
Vledderveen 15 februari 2015 
 
 
Geachte college van B&W, 
 
Ik heb vernomen dat er dit jaar niet ver van mijn woning en wederom in 
de omgeving van Vledderveen bollenteelt zal plaatsvinden. 
 
In 2014 was hier ook sprake van. Tijdens een wandeling met mijn 2-jarige 
dochter naar het dorp werd ik aangesproken door een omwonende die mij 
adviseerde niet naar het dorp te lopen omdat het bollenperceel net naast 
de weg op dat moment werd bespoten. De gebruikte 
gewasbeschermingsmiddelen zouden potentieel schadelijk kunnen zijn, 
met name voor jonge kinderen. Ik heb toen besloten om terug te lopen 
omdat de gezondheid van mijn dochter mij lief is. 
 
Op de site van Bollenboos vond ik het volgende: 
 
De Gezondheidsraad raadt in haar advies ‘Gewasbescherming en 
omwonenden’ uit januari 2014 aan: 

“Bij de maatregelen die omwonenden zelf kunnen treffen om hun 
blootstelling te verminderen, gaat het om de volgende: 
- Groenten, kruiden en fruit uit eigen (moes)tuin wassen voor consumptie 
als die tuin grenst aan percelen waarop gewasbeschermingsmiddelen 
worden toegepast. Eigenlijk is dit altijd verstandig, ongeacht de herkomst 
van groenten, kruiden en fruit.   
- Ramen sluiten tijdens en kort na de bespuiting van een aangrenzend 
perceel.   
- Niet in de tuin zitten of spelen tijdens en kort na de bespuiting van een 
aangrenzend perceel. Huisdieren kan men tijdelijk binnen houden.   
- De was niet buiten laten drogen tijdens de bespuiting van een 
aangrenzend perceel.   
- De schoenen uitdoen voor men het huis binnengaat bij een vermoeden 
dat op de weg of het perceel waarover men gelopen heeft, onlangs 
spuitnevel is terechtgekomen of spuitvloeistof is gemorst. 
 
Ik vind het een behoorlijke aantasting van mijn woongenot. Daarbij loop 
ik en met name mijn kinderen mogelijk een risico op gezondheidsschade. 
 
Mijn vragen: 
 
Waarom accepteert de gemeente dit ? 
Gaat de gemeente hier wat aan doen? 
Is de gemeente van mening dat ik als burger mij moet aanpassen aan de 
bollenteelt?   
 
Graag uw reactie. 
 
Vr. gr., 
Inwoner van Vledderveen 


