
Persbericht 

 

 
Gemeente Westerveld moet inwoners beschermen tegen 
bestrijdingsmiddelen lelieteelt 
 
Bollenboos blij met landelijke aandacht voor gezondheidsrisico’s bollenteelt 

 
Al jaren pleit de Stichting Bollenboos voor maatregelen van de gemeente Westerveld, Provincie 
Drenthe en Rijksoverheid om burgers te beschermen tegen de gifstoffen die in de lelieteelt 
worden toegepast. Ieder seizoen worden vele duizenden kilo’s gifstoffen enkele keren per week 
op de Drentse akkers gespoten.  
Alleen al in Westerveld betreft het jaarlijks zo’n 200 hectare per jaar. Tot dusver worden de 
bezwaren van de Stichting weggewuifd. Lelietelers hebben Bollenboos er zelfs van beticht een 
hetze tegen hen te voeren. Uit een onlangs uitgevoerd onderzoek van Zembla blijkt dat mensen 
die in de omgeving van lelievelden wonen wel degelijk gezondheidsrisico’s lopen. Voorbeelden 
daarvan zijn: onvruchtbaarheid, snellere veroudering en de ziekte van Parkison.  
 
Duidelijke taal over schade voor omwonenden 
In de Zembla-uitzending „Gif in de bollenstreek‟ van zaterdag 8 januari jl spreken toxicologen en 
medici duidelijke taal. Vooral kinderen kunnen de dupe worden. Bij de teelt van lelies komen 
grote hoeveelheden giftige bestrijdingsmiddelen in de atmosfeer terecht en worden door 
omwonenden ingeademd.  
Kinderarts Sauer uit Groningen: “De gebruikte chemische middelen hebben invloed op de 
ontwikkeling van de afweer en de ontwikkeling van de hersenen. De schadelijke effecten zie je 
echter pas op latere leeftijd”. 
Nu blijkt dat de verontrusting van Bollenboos volkomen terecht is verwacht zij van de gemeente 
Westerveld op korte termijn maatregelen. Zo is Bollenboos van mening dat de gemeente haar 
inwoners moet waarschuwen voor de mogelijke risico‟s van de bestrijdingsmiddelen.  
 
Toetsingsbeleid van de overheid achterhaald 
In ons land bepaalt het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en 
Biociden (CTGB) welke bestrijdingsmiddelen zijn toegestaan. Volgens toxicoloog Van den Berg 
is het toelatingsbeleid van de Nederlandse „volkomen achterhaald‟. Zo wordt niet gemeten 
hoeveel landbouwgif er in de lucht terechtkomt en hoeveel daarvan door omwonenden wordt 
ingeademd.  
  
Uitblijven van onderzoek 
Al jaren vragen bezorgde burgers en wetenschappers aan de overheid om de risico‟s voor 
omwonenden goed te onderzoeken. Toxicoloog De Wolff, die in de jaren tachtig een onderzoek 
leidde naar de gevaren van landbouwgif voor werknemers, vertelt in 'Gif in de bollenstreek': „Dat 
hebben we bij herhaling gedaan.‟ Maar zonder het gewenste resultaat: „Helaas is dat politiek niet 
opgepakt.‟ Van den Berg noemt deze afwijzende houding „laakbaar‟.  
Tenslotte blijkt dat geen onderzoek is gedaan naar het opgetelde effect van de verschillende 
gebruikte middelen. Ten onrechte wordt ieder middel afzonderlijk genomen bij de 
normbeschrijving. In feite zouden alle gebruikte middelen bij elkaar moeten worden opgeteld om 
de verwachte negatieve gezondheidseffecten te kunnen bepalen. 
 



Gemeente Westerveld moet volgens Bollenboos haar inwoners uitleggen hoe ze met deze 
gezondheidsrisico‟s kunnen omgaan. Om te beginnen moet de gemeente aankondigen op welke 
akkers in 2011 lelies worden geteeld. Dan kunnen omwonenden zich voorbereiden.  
 
Vergelijking met de gifwolk van Moerdijk 
Bram Verhave van de Stichting Bollenboos: “De gemeente moet snel in actie komen. Vergelijk 
de risico‟s van het spuiten op de lelievelden maar met de nadering van de gifwolk van vorige 
week in Moerdijk.  Dan staat Nederland op z‟n kop en wil iedereen het naadje van de kous 
weten. De inwoners van Westerveld hebben ook het recht op de juiste informatie waar het de 
bedreiging van hun gezondheid betreft” 
 
    
Stichting Bollenboos 
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Woordvoerder de heer B. Verhave 0521-592774 
 
E-mail: bollenboos@planet.nl. 
 
Bronnen voor dit persbericht zijn o.a. de aankondigingen van het tv-programma „Gif in de Bollenstreek‟ van Zembla (8 
januari 2011) en van radio-programma „Vroege Vogels‟ (9 januari 2011)  

  
 

De Stichting Bollenboos is een initiatief van burgers uit de gemeente Westerveld die zich ernstige zorgen maken over de schadelijke 
gevolgen van de lelieteelt voor mens en milieu. 
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