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In deze nieuwsbrief wordt 
in het bijzonder ingegaan 
op de nadelen van de lelie-
teelt voor de historische 
essen van Westerveld. 
Essen zijn hoger gelegen 
gronden die hun karakte-
ristieke vorm te danken 
hebben aan de eeuwenlan-
ge bemesting door onze 
voorouders. Door de lelie-
teelt verdwijnen de eeu-
wenoude glooiingen van 
deze essen in rap tempo.  
In deze nieuwsbrief wordt 
eveneens verslag gedaan 
van een uitspraak van de 
Raad van State over een 
milieuvergunning voor een 
leliespoelplaats in Wapse. 

Wat wil de werkgroep 
Bollenboos? 
De werkgroep Bollenboos bestaat 
uit burgers van de gemeente 
Westerveld die zich zorgen 
maken over de groei van de lelie-
teelt in hun gemeente. De werk-
groep wil dat de inwoners van 
Westerveld  zijn geïnformeerd 
over de nadelen van het telen van 
lelies voor de gezondheid van 
mens en dier. Ook wil Bollenboos 
dat de gemeente Westerveld en 
het provinciebestuur maatregelen 
nemen om de groei van de milieu-
belastende lelieteelt tegen te gaan 
en de nadelige gevolgen ervan te 
beperken. 

Lelieteelt: helaas ook op 
de cultuurhistorisch waar-

devolle essen! 
Vanaf 2001 worden er steeds vaker op de prachtige, 

hooggelegen Drentse essen lelies geteeld. Op de essen in 
Wapse, Uffelte, Leggeloo, Diever, Lheebroek en 

Dwingeloo staan nu ieder jaar lelies. 

Deze oude Drentse essen worden door het Provinciaal Bestuur in het 
Provinciaal Omgevingsplan ( POP) aangeduid in de zone’s II en III.  Het 
type zone geeft aan in welke mate bepaalde gebieden waardevol zijn. Ligt 
een gebied in zone II of III dan betekent dat, dat de waarde van natuur, 
landschap en cultuurhistorie behouden dient te worden. De steeds inten-
sievere lelieteelt is bedreigend voor de waarde van deze essen. De werk-
groep Bollenboos vindt daarom dat er geen lelieteelt zou mogen plaats-
vinden op de Drentse essen en is het dus niet eens met het provinciebe-
stuur. 

Wat bedreigt de essen?
Bij de lelieoogst worden de bollen met de bovenste grondlaag naar een 
spoelplaats afgevoerd. Er wordt dus veel zand meegenomen als de bollen 
worden geoogst. Dit zand moet later worden teruggebracht naar de 
oorspronkelijke akkers. Het zand komt echter niet altijd op dezelfde plek 
terug maar wordt vaak gebruikt om laagten of lager gelegen randen op 
te hogen. Het gevolg daarvan is dat de karakteristieke cultuurhistorische 
structuur van de essen wordt aangetast. De eeuwenoude glooiende 
structuur van deze esgronden is op sommige essen reeds zichtbaar afge-
plat. Maar dat is niet de enige bedreiging. Doordat bij lelievelden water-
putten worden geslagen voor beregening van de lelies wordt ook de 
waterstand van sommige essen verlaagd. 

Lange tijd gingen we ervan 
uit dat lelieteelt niet vaker 
dan één keer in de zes jaar 
op hetzelfde perceel mag 
plaatsvinden. Dit om te 
voorkomen dat de lelies te 
gevoelig worden voor bij-
voorbeeld bodemaaltjes. 
Wij hebben geconstateerd 
dat de bollenkwekers de 
periode van 6 jaar niet 
meer in acht nemen. 
Op een aantal percelen waarop in 
1999 en 2000 lelies werden 
geteeld stonden in 2003 opnieuw 
lelies. Op enkele percelen bij 
Wapse worden nu zelfs elke twee 
jaar lelies geteeld. Ook hebben 
we gezien dat, twee jaar nadat op 
een veld lelies stonden, er daarna 
tulpen werden geteeld. 
Deze zeer intensieve lelieteelt 
heeft veel negatieve consequen-
ties. Zo wordt, om te voorkomen 
dat een veld wordt besmet met 
bodemaaltjes, zogenaamde natte 
grondontsmetting toegepast. Ruim 
voordat de lelies de grond ingaan 
wordt dan de gehele akker door-
drenkt met chemische bestrij-
dingsmiddelen (zie foto). Vanuit de 
landbouwsector is nogal eens 
gezegd dat grondontsmetting in 
Noord Nederland niet nodig is, 
maar dat is dus een fabel.

Eens in de 
zes jaar lelie-
teelt op een-
zelfde per-
ceel? Vergeet 
het maar!

Zo meldt u een 
milieuklacht

Heeft u last van stank van afval 
van de bollenteelt? Stoort u 
zich aan drift (verwaaiing van 

gifstoffen)? Belt u dan met 
het centraal meldpunt milieu-
klachten van het Provinciaal 

bestuur is: 
0592 - 365303.  

Noteer dit nummer in uw 
telefoonklapper!

           Esveentje bedreigd door lelieteelt 
           Het melden van klachten bij overlast!
De Leggelder es met daarin twee fraaie esveentjes wordt sterk bedreigd door de 
oprukkende bollenteelt. Al tien jaar worden daar bollen geteeld en wordt het esveen-
tje bedreigd door spoelzand. Ook wordt hier afval (bloemkoppen) van de bollenteelt 
opgeslagen.  
In september van dit jaar gaf de verspreiding van dit afval een enorme stank en de aangrenzende bewoners 
gingen klagen. Dit resulteerde in diverse telefoontjes naar de gemeente, politie en A.I.D (Algemene Inspectie 
Dienst). Helaas werd hier niets mee gedaan. Toen werd Bollenboos benaderd en wij adviseerden het centraal 
punt milieuklachten van het Provinciaal Bestuur te bellen. De klacht werd direct opgenomen en schriftelijk 
verzonden naar de betrokken afdelingen van provincie, gemeente en de indiener van de overlast. In dit 
spoedeisende geval volgde er nog dezelfde dag bezoek door een buitendienstambtenaar van de provincie en 
de A.I.D. Zij constateerden dat de klacht gegrond was en namen contact op met de betrokken teler.
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Heeft u nog meer vragen of wilt u advies?  
Op de website www.milieuhulp.nl kunt u ook bezwaar maken tegen overlast of vragen over lawaai, stank 
of schadelijke stoffen van een bedrijf. Het laatste stukje groen dat verdwijnt door nieuwbouw. Of dat kost-
bare bomen ineens gekapt dreigen te worden? Van die dingen waarvan u denkt: mag dit eigenlijk wel? 
Hebben ze daar een vergunning voor? Hoe kom ik daar eigenlijk achter? Vraag het aan milieuhulp.nl 
 
Huishoudelijke mededelingen
In deze tijd van automatisering is mailen vanzelfsprekend geworden. Bovendien kan mailen portkosten 
besparen en dat is voor ons uitermate belangrijk. Natuurlijk zijn sympathisanten welkom die gewoon op 
de “oude manier”, dus per post onze nieuwsbrief willen ontvangen. Indien u de nieuwsbrief elektronisch 
kunt en wilt ontvangen dan vernemen wij dat graag van u. Geef dan uw mailadres op aan de redactie van 
Bollenboos n.ory@planet.nl met als onderwerp: mailadres tbv nieuwsbrief Bollenboos. Gaarne ook uw 
naam en adres erbij vermelden.

Bollenboos heeft ook een mailadres nl. bollenboosdrenthe@hotmail.com voor al uw suggesties, vragen 
en informatie.
Bijdragen voor bekostiging van de activiteiten zijn van harte welkom. U kunt uw bijdrage storten op 
girorekening 2008280 t.n.v. Stichting Bollenboos i.o. te Dwingeloo.

Het grootste probleem bij 
de lelieteelt is het inten-
sieve gebruik van tal van 
chemische bestrijdingsmid-
delen. 

Naar de mening van de werk-
groep Bollenboos komen de nega-
tieve gevolgen daarvan nog onvol-
doende in beeld. In het afgelopen 
jaar is door de provincies 
Drenthe en Overijssel, 
Waterleidingsmaat- schappij Vitens 
Overijssel en de Waterschappen 
Groot Salland en Reest en 
Wieden een onderzoek uitge-
voerd naar het gebruik van chemi-
sche bestrijdingsmidden. Daarbij is 
gebleken dat bij tien middelen dat 
bij de lelieteelt in Drenthe wor-
den gebruikt, de milieubelastings-
punten worden overschreden. Bij 
het onderzoek zijn de milieubelas-
tingspunten berekend volgens de 
methodiek van de CLM-meetlat 
(Centrum voor Landbouw en 
Milieu). Hiermee wordt de milieu-
belasting gemeten voor grondwa-
ter, waterleven en bodemleven.
Bollenboos wil dat dit onderzoek 
wordt voortgezet zodat feitelijke 
gegevens worden verkregen over 
de gevolgen van de lelieteelt. Dit 
is des te belangrijker omdat de 
nationale wet- en regelgeving 
voor tal van bestrijdingsmiddelen 
niet leidt tot een verantwoorde 
toepassing. Ook laat de toepassing 
van Europese toelatingscriteria te 
lang op zich wachten. 

Life verslag zitting Raad van State
Het was warm op donderdag 12 augustus jl, zeker in het paleis van de Raad van State, waar de lucht nog niet kunstmatig 
wordt gekoeld. Wij hadden geprotesteerd tegen het feit dat de gemeente Westerveld een vergunning had verstrekt aan een 
bollenkweker voor de aanleg van een spoelplaats in Wapse. De Raad van State moest beslissen of de vergunning terecht was 
verstrekt. Zoja dan kon de bollenkweker beginnen met de aanleg van de spoelplaats, zo nee dan ging de aanleg voorlopig 
niet door. Aanwezig waren vijf Wapsenaren, een advocaat, een voorzitter, een secretaris en een ambtenaar van gemeente 
Westerveld. De bollenboer die de omstreden vergunning had aangevraagd was er niet, wat ons en de voorzitter van de 
zitting zeer verbaasde. 
De advocaat van een van ons wist vooral te winnen op het onderdeel geluid. De gemeente dacht dat, volgens de ‘Handreiking 
industrielawaai en vergunningverlening’ een overschrijding van de richtwaarden toelaatbaar is. Maar dat bleek niet het 
geval. 
Wij vonden ook dat de spoelplaats risico’s voor de bodem met zich meebrengt. En ook op dat punt was de voorzitter het 
met ons eens. Hij begreep, netzo min als wij, hoe je 6800 m3 spoelwater en blubber in een bassin van 5000 m3 inhoud kan 
krijgen zonder dat deze overstroomt!
Het door de gemeente voorgestelde bodemonderzoek (nulmeting) bleek evenmin aan de noodzakelijke voorwaarden te 
voldoen. In dit onderzoek werden namelijk niet de stoffen meegenomen die gebruikt worden in de lelieteelt. Het argument 
van de gemeenten dat het onderzoek anders te duur zou worden, viel niet in goede aarde. Het voorstel van de gemeenten 
om de gevolgen van de bodemverontreiniging niet vaker dan eens in de vijf jaar te onderzoeken, werd door de voorzitter 
ook als onvoldoende beschouwd. Kortom de voorzitter vond dat gegevens waarop de gemeente Westerveld haar vergunning 
had verleend niet duidelijk of niet goed onderbouwd waren. De stemming van de verweerder was aan het einde van de 
zitting slecht en dat van de verzoekers uitstekend, ondanks de hitte. Een week later kwam de uitspraak. De gemeente 
haalde bakzeil.

Van: Maarten Muller, bewoner van de Kamp en lid van werkgroep Bollenboos.

Voor de fijnproevers....de kern van de uitspraak van de Raad van State

1. De spoelplaats maakt meer lawaai dan is toegestaan
De gemeente meent, dat op grond van een bestuurlijk afwegingsproces, overschrijding van de richtwaarden toelaatbaar is. 
Een belangrijke rol speelt daarbij het bestaande referentieniveau van het omgevingsgeluid. Maar, de gemeente heeft geen 
metingen van het referentieniveau kunnen geven! Dat bracht de Raad van State er toe te stellen dat de beslissing voor de 
vergunning niet op goede gronden is genomen. Ook vond de Raad dat het onderzoek naar geluidsbronnen onvoldoende is.
2. De omschreven voorzieningen om eventuele lekkages van gifstoffen in de bodem te voorko-
men, deugen niet.
De gemeente vindt dat de plannen voor de spoelplaats deugen omdat zij deze getoetst heeft aan;
 1 De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
 2 Het rapport “Effectiviteit bodembeschermende voorzieningen voor spoelbassins in de bloembollensector;   
 veldonderzoek”, rapport nr. 680 van Alterra van 1999
Verder geeft de gemeenten aan dat:
 1 de lekdichtheid moet worden vastgesteld, voordat het recirculatiebassin (de spoelplaats) in gebruik wordt 
 genomen
 2 er aanvullende voorschriften in de vergunning zijn opgenomen, die bodem en grondwater moeten 
 beschermen
 3 er een monitoring en eindsituatieonderzoek zijn opgenomen in het plan
De reactie van de Raad van State hierop:
 1 Het blijft onduidelijk met welke voorzieningen het bassin zal worden uitgevoerd.
 2 Ook is niet duidelijk gemaakt dat er voldoende waarborgen zijn ter voorkoming dan wel beperking van 
 verontreiniging van bodem en grondwater met uit bloembollen gespoelde (derivaten van) bestrijdingsmiddelen.
 3 Onduidelijk blijft hoe de hoeveelheid spoelwater en de inhoud van het bassin zich met elkaar verhouden 
 (waterbalans klopt niet of met andere woorden: het is niet uitgesloten dat het bassin zal overstromen).

Conclusie van de Raad van State: er nog veel nieuw onderzoek nodig en daarom mag de spoel-
plaats nog niet aangelegd worden.

Resultaat quick scan 
bloembollenteelt 
Drenthe verontrustend

Raad van State spreekt zich uit over spoelplaats in 

Secretariaat Werkgroep 
Bollenboos

Dwarsdrift 24, 7981 AP Diever

Perswoordvoerder Bé Meems, 
tel.0521-592846

De werkgroep Bollenboos bestaat uit 

burgers uit de gemeente Westerveld die 

zich zorgen maken over de nadelige 

gevolgen van de lelieteelt in Drenthe


