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Monsterprogramma



Meten, wat gaat vooraf ?

 In overleg met de kerngroep en onze adviseurs 

bepaalt de meetwerkgroep het meetprogramma

 Hierbij zoeken we samenwerking met anderen 

die met dezelfde meetvragen zitten. Dit zijn:

 – particulieren naast veel bespoten teelten

 – natuurorganisaties die zich zorgen maken

 over hun terreinen.

 Natuurlijk is dit afhankelijk van de financiën



Meten, hoe gaat dat?

Meten gaat door het nemen van monsters:

– Grond monsters

– Gewas monsters

– Water monsters



Meten hoe gaat dat?
De monsters moeten zo schoon mogelijk 

genomen worden: al het gereedschap is 

van metaal en gewassen met kraanwater. 

Geen zeep en geen plastic (weekmakers!)

Tussen de monsters wordt het monster-

materiaal schoongemaakt met lokale 

vegetatie en daarna gedroogd met een 

schone in kraanwater gewassen doek

De monsters worden dubbel verpakt voor 

ze beschreven worden met watervaste viltstift

Alles wordt vastgelegd met foto’s en op formulier



Meten hoe gaat dat?

De monsters worden in de diepvries bewaard tot 

ze opgehaald worden door het laboratorium dat 

de analyses doet (Eurofins).

Van elk monster wordt een reserve monster 

bewaard voor eventueel kwijtraken 

en/of contra-expertise.



Wat doen we in 2019

In tuinen van particulieren hebben we metingen 
gedaan voor en na het spuitseizoen. 

We hebben monsters genomen in natuurgebie-
den van Natuurmonumenten langs transecten 
van de rand naar het midden.

Binnenkort gaan we koemestmonsters nemen in 
samenwerking met Stichting Het Drentse 
Landschap.

Win-win: steeds hebben beide partijen belang bij 
de metingen.



We willen meer doen...

We willen aantonen dat de wet ontoelaatbare 
blootstelling mogelijk maakt. Daarom willen rond 
en in twee huizen waar zeer nabij meerdere 
sierteelten zijn veel monsters nemen. 
Sterker ze liggen voor een deel al in de vriezer. 

Voor de analyses hebben we onvoldoende geld !

We doen daarom een beroep op jullie: de leden, 
de vrienden, enz. om dit financieel mogelijk te 
maken. Geef!      NL17TRIO 0379 6746 10

Ook schrijven we fondsen aan.



Meten=Weten

Als wij de analyses terugkrijgen begint de 

volgende grote klus:

- analyseren van de resultaten *)

- interpreteren van de resultaten en 

- schrijven van de eerste conclusies en 

- schrijven van een rapport.

*) zie de vacatures 



Monsters Aantal Dankzij gift van 

Natuurgebieden NM      20 NM

Natuurgebieden HDL        4 Drentse Landschap

Tuinen particulieren 15 particulieren 

METEN=WETEN 26 fondsen, leden, in kas*)

*) In kas slechts € 3000,- van de benodigde € 13.000,-

Overzicht monsters


