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Gif op de Kameragenda

Sinds komst in de Kamer in 2006 begonnen om 

gif aan de orde te stellen 

debatgemist.nl



30-9-2013

2

Bedreiging voor biodiversiteit 

Zorgen over bijensterfte

Vragen, vragen, vragen
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Bij-scholing van de Wageningen 

Universiteit
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Bedreiging voor volksgezondheid
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Kennismaking met Bollenboos

Gifklikker
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Lancering tussen de gifbloemen

Meldingen

Ik weet hoeveel gif er gebruikt wordt bij het telen van 

bollen. Nu zie ik elk jaar in het voorjaar op een veld 

bloembollen staan. Na de oogst van de bloembollen 

wordt dit perceel gebruikt voor de teelt van sla. Ik maak 

me dan toch zorgen of de gif van de bloembollen wel 

verdwenen is, en niet terug te vinden is in de sla.

Het ruikt geregeld naar chemicaliën , en af en 

toe tranende ogen en geïrriteerde luchtwegen

Bespuiten van een aankomend 

Lelieveld bij windkracht 5Terwijl ik met mijn kleinkinderen 

het buitenzwembad bezocht werd 

naastgelegen leliebollenakker 

bespoten. Wordt er wel rekening 

gehouden met de nabijheid van 

kinderen? (in badkleding dus 

maximale blootstelling nog wel)

Op 1 mei 2013 fietste ik samen 
met mijn ouders en hond over 
de Bommelseweg (in Est) 
richting Waddenooijen. Een 
boerderij met vermoedelijk 
appelbomen was gif aan het 
spuiten. Wij fietsten langs en 
door de harde wind kregen wij 
en een vrouw die langsliep 
spetters gif in ons gezicht.

Ik maak me er zorgen over dat er steeds minder 
gelet wordt op de weersgesteldheid bij het 
spuiten van gif, ook als de (krachtige) wind naar 
de huizen staat wordt er gewoon met gif 
gesproeid. En door de erosie (zandstormen) 
waait de vervuilde (besproeide) grond ook nog 
eens naar onze tuinen toe.

Bespuiting van land door gebruiker met gif dat geheel op 

longen sloeg en directe hoofdpijn bezorgde
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Bezoek aan melders 

Noord-Holland
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Bezoek aan Drenthe

En nu doorgaan

• Zwartboek aanbieden aan minister van VWS 

en staatssecretaris van LNV

• Debat, Kamervragen

• Gezondheidsraadrapport

• Meldpunt blijft open


