen op de rol van het Global Forum on Agricultural Research 

(GFAR), dat om de twee jaar een Global Conference on Agricultural Research for 

Development organiseert (GCARD). Deze laatste lijkt een geschikte omgeving voor het in de 

praktijk omzetten van de eerder geschetste ideeën.  

 
5.2. Het Global Forum on Agricultural Research (GFAR) 

 

5.2.1. Het Global Forum on Agricultural Research: introductie 

 

Het Global Forum on Agricultural Research werd opgericht in 1996 op initiatief van het 

International Fund for Agricultural Development (IFAD). Het is een internationaal platform 

voor de uitwisseling en bespreking van ideeën en strategische opties van landbouwonderzoek 

dat zoveel mogelijk actoren wil bijeenbrengen. Het GFAR omvat zes regionale fora, en 

beschikte in 2009 over een budget van 2.8 miljoen dollar. De invloed van de GFAR op de 

richting die het publieke landbouwonderzoek (en de CGIAR in het bijzonder) uitgaat is de 

laatste jaren sterk toegenomen (Labbouz en Treyer, 2012, p. 156).  

 

Het GFAR benadrukt het belang van de opname van nieuwe technologie én traditionele 

kennis in een steeds complexer wordend ‘demand-driven’ landbouwonderzoekssysteem, dat 

zich zo in de eerste plaats laat leiden door de noden en behoeften van boeren zelf. Het gaat uit 

van een holistischer benadering van onderzoek dat zich niet enkel focust op technologische 

uitdagingen, maar tevens aandacht besteedt aan sociaal-economische problemen en de 
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toegang tot land, water en productiefactoren (Smith, 2004, pp. 3-4). Het doet dit via het 

opzetten van Global Partnership Programmes (GPP’s) tussen NGO’s, boerenorganisaties, 

nationale landbouwonderzoeksystemen in het Zuiden, geavanceerde onderzoeksinstituten in 

het Noorden, de CGIAR-centra, de private sector en een aantal donoren. Deze GPP’s vallen 

onder het beheer van een specifieke partnergroep, maar staan open voor deelname van andere 

partners (Smith, 2004, p. 5; p. 7).  

 

5.2.2. De Global Conference on Agricultural Research for Development (GCARD) 

 

Sinds 2010 organiseert GFAR tweejaarlijks een Global Conference on Agricultural Research 

for Development (GCARD). Deze moet als centrale forum dienen voor de uitwisseling van 

nieuwe ideeën en mechanismen tussen de betrokken actoren om het landbouwonderzoek af te 

stemmen op de snel veranderende voedselcontext en antwoorden te formuleren op de nieuwe 

uitdagingen waarmee de landbouwsector geconfronteerd wordt (The Global Forum on 

Agricultural Research, 2010, p. 28). De centrale rol van de GFAR en GCARD als katalysator 

van een transformatie van landbouwkundig onderzoek werd in 2009 erkend op de G8-top 

over voedsel in het Italiaanse L’Aquila (The Global Forum on Agricultural Research, 2010, 

pp. 14-15). Beide zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van nieuwe inzichten en ideeën 

aan alle betrokken actoren binnen de GCARD en aan beleidsmakers binnen de G8 en G20 

(The Global Forum on Agricultural Research, 2010, p. 28). 

 

Het GCARD-proces ziet zichzelf als centrale actor in een radicale heroriëntatie van processen 

van landbouwinnovatie die de belangen van landbouwers voorop stelt. Het benadrukt het 

belang van nieuwe kennis, innovatie en onderzoeksoutputs die beter beschikbaar zijn voor en 

nauwer aansluiten bij de noden en behoeften van de meeste armen (The Global Forum on 

Agricultural Research, 2010, p. 7; p. 9). Het landbouwonderzoek dient dan ook gedreven te 

worden door de noden van arme landbouwers en consumenten, veeleer dan zich te richten op 

het genereren van nieuwe technologie an sich volgens een klassiek model van lineaire 

technologische innovatie (The Global Forum on Agricultural Research, 2010, p. 14). De 

GCARD Roadmap erkent de rol van traditionele kennis in landbouwinnovatie en benadrukt 

het belang van politieke wil in een heroriëntering van het innovatieproces. Het ziet zichzelf 

als een inclusief proces dat de verschillende visies van alle mogelijke actoren samenbrengt 

om zo door meerdere lenzen eenzelfde probleem te kunnen analyseren. De rol van 

landbouwers als innovators wordt erkend: “Farmers are also innovators and should be seen 
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as partners in innovation systems, bringing great returns for the poor and sparking new lines 

of upstream research” (geciteerd in The Global Forum on Agricultural Research, 2010, p. 

20).  

 

Daarnaast wordt gewezen op de toegenomen rol van NGO’s en landbouwersorganisaties als 

bruggenbouwers tussen de wetenschappelijke wereld en de maatschappij (The Global Forum 

on Agricultural Research, 2010, p. 20). Een oproep wordt gelanceerd voor de ontwikkeling 

van een meer bottom-up-gericht en gedecentraliseerd onderzoek in nauwe samenwerking met 

alle actoren binnen het onderzoek en de betrokken samenleving, om zo de lokale belangen en 

behoeften beter te begrijpen en te integreren in effectieve en gelijkwaardige partnerschappen 

(The Global Forum on Agricultural Research, 2010, p. 21).  

 

De GCARD lijkt zo een geschikt forum om bovenvermelde inzichten verder ingang te doen 

vinden bij alle betrokken actoren van landbouwonderzoek (Labbouz en Treyer, 2012, p. 162). 

Het promoten van PID, gewijzigde onderwijscurricula, het belang van interdisciplinair 

wetenschappelijk onderzoek, een shift van ‘voedselzekerheid’ naar ‘voedselsoevereiniteit’ als 

dominante benadering in het landbouwonderzoek, de rol van ‘social learning’ binnen de 

CGIAR en een toename van publieke investeringen in landbouwonderzoek kunnen zo  leiden 

tot een nieuwe benadering en visie op publiek landbouwonderzoek. Dit kan op zijn beurt 

ruimte creëren voor de verdere schaalvergroting van agro-ecologisch en participatief 

landbouwonderzoek dat de belangen van kleinschalige landbouwers centraal stelt. Op deze 

wijze kan het huidige biotechnologisch landbouwmodel uitgedaagd worden, en het evenwicht 

tussen verschillende vormen van innovatie hersteld worden. Dit is een langzaam en moeizaam 

proces, dat desalniettemin noodzakelijk lijkt in de transitie naar een landbouwmodel dat 

ecologische en sociale duurzaamheid en het algemene belang verkiest boven de 

winstmaximalisatie van enkelen.  
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6. CONCLUSIE  

 

Deze masterproef stelde zich de volgende onderzoeksvraag: “Hoe komt het dat agro-ecologie 

vooralsnog onderbelicht blijft in landbouwonderzoek? En welke factoren kunnen bijdragen 

aan het doorbreken van het bestaande technologische regime en reductionistische 

paradigmadenken in landbouwonderzoek, om zo te komen tot een schaalvergroting van 

participatieve en agro-ecologische technieken en praktijken in het publieke 

landbouwonderzoek?” 

 

Het eerste deel van deze masterproef behandelde de vraag “Hoe komt het dat agro-ecologie 

vooralsnog onderbelicht blijft in landbouwonderzoek?”. Hiertoe werd eerst een hoofdstuk 

gewijd aan GGO’s en agro-ecologie om beide technologieën beter te kunnen begrijpen. De 

keuze tussen beide is zeker geen zwart-witverhaal. Niet alles met betrekking tot GGO’s is 

negatief. Niet alles met betrekking tot agro-ecologie is positief. Toch lijkt het gerechtvaardigd 

een aantal ernstige bedenkingen te maken bij de voorstelling van GGO-technologie als een 

‘magic bullet’ in de strijd tegen klimaatverandering, honger en armoede. Verschillende 

studies beschrijven problematische trends in onderzoek naar de mogelijke schadelijke effecten 

van GGO’s op de volksgezondheid, en wijzen erop dat het voorzorgsprincipe niet altijd 

voldoende wordt toegepast. Daarnaast zijn er de verschillende negatieve sociale en 

ecologische externaliteiten van GGO’s. Ook hun meerwaarde op het vlak van productiviteit 

wordt in twijfel getrokken. GGO’s voorstellen als oplossing voor de hongerproblematiek gaat 

bovendien voorbij aan het gegeven dat honger in de wereld in de eerste plaats een probleem is 

van toegang tot voedsel, veeleer dan een enge focus op het geproduceerde volume. Een 

landbouwmodel gericht op de massale verspreiding van GGO’s doet daarenboven 

(vooralsnog) weinig inspanningen om de verspilling van voedsel aan te pakken. Critici stellen 

daarbovenop dat een ‘GGO-aanpak’ ervoor zorgt dat de landbouw van de toekomst gevangen 

blijft in een energieverslindend stramien, terwijl olie wereldwijd steeds schaarser en dus 

duurder wordt.  

 

Daartegenover staat de jongste jaren de opkomst van ‘agro-ecologie’ als duurzaam alternatief 

voor een industrieel landbouwmodel dat sterk inzet op de verdere verspreiding van GGO’s. 

Agro-ecologie omvat een geheel aan technieken die zich focussen op een verminderde 

afhankelijkheid van externe productiefactoren, het bevorderen van de biologische 

bodemactiviteit en een natuurlijke verhoging van de biodiversiteit. Het legt een sterke nadruk 
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op de heropwaardering van lokale en traditionele boerenkennis binnen kleinschalige en 

grondstoffenefficiëntere boerderijen. Verschillende studies benadrukken de gunstige effecten 

van ‘agro-ecologie’ zowel wat betreft een verhoging van de productiviteit, een stijging van 

rurale inkomens, een toename van de voedingswaarde van voedsel en een verhoogde 

weerbaarheid tegen klimaatverandering.  

 

Het samenbrengen van een aantal fundamentele bedenkingen inzake GGO’s en de positieve 

signalen inzake agro-ecologie leidt vooralsnog echter niet tot wijzigingen in het 

landbouwonderzoek. Deze masterproef ziet de verklaring hiervoor in het bestaan van een 

technologisch regime waarin de dominantie van ‘genetische modificatie’ de opkomst van 

alternatieve processen van ‘agro-ecologische modificatie’ hypothekeert. Het huidige 

technologische regime wordt sterk beïnvloed door een reductionistisch paradigma dat 

‘innovatie’ voornamelijk ziet in termen van technologische vooruitgang en economische 

groei, maar onvoldoende aandacht besteedt aan de negatieve sociale en ecologische 

externaliteiten. De wijze waarop aan landbouwonderzoek wordt gedaan in dit regime (en dus 

de richting van het hele landbouwmodel) wordt bepaald door een reductionistisch en lineair 

top-down technologietransfermodel. Nieuwe innovaties worden hierin ontwikkeld in externe 

laboratoria en verondersteld een universele geldigheid en toepasbaarheid te hebben. Weinig 

aandacht wordt besteed aan lokale gevoeligheden en afwijkende lokale contexten en de stem 

van lokale kleinschalige boeren wordt onvoldoende gehoord.  

 

Het tweede deel van deze masterproef onderzocht hoe dit dominante technologische regime 

en de manier waarop aan landbouwonderzoek wordt gedaan doorbroken kan worden. Ze 

argumenteert dat het promoten van een meer participatieve en meer bottom-up benadering van 

publiek landbouwonderzoek cruciaal is voor de schaalvergroting van agro-ecologische 

manieren van landbouwonderzoek. Op deze manier kan ruimte gecreëerd worden voor de 

transitie naar een duurzamere landbouw die meer aandacht besteedt aan ‘agro-ecologie’en de 

noden en behoeften van kleine boeren. Het promoten van participatieve en agro-ecologische 

kennis en onderzoek moet zo leiden tot een mentaliteitsverandering en een fundamentele 

verandering in de wijze waarop aan landbouw en landbouwonderzoek wordt gedaan. Dit kan 

echter enkel bereikt worden door het doorbreken van het dominante reductionistische 

paradigmadenken in het huidige landbouwmodel.  
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Het tweede deel van deze masterproef stelde zich dan ook de volgende vraag: “Welke factoren 

kunnen bijdragen aan het doorbreken van het bestaande technologische regime en 

reductionistische paradigmadenken in landbouwonderzoek, om zo te komen tot een 

schaalvergroting van participatieve en agro-ecologische technieken en praktijken in het 

publieke landbouwonderzoek?” 

 

Een aantal elementen werden naar voren geschoven. Ten eerste werd gewezen op het 

potentieel van een bepaalde wijze van participatief landbouwonderzoek, ‘participatory 

innovation development’, in het totstandbrengen van een nieuwe onderzoekscultuur waarin 

lokale landbouwers een centrale rol toebedeeld krijgen. Deze is er niet op gericht een 

bepaalde soort van innovatie als ‘goed’ of ‘slecht’ te bestempelen. Het richt zich veeleer op 

een aanpassing van het totstandkomingsproces van innovatie en een veranderde 

onderzoekscultuur, en niet zozeer op een bepaald soort innovatie an sich. Ten tweede werd 

het belang van een onderwijshervorming benadrukt. Het landbouwonderwijs van vandaag 

produceert de landbouwkundigen van morgen, en oefent dus een enorme invloed uit op de 

richting van het landbouwonderzoek. Binnen het huidige landbouwonderwijs is er echter 

sprake van een sterke invloed van een lineair en top-down denken, een aantal diep verankerde 

normatieve waarden en attitudes over ‘innovatie’ en een zeker misprijzen voor lokale en 

traditionele kennis en participatieve onderzoeksmethoden. Een hervorming van 

onderwijscurricula die meer aandacht besteedt aan agro-ecologische en lokale kennis en 

participatieve onderzoeksmethoden lijkt dan ook wenselijk. Ten derde werd gewezen op het 

belang van een interdisciplinaire aanpak en een heropwaardering van de sociale 

wetenschappen in het landbouwonderzoek. Sociaal-biologische systemen zijn een complex 

samenspel tussen technologische, biologische en sociale factoren in landbouwkundige 

systemen. Sociale wetenschappen kunnen dan ook een nuttige rol spelen in het in kaart 

brengen van mogelijke negatieve sociale en ecologische effecten van bepaalde technologische 

innovaties in een specifieke context. Ten vierde werd het belang van een grotere aandacht aan 

het concept ‘voedselsoevereiniteit’ benadrukt. Het doorbreken van het dominante 

technologische regime vereist immers dat aandacht wordt besteed aan de achterliggende 

politieke context van dit regime. Kennis is macht, waardoor diegenen die bepalen welke 

kennis als ‘relevant’ beschouwd wordt de richting van het gehele landbouwonderzoek en 

toekomstig landbouwmodel bepalen. Het concept van voedselsoevereiniteit stelt dan ook de 

machtsrelaties die achter het dominante technologische regime schuil gaan fundamenteel in 
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vraag, en bepleit een grotere rol voor boeren en boerenorganisaties in het vormgeven van het 

toekomstige landbouwmodel. Het verder promoten van dit concept binnen het publieke 

landbouwonderzoek lijkt hierdoor aangewezen. Ten vijfde werd gewezen op de rol van 

processen van ‘social learning’ binnen de CGIAR. Deze heeft de laatste decennia een 

grondige transformatie doorgaan. De structuur van de CGIAR heeft zich hier echter nog 

onvoldoende aan aangepast, hoewel de laatste hervormingsronde zeker een stap in de goede 

richting is. Deze dient echter nog verder ondersteund te worden door het actief promoten van 

processen van ‘social learning’, waarbij onderzoekers uit verschillende centra elkaars 

ervaringen op het vlak van participatief en agro-ecologisch onderzoek met elkaar delen. Via 

het verder versterken van het reeds bestaande ILAC kan zo een ‘ripple effect’ bereikt worden 

waarbij dergelijke ideeën zich steeds verder verspreiden en zo bijdragen aan een gewijzigde 

organisatiecultuur en –structuur. Het belang van een toename van publieke financiering van 

landbouwonderzoek, tot slot, werd eveneens benadrukt. Het laatste hoofdstuk wees op het 

bestaan van de Global Conference on Agricultural Research for Development (GCARD) als 

aangewezen beleidsarena om deze ideeën in de praktijk om te zetten en te komen tot een 

schaalvergroting van agro-ecologie in het publieke landbouwonderzoek. Dit belooft alleszins 

een moeizaam proces te worden. De kennis is er, de actie moet echter nog volgen. Dit is een 

absolute noodzaak. Honger, ondervoeding en klimaatverandering zijn een realiteit die niet op 

zich laat wachten. Politieke en financiële wil is vereist om dit aan te pakken. Business as 

usual is alleszins niet langer een optie: het is tijd voor een ‘Groenere Revolutie’.  
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