
METEN=WETEN
160 Bezorgde inwoners van de gemeente 
Westerveld brachten binnen een week 7000 
euro bijeen om dertien monsters van bodem 
en oppervlaktewater te laten onderzoeken op 
bestrijdingsmiddelen. De groep maakt zich zorgen 
over het grote gebruik van bestrijdingsmiddelen 
in de landbouw en de invloed van de groeiende 
agro-industrie op de leefomgeving van de  
inwoners van Westerveld.

Meten = Weten is niet gebonden aan een 
politieke groepering of actiegroep en heeft geen 
juridische status. Het burgerinitiatief richt zich 
uitdrukkelijk niet tegen boeren en lelietelers. Want 
zij houden zich zover bekend aan de wet. Helaas 
beschermt die wet ons niet tegen blootstelling 
aan bestrijdingsmiddelen. Daarom richt Meten = 
Weten zich in eerste instantie op de gemeente die 
haar burgers, haar platteland en haar natuur met 
maar liefst twee Nationale Parken, niet beschermt 
met doeltreffende maatregelen. Een gemeente 
die veel praat over lelieteelt maar tot nog toe 
geen beleid heeft ontwikkeld om de groei van een 
niet-duurzame agro-industrie, met bloembollen 
en lelies als giftige extremen, binnen de perken te 
houden. Het afgelopen jaar is de bollenteelt weer 
met 30% toegenomen in Westerveld. Daardoor 
is de balans tussen draagkracht en draaglast van 
de samenleving, de natuur en de bodem volledig 
uit evenwicht. Dit burgerinitiatief richt zich ook 
op een provinciale overheid die weinig oog heeft 
voor de schadelijke gevolgen van lelieteelt op de 
natuur en het Drentse platteland en een landelijke 
overheid die een onduidelijke rol speelt in het 
toelaten van bestrijdingsmiddelen.

OPSTAPELEND EFFECT
Er zijn bollentelers die vinden dat burgers niet 
zo ontzettend moeten zeuren. Alle middelen die 
gebruikt worden zijn immers goed onderzocht 
op schadelijkheid voor mens en dier en daarna 
wettelijk goedgekeurd. Was dat maar zo! Uit 
recent onderzoek blijkt dat er grote tekortkomin-
gen zijn in de wetenschappelijke methode die de 
autoriteiten gebruiken voor hun risicobeoordeling. 
Het veiligheidsonderzoek naar bestrijdingsmidde-
len wordt uitgevoerd door multinationals die deze 
middelen zelf produceren zoals Bayer/Monsanto 
en Syngenta. In die onderzoeken doen ze net 
alsof een mens in z’n leven maar aan één enkele 
gifstof blootstaat. Dit is natuurlijk grote onzin. 
Omwonenden van lelievelden staan bloot aan een 
hele reeks bestrijdingsmiddelen, naast de resi-
duen die in het voedsel zijn te vinden en de vele 
andere chemische stoffen in hun dagelijkse leven. 
Om de risico’s voor mens en dier te bepalen 
moeten stoffen die dezelfde schadelijke werking 
hebben (bijv. op de schildklier of op de lever) bij 
elkaar opgeteld worden. Ondanks regelgeving uit 
2005, wordt er geen onderzoek gedaan naar dit 
opstapelend effect van al die middelen bij elkaar 
en zijn de huidige ‘veilige niveaus’ niet veilig. 
Sterker nog, voor de meeste bestrijdingsmiddelen 
is een veilig niveau niet aangetoond en zou er 
dus in het geheel geen blootstelling van mens en 
dier mogen plaatsvinden. 

In de door Meten = Weten genomen monsters 
zijn 57 verschillende bestrijdingsmiddelen 
aangetroffen. Ieder afzonderlijk blijven ze on-
der de norm die gevaarlijk wordt geacht. Maar 
niemand kan voorspellen wat op den duur de 
invloed is van deze giftige cocktail op onze 
gezondheid en de effecten op de natuur.

REGELS BESCHERMEN
OMWONENDEN NIET
Deskundigen in de gezondheidszorg vragen zich 
ernstig af of er eigenlijk wel een veilige dosis 
bestaat. Bestrijdingsmiddelen zijn gemaakt om 
levende organismen te doden. Nou zitten aaltjes 
en luizen wel anders in elkaar dan een koolmees 
of een mens, maar zoveel verschilt hun genetisch 
profiel nou ook weer niet. Professor kinderge-
neeskunde Pieter Sauer die meer dan dertig jaar 
onderzoek deed naar de effecten van gifstoffen 

op zwangere vrouwen en jonge kinderen zei 
tegen Meten=Weten: “De teler houdt zich 
misschien netjes aan de regels, maar de regels 
beschermen de omwonenden niet. Omwonenden 
blijven namelijk het hele jaar door blootgesteld 
aan bestrijdingsmiddelen. Eerdere adviezen als 
ramen en deuren gesloten houden wanneer er 
wordt gespoten, zijn dan ook volstrekt onvoldoen-
de. Bij hele jonge kinderen zorgen deze middelen 
voor een vertraagde ontwikkeling van de organen 
en is er ook een effect op hun immuunsysteem. 
Onderzoek onder boeren heeft aangetoond dat 
zij een groter risico lopen op aandoeningen aan 
de hersenen, zoals Parkinson en versnelde de-
mentie. Dat is ook te begrijpen als je kijkt naar de 
werking van bestrijdingsmiddelen, veel ervan zijn 
zenuwgifstoffen. Bollenteelt zou eigenlijk alleen 
plaats mogen vinden in gebieden waar geen men-
sen wonen. Een kilometer afstand van menselijke 
bewoning lijkt me het minimum.”

LELIES ZIJN NIET VOOR 75% 
BIOLOGISCH!
Lelietelers verkondigen regelmatig op 
sociale media en in hun vakbladen dat ‘ze 
al voor 75% biologisch zouden zijn’. Dat zou 
komen door hun gebruik van minerale olie 
die zogenaamd biologisch is en een SKAL 
keurmerk zou hebben. De sector strooit ons 
hiermee zand in de ogen. De olie is een 
product uit de aardolie-industrie en heeft 
geen SKAL keurmerk, want gewasbescher-
mingsmiddelen worden niet door SKAL 
gecertificeerd. Weliswaar wordt minerale 
olie in kleine hoeveelheden gebruikt in de 
biologische landbouw, maar dat maakt de 
olie noch de teelt biologisch. Er is nooit on-
derzocht wat de effecten zijn van zulke grote 
hoeveelheden paraffineolie (want dat is het) 
voor de bodemgezondheid. Van de 125 kg 
chemische gewasbestrijding die jaarlijks in de 
lelieteelt per hectare wordt gebruikt, bestaat 
93 kg (75% maar dus NIET biologisch!!) 
uit minerale olie en 32 kg uit pesticiden. 
Daarmee staat de lelieteelt bovenaan de lijst 
pesticiden-intensieve teelten.
 

VERHALEN VAN INWONERS:
De afgelopen maanden heeft Meten = Weten veel 
reacties ontvangen van mensen die rechtstreeks 
te maken hebben met de nadelige effecten van 
de lelieteelt. Opvallend veel mensen willen hun 
verhaal alleen anoniem doen, bang als ze zijn 
voor ruzie met de buren en de bollenteler.

Een echtpaar dat van hun pensioen wilde ge-
nieten in de gemeente Westerveld vertrok weer, 

totaal gedesillusioneerd. Ze hadden er niet op 
gerekend dat grenzend aan hun tuin beurtelings 
tulpen, lelies en aardbeien werden geteeld.
“In de slechtste weken vonden drie keer per week 
bespuitingen plaats. Onze droom van een leven 
te midden van de prachtige natuur viel in duigen. 
Er zat niets anders op dan uithuilen en opnieuw 
beginnen. Wij hebben onze buren niet de ware re-
den van onze verkoop verteld. Uiteraard ook niet 
aan de kopers van ons huis. We waren opgelucht 
dat een ouder echtpaar interesse had. Aan een 
gezin met jonge kinderen hadden we het niet 
willen verkopen.”

Een campinggast schreef: “Al vele jaren staan 
we op een geweldige camping. Gezellige plek, 
prachtige omgeving. Maar helaas, we zoeken 
nu naar een andere camping, zelfs niet meer in 
Drenthe. Dat komt door de vele bespuitingen van 
de teler achter onze campingplaats in de afgelo-

pen paar jaar en de vieze geur en de pijnlijke keel 
die dat veroorzaakt. Daarvoor ga je toch niet op 
vakantie?”

Een dorpsbewoner vertelt van de overlast van 
tractoren: “Onze dorpsstraat was een rustige 
doorgaande weg waar af en toe een auto of 
tractor voorbij kwam. Langzaam maar zeker is 
dat veranderd. In de oogsttijd rijden de tractoren 
van de bollenboeren hier nu af en aan. Dat begint 
’s morgens al om een uur of zes. De kolossale 
tractoren hebben ook nog eens een volle laadbak 
erachter, dus het hele huis staat te trillen. Je hoort 
ze al van verre aankomen en om de vijf minuten 
dendert er zo’n gevaarte voorbij. Afgelopen herfst 
was de overlast zo groot dat ik mijn huis ben ont-
vlucht. Er wonen hier gezinnen met jonge kinderen. 
De weg is niet berekend op zoveel zwaar verkeer. 
De bollenteelt hoort thuis op een industrieterrein, 
niet in een landelijk gebied als dit.”

GEMEENTE HEEFT GEFAALD
Drenthe is een mooie provincie en de gemeente 
Westerveld biedt haar inwoners veel rust en 
ruimte. Helaas wordt het woongenot in toenemen-
de mate aangetast door de negatieve effecten 
van de agro-industrie. Natuurlijk moet je je als 
plattelandsbewoner aanpassen aan gangbaar 
agrarisch landgebruik, anders kun je beter in de 
stad gaan wonen. Maar dat wil niet zeggen dat je 
permanente blootstelling aan allerlei verschillende 
bestrijdingsmiddelen hoeft te accepteren. Of dat 
je je moet neerleggen bij duizenden trekker-bewe-
gingen per jaar over smalle wegen die daar niet 
op berekend zijn.

De provincie heeft nagelaten om de zich steeds 
verder uitbreidende bollenteelt te reguleren.  

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid van 
zich afgeschoven. Door te stellen dat bestrijdings-
middelen een probleem zijn waar telers en omwo-
nenden maar samen uit moeten komen, heeft het 
lokale bestuur ernstig gefaald en bijgedragen aan 
spanningen binnen onze gemeenschap. Burgers 
en boeren kùnnen er niet samen uitkomen omdat 
hun belangen te verschillend zijn. De overheid 
heeft een groot maatschappelijk probleem (be-
strijdingsmiddelen, insectensterfte, gezondheid) 
versmald tot een burenkwestie.

SPUITVRIJE ZONES VAN 100 METER
Als inwoners van Westerveld mogen we van onze 
bestuurders verwachten dat die ons beschermen 
tegen permanente blootstelling aan landbouwgif. 
Het is onbegrijpelijk dat de gemeente wel groot-
schalige bollenteelt toestaat, maar in de afgelopen 
15 jaar geen enkele poging heeft ondernomen om 
te onderzoeken wat de effecten van deze teelt zijn 
op het milieu en de inwoners. De monsters die Me-
ten = Weten heeft genomen, laten zien dat op alle 
meetpunten in onze gemeente een groot aantal 
verschillende gifstoffen is aangetroffen. 

Wij zijn van mening dat de overheid haar
burgers en natuur beter moet beschermen
en eisen:

1. dat de gemeente Westerveld bij teelten 
waar veel bestrijdingsmiddelen ge-
bruikt worden spuitvrije zones van 100 
meter instelt bij woningen, scholen, 
campings,  biologische bedrijven en 
een spuitverbod  in grondwaterbe-
schermingsgebieden. 

2. dat de gemeente, de waterschappen 
en de provincie jaarlijks metingen 
verrichten naar bestrijdingsmiddelen 
in oppervlaktewater, in (moes)tuinen 
en natuurgebieden die grenzen aan 
percelen met bollen-, pioenrozen- en 
lelieteelt. En dat de uitkomsten van 
dit onderzoek worden voorgelegd aan 
onafhankelijke deskundigen.

ENKELE RESULTATEN: 
• In tien monsters zijn 57 verschillende 

bestrijdingsmiddelen gevonden in zeer 
verschillende concentraties.

• In alle monsters uit natuurgebieden zitten 
bestrijdingsmiddelen door overwaaien van 
spuitnevels en door inregening. 

• In de bodem aan de rand van een tuin die 
grenst aan een bollenperceel werden 32 
middelen gevonden.

• In een groenbemester als volgteelt op 
lelies werden 21 bestrijdingsmiddelen 
gevonden. 

• In monsters boerenkool en spruitkool uit 
biologische moestuinen werden respec-
tievelijk 13 en 12 middelen gevonden. De 
gemeten concentratie van elk afzonderlijk 
middel is onder de norm (MRL) van de EU. 
Er is echter sprake van veel middelen en 
voor een optelsom van middelen en het 
effect daarvan op de mens bestaan in de 
EU geen normen.

15 MAART METEN = WETEN- 
BIJEENKOMST IN DE VELDKEI  
IN HAVELTE. 
Een avond voor donateurs, genodigden en  
belangstellenden - Er vinden tafelgesprekken 
plaats met deskundigen en bestuurders.  

Gespreksleider: Theo van Bruggen
Aanvang 20 uur. Entree gratis 

www.metenweten.com
metenwetenwesterveld@gmail.com

BURGERS WESTERVELD DOEN ZÉLF 
ONDERZOEK NAAR BESTRIJDINGSMIDDELEN
“Hoe lang laten wij onszelf nog vergiftigen?”

Sinds 2015 is het aantal toegelaten bestrijdingsmiddelen met 12 % toegenomen! De lijst telt nu 271 
stoffen! Meer dan de helft daarvan zorgt voor een verhoogd risico voor mens en natuur. In onze 
gemeente hebben Progressief Westerveld en DSSW-STERK Westerveld in hun verkiezingsprogramma 
een spuitvrije zone van 100 meter opgenomen!


