
1 jaar Meten=Weten
18 oktober 2018 – 23 september 2019

door ALOK van LOON





18 oktober 2018       

• 100-dagen-debat georganiseerd door 
Stichting Bollenboos in Dingspilhuus Diever.

• Alok van Loon en Rob Chrispijn spreken na afloop met elkaar af 
om actie te ondernemen en werken het eerste concept 
Meten=Weten uit.



14 november 2018    

• Eerste Meten=Weten vergadering 
brainstorm-sessie met groep verontruste mensen. Ontstaan van 
de kerngroep.

• We besluiten om een paar steekproeven te  nemen.

• We sturen een brief naar vrienden voor crowdfunding om 
onderzoek te betalen.



14 november – 1 december

• Meer dan 150 mensen maken geld over. 
Binnen twee weken hebben we genoeg geld 
voor 13 monsters.

• We schrijven een basisstuk met een analyse wat 
er wat ons betreft aan de hand is, en een 
feitendossier.



2 en 6 december 2018

We gaan monsters nemen!!

• Op 2 december drie watermonsters en 
6 december tien grond-, mest- en gewas-
monsters.





Half december 2018 
• Monsters gaan naar het laboratorium Eurofins. 

In de tussentijd denken we na over 
mediastrategie en maken we een pr-draaiboek.

18 februari 2019
• De eerste resultaten komen binnen.

• Jelmer en Margriet maken aanzet tot eerste 
duiding.



4 maart

• Voordat alles in de pers komt informeren 
we de donateurs op een bijeenkomst in 
Brinkzicht. 



6 maart in de media

• TROUW komt  met twee artikelen, samen 
tweeënhalve pagina.

• Voorpagina Meppeler Courant.

• Paginagrote advertentie in de Westervelder.

• Twee minuten NOS-journaal.

• Item bij Nieuwsuur.





Pagina in Westervelder



15 maart

• Informatieavond in De Veldkei Havelte. M=W legt verantwoording 
af en heeft diverse sprekers. 

• We hebben video interviews met prof. toxicologie Martin van de 
Berg  en emeritus hoogleraar kindergeneeskunde Pieter Sauer. 
Beide wetenschappers steunen Meten=Weten.

• Er zijn 280 bezoekers.



8 april 2019

• Meten=Weten is uitgenodigd voor een gesprek met minister 
Carola Schouten en Staatssecretaris Stientje van Veldhoven 
samen met Stichting Bollenboos en Belangengroep 
Omwonenden Hardenberg.



25 april

uitzending Zembla ‘Bollengif in babyluiers’

• We kijken live met 80 vrienden/donateurs 
naar de uitzending waar Bram en Rodina van 
Bollenboos en Martijn Molema van 
Meten=Weten een hoofdrol spelen.



30 april

Van een losse groep burgers zijn we nu 
officieel de Vereniging Meten=Weten

Het is belangrijk om een juridische status te 
hebben:

• Nodig om een Anbi-status te krijgen zodat 
donateurs giften eventueel van hun 
belastingen kunnen aftrekken.

• Om eventueel processen te kunnen voeren.

• Om fondsen te werven.



27 mei

• Op uitnodiging van het Ctgb (College toelating 
Gewasbescherming en Biociden) hebben we een gesprek. Dit 
is de eerste keer dat het college in gesprek gaat met een 
burgerbeweging.

• Op ons verzoek is dit gesprek in hotel Wesseling in 
Dwingeloo.

• De sfeer is vriendelijk maar we zijn het niet met elkaar eens.



6 juni
• Het Algemeen Overleg Gewasbeschermings-

middelen in de Tweede Kamer. 
Meten=Weten is alom bekend. 
Er worden diverse moties aangekondigd. 

• In een extra poging om Tweede Kamer-leden
te overtuigen schrijft Henk Baptist namens 
M=W die ochtend een opinie in de Trouw: 
“Bestrijdingsmiddelen zijn óók gevaarlijk 
voor mensen, dus is een plaatselijk verbod 
nodig”



4 juli 

• Tweede Kamer neemt 3 moties aan voor 
spuitvrije zones.

• Dat betekent niet dat de moties uitgevoerd 
zullen worden. Het lijkt er op dat de minister 
deze moties naast zich neerlegt. Zij wil 
spuitvrije zones regelen via lokale 
bestemmingsplannen.



Zomer 2019

• De zomer wordt gebruikt om de organisatie op te zetten, 
leden te werven, werkgroepen in te stellen.

• Inmiddels zijn we de 250 leden gepasseerd!



5 september

• Meten=Weten staat in de Duurzame top100 
van groene initiatieven van TROUW. 
Komende weken worden de definitieve 
plekken bekend gemaakt.



23 september

• Tenslotte: Vandaag is het officiële rapport klaar van ons 
onderzoek 2018 .

• Te downloaden van onze website www.metenweten.com

• Alle hulde aan Martje die hier samen met onze adviseurs en 
ereleden Jelmer en Margriet zoveel werk in heeft gestoken.

http://www.metenweten.com/

