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Nu, na een dikke 100 dagen (eigenlijk een half jaar) 
nodigen we u uit voor het Westerveldse 100-dagen debat. 
Kom naar deze avond op donderdag 18 oktober a.s. als 
u wilt weten hoe door onze gemeente Westerveld de 
komende jaren gewerkt gaat worden aan een hoopvol 
landschap! Wat zijn de plannen, hoe zien de oplossingen
eruit? Wat doen ze met uw stem? Hoe vinden ze zelf dat 
het gaat? 

De huidige coalitie in de gemeente Westerveld (Progressief 
Westerveld, DSSW/SW, Gemeentebelangen) heeft zich 
de afgelopen jaren in de oppositiebanken sterk gemaakt 
voor een groener beleid in de gemeente. Nu zijn voor hen
de rollen omgekeerd. Wat zijn de plannen voor de komende
jaren om de moeizame relatie tussen biodiversiteit, 
intensieve landbouw, gezondheid en landschap in Wester- 
veld als “Het Nationale Park van Drenthe” vorm te geven? 
Wat gaat het worden, een hoopvol of hopeloos landschap?

De avond wordt begonnen met twee lezingen:
• Ir. Jelmer Buijs, van Buijs Agro-services, zal in zijn 
 inleiding ingaan op zijn onderzoek naar een verant-
 woorde gewasbescherming.
• Bram Verhave van Stichting Bollenboos geeft een korte
 presentatie over de beloften die in de afgelopen 15 jaar
  de revue passeerden om de bollenteelt duurzamer te
 maken.

De politieke partijen zullen daarna worden bevraagd 
over hoe ze hun plannen voor het (nog) mooie Westerveld 
concreet hebben vormgegeven in het coalitieakkoord. 

Wat: 100 dagendebat ‘Hoopvol of hopeloos landschap’
Organisatie: ‘Betrokken Bewoners Westerveld’ 
(betrokkenbewonerswesterveld@gmail.com)
Stichting Bollenboos
Wanneer: donderdag 18 oktober 2018  19.30-22.00 uur 
(inloop vanaf 19.00 uur). Na afloop is de bar open.
Waar: Dingspilhuus, Hoofdstraat 88, Diever
Moderator: Rodina Fournell
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Nederland kent een steeds intensiever wordende landbouw. 
De agrarische sector wil graag produceren voor de wereldmarkt. 
Dat betekent dat in Nederland grote hoeveelheden voedsel en 
bloembollen worden geproduceerd, die wereldwijd goedkoop kunnen 
worden verhandeld. Dat kan een aanslag zijn op ons landschap, 
de biodiversiteit en ook de gezondheid van de bewoners. 
De massale sterfte van insecten -waaronder bijen-  en de ernstige 
teruggang van weidevogels zijn inmiddels bekende problemen. 
Ook het landschap verandert door de schaalvergroting 
in de landbouw de laatste jaren snel. 
Schaalvergroting betekent dat landbouwmachines steeds groter 
werden, terwijl onze mooie landwegen niet breder worden. 
Houtwallen en andere waardevolle kleinschalige landschaps-
elementen verdwijnen. En hoe zit het met onze gezondheid? 
Wat ademen we in van de middelen via de lucht, 
of wat krijgen we binnen via ons drinkwater?


