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07 feb 2008 - GILZE - Een akker in Gilze wordt proefveld voor 

genetisch gemanipuleerde maïs. Dat is de bedoeling van het bedrijf 
Monsanto Europe. 

Maar Greenpeace Nederland en de actiegroep Gentechvrij gaan 

proberen dat te voorkomen. 

 
Het ministerie van VROM heeft Monsanto vergunning verleend voor 

het inzaaien van een perceel nabij de kruising van de Bavelseweg 

met de Raakeindsekerkweg. Ook in Gemert-Bakel (bij Vredepeel), 

Borger-Odoorn, Lelystad en Raalte mag het bedrijf aan de slag. 

 
Het Amerikaanse Monsanto heeft de bewuste NK630-maïs genetisch 

aangepast om die resistent te maken tegen het 

onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat. Dat is de werkzame stof in 

Roundup, een merk dat Monsanto zelf op de markt brengt. 
 

"Daarmee creëert het bedrijf voor zichzelf een monopoliepositie, 

zonder zich te bekommeren om milieu- en gezondheidsbezwaren", 

zegt het Tilburgse SP-Statenlid Veerle Slegers. De SP vindt dat ook 
het Brabantse provinciebestuur moet proberen een stokje te steken 

voor de veldproeven. 

 

Slegers vindt dat de overheid 'uiterst terughoudend' moet zijn met 
het toestaan van genetisch gemanipuleerde gewassen 'zolang er 

geen uitsluitsel is over de schadelijkheid'. Omdat stuifmeel of zaden 

van NK603-maïs op akkers met normale of biologische maïs terecht 

kunnen komen, en dus in de voedselketen, vormt die volgens de SP 

een risico voor de gezondheid van dieren én mensen.  
 

Voor Greenpeace staat de schadelijkheid van de aangepaste maïs 

vast. "Het Franse bureau CriiGen heeft het uitgeprobeerd op ratten. 

Ze vertoonden duidelijke afwijkingen in lever en nieren", aldus 
campagneleider Herman van Bekkem. De organisatie gaat bezwaar 

maken tegen de vergunning. Die mogelijkheid staat tot 18 februari 

open.  

 
Van de gemeente Gilze en Rijen is geen bezwaar te verwachten. 

"We hoeven ons geen oordeel aan te matigen over dit mondiale 

vraagstuk", zegt wethouder Lau Lavooij. "Dit is rijksbeleid. We gaan 

er vanuit dat er met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt 

gewerkt." 
 



In Dussen wilde het Bredase bedrijf Pioneer Hi-Bred vorig jaar drie 

proefvelden met genetisch aangepaste maïs van een ander type 

inzaaien. Door vertraging vanwege een beroepsprocedure van 
Greenpeace lukte dat maar met één perceel. Vandaag behandelt de 

Raad van State het beroep van de milieuorganisatie. De vergunning 

voor Pioneer geldt voor vier jaar. 

 
Link naar hetzelfde artikel op de website van Brabants Dagblad. 
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