
 

 

Meten=Weten – Column  
 
Ruim 40 jaar geleden kwamen mijn vrouw en ik in Vledderveen wonen of beter gezegd: in de enige 
woning aan de Jodenweg, tussen Vledderveen en de bosrand in. We waren omringd door 
weilanden. Dat eerste voorjaar buitelden de kieviten om het huis en liet de Grutto zich regelmatig 
horen. Ook de Veldleeuwerik was toen nog van de partij. De Grutto verdween als eerste, de 
kieviten hebben het nog heel lang volgehouden. Het verging ons zoals op zoveel plaatsen in 
Nederland: het boerenland werd steeds stiller en eentoniger. landschapspijn wordt dat genoemd. 
 
Van bollen was in die tijd nog geen sprake, maar dat veranderde toen bollenbedrijven op de 
geestgronden langs de binnenduinrand om verschillende redenen hun productie gingen 
verplaatsen naar de zandgronden in Oost-Nederland. Pas door een brochure van Bollenboos 
drong het tot ons door wat die verhuizing inhield en hoeveel gif met deze teelt was gemoeid. De 
toen ontstane bezorgdheid leidde een sluimerend bestaan  en werd acuut op avonden die de 
Gemeente organiseerde in een vergeefse poging burgers en bollenboeren dichter bij elkaar te 
brengen. 
Tijdens een mede door Bollenboos georganiseerde bijeenkomst vorig jaar, voerde Jelmer Buijs het 
woord. Hij heeft een eigen onderzoeksbureau en vertelde over zijn recente onderzoek in 
Gelderland waar op het land van biologische boeren veel verschillende bestrijdingsmiddelen 
werden aangetroffen, terwijl op dat land al tien jaar of langer geen gif was gebruikt. Hoe is het in 
vredesnaam mogelijk dat wij  als burgers daar niets van af weten en dat zomaar laten gebeuren? 
Deze vraag lag ten grondslag aan de oprichting van een burgerbeweging die we Weten = Meten 
hebben genoemd. 
Vanaf het begin stond vast dat onze beweging niet tegen de boeren was gericht, maar dat we in de 
eerste plaats feiten wilden verzamelen om te zien wat er aan de hand was.  
 
Een jaar of 15 geleden stond ik met een bevriende boer te praten op de Jodenweg, terwijl we 
ondertussen keken naar zijn weilanden die zich als biljartlakens uitstrekten tot de horizon. Ik 
mijmerde over graslanden met hier en daar wat bloemen toen ik opeens onderbroken werd door 
“Mooi hè? Ik was even van mijn stuk gebracht, mooi? ‘Ja, schitterend, moet je kijken: alleen maar 
gras, geen enkel onkruid te zien.’ Ik hield een slap pleidooi voor weilanden met iets meer bloemen, 
dat hij resoluut afkapte met: ‘als ze de melkprijs verhogen omdat mensen weides met bloemen 
willen, zorg ik voor bloemen.’ 
 
Daar had deze boer helemaal gelijk in: we krijgen als Nederlanders het landschap dat we 
verdienen. In de jaren vijftig van de vorige eeuw gaf een gemiddeld gezin 40% van het inkomen uit 
aan voeding, tegenwoordig is dat nog maar 10%. 
 
Boeren zijn niet het probleem, ze zijn slechts deel van het probleem! Samen met het 
consumentengedrag, laksheid van de overheid, gebrek aan belangstelling van de burger, de macht 
van de chemische industrie en bovenal het primaat van de Economie die er voor zorgt dat alles 
wat in geld valt uit te drukken voorrang krijgt boven immateriële waarden als een veilige woon- en 
leefomgeving. 
 
Zoals gezegd, boeren zijn dus niet het probleem, ook bollenboeren niet, al nemen zij wel een 
aparte positie in. Allereerst gebruiken zij grotere hoeveelheden bestrijdingsmiddelen dan de 
reguliere boeren in Westerveld. Daarbij telen zij geen voedingsgewassen, maar een luxe 
exportproduct dat ook nog eens heel veel geld oplevert. 
Dat zij ze gegund, het zijn goede ondernemers, dat valt niet te ontkennen. Maar juist van goede 
ondernemers met een ruim inkomen mag je eisen dat zij de nadelige gevolgen van hun activiteiten 
niet afwentelen op de gemeenschap. 
 
Eigenlijk komt het hier op neer: We hebben met z’n allen een monster gecreëerd, een enorme 
onzichtbare wolk die onze gezondheid bedreigt.  Als inwoners van Nederland dragen we allemaal 
in meer of mindere mate bij aan enkele zeer ongezonde omstandigheden in dit land: 
automobilisten, zeker die al vijftig jaar diesel rijden zoals ik, brengen gevaarlijke hoeveelheden 
fijnstof in de atmosfeer, alle mensen die wel eens ziek zijn - en wie is dat niet - lozen via hun urine 



 

 

zoveel medicijnresten in het riool dat het oppervlaktewater ernstig vervuild is. En dan die miljoenen 
tuinbezitters waarvan een deel het gras tussen de tegels bestrijdt met Round Up of de luis in hun 
groente te lijf gaat met een ander smerig spul. En tenslotte de boeren die zo gewend zijn geraakt 
aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen, niet bij uitzondering: om een keer hun oogst te redden, 
maar routinematig, uit voorzorg. 
Dat lijkt mij een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Wie nu zo hard roept dat die bestrijdingsmiddelen 
geen kwaad kunnen - wat meestal blijkt uit onderzoek dat betaald is door de producent van die 
middelen - zou over 20 jaar wel eens moeten constateren dat we ziende blind zijn geweest en dat 
de huidige generatie kinderen zich dan verbijsterd afvragen hoe we zo stom konden zijn om zulke 
giftige cocktails in onze leefomgeving te tolereren. 
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