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Lelieteelt in Westerveld in 2009 bijna gehalveerd   
Bollenboos: economische crisis pakt in Westerveld goed uit voor het milieu       
 
De lelieteelt staat onder druk. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van de Stichting Bollenboos van 
het aantal percelen waarop in Westerveld leliebollen worden geteeld.  
Uit de metingen blijkt dat het aantal hectares lelieteelt in de gemeente Westerveld in 2009 bijna 
is gehalveerd ten opzichte van voorgaande jaren. Door de afnemende vraag naar lelies is zelfs 
een aantal percelen niet gerooid.  
 
Bollenboos: economische crisis heeft ook voordelen 
De Stichting Bollenboos is blij met de afname van de lelieteelt omdat daarmee de schadelijke 
druk op de lucht-, water- en grondkwaliteit in de gemeente sterk is afgenomen.  
Bollenboos: “Voor de inwoners van Westerveld is dit pure winst. De gezondheid van onze 
leefomgeving komt dit zeer ten goede. Daar waar bestuurlijk overleg er tot dusver niet in slaagt 
de schadelijke gevolgen van de lelieteelt in te perken gebeurt dat nu wel als gevolg van afname 
van de vraag naar lelies. Met andere woorden: de economische crisis pakt in dit opzicht goed uit 
voor onze gemeente”.   
 
Afname van de lelieteelt in cijfers. 
Afgeleid uit de cijfers van de tabel blijkt dat 
er van 2001 tot en met 2008 gemiddeld op 
ruim 206 hectares in de gemeente 
Westerveld lelies zijn geteeld. In 2009 
bedroeg het aantal hectares 113,5. Dit is 
een teruggang van maar liefst 45 % ten 
opzichte van het gemiddelde van de 
afgelopen 9 jaar. 
Ten opzichte van 2008 bedraagt de 
teruggang in 2009 42% (van 195 naar 
113,5 hectare). Ook het aantal percelen 
waarop lelies zijn geteeld is in 2009  
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Geen teruggang van lelieteelt bij Maatschappij van Weldadigheid   
Uit de inventarisatie blijkt dat in Vledderveen en Wilhelminaoord in 2009 verreweg de meeste 
lelies worden geteeld van de gemeente Westerveld. Het betreft hier vooral gronden die in 
eigendom zijn van de Maatschappij van Weldadigheid. Deze regio in Westerveld nam in 2009 
maar liefst 54 van de 113,5 hectares (= 48%) aan lelieteelt voor haar rekening.  
Bollenboos : “Daarmee komt het intensieve gebruik van de oorspronkelijke koloniegronden ten 
behoeve van de lelieteelt wel erg pregnant in beeld”.    
 
Diever,  25 januari 2010 
Woordvoerder de heer Bé Meems, 0521-592846 
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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. 

Jaar hectares  percelen 

2001 172 33 

2002 204 41 

2003 245 41 

2004 224 39 

2005 185 41 

2006 218 43 

2007 206 38 

2008 195 45 

2009 113,5 24 


