
Open brief aan de burgemeester en wethouders van de gemeente 
Westerveld

WESTERVELD GROEN JA, LEUK JA, GIFTIG NEE
WIJ MAKEN ONS ZORGEN OVER DE GEVOLGEN VAN DE 
LELIETEELT 

Steeds meer akkers in de gemeente Westerveld worden voor lelieteelt verpacht 
omdat dit meer opbrengt dan andere gewassen. Zo zijn er in maart o.a  twee 
enorme velden aan de Drift (de weg naar de camping, de recreatiehuisjes en het 
zwembad)  en een veld aan de Esweg  in Dwingeloo voorbereid  voor 
leliebollen, onmiddellijk naast of tegenover woningen en paardenstallen. Net 
met het giftige middel Monam ontsmette bollengrond waaide zelfs de 
omliggende tuinen in!  
Intussen is oa door de informatie die Stichting Bollenboos heeft  gepubliceerd 
(info www.bollenboos.nl) bekend dat deze leliebollen het hele seizoen door 
meermaals per week met bestrijdingsmiddelen worden bespoten.  Het is ook 
duidelijk dat al dit gif niet alleen op de bollenvelden belandt maar een groot deel 
door wind en stuifzand door de lucht in de omgeving terecht komt. De 
gezondheidsrisicos vooral voor kinderen en zwangeren, die door blootstelling 
aan deze verschillende middelen bestaan, zijn nog steeds niet onderzocht.  
Dat betekent (niet alleen) voor de omwonenden dat

• door het verdampen en verwaaien van de bestrijdingsmiddelen de mensen 
en dieren constant aan deze gifstoffen zijn blootgesteld

• de hele zomer ramen en deuren dicht moeten blijven , zodra er gespoten 
wordt, wat tot 3 x wekelijks kan zijn 

• groente uit de  aanliggende moestuinen niet gegeten kan worden
• omliggend weide- en akkerland een deel van de gifstoffen op moet nemen 

Verder betekent het dat niet alleen de grond, waarop de bollen geteeld worden 
jarenlang vergiftigd is maar steeds meer  bestrijdingsmiddelen in het 
grondwater terecht komen. Een probleem  waar ook de volgende generaties 
nog mee geconfronteerd zullen worden.                                                                
Tenslotte vinden wij het vanzelfsprekend dat vakantiegangers op hun 
fietstochten  door de gemeente Westerveld  niet door gifnevels  willen en hoeven 
rijden. 

Onze vraag aan de gemeenteraad is: 
• de burgers en in het bijzonder de direct omwonenden , vooral kinderen, 

tegen het aan te nemen  gezondheidsrisico door de bestrijdingsmiddelen te 
beschermen

http://www.bollenboos.nl/


• de nodige maatregelen te treffen  om de uitbreiding van de lelieteelt in de 
gemeente Westerveld  tegen te gaan en oppervlakte hiervoor steeds meer 
te beperken tot de gemeente zoals oorspronkelijk weer lelievrij is     

• mogelijkheden te scheppen om Westerveld ook in de landbouw  duurzaam 
en milieuvriendelijk te ontwikkelen

• de voorwaarden te scheppen dat de gemeente het label GROEN, LEUK en 
GEZOND verdient

Wij hopen dat onze zorgen serieus genomen worden en zien het antwoord met 
spanning tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Namens alle ondertekenaars,
Emy Oosterveld
Esweg 9      7991AC Dwingeloo   tel  0521 785192


