
INSPRAAK  

Goedenavond dames en heren, Ik ben Alok van Loon, secretaris van Meten=Weten. 

 

 

Westerveld etaleert zich zelf als het nationale Park van Drenthe. We bezitten 3 natura2000gebieden 

waarvan 2 nationale parken. ‘Het groene goud’ van Westerveld. Daarmee willen we toeristen 

aantrekken, de economie versterken, ons als gemeente profileren..  

De gemeente vergeet daarbij dat het gebied tussen de 3 natuurgebieden, langzaam maar zeker 

wordt opgeslokt door sierteelt,  een giftige agro-industrie met een groot pesticiden gebruik.  

En de gemeente negeert dat de eigen inwoners zich steeds meer zorgen maken over de effecten van 

deze agro-industrie op hun leven,  op hun gezondheid, op de stand van de insecten, de vogels, onze 

natuur, onze historische essen, ons archeologisch erfgoed, het grondwater….  

Natuurlijk.. ..al jaren mogen bezorgde omwonenden meepraten…. een beproefd middel voor pappen 

en nathouden… om mensen aan het lijntje te houden. Hopend dat het een keer overwaait. Boer en 

burger moeten er maar samen uitkomen. Maar het waait niet over… 

En dus gebeurt er niets. In 2018 nam het areaal bollenteelt in Westerveld volgens het CBS met 30% 

toe. Het spuiten gaat gewoon door , soms op maar enkele meters afstand van de woning. 

 

In deze atmosfeer kon M=W ontstaan. Het leek wel of veel inwoners reikhalzend uitkeken naar een 

dergelijk initiatief.  Mensen zijn boos en teleurgesteld in deze gemeente. Zij maken zich zorgen, zijn 

soms zelfs wanhopig omdat ze fysieke klachten hebben. Met altijd die knagende gedachte of het 

misschien zou kunnen komen door de pesticiden? 

Ondertussen blijft de politiek- met minister Schouten voorop-  beweren dat omwonenden geen risico 

lopen. Het OBO heeft immers aangetoond dat alles onder de norm was, en dat daarom geen 

motivering gevonden kan worden voor het instellen van spuitvrije zones? 

Geachte politici dat zegt het OBO niet!! In de beantwoording van de vragen die via de provincie 

konden worden gesteld was het antwoord van het RIVM heel duidelijk: 

"het onderzoek was gericht op het in kaart brengen van de routes van blootstelling, Het was niet 

ingericht op het duiden van, of het uitsluiten van, alle risico’s in alle teelten.  

Hoe het gebruik in de lelieteelt op bepaalde locaties uitpakt voor alle middelen, is NIET in beeld 

gebracht" 

 

Bij landbouwgif gaat het om een gestaag en langdurig proces. Je wordt pas ziek na jaren aan 

blootstelling. Zie de nieuwe ontdekkingen rond Parkinson. Professor Bas Bloem zei onlangs nog op 

RTL4… ik citeer …: “Nieuw onderzoek toont aan dat parkinson te maken heeft met vervuiling en 

pesticiden. Als je een muis landbouwgif geeft, krijgt hij één op één parkinson.” 

‘Maar de middelen zijn toch door het CTGB veilig verklaard?’, zult u zeggen. Ook dat is onzin: veel 

middelen bleken na jaren toch onveilig voor mens en natuur. Denk aan DDT, metamnatrium, 

imidacloprid, thiacloprid, Chloorpyrifos, en nu de wereldwijde discussie over glyfosaat ……  

Niet verwonderlijk als je weet dat de onderzoeken waar het CTGB zich op baseert,  zijn aangereikt 

door de producenten van die middelen. Bovendien is het toelatings-model gebaseerd op de effecten 

van één middel. Meten=Weten heeft in de Westerveldse praktijk nergens slechts één stof 

aangetroffen maar altijd heel veel meer. 



Meten=Weten heeft nu bijna 300 betalende leden en iedere week komen er nieuwe leden bij.  

Allemaal mensen die zich in de steek gelaten voelen door hun bestuurders. Een gemeente die zelfs 

het Meldpunt Lelieteelt van haar website heeft afgehaald. Voorzitter, wat een ontkenning van wat 

heel veel mensen bezighoudt en zorgen baart.  

Maar wij gaan door met meten! De eerste resultaten van nieuwe monsters zijn binnen. En tot onze 

schrik vonden we in het eerste monster al meer dan 50 stoffen!!!!!   

De gemeente heeft NU met het bestemmingsplan Buitengebied de kans om via spuitvrij zones 

burgers, natuur, biologische bedrijven, campings en grondwater te beschermen. Meten= Weten wil u 

dan ook oproepen om alles in het werk te stellen om die zones in het bestemmingsplan op te nemen. 

Zoek het uit, ga naar de rechter, vind jurisprudentie, KOM OP VOOR UW BURGERS.... 

Probeer juist nu de benaming Het Nationale park van Drenthe invulling te geven. Stimuleer 

biologische- en kringloop landbouw. Maak van Westerveld een voorbeeld van een echte 

natuurvriendelijke gemeente, met bloeiende bermen, grote biodiversiteit, schoon grondwater en 

vruchtbare gronden. Laat uw verbeelding spreken, stap uit het oude denken, en ga voor een échte 

groene gemeente. 

Tenslotte wil ik me richten tot de burgemeester: 

Beste burgemeester Rikus Jager, neem een voorbeeld aan de moedige burgemeesters in Frankrijk,    

de maires courages worden ze genoemd,  - inmiddels al meer dan 75 - ,  die tegen de stroom in tot 

op het hoogste niveau procederen en vechten voor spuitvrije zones van 150 meter, om hun burgers 

te beschermen. Burgemeesters die achter hun burgers staan in plaats van ze te negeren. 

 

Dank u wel. 


