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ZWARTBOEK 

We houden ons hart vast en onze adem in

S t i c h t i n g

Zwartboek Gifklikker.nl is een indringende verzameling van de zorgen die leven 

onder mensen die geconfronteerd worden met de gifspuit in hun buurt. 

De meldingen, afkomstig uit heel Nederland, maken duidelijk dat het gebruik van 

landbouwgif alle grenzen te buiten gaat. 

Initiatiefnemers Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, Bram Verhave en 

Rodina Fournell van Stichting Bollenboos gaven met Gifklikker.nl een nieuwe 

dimensie aan de strijd tegen chemische bestrijdingsmiddelen. Want het werd de 

hoogste tijd om omwonenden aan het woord te laten over de overlast die zij ervaren 

door het gebruik van gif in hun directe leefomgeving. En over de grote zorgen die zij 

zich maken over de gezondheid van zichzelf - en vooral die van hun kinderen. 

We houden ons hart vast en onze adem in.

Met inleidingen van Esther Ouwehand en Rodina Fournell.

Mijn zoon kwam ’s morgensvroeg (het was nog donker) overstuur mijn slaapkamer in. 
Mam, mam ik weet niet wat er buiten is maar het stinkt en je krijgt bijna geen adem!

De fruitteler intimideert de omwonenden als zij klagen.

Ik woon nu 25 jaar in de polder, al die jaren heb ik last gehad van die spuiterij - ontstoken 
ogen, zere keel, hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizingen, benauwdheid, slapeloosheid, 

neusbloedingen, en in Dronten is dit onderwerp taboe.

We wonen in drinkwaterwingebied en er wordt zwaar gespoten met gif op bollen die hier 
worden gekweekt. Geen idee of het strafbaar is, wel weet ik dat het in het grondwater komt.

april 2013 - maart 2014
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Dit Zwartboek kon alleen tot stand komen dankzij de melders op 
Gifklikker.nl. Gifklikker.nl is een initiatief van:

Partij voor de Dieren:

Esther Ouwehand, Corinne Cornelisse, Xandra van den Bleek, 

Linde van der Knaap, Alex Romijn, Eva van Esch.

Stichting Bollenboos:

Wim van Dalen, Rodina Fournell, Rudi Obbes, Bram Verhave.

Ontwerp Logo Gifklikker 

Len Munnik.

De productie van dit Zwartboek Gifklikker werd mede mogelijk  
dankzij  donaties van omwonenden en een bijdrage van 
Milieudefensie afdeling Westerveld.

Verantwoording:

Foto’s: De foto’s die in dit zwartboek zijn gebruikt, zijn deels 
gemaakt door mensen die een melding hebben gemaakt en deels 
afkomstig uit het archief van Stichting Bollenboos, Wil Janssen, 
(p. 8, 11, 12, en op p. 15 het rondetafelgesprek lelieteelt in 
gemeentehuis Westerveld, 6 maart 2014). De tekst op de foto op 
p. 68 is van de melder. 
Bij het gebruik van foto’s en illustraties van derden is waar 
mogelijk de bron vermeld. Niettemin kon in een aantal gevallen 
de exacte bron niet achterhaald worden.
Voor zover wij kunnen nagaan werden foto’s gemaakt vanaf de 
openbare weg of vanaf het eigen terrein van de melder. 

Meldingen: Om ervaringen te melden op Gifklikker.nl maakte 
men gebruik van een online formulier. Daarop kon worden 
aangegeven of de melding anoniem moest blijven en of 
de locatie bekend mocht worden gemaakt. De inhoud van 
meldingen op Gifklikker.nl valt onder verantwoordelijkheid van 
de melder. De redactie heeft slechts tik- en taalfouten veranderd, 
privaatgevoelige informatie verwijderd en ingegrepen bij 
stijlfouten die de leesbaarheid belemmerden. 

Kaart: De kaart van Nederland waarop de meldingen staan 
geregistreerd, is een globale weergave van de meldingen uit dit 
Zwartboek Gifklikker.nl. Niet alle meldingen zijn aangegeven op 
de kaart: vanuit meerdere locaties kwamen zo veel meldingen 
dat deze niet allemaal konden worden weergegeven zonder de 
begrijpelijkheid van de kaart te ondermijnen. 

Diever, Den Haag, april 2014
Diever, Den Haag, tweede druk, maart 2015
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Nederland Gifland
Chemische bedrijven, voormannen van de industriële landbouw en de overheid noemen het 
gewasbeschermingsmiddelen. Eufemismen vertroebelen immers het zicht op de werkelijkheid. Maar 
laten wij het beestje vooral bij de naam noemen: landbouwgif. Veel mensen maken zich er grote zorgen 
over. Nederland is wat je noemt grootverbruiker van chemische bestrijdingsmiddelen. Insecticiden 
(die zogenaamde plaaginsecten moeten uitroeien), herbiciden (onkruidbestrijders), fungiciden 
(schimmelbestrijders), grondontsmettingsmiddelen (metam-natrium): het vloeit allemaal in vele liters over 
onze velden. Samen met Japan en Korea voert Nederland de lijst aan van landen met het hoogste gifgebruik 
ter wereld. Niet bepaald een ranking om trots op te zijn. En geruststellend is het ook al niet.

Landbouwgif is gevaarlijk spul. Voor de voedselproductie zelf, want gifgestuurde landbouw vervalt al snel in 
monoculturen die kwetsbaar zijn voor ziektes en plagen. Het zorgt voor verlies van waardevolle kennis over 
de natuurlijke processen, biodiversiteit en agro-ecologie die horen bij het vakmanschap van de boer en die 
van groot belang zijn voor een robuuste landbouw. 

Bovenop die landbouwkundige bezwaren komen de aanzienlijke risico’s van chemische 
bestrijdingsmiddelen voor mens, dier, natuur en milieu. Het meest concreet is wel de voortgaande 
wereldwijde bijensterfte. De landbouw kan niet zonder bijen: we zijn voor ons voedsel bijna volledig 
afhankelijk van bestuivers zoals de bij. En juist die bestuivers worden ernstig bedreigd door het gif op onze 
akkers. Een angstaanjagende waarschuwing dat de intensieve landbouw misschien wel winst oplevert op de 
korte termijn, maar op de lange termijn de hele voedselvoorziening op het spel zet. 

Voorzichtigheid is dus geboden. Maar precies daar ontbreekt het aan bij de Nederlandse overheid. 
Onafhankelijke wetenschappers wijzen erop dat de (Europese) regulering van het gebruik van gifstoffen in 
de landbouw veel te soepel is: belangrijke inzichten in de effecten van gif op mens en milieu worden buiten 
beschouwing gelaten bij de toelating van deze middelen op de markt. Zeker gezien onze koppositie op het 
gebied van gifgebruik zou de Nederlandse overheid dit signaal heel serieus moeten nemen.  

Daar komt bij dat Nederland een aantal kenmerken heeft die het hoge gifgebruik in ons land extra 
omstreden maken. Zo herbergt ons land veel sloten. Vanwege de doorsijpeling van gifstoffen op akkers en 
lozingen van gif uit kassen ligt vervuiling van ons grond- en oppervlaktewater dus al snel op de loer. Met de 
regelmaat van de klok blijkt ons water veel sterker vervuild dan de overheid verantwoord acht. En dan niet 
zo’n beetje. Nee, 4.000 keer meer gifresten dan is toegestaan. Of 15.000 keer. Drinkwaterbedrijven hebben 
dan ook grote moeite om ons water gezuiverd te krijgen. 

Nederland is bovendien dichtbevolkt. Dat betekent dat landbouwpercelen waarop gif gespoten wordt vaak 
direct grenzen aan de plekken waar mensen wonen, werken, wandelen of fietsen. Waar kinderen naar 
school gaan, buiten spelen met vriendjes, in de bomen klimmen die langs een veldje staan en bloemen 
plukken in de berm. 
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is waar mensen terecht kunnen met hun vragen en zorgen over gifgebruik in hun buurt. Het kabinet liet 
in een reactie weten zo’n meldpunt niet nodig te vinden. Wij vinden van wel en dus gaan we door met 
Gifklikker.nl. In een beschaafd land gaat volksgezondheid immers voor economisch korte termijn gewin. 

Gifklikker.nl. Blijf melden.

Esther Ouwehand

Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren
www.partijvoordedieren.nl

Zwartboek-Nederland Gifland10

Hoe groot ook de zorgen van omwonenden zijn over hun gezondheid en (vooral) die van hun kinderen en 
kleinkinderen werd mij indringend duidelijk toen ik de vrijwilligers van Stichting Bollenboos ontmoette. 
In de twaalf jaar dat zij als bewonersorganisatie de belangen van omwonenden van lelievelden hebben 
verdedigd, hebben talloze mensen steun bij hen gezocht. Omdat zij plotseling een gifkar naast hun huis 
zagen spuiten, of juist omdat dat al jarenlang gebeurt. De vragen, zorgen en angsten die in vele telefoontjes 
naar Bollenboos werden verwoord, tekenden een beeld van ernstig scheve verhoudingen. De belangen 
van de teler stonden voorop, belangen van omwonenden op het gebied van gezondheid, vrijheid en 
woongenot werden niet erkend – laat staan gerespecteerd. Er was zelfs geen plek waar omwonenden met 
hun meldingen en zorgen terecht konden. 

We besloten een meldpunt op te richten: Gifklikker.nl. Dat zorgde voor veel beroering. De sector sprak 
er schande van. Zij verkondigde waar zij maar kon dat een meldpunt helemaal niet nodig was en 
contraproductief zou zijn. Daar dachten honderden mensen die meldingen deden op Gifklikker.nl anders 
over. In het Zwartboek dat voor u ligt, leest u hun verhaal. 

De zorgen die uit de meldingen spreken zijn indringend en soms hartverscheurend. Omwonenden ervaren 
niet zomaar wat overlast. Ze vrezen voor de gezondheid van hun dierbaren. Kinderen, kleinkinderen die 
ziek zijn geworden. Bovengemiddeld veel gevallen van darmkanker in een kleine straat in de Bollenstreek. 
Een mevrouw uit Westerveld die bedroefd is omdat ze haar zoon en schoondochter moet vragen niet bij 
haar op bezoek te komen met hun pasgeboren baby. Haar huis ligt pal naast een lelieveld dat intensief 
bespoten wordt en hoe graag ze als kersverse oma haar kleinkind ook thuis zou willen verwelkomen, ze wil 
het niet op haar geweten hebben dat haar oogappel gezondheidsschade oploopt. 

We ontvingen meldingen van ondernemers, die hun campinggasten zagen vertrekken nadat het 
naastgelegen lelieveld bespoten werd. Of die hun biologisch geteelde groenten vervuild zagen raken met 
het gif van hun buurman. 

In dit Zwartboek Gifklikker zijn al deze meldingen uit het eerste jaar van Gifklikker.nl gebundeld. Het 
schetst een beeld van de impact die de gifspuit kan hebben op het dagelijks leven van mensen. Een begin 
van een beeld, is onze indruk, want nog lang niet alles is uitgesproken. In gesprekken die we gevoerd 
hebben met omwonenden en ondernemers die een melding deden, kwam naar voren dat er schroom is om 
te melden. De cultuur in de -vaak kleine- gemeenschappen is: je klaagt niet over de last die je hebt van je 
agrarische buurman. Niet iedereen durft uit te komen voor zijn zorgen, of op te komen voor zijn belang van 
een gezonde leefomgeving. De angst voor intimidatie is reëel, zo hebben we gemerkt.

Daarom gaan we door met het meldpunt Gifklikker.nl. De website blijft open voor iedereen die zijn 
ervaringen met het gifgebruik in zijn buurt kenbaar wil maken en zijn zorgen wil delen - al dan niet 
anoniem. Een initiatief als Gifklikker.nl had eigenlijk door de overheid moeten worden genomen, zegt de 
Gezondheidsraad in haar onlangs verschenen rapport Gewasbescherming en omwonenden. In dat rapport, 
dat er kwam na Kamervragen van de Partij voor de Dieren, merkt de Gezondheidsraad op dat er geen plek 

Zwartboek-Nederland Gifland
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Bestrijdingsmiddelen in de leefomgeving:

verontruste burgers melden zich
Ieder teeltseizoen worden op akkers en in boomgaarden met grote frequentie en in aanzienlijke 

hoeveelheden bestrijdingsmiddelen gebruikt. Die akkers bevinden zich  langs particuliere tuinen, onder 

slaapkamerramen, naast zandbakken, moestuinen en tuinmeubilair, bij schoolpleinen en klimrekken, bij 

rusthuizen en langs fietspaden. Mensen leven daar, ze liggen in de zon, werken in hun tuin, lezen bij het 
open raam, eten een boterham, fietsen, zwemmen, picknicken; hun kinderen doen een handstand in 
een omgeving waarin ze niet zijn gevrijwaard van tal van chemische stoffen waarvan bekend is dat ze de 

gezondheid bedreigen. Vooral ouders en grootouders maken zich grote zorgen en voelen zich machteloos 

omdat ze niet in staat zijn hun kinderen of kleinkinderen te beschermen. 

Nederland is één van de dichtst bevolkte landen ter wereld waar op veel plaatsen een zeer intensieve 
landbouw bedreven wordt. Daarmee vertellen we niks nieuws. Wat voor u wellicht meer nieuwswaarde 
heeft, zijn de vele dagelijkse ervaringen met giftige bestrijdingsmiddelen in de directe leefomgeving van 
veel Nederlanders, zoals verzameld in dit Zwartboek. Het Zwartboek is een initiatief van onze Stichting 
Bollenboos en de Partij voor de Dieren. Het Zwartboek bevat meldingen die zijn gedaan via het meldpunt 
Gifklikker.nl. Ze werden verzameld vanaf april 2013 tot en met maart 2014. De Stichting Bollenboos uit 
de gemeente Westerveld (Drenthe) maakt zich al 13 jaar grote zorgen over de gezondheidsrisico’s voor 
omwonenden van akkers die intensief worden bespoten met bestrijdingsmiddelen. Gedurende deze 13 jaar 
van ons bestaan worden we ieder voorjaar en iedere zomer wekelijks gebeld of gemaild door verontruste 
burgers uit heel Nederland die in hun leefomgeving ‘spuittrekkers’ ontwaren. Gifklikker.nl heeft als 
belangrijkste doel ongerustheid te kanaliseren, ervaringen te documenteren en dit alles indringend onder de 
aandacht te brengen.

‘We houden ons hart vast en onze adem in’

Deze verzuchting is te lezen in een bericht dat ons via Gifklikker.nl bereikte. In het Zwartboek treft u meer 
van dit soort uitspraken aan, uitgelokt door ervaringen die burgers opdoen met bestrijdingsmiddelen in 
hun leefomgeving. Gesprekken met mensen die Bollenboos benaderen volgen eigenlijk altijd een bepaald 
patroon: de beller stelt zich voor, zegt waar hij (of zij) woont en dat hij daar al vele jaren met plezier 
woont... op het platteland.... op zich geen enkel probleem. Ik heb geen last van kraaiende hanen, loeiende 
koeien of ronkende trekkers. Ik snap ook wel dat dat bij het boerenbedrijf hoort. Alleen die spuittrekker, die 
krijgen mensen niet weggerationaliseerd. Hoe kan het dat die zo vaak langskomt en wat zit er precies in de 
giftank? En wat ruik ik precies als die trekker is langsgeweest? De boer zegt dat het allemaal goedgekeurd 
spul is en dat `Nederland het veiligste land is, het strengst  over bestrijdingsmiddelen’. Tegelijkertijd vindt 
de boer het zelf ook rotzooi. ‘Eigenlijk moet ik ook handschoenen aan’ zegt hij, maar daarmee kun je niet 
werken. ‘Het is nu ook veel beter dan vroeger, want als mijn vader vroeger terugkwam van het land dan zag 
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hij helemaal geel van het gif.’ Kortom, niks aan de hand dus. De beller heeft veel respect voor deze aardige 
boer, maar heeft des te meer zorgen over die bestrijdingsmiddelen, die zijn keel irriteren, waar hij van moet 
hoesten en oorzaak lijken te zijn van hoofdpijn die hij eerder nooit had. Hij vraagt zich af of zijn kinderen 
wel veilig zijn, die zijn toch nog in de groei? 

‘Begrijp me niet verkeerd, ik wil niemand het brood uit de mond stoten, maar kan dit zomaar?’ 

Ja dit kan zomaar. Zodra bestrijdingsmiddelen zijn goedgekeurd mogen ze bij normaal landbouwkundig 
gebruik vrijelijk in de directe leefomgeving van mensen worden gebracht. Zo frequent als het gewas het 
nodig heeft en in hoeveelheden die worden bepaald door de plaagdruk, niet getemperd door risico’s 
voor omwonenden. De effecten op de gezondheid van omwonenden spelen op dit moment geen enkele 
rol bij het beoordelen van de vraag of bestrijdingsmiddelen al of niet moeten worden toegelaten. Wij als 
Bollenboos zijn met vele omwonenden steeds beter gaan begrijpen dat de huidige regelgeving onze positie 
niet representeert en de toelatingsprocedure van bestrijdingmiddelen omwonenden niet incalculeert. 
Het enige advies dat we nu aan bellers kunnen geven is te achterhalen wie de boer of teler is die in hun 
omgeving werkt en hem te vragen vooraf te waarschuwen wanneer hij bestrijdingsmiddelen gebruikt, zodat 
je als omwonenden naar binnen kunt gaan, ramen kunt sluiten, kinderen kunt binnenhouden, was van 
de lijn kunt halen en niks uit eigen tuin zult eten dat niet van tevoren gewassen of geschild werd. Ernstige 
belemmeringen van de vrijheid dus. En dat in je eigen huis, op je eigen erf.

In het Zwartboek treft u uitspraken aan van mensen die zich van hun kwetsbare positie bewust zijn. Ze 
spreken u als politici en bestuurders aan op uw verantwoordelijkheid hierin. Ze vragen u in te grijpen 
en ervoor te zorgen dat er niet langer gesjoemeld wordt met de gezondheid van mensen die in rurale 
gebieden wonen. In dichtbevolkt Nederland gaat het waarschijnlijk  om enkele tienduizenden kinderen 
en volwassenen. Alleen al rondom intensieve fruit- en bollenteelt wonen zo’n 90.000 mensen (bron: 
Gewasbescherming en Omwonenden, Gezondheidsraad 2013). Onze dringende oproep is dat er in de 
nabije toekomst geen stoffen meer in het leefmilieu worden losgelaten die het veilige wonen en vrije 
bewegen belemmeren . Laat de oprechte bezorgdheid die uit dit Zwartboek spreekt u inspireren.

Westerveld, april 2014

Rodina Fournell

www.Bollenboos.nl 
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Naam Anoniem Datum 20-02-2014
Provincie Drenthe Plaats Eekhoutswijk Smilde
Melding Het toenemen van de bollenteelt in mijn omgeving en het daarmee verband houden 

van gifgebruik.
Gemeld? Nee

Naam Coby Zoer Datum 07-02-2014
Provincie Drenthe Plaats Dwingeloo
Melding De bollen zijn gerooid en wat overblijft is een akker die helemaal op de kop staat. 

Bulten aarde waarin de lelies hebben gegroeid, zijn teruggebracht en op hoopjes 
gegooid. De natuurlijke structuur van de akker wordt iedere keer afgeroomd, zodat 
er een vlak landschap ontstaat. Dit is niet de natuurlijke structuur van esgronden. 
De bermen zijn aan gort gereden en de weg ligt vol modder. Een beetje boer laat 
nooit zijn land zo achter. De hele winter tot nu toe is het in deze staat.

Gemeld? Nee

18
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Naam Soesja Bandell Datum 19-02-2014
Provincie Drenthe Plaats Assen
Melding Vorige week heeft mijn man lelies gekocht bij een bloemist. Toen ik de bloemen in 

het water had gezet, viel mij op dat mijn handen raar aanvoelden. Ook roken de 
bloemen raar. En mijn handen ook. Ik kreeg last van jeukende ogen. Bij handen
wassen bleef de geur en het rare gevoel. Toen ik de lelies in een andere vaas wilde 
zetten druppelde er wat water op de vloer. Normaal droogt dat water wel op maar 
de volgende dag lag er op die plek, waar het water lag, een rare substantie op de 
grond. Ik probeerde het weg te poetsen, maar dat ging niet makkelijk. De houten 
vloer was uitgebeten, de kleur was veel minder en je bleef de bijtplekken zien. Ik 
ben bang dat deze bloemen in huis onveilig zijn voor mensen en dat er heel veel gif 
op zit. Ik weet niet of u iets met mijn berichtje kunt maar misschien is het voor u 
belangrijk om te weten.

Gemeld? Nee

Naam Joke Hermans-Kroese Datum 20-08-2013
Provincie Drenthe Plaats Schoonloo
Melding Lelieteelt
Gemeld? Nee

Naam Janneke van den Engel Datum 21-11-2013
Provincie Drenthe Plaats Uffelte
Melding Er worden steeds meer landerijen op de es verpacht aan leliekwekers. Wij hebben 

een camping en maken ons al jaren ernstig zorgen. Wij ruiken het gif als er weer 
gespoten wordt. Nu hoor ik op Zembla dat er wel liefst 2 x per week gespoten wordt. 
Schandalig!

Gemeld? Nee

Naam A.J. Offereins Datum 20-11-2013
Provincie Drenthe Plaats Bovensmilde

20 Zwartboek-Bollenteelt

Naam Anoniem Datum 18-04-2013
Provincie Zeeland Plaats -
Melding Buurman boer heeft zijn land verhuurd aan een (Belgische) leliekweker (wij wonen 

aan de grens). Het land grenst aan ons perceel (rand bebouwde kom) en de ervaring 
van vorig jaar heeft geleerd dat op een perceel iets verderop nonstop met gif werd
gespoten. Hier is ook direct begonnen met het spuiten van gif. We maken ons 
ernstig zorgen over onszelf en onze biologische moestuin.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 01-12-2013
Provincie Flevoland Plaats Hele omgeving Noordoostpolder
Melding Ca 60 cm vanuit onze tuin en ca 20 m vanaf onze woning wordt regelmatig gif 

gespoten op bollen (diverse soorten lelies, tulpen, etc., aardappelen en uien). 
Familie en kennissen die op de tv uitzending Zembla hebben gezien zijn zeer 
terughoudend met bezoek of kinderen hier te laten spelen. Wij hebben behoefte 
aan voorlichting en vooraf waarschuwing wanneer (24 uur) er gespoten zal worden. 
Ook graag info hoe ons te beschermen (wetten). Wij begrijpen dat wonen in 
agrarische sector risico’s heeft, maar dit is zorglijk.

Gemeld? Nee

Naam Stichting Bollenboos Datum 23-02-2014
Provincie Drenthe Plaats Aekingameer, Appelscha
Melding Er is een groot perceel ontsmet met metam-natrium (ca 3 ha). Dit watert regelrecht 

af in een sloot, die weer in rechtstreekse verbinding staat met het zwemwater 
Aekingameer, ofwel Canadameer. Is het veilig daar te zwemmen? Het teeltseizoen 
moet nog beginnen en de chemische middelen die daarbij gebruikt worden, zullen 
dezelfde route naar het zwemwater gaan volgen. Deze afwatering is recent gegraven
en opgeleverd vanwege een recreatieve upgrading van het gebied. Dit heeft veel 
gekost.

Gemeld? Ja; we hebben de politieke partijen Ooststellingwerf benaderd.
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Gemeld? Ja; Milieupolitie gebeld, reageert niet want zij houden zich aan de wet maar ze 
komen niet controleren

Naam Sanne Knigge Datum Sinds vorig jaar oktober
Provincie Drenthe Plaats Vledder
Melding Ik woon pal naast een lelieveld waar wekelijks wordt gespoten. Sinds dit jaar heb 

ik lichamelijke klachten: keelpijn, slijmvliezen, hoesten, misselijkheid, duizelig en 
extreme vermoeidheid. Eerst kon ik deze klachten niet plaatsen maar na het zien 
van de uitzending op Zembla heb ik sterk het vermoeden dat het door de lelieteelt 
komt. Ook mijn huis heeft in het voorjaar middenin een zandstorm gestaan. In de 
zomer kan ik niet meer buiten zitten, het stinkt en in de loop van de zomer zijn 
mijn klachten toegenomen, waardoor ik niet meer normaal mijn werk kan doen. 
Voor volgend jaar wil men gladiolen gaan telen bij mijn huis, weet u misschien wat 
hiervan de consequenties zijn wbt gif?

Gemeld? Nee

Naam Joke van Breest Datum 29-09-2013
Provincie Drenthe Plaats Dwingeloo
Melding Aan weerskanten van een van de lelievelden staan al lange tijd poelen water met een

film erop. Ik vermoed van het gif. Niet goed voor de bodem of dieren die er gaan 
drinken.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 01-07-2013
Provincie Drenthe Plaats Wateren
Melding Het bespuiten van lelies. De kikkers in onze vijver zijn dood. Wij hebben er drie 

dood gevonden. Het veld met lelies ligt dicht achter ons. Er zijn ook weinig vogels 
en wij hebben 1wesp gezien in plaats van veel.

Gemeld? Nee
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Melding Direct achter ons huis ligt landbouwgrond, waarop zeer intensieve landbouw/
veeteelt wordt gepleegd, waaronder sinds 4 jaar lelieteelt! We wonen hier nu 7 
jaar en in die 7 jaar hebben we de veranderingen duidelijk kunnen zien: geen 
weidevogels meer, krijgen geen kans, nesten worden kapot gemaaid en het land 
wordt overbemest! Hazen en konijnen en reeën zagen we in het begin nog wel maar 
nu helemaal niet meer! En stuitend... de laatste dagen wordt er ook nog gejaagd!
We hoorden schoten, maar waarop? Kortom, we maken ons grote zorgen!

Gemeld? Nee

Naam E.A. Offereins-Heijers Datum 01-07-2013
Provincie Drenthe Plaats Bovensmilde
Melding Lelieteelt
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 24-11-2013
Provincie Drenthe Plaats Uffelte, op de es
Melding Tijdens een wandeling vanmorgen zag, en rook, ik weer hoe de velden erbij liggen 

nadat de lelies eruit zijn gehaald. Het is een vieze, stinkende, modderpartij. Het 
water loopt niet meer weg... Terwijl zo’n 5 jaar geleden hier nog gewoon weiland 
was, of aardappels/mais, ook niet onbespoten, maar de es is momenteel gewoon 
verknald.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum maart-november 2013
Provincie Drenthe Plaats Roswinkel
Melding Veel bestrijding gedurende de hele tijd dat er lelies op het veld staan. Zelfs als er 

scholieren de koppen eruit halen, zijn ze vergif aan het spuiten daar zit 5 meter 
tussen. In de zomer spuiten ze elke dag, onverantwoord. Hier wonen jonge gezinnen 
waar de kinderen buitenspelen. Wij hebben een groentetuin die vergiftigd wordt 
daar zit ook 5 meter tussen ons en het perceel kippen, die vrij lopen, krijgen vergif. 
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Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 14-08-2013
Provincie Drenthe Plaats Uffelte
Melding Op 14-08-2013, vanaf 18.00, zat ik bij mijn buurvrouw in haar tuin, deze tuin grenst 

aan de Uffelter Es. Op dat moment werd er op een lelieperceel aan de Holtweg 
gespoten, terwijl er wind stond richting de bebouwing. Wij zijn natuurlijk direct 
naar binnen gegaan. We zagen dat er rondom de verstuivers een wolk (van gif?) 
hing, veroorzaakt door de wind. Veel van het gif waaide dus gewoon weg.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Hele groeiseizoen
Provincie Drenthe Plaats De essen en omliggende 

landbouwgebieden van Dwingeloo
Melding Lelieteelt op de (historische) essen en wijde omgeving van Dwingeloo. Sinds kort 

woon ik op zo’n 100 meter afstand van de es en ik maak me ernstig zorgen over 
de grote hoeveelheden gif die er in Dwingeloo, (nota bene!) het groenste dorp 
van Europa, worden gebruikt.  Ik heb zorgen over besmetting van mijn eigen 
biologische moestuin en over het inademen van dampen/ nevel e.d. tijdens het 
sporten buiten.

Gemeld? Nee

Naam Emy Oosterveld Datum 01-06-2013
Provincie Drenthe Plaats Dwingeloo
Melding Omdat ik ca 300 m van meerdere lelievelden woon en er tot nu toe regelmatig op 

gespoten wordt met vaak stinkende chemische bestrijdingsmiddelen, ben ik heel 
vaak, afhankelijk van de windrichting aan deze stoffen blootgesteld. Ik weet niet wat 
er gespoten wordt en welke chemische stoffen er in zitten en welke gevolgen deze 
hebben. Als ik buiten ben en er net gespoten wordt ruik ik een weeïge lucht, zodat 
ik dan naar binnen moet gaan om de middelen niet in te ademen. Deze lucht is
bijna altijd te ruiken direct naast de lelievelden. Bovendien is de generator, die vaak
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Naam Bollenboos Datum 28-08-2013
Provincie Drenthe Plaats Diever, Molenes
Melding Prachtige dag, lekker buiten, gifkar rijdt op nabijgelegen veld en spuit, gedwongen 

naar binnen te gaan, we weten niet wat er is gespoten en hoe lang we binnen 
moeten blijven, zonde...

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 01-06-2013
Provincie Drenthe Plaats ’t Haantje
Melding Aan onze tuin grenzend worden lelies geteeld. Er zit een kleine strook gras tussen. 

Om de dag worden deze gespoten. Ook als de wind onze kant op gaat. Dit is toch 
geen normale landbouw.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 01-08-2013
Provincie Drenthe Plaats Zorgvlied
Melding Wij, mijn man en ik, zijn sinds kort met pensioen. Sinds vorige week zijn wij de 

trotse bezitters van een woning in Zorgvlied, Drenthe. Na jaren in de grote stad te 
hebben gewoond, is onze droom, een woning in een rustige en schone omgeving, 
waar geworden. Ironisch genoeg lazen wij, pas na de aankoop van de woning, 
voor het eerst een artikel in de Volkskrant over het gif dat het telen van bollen in 
Drenthe(!) en met name het telen van lelies met zich meebrengt. Bollenvelden zijn 
voor ons altijd verbonden geweest met Lisse, Hillegom etc, toch niet met Drenthe! 
Maar het werd nog erger. Tot onze grote schrik, zagen wij dat bijna pal voor ons 
huis een grote akker met lelies ligt. Nooit eerder bij de bezichtiging van de woning 
gezien omdat de lelies nog niet in bloei stonden. Op de belendende akkers staan 
bieten en mais. Geen haar op ons hoofd die ernaast de teelt van lelies vermoedde. 
De grote vreugde om eindelijk te kunnen wonen in een omgeving met schone lucht, 
werd hierdoor enorm getemperd. Graag willen wij dan ook weten hoe schadelijk 
de nabijheid van dit veld voor onze gezondheid is en welke actie wij kunnen 
ondernemen tegen de eigenaar van deze kwekerij.
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Melding 25-06-2013: Van 14.00 tot 16.00 uur gif spuiterij op lelievelden van Zuid-
Lheederesch en Dwingeleresch met windkracht 4. Vieze weeïge geur en de
spuitdampen waren zichtbaar boven het lelieveld.

Gemeld? Nee

Naam Bram Verhave Datum 18-06-2013
Provincie Drenthe Plaats Wittelte
Melding Jonge jongen rijdt zonder beschermende kleding mee op spuittrekker in bedrijf. 

Vanwege de hitte is de cabine niet gesloten.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 15-06-2013
Provincie Drenthe Plaats Dwingeloo, aan beide zijden van De 

Drift
Melding Mijn zorg: langs de randen van de velden met lelies is door de lelieteler nu (tbv de 

goodwill naar de omwonenden)een mengsel van bloemenzaad ingezaaid tbv van 
de insecten en vlinders. En waarschijnlijk ook nog met subsidie tbv van “Akkerran-
denbeheer”. En maar gif spuiten en bijen vrolijk zoemend over het lelieveld op zoek 
naar dat stuifmeel in die bloemenrand. En nooit meer thuis kunnen komen.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Vanaf begin juni 2013
Provincie Drenthe Plaats Dwingeloo. nabij natuurven

Rundveen
Melding Op de Lheederes, Westeindigeres meerdere percelen lelieteelt. Langs de weg een 

diep gat gegraven waarin een trekker staat met aggregaat om water te pompen. 
Waarschijnlijk vanwege lawaaivermindering, zodat ook tot in de nacht gesproeid 
kan worden. Nu wordt de es ontsierd met twee grote bulten zand en zwarte grond, 
wat dus het hele lelieseizoen blijft liggen.

Gemeld? Nee
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ook ‘s nachts aan staat om het water voor de besproeiing omhoog te pompen,
tot hier te horen. Mijn grote zorg betreft de gezondheidsrisico’s die voor ons 
aanwonenden bestaan en algemeen voor de hele bevolking, zowel door de 
luchtvervuiling als ook door de vervuiling van de aarde en het grondwater. 
Ik maak me zorgen om de natuur, de levende organismen in de grond die 
doodgespoten worden, de bijen en rupsen en andere insecten die steeds meer 
sterven. Ik maak me zorgen om het evenwicht in de natuur, dat door deze massieve 
ingreep met chemische bestrijdingsmiddelen en de monocultuur op steeds grotere 
percelen meer en meer verloren gaat. Ik maak me ook zorgen over de “essen” hier in 
Drenthe, die door de lelieteelt sterk veranderen.

Gemeld? Nee

Naam Coby Zoer Datum Al vanaf het begin dat de bollen de grond 
in gingen.

Provincie Drenthe Plaats Dwingeloo
Melding Zolang de bollen al in de grond zitten, geeft dit een chemische nare lucht af. Ook nu 

het nog steeds te koud voor het jaar is. Als het warmer is, wordt de nare lucht nog 
heftiger. Dinsdag 25 juni is het veld Poolweg/Esweg in Dwingeloo met meer dan 
windkracht vier flink bespoten. Nu donderdag 27 juni is er boven op de chemische 
stank, een heftige zure lucht bij gekomen. Hoe de wind ook waait, de geur is altijd 
aanwezig. Ook in de eigen tuin is de geur aanwezig. Op nog geen honderd meter 
van de groentetuin van een ander perceel aan de Bosrand wordt ook gespoten met 
westenwind. Wat betekent dat de tuin ook nog besmet kan worden. De telers lijken 
hun gang te gaan. Op het perceel aan de Bosrand, heeft de teler zijn trekker meters 
diep in gegraven en liggen twee grote bulten zand de es te ontsieren. Kennelijk met 
de bedoeling om lawaaioverlast van het geronk van de trekker te beperken. Helaas 
lukt dit niet.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 25-06-2013
Provincie Drenthe Plaats Dwingeloo, beiden zijden van de Drift
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Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Vrijdag 10 mei 2013
Provincie Drenthe Plaats Hoogersmilde Rijksweg
Melding Bespuiten van een aankomend lelieveld bij windkracht 5.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 07-05-2013
Provincie Drenthe Plaats Dwingeloo
Melding Terwijl 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).

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 03-05-2013
Provincie Drenthe Plaats Hoogersmilde, Midden Drenthe
Melding Als omwonende maken we ons ernstig zorgen over de steeds toenemende 

landbouwgronden die gebruikt worden voor de bollenteelt. In ons perceel aan 
3 kanten omsloten door bollenvelden (en nb aan de achterzijde grenzen we aan 
het natuurgebied Het Drents Friese Wold), worden we voortdurend blootgesteld 
aan de giftige dampen van de bestrijdingsmiddelen, wat direct resulteert in een 
pijnlijke opgezette keel. De effecten op de lange termijn laten zich raden, hoewel 
er langzamerhand door erkende wetenschappers bewijs is geleverd over de 
schadelijkheid voor mens, dier en milieu. Mens en dier binnen, ramen dicht als er 
gespoten wordt, moestuin weg. Struiken rondom ons perceel geplant om de drift 
op de weide waarop onze paarden grazen zoveel mogelijk te beperken. Zo leven we 
in mooi Drenthe aan de rand van het natuurgebied. Het economisch belang en dat 
van de agrariër wint het nog steeds van het belang van de burger. Misschien kan de 
gemeente Midden Drenthe ons informatie verschaffen waar we aan bloot gesteld 
worden en wat de rechten en plichten zijn van de agrariër. Als omwonende kunnen 
we veel voorzorgsmaatregelen nemen, maar zonder lucht kan niemand leven, 
verontreinigd of niet.
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Naam Anoniem Datum 10-06-2013
Provincie Drenthe Plaats Diever
Melding Tijdens het uitgaan van de lagere school werd het naastgelegen veld (10 m. afstand) 

bespoten met bestrijdingsmiddelen. De kinderen voelden druppeltjes.
Gemeld? Ja; ik wil dit gaan melden

Naam T.Dijkstra Datum 27-05-2013
Provincie Drenthe Plaats Dwingeloo Bosrand
Melding Er werd gespoten op een lelieakker aan de Bosrand Dwingeloo. om ca. 9.00 uur am 

met een flinke westenwind zodat het fijnstof ver naar het oosten wegspoot en het op 
500 m afstand flink te ruiken was.

Gemeld? Nee

Naam S. Lancee Datum 22-05-1913
Provincie Drenthe Plaats Hoogersmilde
Melding Bollenland gespoten met chem. bestrijdingsmiddelen bij windkracht 4/5.
Gemeld? Ja; Bij de gemeente. Notitie gemaakt.

Naam Anoniem Datum 13-05-2013
Provincie Drenthe Plaats Eelde-Paterswolde
Melding Dahlia velden bloemencorso Eelde. Helaas moet er op de dahliavelden voor 

deze mooie wagens wel een middel gebruikt worden tegen onkruid. Nu staat het 
bloemencorso Eelde op de Werelderfgoedlijst voor immaterieel cultureel erfgoed. 
Is het dan wel juist dat hier bestrijdingsmiddelen worden toegestaan?

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 10-05-2013
Provincie Drenthe Plaats Bunne Paasveen (aan kant van Donderen)
Melding Gif spuiten naast een natuurlijk vennetje met stevige wind. Volgens mij een 

bloemenveld? Binnen 1000 meter van mijn huis.
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Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Frequente gebeurtenissen
Provincie Drenthe Plaats oa Vorrelvenen/Tolweg, Dwingeloo
Melding Wij zaten afgelopen jaar rondom in de lelievelden. Er wordt gespoten met wind 

boven windkracht 3. De spuiters zijn zelf onbeschermd. Geoogst is er ’s nachts, 
waarom ’s nachts?! Zelfs in de winter (december) wordt er nog gespoten en er is 
nauwelijks tot geen controle. Behalve als een gewone boer eens mest bovengronds 
uitrijdt dan staat de AID wel direct op de stoep. De gifspuiters staan onder en boven 
de wet.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 27-04-2013
Provincie Drenthe Plaats Dwingeloo
Melding In de akker naast ons zijn vorige week leliebollen gepoot. Wij hadden met de teler 

afgesproken, dat hij ons een mail zou sturen als hij die dag zal gaan spuiten. Echter 
heeft hij gister voor de eerste maal gespoten, zonder dat wij daarvan wisten. Ik 
heb hem gelijk gebeld en gevraagd hoe dat mogelijk was. Zijn reactie was dat er 
een middel gespoten moest worden, dat bij regen gedaan moet worden. En nu 
regende het plotseling, dus was het net zo plotseling opgekomen om maar te gaan 
spuiten. Hij had er niet meer aan gedacht om eerst even te mailen. Hij heeft wel zijn 
excuses aangeboden, maar ik vind het verhaal erg slap, omdat de hele week al regen 
voorspeld was voor gisteren.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 24-04-2013
Provincie Drenthe Plaats Dwingeloo
Melding Vorige week zijn in de akker naast ons leliebollen gepoot. Ik had verwacht dat er 

nog een bloemenrand zou komen aan de rand van die lelieakker, grenzend aan 
ons land, maar helaas is dat niet het geval. Wij hadden er ook niet specifiek om 
gevraagd, omdat wij vorige maand in zowel mijn eigen familie als mijn
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Melding Ik zie dat jaarlijks van het voorjaar tot in het najaar op korte afstand van de
dorpskom 2 tot 3 keer per week wordt gespoten op lelies en (tulpen)bollen. Dit is 
in de nabijheid van vee (koeien en paarden). Bij het spuiten wordt geen rekening 
gehouden met de windsnelheid en -richting (overtreding?). Verder worden de 
armen van de spuitmachine tijdens het keren op het perceel niet ingetrokken 
waardoor ze zover reiken dat gif op aangrenzend zandpad en zelfs tegenoverliggend 
perceel kan nalekken (overtreding?). Wandelaars met honden en ruiters passeren 
hier vervolgens nietsvermoedend waardoor zij mogelijk met het gif in aanraking 
komen.

Gemeld? Nee

Naam T.M. Bevers Datum 04-2013
Provincie Drenthe Plaats Dwingeloo, rondom dorp
Melding Zeer veel velden rondom Dwingeloo zijn verhuurd aan bollengigant. Grotendeels 

lelies, worden elke week (!) bespoten met gif. Onder andere het perceel naast het 
paardenrusthuis waar mijn paarden staan. Gif zal overwaaien op gras, paarden eten 
gif en het gras dat gehooid wordt raakt besmet. Daarnaast liggen er woningen direct 
aan de velden en zijn er biologische tuinderijen vlak bij. Tijd voor tenminste een 
bufferzone tussen bollenvelden en bewoning / dierenweiden / dierverblijven, nog 
beter een algeheel verbod op deze zwakke teelten, immers iets waar wekelijks gif op 
moet kan niet in de haak zijn. Ziektevrij voor export? Maar in eigen land mens en 
dier vergiftigen!

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum maart-oktober 2012
Provincie Drenthe Plaats Westerveld
Melding Lelieteelt op grote schaal in de gemeente Westerveld; in 2012 pal naast ons erf. Geen 

overtreding van de wet geconstateerd, wel vaak lichamelijke klachten na het spuiten 
met chemische middelen. Dit aan de gemeente per brief gemeld, die de gegevens 
heeft doorgespeeld naar de GGD. Verder niets meer vernomen.

Gemeld? Ja
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schoonfamilie, hele nare omstandigheden hadden, waardoor wij niet meegedaan 
hadden in de overleggen. Er zit denk ik wel de noodzakelijke 1,5 meter tussen, maar
nu het erin zit, is dat toch wel heel dichtbij. Dat geeft zelfs de lelieteler zelf toe. Ik
kopieer hier even een stukje wat ik aan een buurtgenoot had gemaild: Wij hebben 
een paar dagen geleden een gesprek gehad met dhr. [...], maar dat heeft me niet 
bepaald gerust gesteld. Ik maak me echt ernstig zorgen,  vooral voor al onze dieren, 
dat het zo dicht aan ons land grenst. En hij  geeft zelf ook wel toe, dat het eigenlijk 
te dicht bij ons staat, maar daar  is nu niets meer aan te doen. Ze dachten dat dat 
pad nog een buffer was,  voordat het gif bij onze paarden is, en ze hebben zich 
niet gerealiseerd, dat dat juist is waar ze lopen. (of de ogen ervoor gesloten?) Om 
die  buitenste stroken niet te bespuiten is geen optie, want als die bollen dan  ziek 
worden, dan trekt het heel snel de rest van het land in. En om die  buitenste stroken 
er weer uit te halen is ook geen optie, want daar zijn die  dingen veel te duur voor. 
Zo laag mogelijk over de grond te spuiten, om zo  min mogelijk verneveling te 
krijgen, kan niet omdat de bewateringsbuizen een stukje boven de grond gaan 
komen. Al met al weet ik niet goed wat ik hiermee allemaal moet. Ik zou er heel  
graag iets aan doen, maar het lijkt erop dat we er niets tegen kunnen doen [...]. Voor 
deze paarden hebben we een (zand)pad om de weide heen, waar ze het grootste deel 
van de tijd op lopen (het pad dat de teler als buffer zag, maar wat het dus niet is). 
Tussen dat pad en de betreffende lelieakker is nog een stukje gras/onkruid waar de 
paarden ook wel van eten. We hebben de afrastering hier al omlaag gebracht, om te 
proberen te voorkomen dat de paarden hiervan eten, maar dat heeft niet geholpen, 
ze blijven er gewoon van eten, omdat er ook nog net iets aan onze kant van de 
afrastering staat. Ik ben erg bang dat er ook gif op dit gras zal komen als er gespoten 
wordt. Bovendien ben ik erg bang voor de verneveling, als er gespoten wordt. Wij 
kunnen zelf onze adem nog even inhouden, of naar binnen gaan als er gespoten 
wordt, maar dat kunnen de paarden niet doen.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Regelmatig in 2011, 2012 en nu op 22 
april 2013

Provincie Drenthe Plaats Ansen op es
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Naam Trijnie de Jong Datum zomer 2012
Provincie Drenthe Plaats Dwingeloo
Melding Lelieteelt aan de Lheebroekerweg, direct naast onze groentetuin, fruitbomen en 

bessenstruiken. Er is ook gespoten met harde wind! Hoe schadelijk is het voor ons 
fruit, en groente en onszelf?

Gemeld? Ja

Naam Anoniem Datum -
Provincie Drenthe Plaats Dwingeloo
Melding Het perceel land naast ons is pas geleden ontsmet met Monam, om er het 

komende seizoen leliebollen te telen. Dit baart mij ernstig zorgen voor onze eigen 
gezondheid, en voor de gezondheid van alle dieren [...] in het paardenrusthuis met 
11 paarden, 6 stalpoezen en een erfhondje. Het gif dat hierbij gebruikt wordt is 
volgens mij volledig legaal, we kunnen er dus via de gemeente of politie niets tegen 
doen. Maar ons land grenst aan dit akkerland, en er zal dus zeker verneveld gif naar 
ons toe drijven, wat we daardoor verplicht inademen. En ik geloof niet dat dit geen 
gevaar voor de volksgezondheid geeft, en ben zeker dat het ons en onze dieren zal 
schaden.

Gemeld? Nee, foto
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Naam Coby Zoer Datum 21-04-2013
Provincie Drenthe Plaats Dwingeloo
Melding Wij maken ons zorgen over de lelieteelt op de esgronden bij Dwingeloo, naast 

het nationaal park Dwingelderveld. Naast woonhuizen, campings en nota bene 
naast een biologische tuinder. wij vragen ons af of het telen van lelies met het 
bijbehorende gifspuiten belangrijker is dan het risico voor onze gezondheid en de 
sterfte van insecten zoals bijen. Wij vinden dat de wetgever hierin regelend moet 
optreden.

Gemeld? Ja; Verschillende buurtbewoners hebben de gemeente Westerveld geschreven om 
hun zorgen kenbaar te maken. Verder is er contact met 2 telers. Van de gemeente 
hebben we een vrij vaag antwoord gekregen, waar we niets mee kunnen. Wel staat 
in de brief dat lelieteelt niet toegestaan is bij scholen, ziekenhuizen e.d. Blijkbaar 
wel naast woonhuizen. Wij zijn uitgeroepen tot groenste dorp van Europa. Groen 
van het gif denken we. De correspondentie hebben we doorgestuurd naar stichting 
Bollenboos. Verdere meldingen volgen.

Naam Anoniem Datum 17-04-2013
Provincie Drenthe Plaats Leggeloo, gemeente Westerveld
Melding Boven een waterwingebied in Leggeloo verrijzen nu bollenvelden, het gif dat hierbij 

gebruikt wordt komt rechtstreeks in het drinkwater. Daarnaast liggen de velden 
rechtstreeks naast het schoolplein.  Een gebied als Drenthe waar het grondwater nog 
zuiver is, moet gekoesterd worden!

Gemeld? Nee

Naam A. Donker Datum 17-04-2013
Provincie Drenthe Plaats Vledder-Wapse Ten Darperweg
Melding Aan de Ten Darperweg tussen Wapse en Vledder worden nieuwe percelen klaar- 

gemaakt voor de komst van bollen. Met bruut geweld worden langs de provinciale 
weg takken van oude eiken afgescheurd en eiken rondom het perceel torenhoog 
opgesnoeid. Drainage aangebracht enz... enz... en dit is nog maar het begin...

Gemeld? Nee
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geval zichtbare schade. We hebben de fabrikant gebeld en de landbouwer. Zij zijn 
komen kijken. Dit was een zichtbaar gevolg. Ik maak mij zorgen over wat we niet 
zien, wel menen te voelen.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 2010
Provincie Flevoland Plaats Maneweg, Oudleusen
Melding Wij hadden een stacaravan op kampeerterrein Sandink aan de Maneweg te 

Oudleusen (gem. Dalfsen) aan de rand van het bos.Voor onze caravan werd een 
perceel met lelies aangeplant, dat regelmatig zonder melding werd bespoten.
Hiervan ben ik ziek geworden met de kenmerken van benauwdheid en koud 
worden met kriebels over mijn hele lichaam. Dit was zo heftig dat we na 20 jaar de 
caravan hebben verkocht.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Vanaf maart 2013
Provincie Friesland Plaats Oudemirdum
Melding Na de zandstorm in maart gezondheidsklachten zoals kortademigheid, brandende 

ogen. Na het wekelijks spuiten van de lelies duizeligheid, branderige/jeukende ogen, 
benauwdheid, onverklaarbare grieperige verschijnselen. Gevoel van niet fit zijn.

Gemeld? Nee

Naam Roelf Grasmeijer Datum Gehele zomer 2013
Provincie Drenthe Plaats Wateren, op meerdere locaties.
Melding Wij stonden afgelopen zomer op camping Alberthoeve te Wateren. Vlak ten 

noorden van de camping bevindt zich een lelieveld. Dit werd regelmatig bespoten 
met gif. De afstand tot de kampeerders bedroeg minder dan tien meter. Ik wil een 
verbod op het gebruik van giftige middelen in de land- en tuinbouw, vanwege de 
schadelijkheid voor mens, plant en dier.

Gemeld? Nee
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Naam E.Moes Datum 11-03-2013
Provincie Drenthe Plaats Dwingeloo
Melding Op 11 maart is er Monam geïnjecteerd in het bouwland pal naast ons huis.
Gemeld? Nee

Naam Deva Boersema Datum Verschillende data
Provincie Drenthe Plaats Uffelte
Melding Ik maak me zorgen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen aangaande 

leliebollenteelt op een perceel naast mijn tuin, grenzend aan de moestuin. 
Afgelopen 3 jaar zijn achtereenvolgend leliebollen geteeld (jaren daarvoor om de 
paar jaar) en heeft de teler [...] in Dwingeloo, niet altijd rekening gehouden met 
windsterkte en windrichting. Ik maak me zorgen over mijn gezondheid en over die 
van mijn kleinkinderen. Ik maak me zorgen of ik de groenten uit mijn tuin wel kan 
blijven eten. De teler besteedde het gifspuiten uit aan een ander die zich nergens wat 
van aan trok. Ik heb herhaaldelijk geklaagd bij instanties maar voel me niet serieus 
genomen, had het gevoel dat ze niet aan mijn kant stonden.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Zomer 2013
Provincie Flevoland Plaats Noordoostpolder
Melding Eindelijk een programma over bestrijdingsmiddelen op het platteland en een 

meldpunt waar ik even mijn zorg kan delen. Wij wonen 30 jaar aan een buitenweg 
in de noordoostpolderwoning (liggend op het zuidwesten) 5 meter van het 
bouwland. Zowel voorkant (30 meter) zijkant 5 meter, achterkant 10 meter. Dit 
jaar stonden er tulpenbollen en werd hier iedere week gespoten ook nog eens voor 
de teelt en na de teelt tegen onkruid en meer. Ook als de wind op onze tuin staat 
(briesje) wordt er gespoten. Na een dag zit ik weer in de tuin, de landbouwer geeft 
als (vervaltermijn) aan, meestal een paar uur. Het spuiten is in de loop van de jaren 
toegenomen. Drie jaar geleden zijn onze struiken en bomen in het voorjaar wit 
(bladgroen weggetrokken) geweest vanwege het spuiten met centium. Dit was in dit
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Naam Anoniem Datum 01-04-2013
Provincie Friesland Plaats Gaast-Ferwoude
Melding Wij hebben afgelopen jaar bollenteelt naast ons dorp gekregen, langs het fietspad 

waarover de kinderen naar school gaan. Er werd met bestrijdingsmiddelen 
gespoten. Eerst om het gras te doden, daarna om de bollen te besproeien. Het gif 
ging zo het fietspad over en het dorp in. Nu wordt het waarschijnlijk weer grasland 
waar dan weer koeien van eten. Ik vind het vreselijk dat we daar door de overheid 
niet tegen beschermd worden. De bollentelers zoeken dan weer een ander gebied op 
om daar hun praktijk uit te voeren.

Gemeld? Nee

Naam
Klaas Keesman Datum 22-03-2013 t/m 29-03-2013

Provincie Friesland Plaats Oudemirdum
Melding Stofzand in onze woonwijk met stof van een lelieveld dat vlak daarvoor met metam 

natrium was behandeld. Stof dringt tot in de woningen. Omwonenden hebben een 
nacht lang liggen stofhappen, zijn licht in het hoofd, hebben vreemde smaak in 
mond en ruiken iets. Ademhalingsproblemen bij COPD patiënten, huiduitslag bij 
kinderen die in het zand hebben gespeeld, misselijkheid, moeheid en neiging tot 
flauwvallen. Stof is geen gewoon stof maar is heel vettig en moeilijk te verwijderen. 
Verschillende schoonmaakbedrijven zijn dagenlang bezig geweest om huizen 
grenzend aan de landbouwgrond te reinigen.

Gemeld? Ja; In eerste instantie niet veel. Nadat verschillende instanties door ons zijn 
benaderd, de gemeenteraadsleden op de hoogte zijn gebracht door een email 
en de plaatselijke pers is ingeschakeld nam de gemeente het initiatief voor een 
overleg tussen de diverse partijen te weten: teler, gemeente, NVWA, GGD, KAVB, 
Dorpsbelangen en omwonenden. Dit heeft geresulteerd in diverse afspraken tussen 
de teler en de omwonenden.

Naam Anoniem Datum April-november 2013
Provincie Friesland Plaats Wijnjewoude
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zorgen over de invloed van de middelen op bewoners in de omgeving en over de 
vervuiling van het grond- en oppervlaktewater dat vervolgens het nabijgelegen 
drinkwaterbeschermingsgebied zal intrekken waarmee straks het vergif via het 
drinkwater in mijn lijf terecht kan komen.

Gemeld? Nee

Naam E. Koolenbrander Datum 28-10-2013
Provincie Gelderland Plaats Aalten
Melding Ik heb geen specifiek voorbeeld, maar maak mij zorgen om de bollenteelt rond 

Aalten en de veelvuldige inzet van bestrijdingsmiddelen daarbij. Naar verluidt (dit 
hoor ik van kennissen in het buitengebied) wordt bij deze teelt kwistig gespoten. 
Ik vrees dat een link met de bijensterfte niet uit te sluiten is en ook het grondwater 
raakt hierdoor vervuild. Hoop ten zeerste dat er wat aan gedaan wordt.

Gemeld? Nee

Naam Inge Kamink Datum In 2013 vanaf april tot nu (28 oktober) 
bijna wekelijks!

Provincie Gelderland Plaats Aalten, Huisstededijk
Melding Tegenover ons huis is een veld met gladiolen, waar om de haverklap met grote 

gifmachines gespoten wordt. Aan het veld grenst een klein beekje, het water 
daarvan moet naar een waterwingebied in de Heurne bij Dinxperlo. Overal in onze 
omgeving staan bollen en wordt er heel veel gespoten. Natuurlijk maak je je bezorgd 
of het niet schadelijk is voor je gezondheid, het kan in geen geval goed zijn voor de 
bodem en de natuur (bijen, insectenleven, etc).

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 26-04-2013
Provincie Gelderland Plaats Aalten
Melding We wonen in drinkwaterwingebied en er wordt zwaar gespoten met gif op bollen 

die hier worden gekweekt. Geen idee of het strafbaar is, wel weet ik dat het in het 
grondwater komt.

Gemeld? Nee
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Melding Wij wonen naast een groot stuk land waar lelies worden geteeld. Hier wordt 
wekelijks gif gespoten, dit heeft ook plaatsgevonden bij te veel wind. Op 18 april is 
door de harde wind (7) agv de droogte een deel van de toplaag vol gif (oa dual
gold en stomp 400 sc) in ons huis, paardenstal en -voer, rijbak en weiland terecht 
gekomen waardoor ik de paarden nu niet meer durf te weiden en geen hooi durf 
te maken van het gras op ons land (gif is ook aangetoond in het stof op ons erf). 
Het is nu nog steeds droog en voor vrijdag wordt weer harde ZW-wind voorspeld, 
waardoor ik erg bang ben voor de volgende laag gifzand. 
De teler heeft eerder wel drijfmest uitgereden met een giertank, maar vanmiddag 
stoof het al weer. Hij zegt er nu niets meer aan te kunnen doen... (sproeien geeft 
denk ik grotere  kans op schimmels).

Gemeld? Nee

Naam Willie Monasso Datum 29-10-2013
Provincie Gelderland Plaats Aalten
Melding Ik maak me zorgen over het vele gif dat er gebruikt wordt in de bollenteelt. Ik weet 

dat er in Aalten op veel locaties bollen worden geteeld. Ik maak me zorgen om de 
gezondheid van mens en dier.

Gemeld? Nee

Naam Mw. Van der Werff Datum 28-10-2013
Provincie Gelderland Plaats Aalten, diverse plekken
Melding Rondom het dorp Aalten worden steeds meer landbouwgronden gebruikt voor de 

teelt van bollen. Ik maak me zorgen over de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die 
bij de teelt gebruikt wordt en de nadelige invloed hiervan op gezondheid en grond- 
en oppervlaktewater.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum zomer 2013
Provincie Gelderland Plaats o.a. Huiskermatedijk, Aalten
Melding Hoge frequentie bespuitingen van bollenvelden in de Achterhoek. Ik maak me
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biologische ontsmetting duurder is kiezen de tuinders en landbouwers daarom voor 
chemische ontsmetting ( alles volgens de voorschriften! ), met gevolg dat de grond 
en uiteraard het grondwater vervuild worden en chemische resten worden op-
genomen in het gewas wat bebouwd wordt. De biologische methode is er wel maar 
de politiek moet ook iets doen. U kunt dit biologisch grondontsmettingsproces na-
kijken op de website van Loonbedrijf Seelen. Zie link: http://www.loonbedrijfseelen.
nl/werkzaamheden/biologische-grondontsmetting.html

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 07-06-2013
Provincie Limburg Plaats Evertsoord
Melding Ik woon sinds dit jaar langs een bollenveld. Er wordt elke week gespoten. We weten 

niet met wat voor spul, maar vertrouwen het voor geen cent. Het draait allemaal om 
geld.

Gemeld? Nee

Naam Wapke Coolen-Spaans Datum Sinds een aantal jaren
Provincie Noord-Brabant Plaats Velp 
Melding Percelen aangrenzend aan woonhuis. Sinds aantal jaren. Sinds aantal jaren ook 

astmapatiënt geworden (longarts erkend) in 2011-2012 gemeld bij gem. instanties 
en plaatselijke bewonersverenigingen.

Gemeld? Ja, niets.

Naam Anoniem Datum Voorjaar/zomer
Provincie Noord-Brabant Plaats Langenboom
Melding Aan de overkant van de weg waaraan wij wonen worden lelies geteelt. Er werden 

wekelijks chemische bestrijdingsmiddelen gespoten.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 22-08-2013
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Naam Anoniem Datum 05-12-2012
Provincie Gelderland Plaats Wageningen
Melding Wij zien dat veel middelen een wettelijke beperking hebben (bijvoorbeeld max. 

6 keer per jaar toepassen). Maar dat staat niet op het etiket. Dus, rozentelers 
spuiten het straffeloos 48 keer per jaar. Toen Staatssecretaris Verdaas daar wat 
van probeerde te zeggen op 5 dec 2012 werd hij ‘opgeknoopt’. Ik zie al sinds 2005 
dat alternatieven zoals Cleanlight, maar ook anderen, buiten de markt worden 
gehouden door Bayer/WUR/Nefyto. Resultaat is dat er onnodig veel landbouwgif 
wordt verkocht/gespoten.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 18-01-2014
Provincie Groningen Plaats Ter Apel
Melding Komt er bij het “wassen” van leliebollen gif vrij? (oppervlakte water). Dat vragen wij 

ons af omdat bij ons in de buurt een lelieboer vermoedelijk bassins heeft aangelegd 
hiervoor.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 04-11-2013
Provincie Groningen Plaats Kommerzijl
Melding Er werd gespoten en ze deden dit met de wind gericht op Kommerzijl en aan de 

andere kant van het dorp rook ik het nog. Het is het weiland grenzend aan het 
sportveld, en het parkpad loopt langs dit weiland. Van wie dit stuk land is weet ik 
niet, anders was ik er wel naartoe gegaan om dit aan te geven!

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 25-11-2013
Provincie Limburg Plaats Maasbree
Melding Geachte Gifklikker redactie, er bestaat een relatief eenvoudige methode om grond 

op natuurlijke wijze schoon te maken door het land 6 weken af te dekken met folie, 
de grond is dan 100% schoon zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Omdat deze
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binnen, de bladeren van de struiken en bomen zijn een dag daarna verwelkt en 
verbrand door de invloed van gif en de zon.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Al jaren
Provincie Noord-Holland Plaats Egmond-binnen, Kruiskroft/Limmerweg
Melding Ik woon tegenover bollenveld en daar worden bestrijdingsmiddelen gebruikt. 

Ik heb daar zorgen over en heb zelf last van hoofdpijn. Mijn dochter heeft een 
longontsteking gehad. We hoesten en niezen veel. Ik weet niet of dat daardoor komt.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Sept/okt 2013
Provincie Noord-Holland Plaats Kadijk/Herenweg Heemstede
Melding Op het bollenveld tegenover Huize Manpad, en grenzend aan een “generatie” 

moestuin, wordt regelmatig met gif gespoten. Zo ook afgelopen maanden, waarbij 
het staande gewas verschrompelde. De lucht van het gif drong zelfs door tot mijn 
eigen tuin, aan de Prinsenlaan in Heemstede, maar was werkelijk verstikkend als 
je er langs liep of fietste. Ik maak me hier zorgen over. Met name omdat direct 
hiernaast groente en kruiden worden gekweekt.

Gemeld? Nee

Naam Schabracq Sonja Datum 25-09-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Venhuizen
Melding Sinds kort heeft een grote bollenteler de grond naast ons huis gekocht. Hij gaat daar 

bollen telen op nog geen drie meter vanaf ons huis. Het gaat om een stuk grond aan 
de Westfriese Omringdijk. De gemeente Drechterland is akkoord. Ik vraag mij af of 
er regels zijn omtrent gif spuiten zo dicht bij woningen.

Gemeld? Nee

Naam Tineke Visser Datum 17-09-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Langevliet, Callantsoog
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Provincie Noord-Brabant Plaats Boschoven-Alphen
Melding Donderdag fietste ik om 13.15 op het Belslijntje van Boschoven naar Alphen. Net 

voor de Stijbeekse beek zag ik dat op een veld dat volop in bloei stond, gespoten 
werd. Ik maak me zorgen over de mensen die over het Belslijntje fietsen en over 
de bijen die nektar en stuifmeel op deze bloemen halen. Nu las ik net het artikel 
Gezondheidsrisico’s omwonenden lelievelden en vroeg me af welk middel wordt er
gebruikt en waartegen wordt gespoten. Helaas werd dit niet vernoemd in dat artikel. 
Wel is het mij opgevallen dat sinds er bollenvelden bij mij in de buurt staan de 
bijensterfte aanzienlijk is toegenomen.

Gemeld? Nee

Naam G. Arts Datum 12-06-2013
Provincie Noord-Brabant Plaats Langenboom (grens gem. Grave/Mill)
Melding Veelvuldig spuiten van gif op lelies (die naast aardappelen staan) zowel op perceel in 

gemeente Grave als perceel (500 m verderop) in gemeente Mill.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 21-11-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Callantsoog
Melding Ik heb mijn kippen (Barnevelders) weggedaan; 1 of 2 jaar oud, sommigen zijn 

dit voorjaar geboren, maar er werd geen ei gelegd. Daarvoor waren ze soms drie 
maanden in de rui; belachelijk lang. In de stad had ik daar geen last van. Ik woon 
vrijstaand in een landelijke omgeving met bollenbedrijven om me heen. Ten 
noorden van ons huis stonden lelievelden. Ten zuiden/oosten en westen narcissen. 
Er wordt veel gespoten. Ik maak me zorgen.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum In het voor en na jaar diverse keren
Provincie Noord-Holland Plaats Ten zuiden van de Callantsogervaart
Melding Woon aan de zuidkant van Julianadorp, kijk rechtstreeks op de bollenvelden. 

Wanneer ze bezig zijn met spuiten gaan de ramen bij mij dicht. Zelf blijven wij
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Provincie Noord-Holland Plaats Schermerdijk, Alkmaar
Melding 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.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 20-06-2013
Provincie Noord-Holland Plaats St. Maartensvlotbrug
Melding Wij wonen in een bollengebied waar elke dag dat de bollen boven de grond komen 

totdat ze gerooid worden, wordt gif gespoten. Vandaag 20 juni zijn er vier spuit- 
machines langs gekomen en ze worden steeds groter. Ik ga er van uit dat dit toch 
wel bekend is. Maar wat ze spuiten het is mij een raadsel.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Continu
Provincie Noord-Holland Plaats Gebied tussen Heiloo en Egmond
Melding Mijn zorg is dat er in de omgeving van Heiloo/Egmond veel bollen worden geteeld 

en in aanliggende weilanden gewoon koeien rondlopen die uit de sloten drinken. 
Ik ben benieuwd/bezorgd of restanten van gif in melk en kaas zijn terug te vinden. 
Is dat sowieso wel eens onderzocht?

Gemeld? Ja; De gemeente doet niets. De politie kwam wel, maar was altijd te laat. Het veldje 
is niet groot en was met die grote gifarmen snel gespoten.

Naam Anoniem Datum 25- 05-2013 Tijd: 17.10
Provincie Noord-Holland Plaats Jewelweg, Callantsoog
Melding Bollengif spuiten ze in de na middag (17 uur tot 21 uur) zodat je geen melding kan 

doen bij de gemeente.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 25-05-2013 en vele malen eerder
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Melding Ik woon te midden van bollenvelden. Kan ik de eieren van mijn scharrelkippen 
veilig eten?

Gemeld? Nee

Naam Renate Lindeman Datum Doorlopend
Provincie Noord-Holland Plaats Gemeente Bergen (Egmond) en Heiloo
Melding Ik woon aan de rand van Heiloo, waar de bollenvelden beginnen. Grenzend aan 

bollenvelden grazen schapen en worden andere gewassen en groenten verbouwd. 
Ik maak me ernstige zorgen over het gif dat wordt gebruikt en in onze voedselketen 
terechtkomt. Berichten en buitenlandse onderzoeken wijzen op zeer schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid en de overheid negeert het probleem. Ik heb 3 jonge 
kinderen en maak me ernstige zorgen.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 02-08-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Egmond Binnen, Doelen
Melding Vandaag op 2 augustus, met z.o. wind wordt er op nog geen 50 meter gespoten

met gif op bollengrond. De geur ruikt in ieder geval erg giftig en met de huidige 
windrichting waait het naar ons huis en naar de paarden die op het weiland staan. 
Wij vinden het heel raar dat met deze wind en warmte er gespoten mag worden en 
dat ze dat überhaupt doen.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Meerdere malen per jaar
Provincie Noord-Holland Plaats Obdam, Obdammerdijk
Melding Er wordt veelvuldig gif gespoten op de omliggende (wei)landen rondom ons huis. 

Vooral wanneer daar bollen of andere planten staan.
Gemeld? Nee

Naam Fabian Zoon Datum Maart-juni 2013
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Naam Anoniem Datum 09-05-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Egmond aan de Hoef
Melding De bollenboer [...] die woont op de [...] in Egmond aan de Hoef spuit regelmatig 

met windkracht 4-5 en 6, we weten niet precies wat hij spuit. De MRA heeft al bij 
hem gecontroleerd en zegt dat alles goed is. Maar wij en de buurt bewoners geloven 
er niets van en er is niet met deze man te praten. Hij beschouwt zijn bollenterrein 
van ongeveer 12 hectare en alles eromheen als zijn eigendom. 
Iedereen moet aan de kant als hij er met z’n trekker aankomt. Spuit gif minimaal 3x 
per week en ook is het al voorgekomen dat hij droge mest rijdt met windkracht 5 tot 
6 waardoor mijn gehele badkamer, waarvan het raam open stond, onder de meststof 
lag. 

Gemeld? Ja; meerdere keren gemeld- er is 1 x controle geweest- en alles zou goed zijn, zou 
volgens de regels handelen.

Naam Anoniem Datum 04-07-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Bennebroek
Melding Wij wonen aan de Leidsevaart in Bennebroek. Ten westen (kant van de wind) van 

onze tuin loopt het spoor en direct daarachter ligt een stuk bollenland (dat ligt 
aan de Vogelenzangseweg in Vogelenzang). Als de wind deze kant op staat kan 
ik de tractor van de boer aan het werk horen (daar houd ik wel van) en uit ons 
bovenraam kijken we op de bloemen. De afgelopen jaren heb ik echter verschillende 
keren geroken dat er iets over het land ging dat geen mest was (waaide dus onze 
tuin in). Wij spelen veel met de kinderen in de tuin en verbouwen daar zelfs wat 
groente en fruit. Wat zijn de risico’s die wij lopen en waar kunnen wij bij deze boer 
op letten?

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 03-05-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Heiloo
Melding Ik woon in Heiloo, waar in de omgeving veel bollen worden geteeld. Een werkelijk 

prachtig gezicht in het voorjaar, maar ik maak me zorgen over het gifgebruik. Door 
het bollenlandschap lopen tal van sloten, die uiteindelijk ook vaak uitkomen in
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Provincie Noord-Holland Plaats Callantsoog
Melding Er is een klein bollenveld grenzend direct aan de achtertuinen van mijn overburen. 

Er zit slechts een heel smalle sloot tussen, waar naar onze mening niet veel leven 
meer zit. Al een aantal jaren wordt op het bollenveld n.l. regelmatig gif gespoten en 
tijdens droogte wordt uit het gifslootje water gehaald. Dit wordt met krachtige straal 
verspreid. Dit giftige water waait soms zelfs door onze straat. We hebben met elkaar 
al geprobeerd actie te ondernemen, maar dit heeft tot nu toe niet geholpen.

Gemeld? Ja; meerdere keren gemeld- er is 1 x controle geweest- en alles zou goed zijn, zou 
volgens de regels handelen.

Naam Anoniem Datum 16-05-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Limmen
Melding Sinds 10 jaar wonen wij naast de Hortus Bulborum van Limmen. Het is mij 

vele malen opgevallen dat mannen in witte pakken met grote maskers op de 
bollenvelden maar ook de grond regelmatig bespuiten met gif. Ik heb hier 
meermalen melding van gedaan bij de Hortus zelf, echter zij verzekeren mij dat het 
‘geen kwaad kan’. Ik geloof ze absoluut niet. Waarom anders die maskers? Ik
heb een groentetuin en kruidentuin naast de Hortus en hou mijn hart vast. Mijn 
overbuurvrouw ligt ernstig ziek op bed met terminale kanker! Wie weet... Ik voel 
mij door de lokale niet serieus genomen en voel mij machteloos. Hier moet naar 
gekeken worden.

Gemeld? Nee
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Naam Anoniem Datum Al enige jaren vooral in voorjaar
Provincie Noord-Holland Plaats Callantsoog
Melding Regelmatig gifgebruik bollenperceel direct grenzend aan woonwijk.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 14-04-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Julianadorp
Melding Rondom waar ik woon zijn alleen maar bollenvelden en of daar vergif gebruikt 

word weet ik niet. Wel hebben wij door middel van Zembla gezien, hoe slecht wij 
ervoor staan! Hoe zit het trouwens met Petten?

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 16-04-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Julianadorp
Melding Naast mijn huis is een ‘proefveld’ om verschillende soorten gif uit te testen.

Ze spuiten ook als de wind mijn kant op waait. Momenteel zijn ze aan het spuiten 
met windkracht 5.

Gemeld? Ja

Naam Anoniem Datum 2012/2013
Provincie Overijssel Plaats Oud-Bergentheim
Melding In 2012 kwamen er voor het eerst lelies nabij onze woning, grenzend aan ons 

perceel. Tijdens het spuiten was ik ook vaak buiten, niet wetende dat het zo erg 
was... Die zomer begin ik erg te hoesten en had last van brandende ogen. Dit
duurde een aantal maanden. In maart 2013 werd de grond klaar gemaakt voor 
verbouw van aardappelen. Vanaf maart begon ik weer te hoesten. Dit duurde te lang 
voor het over was, huisarts, medicatie ontvangen. Het hielp niet, 2e medicatie iets 
sterker. Ook dit hielp niet en het hoesten werd juist erger. In april een week erg ziek 
geweest, koorts, benauwdheidsklachten en erg hoesten. Antibioticakuur gekregen, 
niet geholpen. 2e Antibioticakuur met prednison. Het hielp een aantal weken. 
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sloten en vaarten die door woongebieden lopen en bovendien langs 
moestuincomplexen waar er door de hobbytuinders water gepompt wordt uit de 
sloten en vaarten. Als dit water gif bevat dan komt dat dus ook op het verbouwde 
voedsel en in de grond van de tuinders terecht. Ik weet niet in hoeverre dit zo 
gebeurt, maar er is nergens informatie over te vinden. Hoeveel gif zit er in het 
slootwater in onze regio, afkomstig van de bollenteelt?

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Altijd
Provincie Noord-Holland Plaats Zuidermeer
Melding Hier is veel bollenteelt en intensieve landbouw. Veel mensen krijgen kanker, ook op 

jonge leeftijd en dat is dodelijk. Er wordt om de dag gespoten met gif, en dat waait 
altijd over op omliggende percelen. Er mag niet gespoten worden boven windkracht 
3 meen ik, maar daar trekt niemand zich wat van aan. Er zijn bijna geen bijen en 
hommels meer. Vorig jaar zijn bij ons 17 zwaluwen op trek naar Afrika gegaan, en 
dit jaar zijn er tot nu toe 2 teruggekeerd. Dat is triest! De sloten zijn dood, het land 
is wel groen, maar is een woestijn. Er leeft nauwelijks een insect.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 18-04-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Egmond a/d Hoef
Melding Sinds twee dagen hebben mijn man en ik last van irritatie in de keel, geïrriteerde 

ogen. Bij mij brandt het tevens in de luchtwegen. Vorig jaar hadden we rond 
dezelfde tijd dezelfde klachten. Mijn man is overigens niet allergisch voor pollen 
etc. We vermoeden dat het door het landbouwgif komt. Tussen Heiloo en Egmond 
constateerden we een waas boven de bollenvelden, anders dan het opstuivend zand
door de wind bij andere velden. Omdat we niets hard kunnen maken en alleen 
maar vermoedens kunnen spuien, weten we niet zo best wat we met de gifklikker 
aanmoeten. Bestaat er (betaalbare) meetapparatuur voor de consument, zodat we 
niet zomaar in het wilde weg aan het beschuldigen zijn?

Gemeld? Ja
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Tijdens de warme zomer ging het erg goed, weinig klachten. In september begon 
het hoesten weer, weer een kuur gehad. Op vakantie naar Portugal in de 1e week 
van oktober. Hoestklachten waren over! Thuisgekomen begint het weer. Naar de 
longarts, longtesten gedaan, longen schoon. Astmatest: geen astma. Geen allergieën. 
Wel zei de longarts dat mijn luchtweg erg gevoelig is, oorzaak onbekend. Nu 
gebruik ik “pufjes”, en hoest nog regelmatig. Na de uitzending van Zembla rees 
bij mij de vraag: zit hier de oorzaak van mijn probleem? Ik ben hier wel erg van 
geschrokken.

Gemeld? Nee

Naam Everlien en Hans Datum Afgelopen seizoen (winter 2013)
Provincie Overijssel Plaats Hardenberg
Melding Wij wonen in het buitengebied van Hardenberg (Oud Lutten), en hebben heel veel 

last van het gif dat over het lelieveld wordt gespoten. Is het niet het weiland achter 
ons huis, dan het naastgelegen weiland en vervolgens het volgende jaar het weiland 
pal voor ons huis. Gevolg kippen, haan en geiten overleden en een ondraaglijk stank 
buiten die de zomerse avond bederft. We hebben ons beklag gedaan bij de boer
maar die zegt aan alle voorschriften te voldoen. Wij komen uit de binnenstad van 
Utrecht en zijn hier komen wonen vanwege de rust en schone lucht, en overwegen 
nu weer terug te verhuizen [...] naar Utrecht want de binnenstad is daar schoner 
dan het buitengebied rondom Hardenberg.

Gemeld? Nee

Naam Arend Zweers Datum Periode 2013
Provincie Overijssel Plaats Stobbenhaarweg, Radewijk
Melding Bij toeval i.v.m. met een andere zaak hoorde ik tijdens een aantal 

raadsvergaderingen van de Gemeente Hardenberg de onrust m.b.t. het spuiten van 
Metam-natrium op de bollenvelden in onze regio. Dhr. Douwe Prinse gaf aan dat 
omwonenden met de boer zelf konden overleggen dat er een bepaalde afstand kan / 
moet worden gehouden tussen erf en bollenveld.
Nu blijkt dat ze bij ons bijna tegen de achterdeur aan spuiten, zo dicht worden

Zwartboek-Bollenteelt52 Zwartboek-Bollenteelt



55

Melding Naast ons huis is er een stuk land verpacht aan een leliekweker. In eerst instantie 
vonden we het mooi maar dit jaar heb ik zelf de nadelige gevolgen ondervonden. 
Dit jaar heb ik heel veel last van de luchtwegen gehad terwijl ik zelden last van de 
luchtwegen had. Na het zien van de uitzending van Zembla is het voor mij duidelijk 
dat er een oorzakelijk verband is tussen het bespuiten van het lelieveld en mijn 
gezondheidsklachten.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 29-11-2013
Provincie Overijssel Plaats Hardenberg
Melding Er wordt een lelieveld aangelegd 50 en 100 meter van huizen kan dat? Wij hebben 

wedstrijd postduiven en deze zijn zeer gevoelig voor gif. En wij hebben een 
groentetuin, wij zijn zeer bedenkelijk over de situatie hier.

Gemeld? Nee

Naam Hillie Waning Vos Datum 18-06-2013
Provincie Overijssel Plaats De Krim
Melding Er staan bijenkasten naast een veld koolzaad en lelies die regelmatig worden 

bespoten. 
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Elk jaar al, als er bloembollen staan
Provincie Overijssel Plaats Lemelerveld
Melding Als je langs de akkers komt waar de bloembollen staan, ruik je een vieze/vreemde 

geur van spuiten.
Gemeld? Nee

Naam G. van Veen Datum Juli-augustus-september 2013
Provincie Zeeland Plaats Koewacht
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wij er mee geconfronteerd. We komen kort gezegd tot de conclusie dat een aantal 
zaken welke ons vreemd waren nu duidelijk worden. Mijn vrouw is al een tijd ziek, 
de artsen kunnen niet verklaren wat het is, zelf heb ik de hele zomer tranende ogen 
en last van hoesten en kuchen. Onze jongste dochter heeft tijdens onze vakantie 
hier tijdelijk gewoond en heeft net een miskraam gehad. Als ik nu terug kijk wat er 
inmiddels in de media bekend is geworden dan word ik vreselijk kwaad, ik hoorde
de dhr. [...] z’n uitspraak dat hij niet exact weet wat hij aan het spuiten is! Wel 
weet hij dat wij wel kunnen verhuizen. Ik vind dit niet kunnen allemaal. De 
verantwoordelijkheid wordt bij de slachtoffers neergelegd, terwijl naar mijn mening 
deze toch hoort te liggen bij de veroorzaker? Om kort te gaan het volgende; zijn de 
mensen die aan een bollenveld wonen of ook maar in de buurt komen bereid om 
na een spuitsessie dezelfde dag of de volgende morgen naar de huisarts te gaan met 
een urine sample om dit laten testen op verkeerde stoffen? Als ze door deze stap 
te ondernemen duidelijk kunnen maken dat er echt wat aan de hand is kunnen 
we op voorhand de eigenaar van het land (aangrenzend perceel) en de boer die 
de handelingen verricht aansprakelijk stellen voor de schade en wellicht eisen dat 
zolang een onderzoek loopt er niet gespoten mag worden.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 2005 tot heden
Provincie Overijssel Plaats Gramsbergen, Ane, Anerveen, Den Velde
Melding In onze omgeving wonen volgens mij in vergelijking tot andere gebieden veel 

kinderen met kwaadaardige aandoeningen. Ook wonen relatief gezien een groot 
aantal van deze kinderen in een buitengebied. Kan er onderzoek gedaan worden of 
de prevalentie van hersenstamtumoren en leukemie bij kinderen in de gebieden met 
bollenteelt groter is dan in gebieden waar geen bollenteelt is? In het noorden van 
Nederland zou het UMCG daar onderzoek naar kunnen doen. Ook zien we in de 
gemeente Hardenberg heel veel volwassenen met de ziekte ALS.

Gemeld? Nee

Naam F.G.J. Dieleman Datum 28-11-2013
Provincie Overijssel Plaats Balkbrug

Zwartboek-Bollenteelt



57

Naam Peter Kloosterman Datum 22-08-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Breezand
Melding Bespuiting van land door gebruiker met gif dat geheel op longen sloeg en directe 

hoofdpijn bezorgde.
Gemeld? Nee

Naam Renee Westerhof Datum 21-11-2013
Provincie Drenthe Plaats Dwingeloo
Melding 2008 behandeling rapport Bollenboos in de staten van Drenthe. Toen werd er 

geantwoord dat ontsmetten van de grond kon met de teelt van afrikaantjes. Ik kan 
nergens die aanbeveling in Nederland aantreffen. Ik voel mij belazerd als statenlid 
SP door de gedeputeerde Munniksma.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 13-05-2013
Provincie Drenthe Plaats Bunne
Melding Wat wordt hier op gespoten? Hier worden voorzover ik weet bloemen verbouwd 

aan het Paasveen in Bunne. Het gaat hier om andere akkers dan ik reeds gemeld 
heb.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 24-11-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Winkel
Melding Ik hoorde onlangs dat achter mijn tuin tulpenbollen zullen worden geplant (was tot 

op heden weiland). Omdat ik heb gehoord dat ook bij tulpen veel gif wordt gebruikt 
verneem ik gaarne op welke minimale afstand van mijn huis gespoten mag worden, 
en of ik kan eisen dat dat alleen gebeurt met ZW wind ( dat is van mij af, daarachter 
woont op zeker een kilometer niemand). Achter mijn huis is de tuin zo’n 10 meter, 
daarna begint het weiland en de bollen kunnen dus zeer dicht bij mijn slaapkamer 
worden bespoten.

Gemeld? Nee
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Melding In mijn straat is een perceel met lelieteelt waar flink gespoten wordt. Er staan huizen 
in de directe nabijheid. Eentje zelfs aangrenzend, de anderen op zo’n 40 meter 
afstand. Bovendien grenst aan het lelieveld een klein stukje van het perceel waar 
boontjes op verbouwd worden! Ook zal er volgend jaar op het gebruikte lelieveld 
gewoon weer eetbare gewassen worden verbouwd, terwijl dan natuurlijk het gif van 
de lelieteelt van 2013 nog volop in de grond zit. Het perceel schijnt bezit te zijn
van of gepacht te worden door een grote lelieteler uit BELGIË! Zelf woon ik zo’n
250/300 meter van het veld. Maar dagelijks wandel ik door de straat welke aan het 
veld gelegen is.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 19-08-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Egmond
Melding Wij wonen [...] in de bollenvelden van Egmond Binnen. Regelmatig worden de 

landerijen bespoten met landbouwgif en dat gebeurt soms wel een aantal keren 
per week. Deze frequentie van bespuiting is zeer sterk afhankelijk van de bolsoort 
die er op dat moment geplant is. Nu is het zo dat wij als naaste bewoners nooit 
geïnformeerd worden over de middelen die gebruikt worden. 
En wat mij nog meer zorgen baart is het feit dat wanneer de bollen vroeg in het 
seizoen gerooid worden er daarna ijsbergsla en andijvie geplant wordt op dezelfde 
grond voor de consumptie!

Gemeld? Ja; Niets.

Naam Ella Bruggink Datum 1984 tot 1993
Provincie Noord-Holland Plaats Schagerbrug
Melding Wat jammer dat dit onderwerp niet actueel was in de tijd dat ik tussen de 

bollenboeren woonde. Als ik lees dat het vooral schadelijk is voor het ongeboren 
kind dan maak ik mij ernstig zorgen over de toekomst van mijn kinderen. Ik was 
zwanger in de 9 jaar dat ik tussen de bollenboeren woonde, ze zijn er geboren en 
hebben er buiten gespeeld. Zelf heb ik er keel/hoest klachten opgelopen die mij nog 
steeds parten spelen. Ook heeft mijn jongste gezondheids en psychische klachten.

Gemeld? Nee
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Gemeld? zo sterk dat ik en anderen met mij, er een prikkelende keel en lichte misselijkheid 
aan overhouden. Ik vraag me af of er geen verboden middelen worden gebruikt, 
omdat de geur zo sterk is, of er wordt meer gebruikt dan toegestaan. We hebben 
veel land om het dorp, dus is ook moeilijk na te gaan, wie de veroorzaker is.
Nee

Naam R. Schouten Datum Al vele jaren
Provincie Friesland Plaats Overal in Gaasterland en daarbuiten
Melding De verslaving van de moderne landbouw aan gif (herbiciden, fungiciden en 

pesticiden) is al vele jaren een doorn in mijn oog. Nu lelietelers de laatste jaren 
de zandgronden in mijn woonregio Gaasterland hebben ontdekt, is de situatie in 
hoog tempo verslechterd. Ik maak mij grote zorgen over de stelselmatige afbraak 
van de fundamenten van ecosystemen (bodemleven, insecten) die deze middelen 
veroorzaken.

Gemeld? Ja: er is nota van genomen (zegt men). Vaak is het gifgebruik wettelijk toegestaan. Ik 
merk geen afname van het gebruik van bespuitingsmiddelen; integendeel zelfs.

Naam Will Theunisse Datum Lente/zomer 2013 en jaren ervoor
Provincie Noord-Brabant Plaats Velp
Melding Na het zien van de uitzending van Zembla besef ik dat ik en andere in mijn 

omgeving bloot gestaan hebben aan gifgevaar. Al enkele jaren ben ik bij de longarts 
in behandeling met klachten waarvoor geen oorzaak genoemd kon worden. 
26 november 2013 moet ik de uitslag halen van diverse testen en ik zal zeker 
enkele uitgeprinte papieren meenemen, want misschien ligt hier de oorzaak. Ons 
huisdier de hond is ook onder behandeling van de dierenarts geweest met ziekte 
verschijnselen en huidklachten. Schandalig als dit de oorzaak is van alle ellende! 
De afgelopen zomer hebben er voor het laatst lelie’s en gladiolen gestaan! Nu de 
eerste twintig jaar mag dat niet meer!

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 14-04-2013
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Naam Rishu Slagter Datum Dit jaar (2013)
Provincie Drenthe Plaats Vledder
Melding Ik heb een caravan in Drenthe. Dit jaar is op het perceel naast mijn caravan een 

lelieveld gekomen waar de boer wekelijks een flinke hoeveelheid gif op spuit. Sinds 
een paar maanden heb ik longklachten, piepen en ‘vol’ zitten. Ik vermoed nu, na 
uitzending van Zembla, dat dit komt door blootstelling aan het gif. Ook is mijn
caravan in het voorjaar geteisterd door opwaaiend zand van het land.

Gemeld? Nee

Naam Frans van der Reyken Datum 03-12-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Den Burg
Melding Reeds eerder heb ik u melding gedaan van gebruik van landbouwgif in de zeer 

directe omgeving van bewoonde bebouwing. Ik vraag mij echter af hoe het zit
met het pellen van bloembollen, koppen van tulpen en schubben van lelies. Vlak 
voor deze werkzaamheden gebeuren, wordt flink gespoten en bollen hebben ook
opgenomen uit de grond. Het werk wordt vooral door kinderen gedaan (vanaf 7/8
jaar en ouder) en door veel Poolse arbeiders. Wat zijn de gezondheidsrisico’s voor 
deze personen? En hoe groot is de kans op gezondheidsschade?

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Voor- en najaar
Provincie Noord-Holland Plaats St. Maartensvlotbrug
Melding Er worden veel plantuitjes verbouwd op bollen grond 400 tot 500 ha en nu veel 

kool spitskool, rode groene en wittekool voor zuurkool en maar spuiten en telen op 
bollengrond met veel gif.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 22-07-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Abbenes, Langerak en omgeving
Melding In ons dorp is regelmatig een vreemde lucht aanwezig als boeren gif gespoten 

hebben, en de wind naar ons toe staat vanaf het land waar gespoten is. Soms is het
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Naam Johan Datum In 2013 minstens 13 x gespoten
Provincie Noord-Brabant Plaats Velp
Melding Aansluitend aan woonhuis percelen landbouw waar lelies worden verbouwd.

Al paar jaar. Vooral ‘s nachts wordt gespoten.
Gemeld? Nee

Naam Hillie Waning Vos Datum 18-06-2013
Provincie Overijssel Plaats Slagharen
Melding Er staan bijenkasten naast een veld koolzaad en lelies die regelmatig worden

bespoten. Foto genomen op 18-06-2013.
Gemeld? Nee, foto
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Provincie Noord-Holland Plaats Egmonderstraatweg, Egmond aan den 
Hoef

Melding Ik woon tegenover bollenland (Egmonderstraatweg). Er wordt heel veel gespoten. 
Met wat weet ik niet, maar ik denk met vergif. Ik heb 3 maal kanker gehad. Met mij
nog meer mensen in deze straat. Of het spuiten er iets mee te maken heeft weet ik 
natuurlijk niet, maar het zou zo maar kunnen.

Gemeld? Nee

Naam H.A. van Dijk Datum Regelmatig
Provincie Noord-Holland Plaats Callantsoog
Melding Wij wonen aansluitend aan de bollenvelden in Callantsoog. Regelmatig wordt 

het land bespoten met zuid-westen winden zodat wij van de ‘wolken’ gif mogen 
mee genieten. Is dit gevaarlijk?

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum -
Provincie Noord-Holland Plaats Vogelenzang
Melding Mijn dorp Vogelenzang ligt te midden van bollenvelden waar regelmatig gespoten 

wordt, het middel is mij niet bekend. Nu is het zo, dat mijn man en ik beiden de 
ziekte van Parkinson hebben en mijn naaste buurman de ziekte van Alzheimer! 
Toeval?? of het gevolg van het gifgebruik? Ik hoop op een verbod van landbouwgif.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 21-11-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Langs de Tiggellaan, Egmond aan den 

Hoef
Melding Langs de Tiggellaan een straat met woonhuizen ligt een bollenveld waar bollen 

worden geteeld en waar bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Welke is niet 
bekend.

Gemeld? Nee
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Naam Anoniem Datum 12-03-2014
Provincie Noord Holland Plaats Callantsoog
Melding Zoveelste keer gif spuiten dit jaar ,op dit moment wederom, 20 meter van 

woonwijk 12-03-2014 13.00 uur windkracht 3 oost gif waait zo de wijk in, was 
maar weer binnengehaald en ramen en deuren dicht, jammer van het mooie weer, 
noodgedwongen binnen zitten met zonnig weer!
Zie foto: sterk verouderd materiaal, geen afdekkappen boven de spuitmonden. 

Gemeld? Nee
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Naam Anouk Kragtwijk Datum 03-05-2013
Provincie Zuid-Holland Plaats Lisse
Melding Wij zouden in onze achtertuin graag een groentetuintje starten. Maar achter de tuin 

ligt een bollenveld. En op dat bollenveld wordt veel gespoten. Nou heb ik gelezen 
dat de middelen die worden gebruikt voor de bloementeelt, absoluut niet kunnen 
worden ingezet bij groenteteelt omdat het te giftig zou zijn. Maar het bollenveld ligt 
zo dichtbij onze tuin, dat de middelen ook op de planten en bloemen hier waaien. 
En dat betekent dus dat wij geen groentetuin kunnen maken. Dat is heel jammer. 
En gek. Vooral omdat wij een groentetuin wilde maken omdat we biologisch willen 
eten en onze voetafdruk op de planeet willen verminderen. Maar het paradoxale 
is dat de groente die in onze tuin wordt verbouwd, dan meer gif bevatten dan de 
groente in de supermarkt.  Dat maakt mij een beetje boos. Omdat wij zo op ons 
eigen erf niet kunnen doen wat we willen. En dan heb ik het nog niet gehad over de
gezondheidsschade die wij oplopen doordat we vaak in onze tuin zitten. Dat baart 
me echt veel zorgen.

Gemeld? Foto



65Zwartboek-Bollenteelt

Naam Anoniem Datum 20-02-2014
Provincie Drenthe Plaats Smilde
Melding Het toenemen van de bollenteelt in mijn omgeving en het daarmee verband houden 

van gifgebruik.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 20-02-2014
Provincie Flevoland Plaats Rutten
Melding Ca. 60 cm vanuit onze tuin en ca. 20 meter vanaf onze woning wordt regelmatig gif 

gespoten op bollen (diverse soorten lelies, tulpen, etc., aardappelen, uien. Familie 
en kennissen die op de tv uitzending Zembla (?) zijn zeer terughoudend met bezoek 
of kinderen hier te laten spelen. Wij hebben behoefte aan voorlichting en vooraf 
waarschuwing wanneer ( 24 uur) er gespoten zal worden. Ook graag info hoe ons 
te beschermen (netten). Wij begrijpen dat wonen in agrarische sector risico’s heeft, 
maar dit is zorglijk.

Gemeld? Nee

Naam Meta Datum 02-03-2014
Provincie Drenthe Plaats Dwingeloo
Melding Ik maak me zorgen over de “schoning” van een gewezen lelieveld, dat nu weer 

geschikt gemaakt wordt voor aardappels. Er wordt met iets gespoten wat bepaald 
niet fijn ruikt.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 03-03-2014
Provincie Noord Holland Plaats Noordwijk
Melding Onbegrepen klachten van luchtwegen (benauwd, druk op de borst, vermoeid, 

geïrriteerde ogen), in november 2011 en in november 2013 waarbij de klachten in 
november 2013 nu in februari maart 2014 nog steeds voortduren en betrokkene
zich onder behandeling heeft moeten stellen van een longarts.
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Naam J.Wijnja Datum 02-02-2014
Provincie Noord-Holland Plaats Julianadorp
Melding Hoe schadelijk is het als er op het land naast de boerderij gif wordt gespoten en wij 

op 15 meter afstand het gif kunnen ruiken? Onze paarden staan direct naast het 
bollenveld. En zijn hier regels voor?

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 17-02-2014
Provincie Overijssel Plaats Radewijk
Melding Een veld waarin gif was gespoten om lelieteelt mogelijk te maken. Wandeling langs 

het veld van 10 minuten zorgde voor klachten neus en luchtwegen. Vlak naast dit 
veld ligt een camping.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 18-02-2014
Provincie Zuid Holland Plaats Roelofarendsveen
Melding Ontsmetten (gassen) van tulpenbollen in bewaarcellen, voorafgaand aan de 

tulpenbroei. Deze gassen worden continu naar de buitenlucht geventileerd en 
omwonenden leven in een “gaswolk”. Datum: juli-aug-sept

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 19-02-2014
Provincie Limburg Plaats Milsbeek
Melding Ik heb zorgen om het gifgebruik ivm lelieteelt slechts ongeveer 25 meter van een 

woonwijk. [...] Dit vanwege de verhalen over het gebruik van metam-natrium voor 
deze teelt. Ik weet niet of dit ook werkelijk hier gebruikt is maar indien dat wel zo 
is, is het verschrikkelijk dichtbij tuinen, woningen en natuur. Het perceel is gelegen 
links [...] nabij de (ecologisch waardevolle) Teelebeek [...] het natura 2000-gebied de 
Sint Jansberg.

Gemeld? Nee

Zwartboek-Bollenteelt
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Sinds juni 2010 woonachtig aan rand van zo’n 25 hectare bloembollengrond in 
appartementencomplex met WTW installaties, waarvan luchtinlaatfilters binnen 
een maand zwart worden. Ook de ramen moeten regelmatig gewassen worden 
omdat er zwart zand tegenaan waait. Laatste spuiten: 27-02-2014.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 03-03-2014
Provincie Drenthe Plaats Dwingeloo
Melding 5000 liter Monam Certis uitgereden over een akker.

5 vaten van 1000 liter. Waarschijnlijk ter voorbereiding van bollenteelt.
Plaats: Veldweg, Dwingeloo   Datum: 27 februari 2014.

Gemeld? Ja: Informatie proberen te krijgen bij de gemeente over de toegestane hoeveelheden 
gif per hectare, maar bij de gemeente zegt men van niets te weten, ook niet welke 
regels er gelden. Ben doorverwezen naar de NVWA. Foto.

Naam Rob Sanders Datum 03-03-2014
Provincie Drenthe Plaats Elp
Melding Grondontsmetting voor de teelt van lelies, tegen mijn grens van mijn weiland dat 

bestemd is voor het weiden van paarden.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 04-03-2014
Provincie Drenthe Plaats Zorgvlied
Melding Binnenkort worden er lelies aangeplant achter Zorgvlied aan de Hogeweg.

Wij zijn vanuit PB verontrust over gifgebruik wat alleen nog in Nederland mag 
worden toegepast. Daarnaast zijn wij bezig met aanplant voor insecten wat ook 
langs de Hogeweg zal komen. Dit staat haaks op wat wij in onze omgeving willen.
Mij zijn allerlei gezondheidsproblemen bekend uit Wapse wat men niet kan 
verklaren. Daar staan de lelies vlakbij.

Gemeld? Nee
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heen waar argeloze bezoekers, recreanten overheen fietsten. De grens natuur en 
landbouw is keihard, alles dood, alles leven. Ik verbaas mij erover dat bij dergelijke 
bestrijdingsmiddelen geen waarschuwingsborden moeten worden geplaatst. Mijn 
ademhaling had er enorm onder te lijden.
Plaats: Wapserveen/Havelte.
Datum: 14-3 ingespoten 15-3 verstoven het natuurgebied in.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 10-03-2014
Provincie Noord Holland Plaats Ursem
Melding Boven een bollenveld werd gespoten omstreeks 10.40 uur.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 19-03-2014
Provincie Noord Holland Plaats Ursem
Melding Spuiten op een bollenveld naast het fietspad [...] richting Middenbeemster 

omstreeks 11.45 uur.
Gemeld? Nee. 

Naam Anoniem Datum 23-03-2014
Provincie Overijssel Plaats Hoge Hexel, gemeente Wierden
Melding Al een aantal jaren worden hier lelies geteeld, gedeeltelijk ook in waterwingebied 

voorheen was dit weiland. Er wordt ook gespoten bij wind en in het donker.Bij 
broeierig weer 2 keer per week.Dichts bij zijn veld is 50 meter van ons huis.Wij 
maken ons zorgen om alles wat leeft.

Gemeld? Nee

Naam Bakker Datum 24-03-2014
Provincie Drenthe Plaats Zorgvlied
Melding Ze gaan lelies naast mij in Zorgvlied planten op de Hogeweg naast het dorp 

Zorgvlied wat kunnen we hier mee doen?
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Naam A. Donker Datum 16-03-2014
Provincie Drenthe Plaats Vledder
Melding Op de rand van natuurgebied Holtingerveld is Metam-natrium ingewerkt op vrijdag 

14 maart. Het natuurgebied is een N2000 gebied met hoge natuurwaarden en 
bezoekersaantallen. Op zaterdag is door droogte verstuiving ontstaan met de wind 
volledig op het natuurgebied gericht en over het toeristisch fietspad
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Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 25-03-14
Provincie Noord Holland Plaats Ursem
Melding 25-3-2014 Koggenland Ursem, de Leet, omstreeks 11:30H werd volop gespoten 

boven een bollenveld.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 26-03-2014
Provincie Friesland Plaats Oosterstreek
Melding Zonder info naar de buurt is is gespoten op weideveld van [...]. Een bollenteler uit 

Boyl gaat lelies poten. Er ligt een camping tegenover het betreffende weiland. Ik 
kreeg info (mondeling) via een buurvrouw [...] uit Oosterstreek.

Gemeld? Nee

Naam Tonny Hendriks Datum 30-03-2014
Provincie Noord Brabant Plaats Langenboom
Melding Na een boer, die vorig jaar achter ons huis een bollenveld had, overtuigd te hebben 

van het gif in de grond en er gelukkig mee gestopt is, heeft nu voor ons huis een 
andere boer zijn akkers klaar gemaakt voor de bollenteelt. In de zomer worden die 
akkers wel 2 tot 3 bespoten met gif. Mijn vrouw met C.O.P.D. moet dan gedwongen 
binnen blijven. Komt ze toch buiten krijgt ze prikkelende lippen en uitslag. Ook 
vermoeden wij heel sterk dat de miskraam enkele jaren geleden hier mee te maken 
had. Onze dochter wordt sinds enkele jaren regelmatig gekweld door hoofdpijn. 
Zozeer dat ze vorig jaar gemiddeld 30% ziek van school is gebleven. Al met al is het 
verschrikkelijk dat wij, omdat we in het buitengebied wonen, moeten lijden voor 
die boeren, die alleen maar aan hun dikke portemonnee denken. Hopend, dat de 
regering hier heel snel iets aan kan doen. Met vriendelijke groet, Tonny.

Gemeld? Nee
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Naam Anoniem Datum Vele malen
Provincie Noord-Brabant Plaats Lieshout, Bosrand
Melding Veelvuldig bespuiten aardbeienveld.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Hele zomer vanaf vroege voorjaar
Provincie Gelderland Plaats Overasselt
Melding Wij wonen naast een appel- en perenboomgaard, die onze tuin aan drie kanten 

omzoomt. Daar wordt gespoten met onbekend spul. Ik ben astma patiënt en maak 
mij zorgen.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Zomer 2011
Provincie Gelderland Plaats Neerijnen
Melding Namens een aanwonende geeft de Gelderse Natuur en Milieufederatie deze melding 

door. De aanwonende wil perse anoniem blijven. De fruitteler zet zijn spuit alleen 
uit als hij de aanwonenden ziet. Anders spuit hij gewoon zonder spuitzones in acht 
te nemen. Wat valt hier tegen te doen? Kinderen willen gewoon buiten spelen. 
Welke risico`s lopen de kinderen? Als er in de boomgaard gespoten is, mag je er 
24 uur niet komen. Voor omwonenden is niets geregeld. De aanwonenden wonen 
er al 25 jaar. Hebben zij nu iets onder de leden? Zie de blootstellingsrisico`s 
van aanwonenden bij de grootschalige sojateelt in Zuid-Amerika (zie VPRO 
documentaire in 2011 cq 2012). Waarom wordt de fruitteler niet verplicht gesteld 
een spuitcabine te gebruiken?

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 07-03-2012
Provincie Gelderland Plaats Neerijnen
Melding De Gelderse Natuur en Milieufederatie doet een melding namens een aanwonende 

bij het fruitperceel aan de Waalbanddijk van fruitteler [...] te Neerijnen. Volgens de 
melder trekt deze fruitteler [...] zich bij het spuiten niets aan van windrichting,
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Naam Anoniem Datum De hele zomer
Provincie Gelderland Plaats Dreumel
Melding Hoe giftig zijn de middelen die gebruikt worden in de fruitteelt en hoeveel meter 

moet een boomgaard van een woonhuis liggen?
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum -
Provincie Gelderland Plaats Batenburg
Melding Onze woning staat op een afstand van 15 meter van een perceel met appelbomen 

die regelmatig worden bespoten met middelen. Welke middelen dit zijn, is ons 
niet bekend, maar de boer gebruikt wel een spuitkap. Hij spuit tegen insecten en 
schimmels en onkruiden. Zou dit voor ons mogelijk schade op kunnen leveren? 
Soms ruiken we gif als we in onze tuin staan. Soms spuit de boer ‘s nachts, 
waarschijnlijk omdat het dan niet waait. Kan het kloppen dat er soms bemesting 
wordt gespoten wat door het blad kan worden opgenomen?

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Alle data vanaf 2006 (sinds wij er wonen 
en daarvoor ook al)

Provincie Zeeland Plaats Hengstdijk
Melding Er wordt in de boomgaard achter ons om de 2 weken met gif gespoten. We wonen 

op 2 meter hiervandaan. We hebben al gevraagd via mail of we een waarschuwing 
kunnen krijgen via sms als ze gaan spuiten zodat we alles binnen kunnen halen 
(honden, was, etensbakken, water) en de ramen dicht overal maar dat was niet 
mogelijk. Ook kon geen rekening gehouden worden met de windrichting. We 
kregen door wanneer het ongeveer kan gebeuren en verder was het toegestaan 
gifvergunning geloof ik. Dit is alleen in de winter niet, verder altijd.

Gemeld? Nee

Naam M. Wilschut Datum O.a. 14 juni 2013
Provincie Groningen Plaats Kommerzijl, Wigbold van Ewsumstraat

80

windsnelheid en spuitzone. Omwonenden worden ook niet vooraf gewaarschuwd 
om hun ramen te sluiten. De NVWA heeft nog nooit een handhavingsonderzoek 
uitgevoerd. De fruitteler intimideert de omwonenden als zij klagen.

Gemeld? Ja; Niets.

Naam Anoniem Datum 10-10-2013
Provincie Gelderland Plaats Geldermalsen wekelijks
Melding Teveel gifgebruik bij fruittelers bij mij in de buurt en bij een aangrenzend 

volkstuinencomplex.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Dagelijks
Provincie Gelderland Plaats Boomgaarden [...] te Ingen
Melding Het veelvuldig bespuiten van appel- en perenboomgaarden in mijn directe 

omgeving vanaf april tot dat het fruit geplukt kan worden. Soms wel 2 x per dag. Ik 
woon zeer dicht bij deze boomgaarden. Sommige zijn afgeschermd door een (niet 
dichte) beukenhaag, sommige zijn echter geheel niet afgeschermd.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Zomer 2013
Provincie Groningen Plaats Kommerzijl
Melding Ik woon pal achter een appelgaard, appelboer. Wanneer ze met “iets” spuiten 

regent het een hele vieze geur in mijn tuin. Dit gebeurt meerdere malen per jaar. 
Mijn buurvrouw gaat binnen zitten wanneer ze dit doen, ik loop zelf ook naar 
binnen, en een andere buurvrouw maakt zich hier ook zorgen om. We zijn ook naar 
deze appelboer toe gegaan om hier vragen over te stellen, maar zij geven aan met 
minimale hoeveelheden gif te sprenkelen. Ook gaven ze aan dat de geur die ik rook 
mest zou kunnen zijn.

Gemeld? Nee
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Melding Mijn achtertuin grenst aan een appelgaard en met regelmaat stuift er gif en 
kunstmest over de barrière van een rijtje elzen en mijn schutting mijn tuin in. Ik 
heb het al eens over mij heen gehad en mijn buurvrouw ook. Bovendien stuift het 
op mijn planten (ik kweek groente en fruit).

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Verschillende data
Provincie Gelderland Plaats Huissen
Melding Maak me zorgen over onze gezondheid door soms 4 x per week spuiten tegen 

schimmels, insecten, teveel knoppen en dergelijke, op appels en peren. Dit gebeurt 
ten noorden van ons kavel op ca 20/25 meter door fruitteler [...] in Huissen.  Ten 
westen van ons kavel wordt eveneens gespoten op appels door fruitteler [...] te 
Angeren. Hij houdt er een ander beleid op na want heeft er geen peren waardoor we 
hem soms weken achtereen niet zien. Ten oosten en zuiden
liggen akkers van verschillende eigenaren. De ene keer bieten en dan weer tarwe.  
Met wat er gespoten wordt is ons niet bekend.

Gemeld? Nee

Naam Christ Goossens Datum Gedurende de spuitperiode van april t/m 
november

Provincie Utrecht Plaats ‘t Goy
Wat er in de bloem(bollen)teelt gebeurt wat spuiten met vergif betreft vindt op 
dezelfde wijze, zo niet erger plaats in appel- en perenteelt. Meer dan 30 keer per 
jaar wordt week in week uit met herbiciden, pesticiden en insecticiden gespoten. 
In geval van schurft elke dag. Veelal met Captan, verdacht kankerverwekkend te 
zijn en in de griendteelt verboden. Spuiten gebeurt zijwaarts dan wel opwaarts 
waardoor veel nevels boven de boompjes uitkomen en met de wind verwaaien naar 
omstanders en woningen van omwonenden. Veel huizen staan hier in de gemeente 
Houten op enkele meters van deze boomgaarden, zelfs op enkele meters van
dorpskernen i.p.v. de door de Raad van State veilig geachte afstand van 50 meter. De 
gemeente Houten betrekt de volksgezondheid niet in haar beleid omdat de effecten
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Gemeld? Ja; gemeente vindt de wijngaard prachtig en gedoogt alles wat daar gebeurt. Ze 
houden ons aan het lijntje, sturen ons van het kastje naar de muur en doen NIETS.

Naam Bertwin van der Lippe Datum 27-02-2014
Provincie Gelderland Plaats Kesteren
Melding Wij hebben een fruitteeltbedrijf in Kesteren en proberen fruit te telen volgens 

de wettelijke normen en de bovenwettelijke eisen van retailers. Wij doen dit met 
behulp van diverse biologische hulpmiddelen.
Tevens proberen wij een kleine boterham te verdienen. Hoeft geen dikbeleg te zijn 
ook al werk ik ongeveer 80 uur per week en heb ik eigenlijk te weinig tijd voor 
mijn gezin. Mijn vrouw werkt ook. We willen tenslotte ook nog een midweekje op 
vakantie per jaar. Bedankt voor deze en alle andere acties van jullie mede namens
mijn vrouw en kinderen. Een afspraak maken op ons bedrijf mag altijd. Ik laat 
graag zien hoe mooi ons vak is en hoe veel mensen genieten van onze prachtige 
boomgaarden.
Met vriendelijke groet, Bertwin van der Lippe.

Gemeld? Nee. 

Naam Anoniem Datum 20-02-2014
Provincie Gelderland Plaats Overasselt
Melding Wij wonen naast een appel en peren boomgaard, die onze tuin aan drie kanten 

omzoomt. daar wordt gespoten met onbekend spul. ik ben astma patiënt en maak 
mij zorgen.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 04-11-2013
Provincie Groningen Plaats Kommerzijl
Melding Eerder heb ik ook een melding gedaan over de appelboer, maar ik was nog wat 

vergeten. Ik liep door het Kommerzijlster park, waar ze met gif aan het strooien 
waren. Een hele sterke nare teerachtige lucht hing er over het park heen. Naast het 
betreffende weiland, waren zelfs kinderen aan het spelen, die zich niets van die geur 
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Melding van grootschalig vergif spuiten op de gezondheid van burgers niet bekend is. Zolang 
alles juridisch in orde is mag de fruitteler doen wat hij wil. Probleem is dat van 
handhaving en toetsing van de spuitpraktijk in de boomgaarden ter plaatse geen 
sprake is en dat is juist waar burgers het risico en de overlast ondervinden. Deze 
vorm van fruitteelt verdient tenminste evenveel aandacht als de bloem(bollen)-
teelt, temeer daar dat fruit ook nog gegeten wordt!

Gemeld? Ja: in plaats van op onze problemen in te gaan, ziet de gemeente ons als 
tegenstanders en wordt alles in het werk gesteld de fruitteler niets in de weg te 
leggen en alles ten gunste van hem uit te leggen. Burger heeft geen andere keus dan 
via de rechter aandacht voor zijn gezondheidsrisico te krijgen. Ik heb ook een
reactie aan de Gezondheidsraad gestuurd die ik u graag wil sturen en verder kunt u 
alle stukken krijgen die u nodig acht (bezwaarschriften/RvS stukken/etc.)

Naam Anoniem Datum Donderdag 4 juli 2013
Provincie Utrecht Plaats Rand Wijk bij Duurstede
Melding Spuiten fruitteelt (peren) met wind tot dicht bij de openbare weg.
Gemeld? Nee

Naam Mandy Vermanen Datum 2010, 2011, 2012, 2013
Provincie Noord-Holland Plaats Wognum
Melding Onze overbuurman heeft een wijngaard, hij zegt biologisch te zijn maar spuit 

ondertussen volop met bestrijdingsmiddelen. Hij heeft zijn wijngaard te dicht 
aangeplant bij het huis van zijn buren (3 m). Dit huis en de tuin worden steeds 
gratis mee gespoten ook schroomt hij niet om te spuiten bij harde westenwind 
waardoor wij hele wolken bestrijdingsmiddel tegen het huis aan en de tuin in zien 
gaan. Ondertussen heeft hij ook 5 chalets neergezet midden in de wijngaard. Deze 
zijn voor de verhuur aan toeristen en is zijn zoon (illegaal) een restaurant met terras 
begonnen. Ook dit restaurant met terras ligt midden in de wijngaard. Wij hebben 
op internet gekeken maar de verplichte afstanden worden bij lange na niet gehaald. 
Er is bij de gemeente al volop geklaagd, zij sturen ons van het kastje naar de muur 
en doen ondertussen niets.
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en het gifspuiten aantrokken. De geur bleef heel lang in mijn neus hangen en sloeg 
op mijn ogen. Toen ze gif spoten deden ze dit met de wind gericht op Kommerijl 
en aan de andere kant van het dorp rook ik het nog. Het is het weiland grenzend 
aan het sportveld, en er het parkpad loopt langs dit weiland. Van wie dit stuk land is 
weet ik niet, anders was ik er wel naartoe gegaan om dit aan te geven!!!

Gemeld? Nee

Naam Christ Goossens Datum 28-11-2013
Provincie Utrecht Plaats ‘t Goy
Melding Concrete meldingen zijn (van april t/m november): - vergif op de ramen van mijn 

woning op 21 meter van boomgaard 16 meter van erfgrens en van de buren en onze 
auto’s - vergif te ruiken aan de achterkant van onze woningen - drie kankergevallen 
welke niet direct gerelateerd kunnen worden maar waarvan wel het vermoeden 
bestaat dat chronisch blootstelling aan vergif hier de oorzaak van is - branderige 
tranende ogen, droge kuch, voortdurende en langdurige hoofdpijn, plakkend 
wasgoed, luchtwegproblemen bij verblijf buiten tijdens spuiten - fietsen door 
wolken gif op fietspaden en wegen in het buitengebied van Houten, waar peuters 
met hun moeders, schoolgaande jeugd en veel recreanten dagelijks rondfietsen en 
waar ondertussen gespoten wordt in boomgaarden die pal aan de routes liggen 
(NB Houten gaat weer op voor fietsstad van het jaar!) - 14 dagen verbod op spuiten 
voor de oogst wordt niet nageleefd, sterker nog er wordt gespoten terwijl plukkers 
(arbeidsmigranten zonder enige bescherming) in de boomgaard aan het plukken 
zijn, 20 september - aanvankelijk zonder de benodigde vergunningen en nog steeds 
niet conform het bestemmingsplan aangelegde boomgaard.

Gemeld? Ja



89

Kwe
kerij

88



91Zwartboek-Kwekerij

worden), gezinnen te voet en op de fiets begeven zich nietsvermoedend door 
gifnevel en wij, als buren met dieren op het erf, krijgen gif over ons heen.

Gemeld? Ja: van hot naar her gestuurd. Gemeente, NVWA, Dienst Regelingen, 
Contentspecialist, CTGB en uiteindelijk bleek de NVWA zonder dat men dit wist, 
toch verantwoordelijk te zijn voor de handhavende rol in deze kwestie. Men heeft 
mij doorverwezen naar www lei.dlo.nl/publicaties/pdf/20.11/20.11-091. U begrijpt 
dat je hier als burger vrij machteloos staat en de indruk krijgt dat de economie 
voorrang heeft op het welzijn van de burger.

Naam Guido Sparreboom Datum 29-01-2014
Provincie Noord-Brabant Plaats Wernhout
Melding Mijn hond kan niet van het erf in het voorjaar, zomer of herfst omdat hij zoveel 

jeuk aan zijn poten krijgt dat hij er in gaat bijten en aan likken. Ik zelf heb jaren 
eczeem aan mijn kuiten en het gaat niet meer weg. Mijn gezicht is ook vandaag 
weer helemaal rood als ik in de tuin heb gewerkt en dat heb ik anders alleen met 
verf of andere sterke middelen. Mijn buurman heeft zijn nevel herhaaldelijk elk 
jaar met de wind over onze groentetuin laten komen en het gaat hier om Roundup 
of ander bestrijdingsmiddel. Mijn vader is 20 jaar terug al een keer over zijn hele 
lijf verbrand door een chloor middel Shell DD en heeft nergens gehoor gekregen. 
Mogelijk is dit nu uit de handel Men denkt vaak bij bestrijdingsmiddelen aan 
bloembollen maar in de boomteelt wordt ook veel gespoten.

Gemeld? Nee

Naam O.G. de Valk Datum 07-05-2013
Provincie Noord-Brabant Plaats Schaiksedijk, Riethoven
Melding Het bosperceel waar wij veelal verblijven, (Schaiksedijk, Riethoven), grenst 

aan een ca. 12 ha grote kwekerij van coniferen, taxus en buxus. Alleen al op dit 
perceel wordt het hele jaar door (behalve in de winter), een grote hoeveelheid aan 
bestrijdingsmiddelen gebruikt, dikwijls 2 à 3 maal per week. Er wordt niet gekeken 
naar de weersomstandigheden. Controle hierop is er niet. In de naaste omgeving 
(Eersel, Riethoven, Steensel en Bergeijk), bevinden zich honderden ha met 
soortgelijke begroeiingen waar op dezelfde wijze wordt gewerkt. Ik maak me
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Naam Anoniem Datum 19-02-2014
Provincie Gelderland Plaats Alle boomkwekerijen rond Opheusden 

en Dodewaard
Melding Wij wonen te midden van de boomkwekerijen. Daar groeit geen sprietje gras of 

onkruid. Er wordt veel en vaak gespoten. Ik maak me daar ernstig zorgen over. 
Ik heb geen idee over regels en ik heb dus ook geen idee of ze overtreden worden. 
Maar het op grote schaal wegspuiten van alles dat leeft en bloeit lijkt me zeer 
ongezond.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 25-05-2013
Provincie Overijssel Plaats [...] Hengelo
Melding Er wordt bij onze buurman boomkwekerij [...] met een grote hoeveelheid 

bestrijdingsmiddelen gespoten dmv machines met grote armen van boven naar 
beneden en veel erger nog; van beneden naar boven (hoogte bomen ca. 4 à 5 m 
of soms hoger). Het gif wordt dan met kracht van beneden naar boven geblazen 
met een ventilator en gaat ver over boomtoppen heen en wordt met de wind 
meegenomen richting ons erf en recreanten zoals wandelaars, fietsers, 
ruiters, scouting-groepen e.d. We hebben de eigenaar en werknemers regelmatig 
aangesproken dat men rekening moet houden met wind, windrichting, niet hoger 
dan 50 cm. boven boomtoppen sproeien e.d. maar dan krijgen we opmerkingen 
als ”wij moeten ook kunnen werken” of ”wij moeten ook verder” of ”we kunnen 
geen rekening houden met elke windvlaag” of ”maximaal 50 cm. boven het gewas 
uitkomen geldt niet voor ons”. Uiteindelijk heeft men 1 maand geleden treurwilgen 
aangeplant om als buffer te dienen (duurt misschien wel 10 à 20 jaren voordat deze 
een gedeelte van het gif opvangen) en belooft men zo veel mogelijk rekening te 
houden dat wij in de windrichting wonen. 
Echter het spuiten van bestrijdingsmiddelen zal doorgaan, het is bijna nooit 
windstil, het gif wordt als een gifwolk door de wind meegenomen over bestaande 
bomen (wij grenzen aan een gebied van landgoederen waar zich veel recreanten 
bevinden en waar Landschap Overijssel veel grond beheert en waar geen 
bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen
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Naam Anoniem Datum 21 augustus 2013 rond 11 uur ‘s ochtends
Provincie Zuid-Holland Plaats Pijnacker
Melding De buurman gebruikt lookextract met Actara waar thiamethoxam in vermengd is 

voor zijn chrysanten. Wat eerst ruikt naar ontstoken lucifer, later naar knoflook. 
Wij worden suf en duizelig, lage bloeddruk. Wij maken ons zorgen over
neurologische schade op lange termijn en onvruchtbaarheid. Bij de vorige teelt 
zijn we noodgedwongen uit ons huis gevlucht en lang ziek gebleven en moesten 
noodgedwongen uitzieken op een logeeradres bij een van de ouders. Want tijdens 
het spuiten waren wij deze middag niet thuis en hadden wij per ongeluk de roosters 
open laten staan om ons huis te luchten. Ons huis staat op nog geen 7 meter van 
de kas. En er wordt met open kas-ramen gespoten bij weinig wind, die precies van 
de kas af komt. Dus continue aanvoer van die lucht mijn kierende woning in. Ik 
probeer het huis te isoleren, maar ik moet ook wel adem kunnen halen zonder ziek 
te worden.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 19-02-2014
Provincie Gelderland Plaats Dodewaard en Opheusden
Melding Wij wonen temidden van de boomkwekerijen.

Daar groeit geen sprietje gras of onkruid.
Er wordt veel en vaak gespoten.
Ik maak me daar ernstig zorgen over.
Ik heb geen idee over regels en ik heb dus ook geen idee of ze overtreden worden.
Maar het op grote schaal wegspuiten van alles dat leeft en bloeit lijkt me zeer 
ongezond.

Gemeld? Nee

Zwartboek-Kwekerij

hierover grote zorgen. Er worden ook buitenlandse krachten gebruikt die zonder 
bescherming regelmatig met een handpomp gif over de gewassen sproeien.

Gemeld? ?
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Naam Anoniem Datum Hele maand juli en augustus
Provincie Noord-Holland Plaats Hoogwoud
Melding Achter ons huis staan uien die tijdens de groei dagelijks werden besproeid met 

gif (geen idee wat voor gif) Als de wind onze richting stond rook je het wel. Wij 
vroegen ons af of dit kwaad kan voor onze gezondheid en die van de dieren. 
Overigens ligt het perceel aan een ecologische verbindingszone.

Gemeld? Nee

Naam Jac van Loosbroek Datum 30-06-2013 tot 28-09-2013 wekelijks
Provincie Drenthe Plaats Emmen
Melding Van 30-06-2013 tot 28-09-2013 wekelijks bespuitingen van aardappelen.
Gemeld? Nee

Naam Arnoud Droogh Datum 20-02-2014
Provincie Overijssel Plaats Balkbrug
Melding Aardappelen worden tot aan de heg, elke week, gesproeid en daarna heb ik last van 

mijn slijmvliezen. Plus: Door de onkruidverdelger op het andere buurland laten 
in mijn boomgaard de bomen hun bladeren vallen. Daarom bomen met fruit en 
nauwelijks blad. Hoe gezond kan mijn fruit nog zijn? Plus: waarom moet ik van 
mijn buren afhankelijk zijn of ik buiten kan zitten? Dat is echt geen doen met die 
stank! We zijn blij als de keuze weer op mais is gevallen. Zelfs de muur van 3 meter 
hoog is beter dan al dat gif!

Gemeld? Nee

Naam Anthonia van Rappard Datum Vorige week nog. Dus zo rond 25 
september.

Provincie Zeeland Plaats Geersdijk
Melding Wij zijn omringd door landbouwgrond. Zeker 6 tot 7 maal per seizoen wordt er met 

grote machines in dampvorm gif gespoten op deze gronden. Het stuift overal heen.
Gemeld? Nee
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Melding We wonen midden tussen akkers met bieten, aardappelen en mais. De akkers en 
ook het sproeien beginnen op 15 meter van ons huis. De boeren/loonwerkers zijn 
aardige en redelijke mensen, maar ze zien er absoluut geen gevaar in. We willen 
best aannemen dat het toegelaten stoffen zijn die ze gebruiken en dat ze binnen 
de normen blijven. Maar we hebben geen idee wat ze spuiten, wanneer ze dat 
mogen spuiten, wat de risico’s zijn en wat de aanbevolen gedragsregels zijn. Ramen 
dicht? Afzuiging uit? Niet wandelen? En hoe lang? Voor informatie hebben we 
gebeld met ministerie en andere organisaties die zorgen voor beleid, informatie en 
handhaving zoals CTGB en NVWA. Conclusie vrij vertaald: er is geen centraal punt 
waar boeren gifgebruik moeten melden, op de spuitwagen staat geen herkenbare 
code, als je wilt weten wat er gespoten wordt, moet je het aan de boer vragen, maar 
die hoeft het niet te vertellen. We hebben dus geen specifieke klachten tegen de 
boeren in de buurt. Wel vinden we het raar dat je alleen op vrijwillige basis van een 
belanghebbende kunt horen wat er gespoten wordt.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 05-09-2013
Provincie Drenthe Plaats 2e Valthermond
Melding Woon tussen akkervelden (aardappels, bieten, tarwe etc.) Ook hier wordt zeer 

regelmatig gespoten en de akkers grenzen aan mijn huis. Wat betekent dit voor dit 
voor de gezondheid?

Gemeld? Ja; Men schreef mij dat hier geen regelgeving voor was. Wel m.b.t doelgewassen, en 
andere zaken maar niet t.a.v. omwonenden.

Naam Bollenboos Datum Juni 2013
Provincie Drenthe Plaats Diever
Melding Tijdens de naschoolse opvang, om ongeveer 16.00 uur, is op naastgelegen veld 

van de gemeente een giftrekker geweest en heeft het aardappelveld bespoten. 
Afgesproken is om niet tijdens schooltijden te werken, daar hoort de buitenschoolse 
opvang kennelijk niet bij. Kinderen de rest van de zonnige dag binnengespeeld.

Gemeld? Ja; nog niets.
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Naam Anoniem Datum 30-05-2013
Provincie Overijssel Plaats Westerhaar
Melding Als er gif gespoten wordt op de akker direct naast ons huis, wordt er door de boer 

niet vooraf melding van gemaakt. (dan zou je tenminste op tijd de ramen dicht 
kunnen doen).

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 07-09-2013
Provincie Gelderland Plaats Nijmegen
Melding Vandaag 7 augustus, las ik toevallig in de Gelderlander pers /Binnenland, een groot 

artikel over eventuele schadelijkheid voor de volksgezondheid van gebruik door 
inademing en aanraking van landbouwgif. Citaat: Tot nu toe is nog nauwelijks 
Nederlands onderzoek gedaan naar de mogelijke gezondheidsschade die men 
kan oplopen wat betreft inademing of aanraking van landbouwgif. Iets wat ook 
landbouworganisaties en de gewassenbestrijdingproducenten niet bevalt. Agrodis, 
de brancheorganisatie van de distributeurs van gewasbestrijdingsmiddelen 
in Nederland heeft vragen over de gezondheid van de omwonende. Ook 
landbouworganisatie LTO zegt behoefte te hebben aan het onderzoek. Niet alleen 
vanwege het belang van omwonenden, maar ook vanwege die van ondernemers, 
hun medewerkers en hun gezinnen. Ook zij worden blootgesteld aan deze 
middelen, zegt Sjaak Langeslag, kenner gewasbescherming, bij LTO. Ook dit 
krantenartikel kan mogelijk een bijdrage leveren voor verder onderzoek en over
de schadelijkheid van landbouwgif voor de volksgezondheid. Mijn gemotiveerde 
klacht naar het CTGB toe is ook dat er nauwelijks onderzoek gedaan is naar de 
mogelijke gezondheidsschade van alle bestaande bestrijdingsmiddelen, die nu 
door het CTGB zijn toegestaan. Ook de leden van de Tweede Kamer en ook de 
staatssecretaris van Volksgezondheid, hebben het nu niet over de risico’s en er is 
nauwelijks onderzoek gedaan voor eventuele schade voor de volksgezondheid.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 19-11-2013
Provincie Drenthe Plaats Nieuw-Schoonebeek

Zwartboek-Voedselgewas



101Zwartboek-Voedselgewas

Naam Anoniem Datum 12-08-2013
Provincie Drenthe Plaats Bunne
Melding Besproeien aardappelland, met redelijk harde wind. Gelegen aan het 

Eekhoornsloopje.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum regelmatig
Provincie Drenthe Plaats De Groeve, Pelincksweg
Melding Wij hebben een heerlijke tuin, waar onze dochters van harte kunnen spelen. Ook 

verbouwen we groenten in onze eigen moestuin.
Aangrenzend zijn 2 grote akkers, waar bieten en tarwe op verbouwd wordt. Soms 
ook aardappelen. Ik zie regelmatig de tractoren met spuitinrichtingen over de 
akkers rijden en ik kan het gif dat ze spuiten ook ruiken. In hoeverre heeft dit 
gevolgen voor onze eigen gezondheid (vooral van mijn dochters) en voor de groente 
en het fruit dat we zelf verbouwen? Moet ik er maar blind op vertrouwen dat alles 
goed geregeld is? Ik koop en kook ook alleen biologische groente en vlees. Komt 
het gif dan via deze achterdeur (achtertuin) toch nog in ons voedsel en lichamen 
terecht? Ik maak me hier grote zorgen om, vooral omdat er zo weinig informatie 
over te verkrijgen is wat er specifiek op deze akkers gebeurt.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 14-06 en in het vroege voorjaar
Provincie Drenthe Plaats Wateren
Melding Het zaaien en bespuiten van mais bij een windkracht boven 3. Reststoffen van deze 

troep zit ik op mijn erf in te ademen. Ben imker en de helft van mijn volken hebben 
het niet overleefd, deze winter.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 10-06-2013
Provincie Drenthe Plaats Diever
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Naam Annette Lemaire Datum Sinds 1978
Provincie Drenthe Plaats Om ons heen
Melding Al jaren vraag ik me af wat wij binnenkrijgen aan landbouwgif. Wist nooit waar ik 

kon informeren. Sinds 1978 wonen we tussen de gifakkers. Als ik van tevoren wist 
van het gebruik van landbouwgif was ik hier nooit naar toe verhuisd. Het wordt 
eufemistisch: gewasbescherming genoemd....

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Enkele jaren
Provincie Drenthe Plaats Ruinerwold
Melding Bij ons achter het huis, tevens naast de volkstuinen, staat mais, een paar jaar geleden 

lagen er overal dode bijen op ons terras. Ook hebben wij zelf een groentetuin, is 
dit veilig? Er wordt uiteraard gif gespoten en ik neem aan dat de boer de regels 
niet overtreedt maar ik vind het niet fijn om regelmatig die grote sproeiarmen met 
gif vlak langs mijn tuin te zien rijden. Hoe veilig is dit??? Er komt de laatste paar 
jaar angstvallig veel kanker voor in het dorp, kan dit iets te maken hebben met de 
landbouw? Bij de controle op borstkanker waren er vorig jaar 14 personen met 
kanker, waaronder ik zelf. Kan ik hier ergens informatie over vinden?

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Medio mei
Provincie Drenthe Plaats Hollandscheveld, buitengebied
Melding Na de ruilverkaveling in buitengebied Hollandscheveld, veel veeteeltgebieden 

veranderd in landbouwgebied. Gerstvelden en aardappelvelden worden intensief 
met gif bespoten. Geur blijft dagenlang hangen. Wind stond in een aantal gevallen 
rechtstreeks naar onze woning (en onze moestuin). Na het spuiten wekenlang geen 
vlinders en bijen meer gezien. Gemeld bij gemeente Hoogeveen, maar die wisten 
niet goed wat ze met de melding aanmoesten!

Gemeld? Ja; Zou doorgegeven worden. Verder niets meer vernomen. Ben van plan volgend 
jaar monsters te nemen als er weer gespoten wordt. Ik vermoed dat er verboden 
middelen zijn gebruikt.
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Melding Er werd gif gespoten op een aardappelveld direct naast de basisschool. Het moment 
van spuiten was bij het uitgaan van de school. Mijn kleindochter voelde druppeltjes 
op haar blote armen. Het perceel waarop is gespoten is eigendom van de gemeente. 
Deze verhuurt het met dien verstande dat tijdens schooltijden niet gespoten mag 
worden. Schooltijd loopt tegenwoordig door de BSO tot 18.00 uur door.

Gemeld? Ja; het is bij de schoolleiding gemeld. Deze was niet blij en gaat ermee naar de 
gemeente.

Naam A. Donker Datum 03-06-2013
Provincie Drenthe Plaats Vledder
Melding Op de foto is drift vanuit een spuitarm te zien.
Gemeld? Nee, foto 

Naam Anoniem Datum 27-05-2013
Provincie Drenthe Plaats Eext
Melding De akker achter ons huis wordt bijna wekelijks bespoten. Dit jaar groeien er bieten. 

Laatste spuitactie was 27 mei 2013.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 26-05-2013
Provincie Drenthe Plaats -
Melding De buurman is akkerbouwer en spuit regelmatig met landbouwgif, soms met 

harde wind. In ons land staan paarden waarvan ook nog een drachtig, wat zijn de 
gevolgen voor zowel het land als de dieren. Het ene jaar verbouwt hij aardappels, 
dan moet hij soms wel 1x/week spuiten, dan weer gerst of mais, maar ook dan 
moet hij minimaal twee keer spuiten.  Ook de randen, bij ons land langs, spuit hij 
regelmatig, soms met MCPA of MCPP, maar ook met Roundup.  Als hij dit gaat 
maaien dan heeft niemand er last van maar dat is te veel werk. Ik snap dat het voor 
hem zijn inkomsten zijn, maar dat onkruidbestrijding op deze manier moet?

Gemeld? Nee
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Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 03-05-2013
Provincie Drenthe Plaats Eext
Melding Er wordt met een verstuiver een bestrijdingsmiddel uitgesproeid over pas 

opgekomen graan.  Dit is pal op onze tuin; +/- 2 à 3 meter afstand. Tijdens het 
sproeien waait de wind onze kant op. Als je aan de rand van de tuin staat, voel je de 
gifdruppeltjes als kleine regendruppeltjes op je huid. We durven niet in de tuin te 
zitten en sluiten deuren en ramen uit voorzorg.

Gemeld? Nee

Naam Carin Vermeulen Datum 16-04-2013
Provincie Drenthe Plaats Vledderveen
Melding Mijn paarden staan op een stuk land in Vledderveen (Drenthe) dat wordt omgeven 

door weilanden met daarachter bos. De melkveehouder die deze weilanden pachtte 
van de Maatschappij van Weldadigheid mocht daar niet uitbreiden omdat het land 
aan het bos grenst. Deze boer is inmiddels verhuisd en nu is het land verpacht aan 
een aardappelteler. Er is inmiddels twee keer gespoten, het gras en de grond zijn 
dood. Er komen pootaardappelen die dus zeer frequent bespoten zullen worden.
Ik begrijp niet dat het bos enerzijds beschermd wordt tegen de amoniakuitstoot van 
een melkveebedrijf om vervolgens de gifdampen van aardappelteelt vrij spel te
geven. Er is nu al gespoten terwijl het hard waaide. Ik heb dit gemeld bij de NVWA 
maar geen reactie gekregen.Ik heb contact opgenomen met de gemeente. W.b. 
die bescherming van het bos zouden er voor veeteelt en landbouw andere regels 
gelden, en w.b. het spuiten met harde wind, dat wordt aan de teler zelf overgelaten. 
Die moet zich houden aan de voorschriften op de verpakking van het te gebruiken 
middel. Niet te controleren dus. Ik voer mijn paarden biologisch, ik beheer mijn 
stukje land biologisch maar ik moet blijkbaar het gif van de buren accepteren, en 
aanvaarden dat mijn dieren het bij elke ademtocht binnen krijgen.

Gemeld? Ja, niets.

Naam Karin Oosterhof Datum -
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Naam Anoniem Datum 11-06-2013
Provincie Drenthe Plaats Eext
Melding Spuiten en slikken 11 juni - zie foto’s boven.
Gemeld? Nee

Naam Stichting Bollenboos Datum 14-05-2013
Provincie Drenthe Plaats Uffelte
Melding Spuitmachine op een aardappelveld, de spuitbomen zijn in operationele stand 

tientallen meters breed. In theorie is het mogelijk om een spuithoogte van 50-
80 cm aan te houden, in praktijk echter rijdt de machine over een veld en geeft 
iedere hobbel of bocht die de machine passeert een uitslag van de spuitboom ver 
boven deze spuithoogte. Dit kan niet worden getoetst en wordt niet gehandhaafd. 
In Uffelte is gespoten op korte afstand (de straat oversteken, 20 meter) van de 
Drentse Hoofdvaart, de kans op verwaaiing en dus vervuiling van middelen in het 
oppervlaktewater, is aanzienlijk.
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niezen). Boeren zelf noemen landbouwgif botweg vergoelijkend 
‘gewasbeschermingsmiddel’ - een en ander om burgers met gezond verstand zand in 
de ogen te strooien (waar komt anders ook de uitdrukking ‘boerenbedrog’ vandaan, 
nietwaar). De varkensboer beschikt over een aantal (moderne) stallen. 
Als daar een deur openstaat, verga je van de stank. Of de verplichte luchtwasser wel 
zijn werk doet? Van tijd tot tijd dringt bij een bepaalde windrichting een ronduit 
zwavelige lucht tot ons huis door. Opvallend detail: dit gebeurt altijd wanneer het 
donker is. Zal waarschijnlijk ook wel in boerenbedrog- en boerenslimheidstermen 
volkomen legaal (......) gebeuren. Aan de varkensmest in (open?) mestbassins wordt 
klaarblijkelijk van tijd tot tijd een parfumachtig chemicalietje toegevoegd. Ik waag 
te betwijfelen of dat goed is voor de gezondheid. Al jarenlang heb ik te kampen met 
een bloedneus, waarvan de huisarts niet kan zeggen waardoor deze veroorzaakt 
wordt. Saillant detail: eind februari dit jaar was ik op vakantie. Als bij toverslag 
verdween de bloedneus binnen twee dagen. Hartkloppingen verdwenen eveneens 
als sneeuw voor de zon. Enkele dagen na thuiskomst begon de hele ellende van 
voren af aan. Dan ga je toch al gauw denken aan schadelijke landbouwmethoden. 
Mijn verhaal en klachtenlijst zou ik moeiteloos kunnen uitbreiden met het 
aankaarten van de idiotie van (fel) licht dat gedurende de hele nacht vanuit 
een honderden meters verderop staande koeienstal ’s nachts onze slaapkamers 
binnenschijnt (moeten de koeien soms ’s nachts lezen?), de sterke teruggang van 
soorten en aantallen weidevogels (geen wulpen en patrijzen meer te horen en 
te zien), of de klotestreek die een inmiddels failliet loonbedrijf leverde door een 
sloot (die gedempt werd in het kader van ruilverkaveling en daardoor samen 
met een belendend en uit de roulatie genomen pad deel van ons erf zou gaan 
uitmaken) te dempen met bouwpuin, tuinafval, botmateriaal en als uitsmijter 
ASBEST. Dit laatste is gemeld bij diverse instanties, die eerst probeerden de louche 
eigenaar van het loonbedrijf de hand boven het hoofd te houden en ons voor 
de schade te laten opdraaien (slechts door zelf te dreigen de zaak aanhangig te 
maken bij de pers zorgde ervoor, dat de zaak recht werd gebreid, alhoewel... de 
vervuilde grond werd zonder inschakeling van asbestsaneerders met een grote 
kraan afgegraven en vervangen door andere grond, waarvoor merkwaardigerwijs 
geen schonegrondverklaring is afgegeven!). Moraal van het verhaal: boeren en 
loonbedrijven doen maar waar ze zin in hebben en worden daarin ook nog eens 
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Provincie Drenthe Plaats Diever
Melding Wij wonen aan de rand van het dorp Diever met tegen de wijk aan landbouwgrond. 

Deze grond is van de gemeente. De huizen en de landbouwgrond worden 
gescheiden door alleen een zandpad. De gewassen die verbouwd worden wisselen 
per jaar, aardappelen, tarwe, mais. Vooral de jaren dat er aardappelen verbouwd 
worden hebben wij als omwonenden veel keelklachten. Daarnaast heeft onze 
dochter een pesticidenallergie waardoor zij bijna alles biologisch eet. Als ouders 
doe je daarvoor je best om haar zo gezond mogelijk te houden, maar vervolgens 
wordt er doodleuk wel flink gespoten met gif vlak naast ons huis met alle gevolgen 
van dien! Maar wat ik net zo verbazend vind is dat er ook een basisschool grenst 
aan de landbouwgrond. De gemeente vindt dat ze genoeg rekening met de school 
houdt door onder schooltijd niet met gif te spuiten, terwijl het gif nog een tijdje 
doordampt! Zelf heb ik een verzoek bij de gemeente neergelegd om het te wijzigen 
in uitsluitend biologische landbouw met alle argumenten daarbij. Dat verzoek heb 
ik 17 maart ingediend en het is nog steeds wachten op een antwoord.

Gemeld? Ja

Naam Anoniem Datum Elk jaar tijdens het groeiseizoen
Provincie Drenthe Plaats Grensgebied tussen dorpen Roswinkel en 

Emmer-Compascuum
Melding Sinds 1995 woon ik in Roswinkel langs een doorgaande weg (die sinds een jaar of 10

echt druk is geworden). Aan de ene zijkant en aan de achterkant van het huis ligt 
een akker, waarop het ene jaar mais wordt geteeld (door een varkensboer die 
krap 500 m verderop zit) en het andere jaar aardappels dan wel graan (door 
een deeltijdboer die kennelijk de akker dan pacht van de varkensboer). Bij de 
aardappelteelt wordt geregeld gif gespoten, ook wanneer het (behoorlijk) waait. 
Kortom, de wind zal ongetwijfeld een portie gif richting onze slaapkamers (aan de 
zijkant van het huis, slechts door een strookje gras en een slootje gescheiden van 
de akker) en achtertuin in laten waaien, reden om nooit tijdens en een paar uur na 
het gifspuiten de tuin in te gaan. Slaapkamerramen en achterdeur dicht houden 
is inmiddels een standaardprocedure geworden, want het gif stinkt ook nog eens 
chemisch en brengt een allergische reactie teweeg (hoestkriebels, hoesten en

Zwartboek-Voedselgewas



109Zwartboek-Voedselgewas

Gemeld? Ja; Is nog niet bekend: wordt uitgezocht.

Naam T. de Zwart Datum 2013
Provincie Friesland Plaats Oudemirdum
Melding Over het gehele jaar wel 10 klachten gemeld met foto’s erbij over spuitschade aan 

planten en struiken.
Gemeld? Ja: nul op het rekest.

Naam Anoniem Datum 26-08-2013
Provincie Friesland Plaats Appelscha
Melding Veel landbouwgif op de percelen tot vlak bij ons in de buurt. En deze boer (op de 

Wester es) spoot heel hoog over de aardappels. Dan rijd je erlangs in de auto en 
ruikt het gif (bestrijdingsmiddel).

Gemeld? Nee

Naam L. van Hemmen Datum 10-08-2013
Provincie Friesland Plaats Boazum
Melding Er lag een jerrycan in de berm met een agrarisch label en gifwaarschuwing. Het 

dorp Boazum ligt midden tussen agrarische bedrijven. Wij weten niet wat er om 
ons heen toegestaan is.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 14-07-2013
Provincie Friesland Plaats -
Melding Mijn huis en moestuin zijn direct gelegen naast een weiland, waar dit jaar 

aardappelen op worden verbouwd. De boer komt tien weken lang, eens per week, 
gif spuiten. Van eerdere jaren (maisteelt) is mij bekend dat het gif zich tot tientallen 
meters verder verspreid (dat gif had een onaangename, penetrante geur) en dagen 
later nog aanwezig is in de lucht. Dit jaar wordt er dus 2,5 maand lang iedere 
week gespoten. Ik ben bang dat dit schadelijk is voor de gezondheid van mij, mijn 
huisgenoten, onze dieren (paarden en katten) en voor mijn moestuin (immers 
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gesteund door rijks- en lagere overheid. De kritische burger wordt geacht zijn mond 
te houden (is toch maar irritant, deels gebiedsvreemd volk).

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 26-08-2013
Provincie Flevoland Plaats Dronten
Melding Aardappelveld is vorige week doodgespoten, de aardappels zijn stilgezet om 

optimaal te kunnen oogsten. Zorg: met de noordoostenwind waaien de dampen het 
dorp binnen en geven gezondheidsklachten.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum De hele zomer
Provincie Friesland Plaats Peins
Melding Er worden hier veel aardappelen, mais & andere gewassen verbouwd. De hele zomer 

zien we boeren met spuitwagens in de weer. Zelfs soms achter ons huis. Ik heb niet 
het gevoel dat men altijd voldoende rekening houdt met de weersomstandigheden 
(b.v. de windrichting). Wij maken ons al lange tijd zorgen en vinden het soms spijtig 
dat we in een gebied wonen met zo’n intensieve landbouw.

Gemeld? Nee

Naam E. Stolting Datum Al een aantal maanden
Provincie Friesland Plaats Oosterstreek
Melding Het gebied direct grenzend aan onze tuin (50 m vanaf onze keukendeur): dit was 

voorheen weidegrond voor 10-14 (vlees-)koeien. Nu de boer daarmee is gestopt 
verhuurt hij die grond aan derden voor mais- c.q. (industrie-)aardappelteelt. De 
mais is w.o.b. O.K., maar de aardappels is ‘n ander verhaal! Regelmatig gif spuiten 
en ook: het loof doodspuiten. Vorige week (24/09) onze kat die tot dan toe in 
PERFEKTE conditie verkeerde dood gevonden vlakbij dat stuk grond! Wij vinden 
dat een beetje al te toevallig. Wij zijn in al die maanden NOOIT gewaarschuwd 
door (de medewerkers van)het gifspuitbedrijf dat men met (waarschijnlijk) Diquat 
o.i.d. werkt. Zijn daar erg boos over.
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rubber en werd door de n-o-wind precies onze kant op geblazen. Het was een van 
de eerste geschikte dagen van dit jaar om buiten thee te kunnen drinken. We 
moesten echter naar binnen vluchten en daar blijven. Pas tegen het eind van de 
middag was de stank grotendeels verdwenen. Een hele (mooie) middag voor werk in 
de tuin verloren door gedwongen ‘huisarrest’. We hebben geen idee hoe schadelijk 
de dampen ‘s avonds nog waren nadat ze niet of nauwelijks meer te ruiken waren. 
Sinds er bieten gezaaid zijn, dit voorjaar, was dit al (minstens) de derde bespuiting. 
Daarvoor was er al tweemaal gestrooid, eenmaal met een wit soort grit en eenmaal 
met kunstmestkorrels, die met grote kracht tegen de ruiten geslingerd en over de 
volledige diepte van onze grond verspreid worden. Dat moet dus allemaal weer uit 
de kozijnen verwijderd en van de bestrating weg gebezemd worden, om het onkruid 
tussen de tegels niet extra te stimuleren. Bovendien, het gifspuiten wordt al jarenlang 
vrijwel altijd uitgevoerd bij oostenwind, zodat we steeds de volle laag krijgen. Dit 
zal wel zijn omdat de overige weersomstandigheden dan het gunstigst zijn, maar 
voor ons betekent het dat altijd juist dagen met het mooiste weer verziekt worden, 
en altijd zonder aankondiging vooraf, zodat we op het moment zelf onze spullen 
en onszelf (inclusief bezoek en/of kleinkinderen) in veiligheid moeten brengen. Zo 
werd vorig jaar ook na veel regen juist voor een mooi weekend de akker met gier 
geïnjecteerd en werd het overtollige restant uit de tank in een strook langs de grens 
met onze woning geloosd, waar het het hele weekend als een modderige strontlaag 
bleef liggen stinken. (Reactie universiteit: sorry, dat hoort natuurlijk niet, maar 
dat was een loonwerker die dat gedaan heeft.) Het is zeer frustrerend om steeds 
overvallen te worden door bespuitingen e.d. waarvan we niet weten welke middelen 
het betreft, hoe gevaarlijk deze zijn voor de gezondheid en hoelang het duurt totdat 
het gevaar weer geweken is, zowel voor inademing van de dampen die nog van het 
veld komen als van direct contact van de kinderen met eventueel op ons terrein 
neergeslagen spuitnevel. Ook hebben we geen idee waar eventuele regelgeving te 
vinden is, als deze al bestaat.
We hopen van harte dat u ons informatie kunt geven wat onze rechten en de 
plichten van de ‘buren’ zijn, wat de eventuele regelgeving is en waar we die kunnen 
vinden, en tot wie we ons het best kunnen wenden wanneer deze regels overtreden 
worden.

Gemeld? Nee
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valt daar 3 maanden lang niets uit te eten, omdat minimaal 2 weken gewacht moet 
worden met het eten van de bespoten planten en de moestuin ligt direct naast het 
bespoten veld).

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum ca. begin augustus of al eerder (2013)
Provincie Gelderland Plaats Wageningen
Melding 2 percelen mais waar is gespoten en waar aansluitend is ingezaaid met rode mais. 

Gevolg geen onkruid. (Monsanto?) Verderop 2 percelen waar niet is gespoten en 
waar heeeeel veeeel Melde groeit tussen de mais.

Gemeld? Nee

Naam H.A.J.M Verbeeten Datum van 2001 t/m 2013
Provincie Noord-Brabant Plaats Grave
Melding ?
Gemeld? Ja; Alle mogelijke instanties benaderd. Iedereen verschuilt zich achter de gemeente. 

Het is namelijk pachtgrond van de gemeente Grave. Na 12 jaar had ik een brief dat 
tuinbouw uitgesloten werd. De boer houdt zich daar niet aan. De gemeente treedt 
niet op. Ze hebben in het verleden een fout gemaakt met het contract. Volgens de 
gemeente heeft de boer rechten opgebouwd. Er wordt hier jaar in jaar uit van april 
tot oktober wekelijks gespoten. Al 14 jaar ben ik bezig met de gemeente Grave. De 
pachtwet gaat voor de gezondheid in deze gemeente. De bewuste percelen liggen 
tussen twee woonwijken. In het verleden zijn ruim 200 handtekeningen opgehaald.

Naam Anoniem Datum Op 04-06-2013 (en herhaaldelijk tijdens 
dit en vele voorgaande jaren).

Provincie Gelderland Plaats Wageningen
Melding Onze woning staat op een langgerekt, smal (< 10 m.), noord-zuid gelegen perceel, 

dat aan de oostkant grenst aan akkergrond van de Wageningen  universiteit. 
Vanmiddag (4-6-2013) om 14:15 uur werd de akker bespoten met een onbekend 
middel. De geur was adembenemend, het herinnerde enigszins aan brandend
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Naam Anoniem Datum 14-09-2013
Provincie Flevoland Plaats Dronten
Melding Beste Gifklikker. Op de foto elders in dit hoofdstuk is een sproeimachine aktief op 

een akker met jonge aardappelplantjes gelegen naast de Swifterringweg bij Dronten 
ter hoogte van rotonde De Noord. Deze akker grenst aan de bebouwde kom van 
Dronten. Toen ik vanuit mijn auto deze sproeimachine aan het werk zag dacht 
ik: Ik woon nu 25 jaar in de polder, al die jaren heb ik last gehad van die spuiterij 
- ontstoken ogen, zere keel, hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizingen, benauwdheid, 
slapeloosheid, neusbloedingen en in Dronten met zijn kleiklonten is dit onderwerp 
taboe, blij dat die gifklikker er is en die ga ik nu eens een brief schrijven met mijn 
verhaal. DOOR HET JAAR heen is het rondom Dronten een drukte van belang 
op de vele gras- en akkerpercelen. Spuitmachines komen en gaan. Monsters zijn 
het met wijd gespreide spuitvlerken. Als gifspinnen sluipen ze over het land op 
hoge smalle wielen met daartussen hun zatte gele buik waarin duizenden liters 
giftige vloeistof. Dodelijke insecten ontsnapt uit science ficion films. Emotieloos en 
onverschillig doen ze dag in dag uit de ronde en zo heb ik hun spuitkalender leren 
kennen: Januari: Een perceel waar bieten hebben gestaan wordt doodgespoten. Een 
reeds eerder gesteriliseerd perceel wordt ondergeploegd. Februari: Stilte op het land, 
het winterkoren komt op. Niets bijzonders, of toch: in de verte begint een grasland 
van een stalvoerder geel te kleuren. Doodgespoten om te worden vervangen door 
gras met hogere opbrengst en vitaliteit. Maart: Op de Elburgerbrug komt nu de 
kolonne met mesttankwagens op gang die grote hoeveelheden mest en stank van 
de Veluwe naar de polder rijden waar de mest wordt overgepompt in containers, 
die hier en daar op het land zijn neergezet en van waaruit met lange slangen 
mestinjecteermachines worden gevoed die vele hectares akkerland en grasland 
volpompen met mest. Dit gaat weken door. De gele graslanden van de stalvoerders 
worden ondergeploegd en opnieuw met gras ingezaaid. De grasteelt voor de 
koeien begint steeds meer op de graanteelt te lijken. Er wordt op de kavel slechts 
één zeer produktief ras getolereerd en geen enkele andere plant. Boterbloemen 
en zuring? Verleden tijd. Regelmatige spuitbeurten met groeistof houdt deze 
plantjes er wel onder. Van groeistof krijg je erge oorsuizingen. Groeistof heeft de 
prettige eigenschap dat de gedode planten niet vergelen, maar groen blijven en zo 
verdrogen. Je ziet er niks van! Een enkele kievit probeert het nog in een berm of een
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slootkant. En wat een prachtige naam: groeistof! April: Nog steeds mestwagens. 
Akkers, die al enige maanden eerder waren geploegd en doodgespoten, krijgen nog 
een opschonende spuitbeurt voordat het eggen en zaaien kan beginnen. Rondom 
Dronten ligt een hoefijzer van boomgaarden, de grondslag is hier bijzonder geschikt 
voor. In deze maand worden de boomspiegels gespoten ‘zie de tweede foto’ en gaat 
een speciale spuitarmatuur over de paden tussen de boompjes om de bloesem te 
spuiten tegen beestjes. Vanuit de verte zie je een nevelwolk door de boomgaard 
gaan. Sommige fruittelers houden huis en hof volkomen steriel tegen alle dreigende 
infecties. De voortuinen lijken wel uitvergrote foto’s uit het tijdschrift Groei en Bloei 
en zijn bijna van plastic. Er wordt regelmatig doorgespoten tot aan de appelpluk, 
de laatste weken niet meer om er voor te zorgen dat er niet te veel spuitresten op 
de buitenkant van de appel kleven als hij wordt geplukt. Mei: Eggen, zaaien, poten. 
Toch nog altijd een mooi gezicht. Op last van het waterschap blijven brede stroken 
langs de tochten braak liggen omdat hier niet mag worden gespoten. In het kader 
van het zogenoemde akkerrandenbeheer zaait men deze stroken in met heuse 
veldbloemen: klaproos, korenbloem, ganzebloem, margriet, salie en nog meer. 
De kosten worden verhaald op een Europees subsidie. Helaas een bloeiend 
tulpenveld wordt nogmaals bespoten tegen een virus, of is het tegen een schimmel 
of een insekt?. Juni: De gemeente Dronten laat een aannemer met een spuitwagentje 
alle straten, trottoirs en stoepen in het dorp bespuiten tegen straatgras. 
Ik zie de kar gaan door straten waar kinderen spelen, onderlangs huizen met 
slaapkamers aan de weg. De man op de kar geneert zich en kijkt van de mensen 
weg. Voor moeilijke hoeken en achter auto’s heeft hij een losse spuit met rugtank bij 
zich. De paden door de grasvelden in het plantsoen krijgen na verloop van dagen 
gele randen en niemand die het heeft gedaan. En speciale ploeg gaat met spuittank 
op de rug door de plantsoenen om daar tussen boskoops glorie alles dood te 
spuiten. De straten zien er na een paar weken uit alsof er een hittegolf heeft gewoed 
die alles heeft doen verdorren, Zie de derde foto. De roundupdampen verdrijven 
alle natuurlijke geuren net zoals een toiletverfrisser dat doet. Je kunt de rozen in je 
tuin niet meer ruiken. De lentegeur van het park - men is vergeten dat zoiets ooit 
heeft bestaan. Juni, juli, augustus: De gewassen groeien op en worden oogstrijp 
De aardappelplanten worden al deze maanden om de paar dagen bespoten tegen 
coloradokever, schimmel en phytoftera. Het graan tegen weer andere bedreigingen
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en beestjes zeker als het veel regent. De appels tegen een hele waslijst. De 
opkomende suikerbiet tegen vreterij. Mais, uien, wortelen, alles krijgt op gezette 
tijden een spuitbeurt. Het is teveel om op te noemen. Soms, op windstille vochtige 
dagen, drijft een cocktail van giftige dampen het dorp binnen. De meeste mensen 
hebben dit niet in de gaten, een enkeling wel en lijdt in stilte want het is taboe. 
“Wat was de lucht slecht gisteren” zeggen ze dan in de supermarkt. “Ja, ik weet 
wat je bedoelt! Doe je de groeten aan Annie? Die zal het wel moeilijk hebben met 
haar astma.” De beroeps, die het precies weten, zwijgen uit eigenbelang. Zij hebben 
veel macht in de politiek. Vlak buiten het dorp zijn een paar megastallen verrezen 
zonder weerga, zie de foto in dit hoofdstuk. Augustus: De aardappelakkers worden 
‘stilgezet’, dat wil zeggen de plantjes worden doodgespoten op het moment dat de 
aardappels onder de grond uitontwikkeld zijn. Daarna staat het veld te bruinen in 
afwachting van het oogsten van de aardappels. September: Tot voor een jaar of tien 
werden de stoppelvelden na de graanoogst in brand gestoken. Dat is nu verboden, 
nu wordt het onkruid tussen de stoppels doodgespoten en ligt het een tijdje te 
liggen tot de ploeg komt. Het geoogste braakliggende aardappelland wordt ook 
gespoten. De geoogste aardappelen worden voor een deel opgeslagen in grote silo’s 
op een bedrijvenpark in Dronten. Deze silo’s worden voortdurend geventileerd 
en de lucht van de bespoten aardappels drijft het hele najaar en de halve winter 
door het centrum van het dorp. Oktober, november, december. Bietenoogst. 
Wij kunnen eindelijk een beetje opgelucht ademhalen want de ergste spuiterij is 
voorbij. Even pauze tot de milde lente komt. De boeren gaan op vakantie in het 
zonnige zuiden. Dit is mijn persoonlijke spuitkalender, niet goedgekeurd door de 
Algemene Inspectiedienst. De AID is in de polder trouwens de grote afwezige. Juist 
s ’avonds en in het weekend, als er veel gespoten wordt, is de AID er niet. De AID 
zit ook bij het verkeerde ministerie, is niet onafhankelijk, zou bij het ministerie 
van Volksgezondheid moeten zitten. Volgens een onderzoek van de GGD van 
een jaar of tien geleden komt in de polder veel cara voor vergeleken met de rest 
van Nederland, maar daar is verder geen aandacht aan gegeven. Zo’n twintig 
jaar geleden werd het spuiten hier vooral uitgevoerd door gele sproeivliegtuigen 
geïnspireerd op de Amerikaanse plains. Dat was pas pionieren! Daar is men toen 
mee gestopt omdat de vliegtuigen soms fouten maakten en mensen bespoten en ook 
omdat zij anderszins teveel negatieve aandacht trokken. Als officiële reden werd
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Naam Anoniem Datum 16-09-2013
Provincie Groningen Plaats Veendam
Melding Er staat vandaag een heel harde wind en op het achtergelegen veld worden de 

aardappelen gespoten (om het loof te doen afsterven). Ik proef de rommel gewoon 
op mijn lippen en ben heel hard de tuin uitgerend en ben naar binnen gegaan. Dit 
gifspuiten met harde wind gebeurt de laatste tijd steeds vaker, ik ben het zo zat. En 
hoe zit het met mijn fruit, de pruimen, de bosbessen, kan ik die nog eten?

Gemeld? Ja; de politie gaat kijken en met de landbouwer praten, geen idee hoe dat verder 
loopt.

Naam Anoniem Datum 21-08-2013
Provincie Groningen Plaats Alteveer
Melding Ons erf grenst aan landbouwgrond. Gif wordt gespoten terwijl wij buiten aanwezig 

zijn, en of onze dieren, soms voel je de nevel langs je gaan. Ik vraag mij al geruime 
tijd af wat de richtlijnen zijn bij het spuiten van gif. De frequentie van het spuiten 
verschilt per gewas.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Afgelopen jaren, kat/honden afgelopen 
maanden

Provincie Friesland Plaats Buitengebied Donkerbroek
Melding Woon midden tussen akker- en grasland. Heb meerdere verdenkingen van 

ziekte(verschijnselen) en/of sterven van dieren zelfs als gevolg van gebruik 
herbiciden op grasland (“onkruidbestrijding”) en aardappelen/mais. Kleine 
opsomming: neurologische problemen (tot NU TOE van voorbijgaande aard bij 
mij zelf als draaiduizeligheid, korte termijngeheugen falend, woorden niet kunnen 
vinden), verdenking idem problemen bij een hond (stierf als gevolg van degeneratie/
afsterven zenuwbanen, gedrag ook vreemd), een paard stierf met achteraf 
verdenking, tweede paard stierf op hoge leeftijd na jaren eerder vage zenuwuitval 
langs de rug zonder vastgestelde oorzaak uiteindelijk door uitval achterhand en 
dwanggedrag na voordien hoewel normaal functionerend/etend ook meerdere niet
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opgegeven dat er niet meer zoveel hoefde te worden gespoten en dat het preciezer 
kon. Ik ben er van overtuigd dat als vandaag al het spuiten door vliegtuigen zou 
moeten worden gedaan, horen en zien je zou vergaan. Het is al jaren geleden dat 
Rachel Carson een dode lente beschreef. Wat verschrikkelijk is het te zien dat het 
spuiten gewoon is doorgegaan. Wie doet hier wat tegen?! Voor het verkrijgen van 
een spuitlicentie hoeft een boer minder moeite te doen dan een burger voor een 
doktersrecept voor een hoestdrank. Ach, zeggen ze dan, als het een keer niet mag, 
we halen het wel in België. Het is toch te gek dat deze vergiften zomaar aan iedereen 
die erom vraagt mogen worden verkocht. Een schrale troost is het te weten dat 
er ook mensen zijn die spuiten omdat het bedrijfsmatig nodig is, maar dat niet 
leuk vinden en er zelf last van hebben. Maar wat is dat eigenlijk triest. Vanmorgen 
vond ik een paar dode hommels in mijn tuin. Hoe kan dat nou, dacht ik, hommels 
gaan in juni toch niet dood? Bijen en vlinders zien wij hier allang niet meer. Met 
vriendelijke groet.

Gemeld? Nee

Naam Bouwman Datum 08-06-2013
Provincie Gelderland Plaats Klarenbeek
Melding Ik woon in het buitengebied en zag zojuist dat op een nabij gelagen perceel gif

werd gespoten over de mais. Door de stevige wind (3 bft.) vlogen er wolken nevel 
weg en zag ik deze over mijn huis heen waaien op 100 m afstand. Ik kan mij goed 
voorstellen dat deze nevel in de luwte van mijn huis neerslaat en daar gif achter 
laat. Dat is precies de plek waar ik regelmatig mijn zoontje van 10 maand een 
dutje laat doen om daar lekker veel frisse lucht en daglicht op te nemen. Dit is 
ook de plek waar hij in het gras kruipt en regelmatig gras in zijn mond stopt. Dit 
baart mij zorgen. Kan ik nog veilig naar buiten met mijn zoontje? Hoe lang moet 
ik hem binnen opsluiten? Wat voor gif wordt er gebruikt op de mais? Mag er 
wel gif gespoten worden met wind? Waar kan ik melden dat dit gebeurt zodat er 
gehandhaafd wordt op de regels voor spuiten met wind? Zijn de groente in mijn 
tuin nog wel veilig?

Gemeld? Nee
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nog) drie honden abnormale te dunne ontlasting. Twee honden stierven (zie vorige 
melding), de derde, drie jaar, had ca anderhalve maand nodig om weer normale 
ontlasting te produceren (hond krijgt geen kans iets op te eten). Kan gevolg van een 
virusje zijn, maar dat geldt niet voor de kat en allemaal min of meer tegelijk? Ik heb 
nooit melding bij instanties gedaan, boeren zijn vrij op hun land, zijn de afstanden 
waarover spuitnevel verwaait (want aan wind laat niemand zich iets gelegen liggen) 
enorm en daarnaast is een overtreding slecht bewijsbaar en krijg je enorme herrie 
met buren met als gevolg een onleefbare situatie dan ben je te laat omdat het kwaad
al geschied is en met pech heeft mens en dier de volle laag al gehad. Honden en 
ik kunnen binnenblijven, maar de paarden? En hoe lang? Is te gek voor woorden. 
Boeren denken nu eenmaal dat het “allemaal wel meevalt” en dat je zeurt.

Gemeld? Nee

Naam Frits Hendriksen Datum 25-06-2013
Provincie Groningen Plaats Warffum
Melding Spuiten met zeer harde wind op waddenpeen op percelen naast openbare weg en 

nabij woning.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 14-06-2013
Provincie Groningen Plaats Veelerveen
Melding Aangrenzend aan mijn tuin ligt een akker waar al ten minste 17 jaar niet is 

gespoten. Helaas is dit jaar daar verandering in gekomen met de komst van de 
aardappel. Vandaag is voor het eerst tegen phytopthera gespoten. Dit middel laat 
zichtbare vlekken achter op het gewas, dus ik kan de drift goed waarnemen. Tot 
ruim over de erfgrens vind ik de vlekken op mijn planten. Ik verbouw onbespoten 
groente en fruit en maak me nu ernstige zorgen over mijn producten. Kan ik deze 
veilig eten of is de oogst voor dit jaar al bij voorbaat mislukt?

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 24-05-2013
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blijvende dingen als abnormaal gedrag, dingen niet lijken te kunnen zien, enz., en 
onlangs verloor ik een veel te jonge hond aan bij honden vrij zeldzame in Amerika 
(Purdue University, Ms. Knapp) aan contact met herbiciden gerelateerde (zij het 
tot nu toe niet wetenschappelijk bewezen) blaaskanker. Irritatie ogen bij paarden 
en mijzelf. Contacten met herbiciden waren in de meeste gevallen inademing van 
spuitnevel meerdere keren/jaar over minimaal tien jaar, direct contact door lopen 
door/over bespoten gras(land) want pas bij het zien van doodgaan planten danwel 
trekkersporen werd merkbaar dat er gespoten was. Jonge hond (haalde de tien jaar 
niet, stierf ruim een maand geleden) heeft daarnaast met zekerheid water (uit een 
onverdachte) sloot gedronken waarlangs later duidelijk werd gespoten was. Hoeveel 
ander water dat hij dronk vervuild was valt niet na te gaan. Erg daarbij is dat je
een roepende in de woestijn bent met je verdenkingen. Het lijkt alsof niemand een 
groeiend probleem (want de boeren spuiten alsof ze water sproeien i.p.v. een gif 
en doen het steeds vaker - grasland heeft mij verrast wat waarschijnlijk mijn jonge 
hond het leven gekost heeft) serieus neemt danwel eens goed wil onderzoeken wat 
er aan de hand is (Monsanto lobbiet zich ook een slag in de rondte en met succes) 
ofwel eens zijn/haar hersenen wil gebruiken i.p.v. als een kip zonder kop achter de 
massa aanlopen cq de landbouwvoorlichting eens kritisch bekijken. Vragen heb ik 
niet. Zorgen wel. Het gebruik van landbouwbestrijdingsmiddelen (zo keurig 
eufemistisch “gewasbescherming” genoemd) maakt alles ziek, mens, dier, bodem, 
water, enz. Het wordt hoog tijd dat dat stopt en er overgaan wordt naar een 
landbouwmethode die de boel heel houdt en nog een leefbare aarde overlaat voor 
hen die na ons komen. Een totale omslag in mentaliteit van “veel” naar “gezond” in 
ieder opzicht. Ik zal mijn gegevens achterlaten, lukt dat niet naar wens dan mail ik 
naar u op de gewone manier. Misschien wilt u verdere uitleg, details. Dat hier doen 
maakt het verhaal dat al te lang is onbruikbaar. Excuus voor eventuele schrijffouten 
en/of niet lopende zinnen. Het vakje is voor goede controle te klein en laat zich niet 
vergroten. De raadselachtige achteruitgang van de reeënstand. Van groepen (in de 
winter) van vier, vijf, tot zeven, acht of negen tot twee winters niets en afgelopen 
winter met wat geluk twee en eenmaal drie dieren. Achteruitgang aantallen vlinders 
en andere insecten. Vogels dramatisch. Zieke (buiten/stal) kat, drie jaar geleden, 
leek vergiftigd, redde het ternauwernood, tegelijk een hond van een wandelaar ziek, 
onlangs zelfde kat met idem verhaal (dacht dat hij dood ging), tegelijk mijn (toen  
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Wij vinden het sowieso heel vervelend dat er gespoten wordt. 
Mijn moestuin (biologisch) grenst aan het maïsveld. Tja...hoe biologisch is dat!

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Wekelijks ( laatste keer 8 sept 2013 )
Provincie Limburg Plaats Montfort
Melding Op 5 meter afstand van onze woning ( en die van de rest van de straat ) wordt er 

overvloedig op preivelden en courgettevelden gespoten, meerdere malen per week 
soms. Gezien het nieuwe woningen betreft met verplichte balansventilatie trek je
dit gif dus 24 uur per dag je woning in. Het leidt tot hoofdpijn, branderige tong, 
ogen en lippen etc. Ik vraag me af op hoeveel meter men van de woningen de 
spuitinstallatie pas aan mag zetten. Windrichting interesseert de spuiter geen bal, 
vaak staat de wind recht op de woning.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 01-05-2013
Provincie Limburg Plaats Limbricht
Melding Gif spuiten t.b.v. van de maisplanten, tarwe.
Gemeld? Ja; tel. gekregen, doorgebeld, in feite niets aan gedaan.

Naam Anoniem Datum 31-07-2013
Provincie Limburg Plaats Arcen
Melding Woon tegenover akkers. Prei wordt veelvuldig, o.a. 17, 19 en 22 juli en 31 juli 

chemisch bespoten(soms zeer sterk, heb er foto’s van) met woensdag jl. stevige z-w 
wind, precies in mijn tuin. Stonk vreselijk. 24 uur later nog steeds. Zelfs 4 dagen 
later op zondag nog chemische lucht vanaf akker. Di. ochtend 6 aug. opnieuw 
bespoten, minder erg en minder stank. Noteer regelmatig ergste bespuitingen in 
mijn agenda. Heb vele foto’s (zie o.a. artelierelier.nl/dagboeknotities) Soms is het zo 
erg, dat ik (met doek voor mijn gezicht om dampen af te weren) met de auto op de 
vlucht sla en dan maar ergens boodschappen ga doen. Ramen en deuren moeten
gesloten blijven. Ik woon hier heerlijk aan bosrand met prachtig uitzicht over
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Provincie Groningen Plaats Froombosch
Melding Vandaag reed ik tot twee keer toe over een plattelandsweg, precies op het 

moment dat er gespoten werd. Het is mij niet duidelijk of er vloeibare mest of 
bestrijdingsmiddelen werden gespoten. De afstand van de tractor met spuitarmen 
en mijn auto was ongeveer 10 meter. Omdat ik zwanger ben, vraag ik me af hoeveel 
gif ik mogelijk heb ingeademd. Want hoewel ik in de auto zat met de ramen 
gesloten, had ik het ventilatiesysteem open staan. Op het moment dat er gespoten 
wordt, lijkt het me dat de concentratie bestrijdingsmiddelen in de lucht vrij groot 
is. Ik zou dat liever vermijden om elk risico uit te sluiten, zeker nu ik zwanger ben. 
Ik vermoed dat er meer vrouwen zijn die deze mening zijn toegedaan. In bepaalde 
staten in de VS zijn boeren verplicht om duidelijke markeringen aan te brengen
rond het gebied waar zij spuiten, zodat eventuele toevallige omstanders/
voorbijgangers, tijdig rechtsomkeert kunnen gaan. Vooral voor fietsers en 
voetgangers is dit een verstandige maatregel. Zou zoiets niet ook in Nederland 
kunnen?

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 16-05-2013, 14.00 uur.
Provincie Groningen Plaats Veendam
Melding Zojuist, 14.00 uur, wordt het land bespoten tegen onkruid ondanks de harde wind 

die het gif naar de huizen blaast. Alles stinkt naar dat gif en ik heb last van een vage 
hoofdpijn. Het valt me op dat steeds vaker geen rekening wordt gehouden met de 
bewoning en de windsterkte. Vroeger werd gespoten op windstille dagen, dat is de 
laatste tijd dus wel anders.

Gemeld? Nee

Naam Saskia Niessen Datum Voorjaar
Provincie Limburg Plaats Kelpen-Oler
Melding Wij wonen in het buitengebied en ons huis is omgeven door maisvelden. 1 keer per 

jaar wordt gespoten en nu hoorde ik van mijn moeder dat het bestrijdingsmiddel 
door de plant wordt opgenomen en de hele zomer giftige dampen afstaat. klopt dit? 
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Melding Ik woon nu bijna 8 jaar [...] te Heesch, vrijstaand huis (voormalig boerderij) 
omringd door akkers, aan de voorkant van het huis.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Niet specifiek
Provincie Noord-Brabant Plaats Zevenbergschen Hoek
Melding Ik wil graag weten aan welke regels mijn agrarische buren gebonden zijn m.b.t. 

gifgebruik.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Al jaren. In de zomer, wekelijks, 
meerdere malen.

Provincie Noord-Brabant Plaats Lieshout
Melding Ik klaag al jaren bij de gemeente Laarbeek over het schoonstomen van grond 

tegenover mijn woning. In de zomer wordt wekelijks meerder malen met grote 
tractoren meerdere hectares land bespoten. Daarop staan aardbeienmoederplanten. 
Het stomen gebeurt met metam-natrium. Mijn man is ziek geworden toen dit 
begon in 2010. Hij was toen 80 en was gezond. Hij is afgelopen zomer gestorven 
door problemen met zijn bloedsamenstelling die niet meer in orde gebracht kon 
worden. Zowel hij als ik zijn sinds die periode tientallen kilo’s afgevallen. In de 
zomer van dit jaar, kort na mijn man’s overlijden, werd er weer gespoten. Toen ik 
thuiskwam lag de oprit van mijn huis vol met dode bijen/hommels. Die komen 
op de lindebomen af voor onze woning. De tractoren draaien daar met hun 
sproeiarmen rakelings langsaf als ze voor onze woning de bocht in het weiland 
draaien. Het was vreselijk. Mijn kleinkinderen hebben een filmpje van de bijen 
gemaakt. Ik heb de bijen bewaard (in de koelkast) en het Ministerie van I&M een 
klacht/melding gestuurd via Internet. Daarop heb ik nooit een reactie gekregen.  
De gemeente doet per definitie niets. Ik heb ook de VWA ingeschakeld, maar die 
zegt dat zij niets kan doen, omdat er geen bewijs is aangetroffen dat het gif in onze 
tuin belandt. Dus is mijn hoop dat iemand ingrijpt om deze vreselijke praktijk te 
stoppen is vervlogen. Misschien kunt u nog iets doen met mijn bericht. Vriendelijke 
groet.
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akkers... maar keerzijde is wel heftig. Melding bij politie helpt geen fluit, de 
milieutelefoon doet ook weinig nuttigs, of reageert pas als alles alweer voorbij is. 
Fijne regering hebben we, mijn hoop is op jullie gevestigd! 

Gemeld? Ja: doorgebeld, in feite niets aan gedaan.

Naam Anoniem Datum Regelmatig
Provincie Noord-Brabant Plaats Dinther
Melding Er wordt onder zeer winderige omstandigheden gespoten, heb de indruk dat 

de weersomstandigheden geen invloed hebben op het spuitschema. Door de 
tegenwoordig sterke verneveling komt het gebruikte middel op plaatsen terecht 
waar het niet thuishoort. De percelen die zeer frequent gespoten worden zouden 
verplicht omgeven moeten zijn met spuitschermen, ook bij de perceelgrenzen met 
particulieren.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 16-06-2013
Provincie Noord-Brabant Plaats Kruisland [...]
Melding Momenteel, dit is 16 juni 2013 om 21.00 uur, wordt er met een tractor met 

lange armen gespoten op een land. Ik woon praktisch aan de rand van het dorp 
Kruisland. Ik was mijn hond aan het uitlaten, maar ben naar binnen gevlucht
vanwege de ondraaglijke chemische rubberlucht die in het dorp hangt. Ik heb
meteen ramen en deuren gesloten en de Milieudienst gebeld met een klacht over 
stankoverlast. Ik maak me zorgen aangezien het hoogstwaarschijnlijk pesticiden 
zijn die gespoten worden zonder ervan te weten wat het gevaar is voor de 
volksgezondheid. Ik word morgen terug gebeld door de Milieudienst, maar zal 
ik een eerlijk antwoord krijgen? Niemand laat toch weten dat het slecht voor de 
gezondheid is als het dorp al vergeven is van de lucht?

Gemeld? Ja; Weet ik nog niet. Op maandag 17 juni 2013 wordt het teruggekoppeld, is mij 
verteld.

Naam Daan Gutierrez Datum 30-04-2013
Provincie Noord-Brabant Plaats Heesch
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Naam Hanneke Schenzel Datum 17-10-2013
Provincie Gelderland Plaats Eefde
Melding Een boer met tractor die zijn weiland perceel bespoot. De wind stond zo dat ik 

tijdens het fietsen langs dit perceel, de volle laag gif, chemische stoffen inademde.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 28-5-2013
Provincie Zuid-Holland Plaats Rotterdam
Melding Gifgebruik boer Hofweg te Rotterdam.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Al jarenlang bekend
Provincie Gelderland Plaats Westland, Aalsmeer, enz
Melding Ik zie op bestrijdingsmiddelenatlas.nl dat drinkwater in ALLE tuinbouwgebieden 

veel meer gif bevat dan toegelaten.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum De hele zomer. in de aardbeientijd heel 
erg en vanavond 25-07

Provincie Limburg Plaats Vlodrop
Melding Tegen over onze woning liggen velden met de volgende  gewassen: aardbeien, 

aardappelen, mais, prei, etc. Deze gewassen worden regelmatig met gif gespoten. 
Aardbeien en prei worden zeker drie keer per week met gif bespoten vermoedelijk 
tegen schimmels. Er wordt niet gelet op de windkracht en de windrichting. Het
gif waait dan in onze tuin en woning en het ruikt heel sterk. Onze zorg is onze 
gezondheid en het milieu.
Daarnaast wordt er ook gespoten amper twee meter van mensen vandaan die op het 
land aardbeien plukken.

Gemeld? Nee
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Gemeld? Ja; De VWA heeft een paar blaadjes van onze heg afgeplukt en laten onderzoeken. 
Dat gebeurde echter weken nadat de spuitsessies hadden plaatsgevonden. Mijn man 
heeft de VWA destijds nog voorgehouden dat zo’n onderzoek niet zinvol is, als er 
niet wordt gecontroleerd op het moment dat het bespuiten plaatsvindt.

Naam Anoniem Datum Augustus 2013
Provincie Noord-Holland Plaats Borger
Melding Begin augustus waren wij met jonge kinderen op vakantie in Drenthe. Daar werd 

op een aardappelveld pal naast het park het loof doodgespoten. Thuis heb ik op 
internet gekeken met welke middelen dit gebeurt en ik las o.a. over het middel 
diquat dibromide, de effecten ervan en de beschermende maatregelen die de spuiter 
moet nemen om deze stof niet binnen te krijgen. Ik vind dit zeer verontrustend.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Juni (2013)
Provincie Noord-Holland Plaats Alkmaar
Melding Spuiten van tulpen, dood spuiten van aardappel planten, spuiten van kolen, enz.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 04-07-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Broek op Langedijk [...]
Melding Op donderdag 4 juli werd een veld aardappelen bespoten, terwijl er die dag harde 

wind richting een fietspad stond. Ik kreeg dus ook de volle laag toen ik langs fietste 
die middag.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 01-06-2013
Provincie Utrecht Plaats Utrecht
Melding Waarom wordt er gif gespoten terwijl dit niet nodig is?
Gemeld? Nee

Zwartboek-Voedselgewas



129Zwartboek-Voedselgewas

gespoten. En er wordt veel gif in Drenthe gespoten. En aangezien het bij wet is 
toegestaan zijn de meeste boeren vaak niet in overtreding. Klopt dat? Sinds enkele 
weken dat men weer gif aan het spuiten is, heb ik wat last van mijn keel. (Ben verder 
goed gezond dus ga niet naar de dokter). Ik ben hier opgegroeid en weet helaas de 
verstikkende geur van het gif dat men gebruikt. Maar niet iedereen weet hoe deze 
rommel ruikt. En zal de link niet direct leggen. Natuurlijk maak ik mij grote zorgen 
om deze manier van (korte termijn plannings) landbouw. En ik zou graag andere 
manieren zien.  Heb wel vele 1 op 1 gesprekken met boeren hierover en begrijp van 
de boeren dat ze het zo geleerd hebben. De productie wordt anders niet behaald.  
Dat gaat van een leraar op de land&tuinbouwschool die gif ging drinken voor de 
klas. Met als doel om te laten zien dat het gif beslist niet kwaad kan (echt een leraar 
dus). Tot de grote overtuiging dat de biologische akkerbouwer niet kan bestaan 
als de ’reguliere boer’ niet met gif op de omringende akkers zou spuiten. En vele 
andere verhalen.  Juiste scholing is dus erg belangrijk voor de agrarische sector. En 
met een juist moment van zaaien/poten en geschikt schoffeltuig kan men zonder gif 
geweldige producties behalen. Is mijn gevoel en bevinding hierover. Aan de grootte
en capaciteit van de landbouwmachines kan het toch niet liggen? Mijn excuses dat 
het niet alleen bij een melding is gebleven. En geen exacte plaats is aangegeven. Het 
gif baart mij al jaren zorgen. En er moet wat aan gedaan worden.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 16-08-2013
Provincie Noord-Brabant Plaats Klundert
Melding Mijn buurman is akkerbouwer, de vorige buurman ook, de laatste buurman 

gebruikt “iets” voor bestrijding van.... wat nog meer stankoverlast bezorgt dan een 
verffabriek, beneemt je de adem. Ik vraag me af of hij de goeie mengverhouding 
gebruikt. Ik zou graag een telefoonnummer hebben waar ik direct kan melden, 
zodat er op korte termijn een deskundige de mogelijke overtreding kan vaststellen.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Jaarlijks van april tot ongeveer september
Provincie Drenthe Plaats Stieltjeskanaal
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Naam Anoniem Datum 11-05-2013
Provincie Drenthe Plaats Elim
Melding Gister 11-5 om 4.30 ging er een gifspuiter bezig, spuiten tegen ridderzuring, 

3 weken eerder ook al een op datzelfde weiland, dit is aan de noordkant 
van ons perceel, aan de zuidkant gebeurde dit ook al 2 weken geleden tegen 
ridderzuring,waar nu al weer schapen op lopen te grazen. Het weiland aan het 
noorden ligt nog geen15 meter van de woning af.

Gemeld? Nee, foto.

Naam Anoniem Datum 05-05-2013
Provincie Gelderland Plaats Didam
Melding Wij wonen op 15 mtr afstand van een akker waar regelmatig gif wordt gespoten, en 

hebben ernstige bedenkingen hierbij, vooral van het effect op de gezondheid van 
onze zoon (1 jr).

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 10-05-2013
Provincie Drenthe Plaats Donderen
Melding Ik maak nu eenmaal een melding voor alle keren dat hier gif in mijn buurt wordt
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Bovendien vraag ik mij af of dat niet slecht is voor de gezondheid.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 27-11-2013
Provincie Zuid-Holland Plaats Korendijk
Melding [...] Bij ons wordt erg veel landbouwgif gebruikt. Nu zag ik de volgende melding 

op één van de gemeentelijke sites, waar jullie misschien iets mee kunnen, omdat 
ik denk dat het een tegenreactie is op de aandacht die ontstaat op de inzet van gif. 
De link is http://www.korendijk.nl/actueel/nieuwsberichten_3336/item/campagne-
over-gewasbescherming-en-omwonenden_24515.html

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 10-06-2013
Provincie Noord-Brabant Plaats Wouwse plantage
Melding Met teveel wind bestrijdingsmiddelen spuiten op net-opkomende akkerbouw. 

De wind stond geheel op onze woning. De lucht was vergeven van de stank.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 01-02-2014
Provincie Noord-Brabant Plaats Almkerk
Melding Onze tuin is 9 meter lang en meteen daaraan grenst een landbouwperceel. Wij 

hebben een zoontje van 2 en er is er nog een op komst. We proberen alles zsm 
dicht te doen als de spuit komt, echter ruiken we soms de chemische lucht. Ik 
maak me hierover zorgen. Met name over onze kinderen. De zandbak staat in de 
tuin, ik moet er niet aan denken dat ik het te laat in de gaten heb en ons kind in de 
spuitnevel zit.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 21-09-2013
Provincie Zuid-Holland Plaats Korte Schenkeldijk

130

Melding Wij wonen landelijk, en naast een perceel landbouwgrond. De eigenaar van deze 
grond teelt diverse gewassen en is een echte liefhebber van landbouwgif. O.i. spuit 
deze agrariër aanmerkelijk vaker dan andere agrariërs. Wij hebben géén idee 
wat er gespoten wordt, en maken ons hierover zorgen. We zijn bang dat het onze 
gezondheid schaadt. Het spuiten gebeurt ook als we op het terras zitten. We hebben 
de indruk dat er jaarlijks steeds minder bijen, wespen en vlinders en roofvogels in 
onze omgeving te vinden zijn. Ook de wildstand is dramatisch achteruit gegaan. De 
jagers klagen dat er bijna niets meer is om op te jagen (dat laatste vinden wij géén
probleem). De weinige fazanten in de buurt zijn m.n. op ons perceel te vinden.

Gemeld? Nee

Naam Bianca Visser Datum 12-06-2013
Provincie Noord-Brabant Plaats Rijsbergen
Melding Wij wonen aangrenzend aan een perceel van aardbeien. Voordat de 

aardbeienplantjes worden gezet wordt er gif gespoten, ook als de plantjes staan
wordt er gif gespoten. Of het nu windstil is of windkracht 6, dat maakt voor deze 
boer niet uit. Het gif verneveldt over het landweggetje, bij ons in de tuin, in het 
aangrenzende bos. Onze paarden durf ik niet in de wei te zetten. Na inademing 
2 jaar geleden heb ik ontzettende keelpijn gekregen. Ik moet dan ook de ramen 
dichtdoen en niet in de tuin komen. Als de plantjes staan spuit de boer wel iedere 
week gif.

Gemeld? Ja; Er is iemand wezen kijken, maar was na gesprek met de boer erg begripvol 
voor de boer want hij hield immers erg veel rekening met ons en hij mag niet zo 
vaak spuiten. De persoon die van de gemeente Zundert is wezen kijken heeft foto’s 
gemaakt.

Naam Anoniem Datum 26-04-2013
Provincie Drenthe Plaats Emmen
Melding Ik woon recht tegenover een aantal akkervelden dat ong. 6 meter van mijn huis ligt. 

Hier worden regelmatig gif en mest gespoten. Ik vraag mij af of er niet teveel en te 
dichtbij deze gif en mest wordt gespoten. In de zomer word er bijvoorbeeld vaak 
mest gespoten. Buiten stinkt het dan enorm en is het niet lekker om buiten te zitten. 
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Naam Anoniem Datum Al jaren
Provincie Noord-Holland Plaats Bos Museumlaan/Beukenlaan Crailo 

(Huizen)
Melding Al jaren wordt hier op kleine perceeltjes in het bos van het Goois Natuurreservaat 

o.a. mais en granen geteeld. Er zijn dagen dat je er niet langs kunt lopen omdat je 
het meteen benauwd krijgt van de hoeveelheid gif waarmee gespoten is.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 25-4-2013
Provincie Zuid-Holland Plaats Zevenhuizen
Melding Er wordt weer flink gesproeid op het bouwland/akker tegenover de woonhuizen in 

onze straat.  Geen idee met wat en of het giftig is voor de omwonenden?
Gemeld? Nee

Naam Elies Dalman Datum 04-09-2013
Provincie Noord-Brabant Plaats St. Michielsgestel
Melding De tuin van mijn dochter (Kelpen-Oler in Limburg) grenst aan maisvelden. 

Wat kunnen de gevolgen voor haar en haar gezin zijn? Als daar de beruchte 
neonicotinoiden op gespoten worden? In een uitzending over de bijensterfte op t.v.5 
monde over bijensterfte deze zomer toonden wetenschappers aan, dat bij
toegediende niet meetbare hoeveelheden van het gif de bijen gedesoriënteerd 
raakten en stierven. Dat belooft ook niet veel goeds voor andere levende 
organismen zoals mensen, lijkt me.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Vanaf april tot eind juni en vanaf 
september tot november

Provincie Noord-Brabant Plaats Scheiweg, Vorstenbosch
Melding Wij maken ons hele erge zorgen over het gebruik van gif bij onze omliggende 

percelen waar aardbeienplanten worden gekweekt. Wij wonen er helemaal tussenin. 
Wij hebben intussen al regelmatig contact met vroegere AID, en hebben ook al bij
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Melding Het doodspuiten van distels op een schapenwei.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 13-08-2013
Provincie Noord-Brabant Plaats Vorstenbosch
Melding Wij wonen in een gebied waar veel aardbeienplanten teelt is en heel vaak gespoten 

wordt met gewassenbeschermingsmiddelen. Eén perceel ligt naast ons huis en 
één perceel ligt schuin tegenover ons huis. Wij zijn al jaren bezig om samen met 
instanties, huisarts te kijken wat voor gevolgen het heeft op onze gezondheid. Waar 
wij ook een sterk vermoeden hebben dat we ook reageren op de stoffen die gespoten 
worden. We hebben een afspraak gemaakt met de boer dat hij iedere keer laat weten 
als er gespoten wordt meld via de mail welk produkt zodat wij kunnen besluiten 
of we naar buiten gaan of we onze ramen moeten sluiten etc. We vinden het heel 
verontrustend voor onze gezondheid maar hebben het gevoel dat we met onze rug 
tegen de muur staan. Hopelijk gaat er nu echt iets gebeuren, en staat de gezondheid 
van de mens op 1 en niet de teelt.

Gemeld? Ja: de AID heeft het serieus genomen en contact gelegd met de boer, laboratorium 
onderzoek gedaan wat voor stoffen er op onze grond terecht zijn gekomen en 
melding gemaakt hierover.

Naam Anoniem Datum begin mei 2013
Provincie Noord-Holland Plaats Den Burg
Melding Aanleg aardappelveld op slechts 30 m van woonhuizen. Wind vrijwel altijd richting 

bewoonde bebouwing. Al 2x ontsmetting gespoten. Op later tijdstip spuiten 
tegen onkruid/insecten en loof doodspuiten. Overigens wordt in deze gemeente 
door zowel gemeente zelf als door bedrijven (zelfs een met duurzaamheid/eco 
certificaat, waarvoor prijzen gekregen) en particulieren overal volop gespoten met 
gif tegen begroeiing (Roundup). Stoepen, straatgoten, enz. alles werd en wordt goed 
voorzien.

Gemeld? Nee

Zwartboek-Voedselgewas
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Naam Anoniem Datum 09-03-2014
Provincie Overijssel Plaats Vroomshoop
Melding Geachte, 

Mijn woning grenst aan westelijke zijde aan een aardappelakker van circa 3 hectare. 
Daar werd voor het tweede achtereenvolgende jaar aardappels op geteeld. Dat 
schijnt niet te mogen, maar dit terzijde.
Al tientallen jaren wordt dit perceel gebruikt voor maisteelt, dat in sommige jaren 
wordt afgewisseld door aardappels.
Deze akker word gehuurd door een boer die onze buurman is.
Op zijn beurt verhuurt hij dat land aan een aardappelteler.
Aardappelvelden worden om de 9 dagen bespoten met landbouwgif tegen de 
aardappelziekte Phytophthora.
Op 10 augustus 2013 was een loonwerker in opdracht van de teler weer aan het 
spuiten.
Er stond stevige westenwind, en dan mag er niet gespoten worden.
Het gif waait over mijn perceel heen. 
Op mijn perceel staan vele groenten, fruitbomen en bessenstruiken, en een vijver 
met amfibieën.
Ik krijg dat alles ongevraagd meebespoten.
Dat is in de afgelopen tientallen jaren al vaker gebeurd.
Wij hebben herhaaldelijk laten weten dat zij tegen de regels handelen. 
De Algemene Inspectiedienst en politie hebben geen blijvende oplossing geboden.
Zo ook op 10 augustus 2013. 
De windsnelheid was 10 kts. Windvlagen 19 kts.= 9,8 meter per seconde. (gegevens 
meteo24.nl)
Ik heb de aardappelteler weer gebeld en deze zei op geagiteerde wijze, dat ik de 
politie maar weer moest bellen, en dat hij helemaal niet spoot met gif.
Het zou om ‘bladvoeding’ gaan. 
Ik zei dat ik weet dat er tegen Phytophthora word gespoten en dat bladvorming bij 
aardappelteelt juist ongewenst is.
Toen gaf de aardappelteler toe dat hij toch “een heel klein beetje tegen 
Phytophthora” erbij mengde.
De spuitinstallatie was inmiddels vertrokken.
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de GGD geïnformeerd naar meer info wat betreft het gevaar voor onze gezondheid.
In onze naasten omgeving zijn al enkele mensen overleden aan vormen van kanker 
en hebben kanker die gerelateerd is aan de giffen die gebruikt worden op deze 
gronden. Verder zijn er al 3 vrouwen in de omgeving die al erg jong in de overgang 
zijn gekomen.We houden al jaren een spuitdagboek bij op advies van de huisarts 
hoe we allemaal reageren als er gespoten wordt. Maar we voelen ons zo alleen in 
dit probleem. We hebben al wel gelezen over Bollenboos. Wij zijn erg blij dat er een 
gezamenlijk meldpunt is gekomen.

Gemeld? Nee
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Naam Jac van Loosbroek Datum 14-02-2014
Provincie Drenthe Plaats Emmen
Melding Datum: van 30/06/2013 tot 28/09/2013 wekelijks bespuitingen van aardappelen.
Gemeld? Nee

Naam J.S. de Vries Datum 04-03-2014
Provincie Noord Holland Plaats Ursem
Melding Dicht achter de huizen in onze straat ligt een akker.Regelmatig komt het voor dat in 

het teeltseizoen landbouwgif wordt gespoten.
De kortste afstand van mijn huis en de spuit is iets minder dan 12 meter. 
Spuiten gebeurt meest vroeg in de ochtend, voordat wij op zijn. De ramen van 
de slaapkamer staan dan nog open. In de VK las ik dat er richtlijnen zijn voor de 
kortste spuitafstand. Kunt u mij hierover inlichten?

Gemeld? Ja: Wacht nog op reactie.

Naam Anoniem Datum 06-03-2014
Provincie Drenthe Plaats Diever
Melding Spuiten van gif op land langs Oude Willem, grens Drenthe Friesland in het Drents 

Friese Wold.
Gemeld? Nee
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De politie belde mij terug en vroeg hoe ik kon weten dat er met gif zou worden 
gespoten.
Kennelijk had de teler daar een soortgelijk verhaal opgehangen.
De politie kwam even langs rijden. De spuitinstallatie was er dus niet meer.
Ik heb verder niets meer vernomen van politie, noch van de teler.

P.S.
Ik verwacht dat in aanstaande zomer van 2014 hetzelfde probleem zich weer zal 
aandienen.
Kunt u mij adviseren wat te doen?
Ik wil tevens graag weten wat deze “gewasbeschermingsmiddelen”, -zo worden ze 
genoemd- betekenen voor de gezondheid van mens, dier, groenten en grondwater. 
Ik heb gevraagd aan de plaatselijke boeren coöperatiehandel welke middelen zij 
leveren maar die willen dat niet zeggen.
Zelfs op internet is nagenoeg niets te vinden welke middelen worden gebruikt op 
mais en aardappels in Nederland.

Gemeld? Ja

Naam J. Polling Palthe Datum 12-03-2014
Provincie Drenthe Plaats Donderen
Melding Aan de Bunnerzandweg-Eekhoornstraat, naast een klein schuurtje.

Rode tractor met sproeiarmen wijd uit flinke gif geur om ons huis in de [...], licht 
tot matig wind.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 19-03-2014
Provincie Drenthe Plaats Ubbena
Melding Wat voor gif word hier gebruikt? En sinds de weilanden weer geel worden van het 

gif ben ik ook verkouden geworden. En hoorde van de dokter dat er meer mensen 
ziek zijn geworden op dit moment. Prikkende ogen en geïrriteerde luchtwegen 
ervaar ik. En dat is ook de klacht die men hoort van de mensen in mijn buurt.

Gemeld? Nee
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Naam Anoniem Datum 30-03-2014
Provincie Noord Holland Plaats Wieringerwaard
Melding Naast onze woning wordt regelmatig gif gespoten, mag dit op zo’n korte afstand van 

de woningen? Moeten de ramen dicht als er gespoten wordt? 
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 30-03-2014
Provincie Gelderland Plaats Groesbeek 
Melding Ik woon in Breedeweg aan de kant van de bult. Ik ruik geregeld een chemische 

brandachtige lucht waarvan me wel eens verteld is dat ze dan de aardappels spuiten. 
Het dringt zelfs mijn huis in als ik de ramen dicht doe. En dat nu (begin april) een 
paar keer per week.

Gemeld? Nee

Naam Frans Sloots Datum 21-11-2013
Provincie Noord Brabant Plaats Riethoven 
Melding Verbijsterd heb ik gekeken naar Zembla.

Ook al onze potgrond blijkt vol te zitten met dit gif.
In de zomer stinkt ons hele dorpje naar bestrijdingsmiddel. Wij wonen rondom in 
de aardappel, bieten, mais, asperges enz.

Gemeld? Nee

Naam M. van Berkel Datum 22-11-2013 16:50:02
Provincie Kop van Overijssel Plaats Eesveen 
Melding Afgelopen voorjaar, werden we s’morgens vroeg gewekt door een erg benauwde 

lucht.
Mijn zoon kwam overstuur mijn slaapkamer mam, mam ik weet niet wat er buiten 
is maar het stinkt en je krijgt bijna geen adem!
Natuurlijk direct aangekleed en ik rook het bij ons in de slaapkamer al pff 
echt onwijs vies, en je kreeg er een hele nare bittere smaak van en een tong die 
verlammend aanvoelde.
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Naam Anoniem Datum 19-03-2014
Provincie Drenthe Plaats Assen
Melding In eens worden diverse weilanden weer geel van het gif en krijg ik last van 

prikkende ogen en geïrriteerde luchtwegen.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 19-03-2014
Provincie Drenthe Plaats Zuidlaren
Melding Aangezien de weilanden weer geel worden van het gif hoor ik dat allerlei mensen 

last krijgen van de luchtwegen en prikkende ogen.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 19-03-2014
Provincie Drenthe Plaats Donderen
Melding En sinds de weilanden weer geel worden van het gif heb ik geirriteerde luchtwegen. 

Plaats: Donderen - Oosterwaterweg richting Vries
Gemeld? Nee

Naam Rodina Fournell Datum 21-03-2014
Provincie Drenthe Plaats Diever
Melding Mijn zoontje van vier vond in een droge sloot zakken waarin Syngenta 

haverzaaigoed had gezeten. Hij is met de zakken in aanraking geweest. Het zaad was 
behandeld met Beret Gold fludioxonil. Een fungicide.
Op de zakken staat o.m.: 
‘Dit zaaizaad is behandeld met een ontsmettingsmiddel. Direct huidcontact of 
inademen van de stof vermijden. Buiten bereik van onbevoegden houden. Lege 
zakken afvoeren als bedrijfsafval.’
Plaats: Diever [...].
Datum: 20 maart 2014

Gemeld? Ja, de NWA op de hoogte gesteld. Die wist er geen raad mee, de politie heeft de 
zakken uiteindelijk opgehaald. 
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Heb direct gebeld met de politie, die stuurde iemand van de brandweer.
Inmiddels een uur later natuurlijk, de man heeft een luchtmonster genomen en 
vertelde vervolgens dat we ons absoluut niet ongerust moesten maken! nou ja!
De dader heb ik opgespoord, het was weer eens [...] uit Westerveld ja de lelieboer!
De brandweerman heeft hem ondervraagd, wat het voor stof was en waaom dit in 
het donker gespoten moest worden????
Het werd overigens op een kale akker gespoten! waar een aantal weken daarna 
aardappels in kwamen.

Gemeld? Ja: niets we moesten ons geen zorgen maken!

Naam Johan Polling Datum 10-03-2014
Provincie Drenthe Plaats Donderen 
Melding Deze akker is in het donker bespoten. Aangezien ik binnen 600 meter van deze 

akker af woon en het zicht hierop heb.
Gemeld? Nee
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Naam J.S. de Vries Datum 04-03-2014
Provincie Noord Holland Plaats Ursem
Melding Dicht achter de huizen in onze straat ligt een akker.Regelmatig komt het voor dat in 

het teeltseizoen landbouwgif wordt gespoten.
De kortste afstand van mijn huis en de spuit is iets minder dan 12 meter. 
Spuiten gebeurt meest vroeg in de ochtend, voordat wij op zijn. De ramen van de 
slaapkamer staan dan nog open. In de VK las ik dat er richtlijnen zijn voor de kort-
ste spuitafstand. Kunt u mij hierover inlichten?

Gemeld? Ja, Wacht nog op reactie.
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Melding Gemeentelijke dienst komt onkruid verdelgen met een quad en tank 
onkruidbestrijdingsmiddel. Bespuit alles aan de rand van de weg en langs 
plantenbakken. Ook langs braakliggende terreinen. Onnodig m.i.

Gemeld? Nee

Naam Bram Verhave 
stichting Bollenboos

Datum 18-06-2013

Provincie Drenthe Plaats Ruinerwold
Melding Man spuit Roundup langs de slootrand, niet netjes en zonder beschermende 

kleding. Hij wil de grassen uit zijn hek verwijderen. Hij houdt zich niet aan de 1,5 
meter zone om uit de slootrand te blijven, hij spuit over de grassen. Hij stopt niet na 
het gesprek te zijn aangegaan.

Gemeld? Nee
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Naam Marjan Zuidema Datum Begin juli 2013
Provincie Drenthe Plaats Norg, [...]
Melding Mijn huurwoning staat zo gesitueerd dat er een soort binnenterreintje is met gras, 

wat struiken en trottoirs. Dit deel is ook eigendom van Woonstichting Actium 
uit Oosterwolde (F). Het onderhoud wordt uitbesteed aan [...]. Onlangs waren ze 
er weer om het gras te maaien, onkruid tussen de struiken te verwijderen en de 
stoepen schoon te maken. 
Ik zat buiten met een buurvrouw en toen kwam de medewerker van [...] naar ons 
toe kwam en vroeg of hij onze terrasjes ook even moest spuiten...
Ik vroeg wat voor middel hij gebruikte: Roundup en nog een middel!! Ik gelijk in 
alle staten natuurlijk... :-) Heb hem duidelijk gemaakt dat ik dat belachelijk vond. 
Zijn antwoord was dat het niet verboden was dus dat er geen probleem was...Pfff...
Als ik dan op de website van [...] kijk staan daar allerlei mooie alternatieven en dat 
ze een groot voorstander zijn van milieuvriendelijke onkruidbestrijding.
Mijn groentetuintje grenst direct aan de stoep, courgettes zijn nu ook de pijp uit 
gegaan. 
Zelf doe ik van alles om in mijn bescheiden tuintje de vlinders en bijen een groot 
plezier te doen en gebruik absoluut geen chemische middelen. Jammer dat een 
ander mijn moeite weer zo tenniet doet.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 30-01-2014
Provincie Noord-Brabant Plaats Wernhout
Melding Er is opnieuw gespoten tegen onkruid naast mijn huis. Mijn gezicht brandt en is 

rood, ik maak me zorgen over mijn twee kinderen. Ik durf het niet te melden bij 
de Gemeente Zundert omdat mijn buren meer gaan spuiten op het moment dat we 
klagen.

Gemeld? Nee

Naam L. Goedhart Datum 01-06-13
Provincie Zuid-Holland Plaats Rotterdam, Schiebroek
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Naam Anoniem Datum 16-04-2013
Provincie Drenthe Plaats Emmer-Compascuum, Hoofdkanaal 

WZ 72
Melding Volgens mij is het gebruik van Roundup officieel verboden, maar aan de gevel van 

Doe het Zelf Markt [...] is duidelijk zichtbaar te lezen, dat dit gif in de winkel nog 
gewoon te koop is.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 14-9-2013
Provincie Flevoland Plaats De Komeet te Dronten
Melding Gemeente Dronten heeft voor de tweede maal deze zomer straten met glyfosaat 

bespoten. Als ik daar langs fiets krijg ik oorsuizingen die pas na een etmaal 
afnemen. Medewerkers van de gemeente zeggen dat dit nodig is voor de 
verkeersveiligheid (gladheid door straatgras) maar ‘s winters worden deze straten 
helemaal niet gestrooid. Er is door de natte zomers meer straatgras dan vroeger.

Gemeld? Nee

Naam Miep Bos Datum 17-09-2012
Provincie Flevoland Plaats Lelystad, Waterwijk
Melding Petitie gestart over gebruik glyfosaat in de gemeente Lelystad. Nadat een burger 

klaagde en de man toch door ging met spuiten waar zij naast stond. Zij durfde geen 
aangifte te doen. Website over glyfosaat. foto van (ander) slachtoffer. https://
petities. nl/petitie/roundup-verbieden-in-lelystad  http://www.gentechvrij.nl/
Glyfosaat.html http://www.gentechvrij.nl/ec.html

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 01-06-2013
Provincie Flevoland Plaats Campus CAH Dronten
Melding Beste Lezer, De christelijke agrarische hogeschool CAH Vilentum is recent ontstaan 

door fusie van de CAH’s in Almere en Dronten. Ter gelegenheid hiervan is een
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nieuw logo in gebruik genomen. Dit beeldmerk heeft de vorm van een boom, die 
echter bij nadere beschouwing bestaat uit mensenfiguren die vitaal de handen ten 
hemel heffen. Van dit logo heeft men in roestvrij materiaal een exemplaar geplaatst 
op de CAH-campus in Dronten, zie de foto. Het logo staat voor ‘ont-moeten en 
ont-wikkelen. Centraal daarbij staat de relatie (het contact) tussen mensen’ aldus 
de website van het CAH. Op de website staat onder de missie ‘Economy of life’ 
te lezen dat daarin samen leven de rode draad vormt en dat life economen zich 
bewust zijn van hun rentmeesterschap: zij bezitten niet, maar beheren de aarde 
die God hen geschonken heeft. Verantwoord en duurzaam ondernemen staat voor 
hen centraal. Life economen kunnen plezier beleven aan bezit, maar realiseren 
zich dat het daar niet om gaat. Winst maken is alleen te verantwoorden wanneer 
je bereid bent om deze te delen en op een betekenisvolle manier te gebruiken. De 
Economy of life geeft de mensen een opdracht in het leven. Deze strekt verder 
dan jezelf en je naasten. Maar de foto spreekt andere taal. Op de foto is te zien 
dat het logo is geplaatst op een strak gemaaid gazon en dat voor het logo zelf 
een perk is vrijgehouden waarbinnen alle kruiden en diertjes zijn doodgespoten 
met - laat zich raden - roundup. Hier in de polder staat roundup bij elke boer 
in de bezemkast en ook bij veel dorpsbewoners die daarin worden voorgegaan 
door de gemeente Dronten die in juni de spuitkar laat rondgaan om alle straten 
en stoepen te besproeien met dit middel. De gemeente geeft hier een heel kwalijk 
voorbeeld en gaat bewust, het is toch maar een kleine minderheid die klaagt - aan 
haar verantwoordelijkheid op het gebied van de volksgezondheid voorbij.  Deze 
mensenboom op een doodgespoten veld, zo is de christelijke agrarische wereld en 
in bredere zin de christelijke cultuur in dit land: de mens verheven boven een
onderworpen aarde. ‘Samen groeien’ noemt men dat. Een cultuur met mooie 
woorden, maar daaronder verscholen is nog springlevend het christelijke denken 
van eeuwen her met de duistere vrijbrief van Genesis 9 vers 2: Uwe vrees en uwe 
verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels; 
in al wat zich op de aardbodem roert, en in alle vissen der zee; zij zijn in uwe hand 
overgegeven. Dit gecombineerd met Genesis 1 : ‘Gaat heen en vermenigvuldigt U’ 
en de opdracht van Jezus om met je talenten te woekeren geeft dat giftige mengsel 
van biostallen, het heimelijk ruimen van kippen, koeien en varkens, versluierend 
woordgebruik zoals ‘gewasbescherming’ in plaats van pesticiden en herbiciden
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Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie bezocht en herkeurd. Voor iedere
keuring waarvoor de opleiding van tevoren een dik rapport toezendt en die een hele 
dag in beslag neemt wordt een aparte commissie ingesteld die dient te bestaan uit 
deskundigen uit het werkveld en uit het universitair onderwijs. 
Voor de samenstelling van de commissie moet de betreffende opleiding een 
voorstel doen, op basis waarvan de commissie wordt ingesteld door de NVAO 
onder toevoeging van een secretaris in dienst van de NVAO. Op de website wordt 
nadrukkelijk als voorwaarde gesteld dat de leden van de commissie onafhankelijk 
dienen te zijn. In werkelijkheid is dit meestal niet zo, want de doorsnee opleiding 
selecteert de voor te dragen commissieleden uit het netwerk van contactpersonen, 
dat de opleiding in de loop der jaren heeft opgebouwd binnen de stagebedrijven 
waar studenten een cursusjaar stage lopen. Opleidingshoofden en docent-
stagebegeleiders onderhouden met deze personen warme contacten om zo de 
stageplekken in stand te houden en de contactpersonen gebruiken de langskomende 
rij stagiaires als een voortdurend aanbod waaruit op een voordelige manier 
geschikte nieuwe jonge medewerkers kunnen worden geselecteerd. Daarom zal het 
zelden gebeuren dat een accreditatiecommissie een opleiding afkeurt onthoudt, 
want het is niet in het belang van de commissieleden. Eerder zullen zij met hun 
kritiek het curriculum van de opleiding eenzijdig willen ombuigen in een richting 
die goed past bij het bedrijf dat zij vertegenwoordigen. De accreditatiemethode 
van de NVAO komt neer op bakkers die hun eigen brood keuren. De lamme leidt 
de blinde. Dit is wel een van de belangrijkste oorzaken van de neergang van het 
HBO. Natuurlijk moet de NVAO zélf haar beoordelingscommissies samenstellen ‘en 
degelijk instrueren’ en dit niet toevertrouwen aan degenen die beoordeeld moeten
worden! En de Minister van Onderwijs moet de NVAO jaarlijks beoordelen 
en daarvan verslag doen aan de Tweede Kamer, wat nu niet gebeurt. En dan 
nog even de Wageningen University: ‘moet dat niet in het Nederlands, wordt 
toch met Nederlands belastinggeld betaald, het onderwijs dient volgens de wet 
toch Nederlandstalig te zijn?’ De redenering, dat het onderzoek van de aldaar 
door het bedrijfsleven gesubsidieerde hoogleraren onafhankelijk is, omdat hun 
onderzoeksprogramma en - resultaten door niet-gesubsidieerde hoogleraren 
worden beoordeeld, is een drogredenering, want de niet-gesubsidieerde hoogleraren 
leverden hun onafhankelijkheid in op het moment dat zij met het instellen van
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spuiten, ‘verantwoorde voedselvoorziening’ in plaats van groente- en vleesindustrie, 
stalkoeien, Economy of life durf het eens in het Nederlands te vertalen! - en 
rentmeesterschap. Met het rentmeesterschap als voorbeeld te nemen laten de 
christenen zich goed kennen en wat ontluisterend is dat, een rentmeester is immers 
iemand die alleen winst komt halen en nooit komt brengen. Christenen maken zich 
niet druk om de inhoud, om de Aarde. Hen gaat het alleen maar om het menselijk 
proces van lief zijn voor elkaar, want dan kom je in de hemel. 
De Aarde met haar planten en dieren is maar tijdelijk. Uiteraard is er de 
godsdienstvrijheid om christen te zijn, maar noem jezelf dan niet duurzaam. Dat 
is huichelachtig en schijnheilig, want je bedoelt met duurzaamheid heimelijk wat 
anders dan de andere mensen. Nieuwsgierig zoeken wij nog even op de website naar 
de opleiding Tuin- en Akkerbouw. Hoe zou het onderwijs in de Plantkunde zijn? 
Daar lezen wij: ‘De tuinbouwsector is de meest geavanceerde sector op het gebied 
van techniek. Deze sector heeft Nederland wereldwijd op de kaart gezet. En de 
marktgroei op het gebied van tuin- en akkerbouw gaat verder. Nieuwe markten als 
Brazilië, Rusland, China en Zuid-Afrika zorgen voor nieuwe producten en diensten 
en nieuwe manieren van samenwerken. Wil jij hieraan een bijdrage leveren? Dan 
is Tuin- en Akkerbouw iets voor jou! Tijdens de praktijkgerichte opleiding Tuin- 
en Akkerbouw sta je midden in de maatschappij. Je leert de financiële gegevens 
van een tuin- of akkerbouwbedrijf analyseren, je stelt een bemestingsplan op en 
je leert de bodemstructuur op een akkerbouwbedrijf verbeteren. Ook hou je in 
de kas plagen in bedwang door de inzet van natuurlijke vijanden of chemische 
gewasbescherming. Je krijgt veel ruimte om je te ontwikkelen op specifieke 
vakgebieden als plantenveredeling, gewasbescherming of bodemkunde.’
De haren rijzen je toch te berge. De duivel had het niet beter kunnen schrijven. 
De studenten worden opgevoed met het idee: ‘gif is goed’. De teneur is: gelddenken, 
winst maken, groene producten vermarkten, groei. Liefde voor plant en dier is er 
niet. Het is in het HBO gebruikelijk om op colleges vertegenwoordigers uit het 
werkveld spreekbeurten te laten houden over hun praktijkervaringen. Het zou me 
niet verbazen als Bayer of Monsanto ook al eens zijn uitgenodigd. Of dat studenten 
zijn uitgenodigd om bij deze bedrijven stage te lopen. HBO-opleidingen dienen 
te zijn goedgekeurd door de minister van Onderwijs. Eenmaal goedgekeurde 
opleidingen worden eens in de vier à vijf jaar namens de minister door de
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planten tussen de tegels achter mijn woning plotseling dood. In een paar dagen tijd 
was het groen geel verkleurd. Mijn vraag is wie hier verantwoordelijk voor is en 
met wat voor middel dit is gedaan. Ik heb deze melding inmiddels al gedaan op de 
website gifkikker.nl. Ik ben fel tegenstander van chemische middelen die de natuur 
vernietigen en wil absoluut niet dat dit soort middelen op mijn eigen erf of in de 
buurt daarvan worden gebruikt.

Gemeld? Ja; Bij de gemeente. Net verzonden en een ontvangstbevestiging ontvangen met een 
PDF bestand met mijn klacht.

Naam Anoniem Datum 20-06-2013
Provincie Friesland Plaats Warns
Melding Alle beplanting tussen de stoeptegels in de achtertuin is plotseling geel en dood. 

Ook een deel van het grasveld is aangetast. Ik heb dit jaar niemand zien spuiten, 
vorig jaar zag ik wel mensen gif op de trottoirs spuiten.

Gemeld? Nee

Naam Marion Gerritsen Datum 01-05-2013
Provincie Gelderland Plaats Oosterbeek
Melding Er wordt rond mijn flat gespoten met Roundup iov woningcorperatie Vivare.
Gemeld? Ja; Niets.

Naam W. Kirkegaard Datum De week van 20 mei 2013
Provincie Gelderland Plaats Renkum
Melding Ja, er is bij ons in de woonwijk op alle perken en plantsoenen met Roundup 

gesproeid. Inmiddels heb ik een heel schrijven gericht aan diverse instanties, zie 
link; greenwire.nl/nieuws/gebruik-van-roundup-bij-het-renkums-beekdal.

Gemeld? Ja; Ik ben in afwachting.

Naam Sjoeke Benoist Datum 27-04-2013
Provincie Gelderland Plaats Eefde
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de gesubsidieerde leerstoelen instemden. Ook hier bakkers die hun eigen brood 
keuren. De werkelijkheid is dat de subsidiegever het onderzoeksprogramma bepaalt 
en dus ook bepaalt wat niet onderzocht mag worden. Weg academische vrijheid. 
Wageningen is weer afgedaald tot het niveau van een agrarische hogeschool. 
Vanmorgen vond ik een paar dode hommels in mijn tuin. Hoe kan dat nou, dacht 
ik, hommels gaan in juni toch niet zomaar dood?  Bijen en vlinders zien wij hier 
allang niet meer.

Gemeld? Nee

Naam N. Brander Datum 03-09-2013
Provincie Friesland Plaats Appelscha, Steegde en omgeving
Melding De gemeente Ooststellingwerf gebruikt Roundup om onkruid te verdelgen in 

de straten van Appelscha (Ongetwijfeld in alle dorpen). Deze gemeente claimt 
milieuvriendelijk beleid wat betreft het onkruidvrij houden van de dorpen. Dat 
blijkt in de praktijk niet te kloppen. De hele zomer is er niets gedaan, maar nu 
rijdt er een karretje met spuitinstallatie rond om alle onkruid te verdelgen. Op 
mijn vraag of er Roundup wordt gebruikt werd dit door de werknemer bevestigd. 
Ik zei dat het gebruik van dat middel nu verboden is. De werknemer vertelde dat 
hij in opdracht van de gemeente, de etiketten heeft moeten verwijderen die op 
de containers zaten. Ik vind dit werkelijk zeer onrustbarend, omdat de gemeente 
dan willens en wetens de wet ontduikt, verboden middelen gebruikt, de burgers 
onjuiste informatie verstrekt en een heel erg verkeerd voorbeeld geeft. Ik maak mij 
natuurlijk zorgen over de insecten, de dieren die in de dorpen leven en dit gif
al dan niet rechtstreeks binnen krijgen, mijn eigen hond, mijn eigen gezondheid, 
de gezondheid van alle inwoners van Ooststellingwerf en de werknemer die dit gif 
moet spuiten.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 16-06-2013
Provincie Friesland Plaats Warns
Melding Mijn bericht aan gemeente zuidwest Friesland: onlangs ging al het gras en andere
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Melding Mijn buurman heeft mij te kennen gegeven dat ik de poezen binnen moet houden 
omdat hij zonodig met zwaar gif (Roundup) moest spuiten in zijn aangrenzende 
achtertuin. Mijn zorgen zijn hoelang blijft dit spul werkzaam en wanneer kunnen 
mijn katten gevaarloos weer naar buiten. Is Roundup legaal om te gebruiken in 
een woonwijk? Mijn visite ruikt duidelijk bij binnenkomst een giflucht die op haar 
luchtwegen slaat. Kan zo iemand ook aansprakelijk worden gesteld?

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 28-08-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Amstelveen
Melding Vanochtend heeft gemeente personeel in het plantsoen achter mijn huis onkruid 

met gif bespoten, ik laat hier mijn hond uit en ik moest om de gifplekken heen 
slalommen, ik ben bang dat mijn hond het aan zijn poten heeft gekregen.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 27-05-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Hillegom
Melding In ZH te Hillegom gebruiken burgers nog steeds Roundup. In Haarlem door 

Ymere wooncorporatie geeft opdracht aan groenbeheer [...] alternatieve (wel giftige 
bestrijding) rondom flats. Netheidssyndroom betekent ook kruid bestrijden met 
middelen, die niet gezond zijn voor milieu.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 12-04-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Langedijk
Melding Ik las in de krant dat gemeente Langedijk blijft spuiten met Roundup omdat dit een 

goedkopere oplossing is dan andere manieren om onkruid aan te pakken. Ik maak 
me zorgen omdat ik gekeken heb wat het allemaal kan aanrichten ivm gezondheid. 
In Denemarken is Roundup in 2003 al een verboden middel. Ik snap niet waarom 
Langedijk zich profileert als een groene gemeente en dan toch gif spuit. In een 
onderzoek in China is er aangetoond dat je parkinson van dit soort gif krijgt. Ik
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Melding Foto’s van meneer met gifspuit op de stoep.
Gemeld? Nee, foto

Naam Jean Paul Hekkelman Datum Rond 2 augustus
Provincie Groningen Plaats Veendam en Oude Pekela
Melding Gebruik van Roundup in de Oude Pekela en Veendam.
Gemeld? Nee

Naam J.M. Akkerman Datum 04-06-2013
Provincie Groningen Plaats Hiddemaheerd 147, Groningen
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er waren kinderen aan het spelen terwijl het gebeurde.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Augustus 2013
Provincie Utrecht Plaats Houten
Melding Het Wellantcollege Houten promoot en gebruikt Roundup.
Gemeld? Nee 

Naam Mara Berben Datum 26-08-2013
Provincie Utrecht Plaats Leusden
Melding In heel Leusden wordt door de gemeente onkruid met Roundup bestreden.
Gemeld? Nee

Naam Ineke Koldewijn Datum 30-07-2013
Provincie Utrecht Plaats Cohenpad / school de Heerd/ nabij de 

vlindertuin eigenlijk kom je ze overal 
tegen, zwembad niet te vergeten.

Melding De meeste, bijna alle Leusdenaren denken dat er op een bio vriendelijke manier 
gespoten wordt. Tegendeel is waar. Op alle verharde delen wordt gespoten niet met 
het dob systeem maar ook met de hand, rondom de scholen eigenlijk overal.

Gemeld? Nee

Naam Greet Zwerver Datum 01-08-2013
Provincie Utrecht Plaats Leusden
Melding De gemeente Leusden geeft toe met Roundup ‘’duurzaam onkruidbestrijding’’ 

toe te passen. Als reactie op een hantekeningactie tegen gebruik van dit 
bestrijdingsmiddel laat de gemeente weten het gebruik van Roundup toe te staan, 
alhoewel dit middel gespoten wordt in de nabijheid van scholen, grasvelden waar 
kinderen op blote voeten lopen, plaatsen waar honden worden uitgelaten, bermen 
die door veel insecten bezocht worden etc. etc. Zolang er geen algemeen
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maak mij zorgen om de mensen in Langedijk en ik snap niet dat je bijna niets 
hoort van de bewoners, gif moet je toch niet willen. Dan de insecten, de bijen die 
gaan er aan dood. De bijenvereniging is van alles aan het doen om meer bloemen 
te zaaien om de bijen te helpen. Dit gaat in Langedijk niet lukken en zo zijn er 
nog heel veel gemeentes die gif gebruiken. Wat gebeurt er op de lange termijn 
met de volksgezondheid, krijgen we nog meer gevallen van kanker of tast het het 
zenuwgestel aan? We moeten allemaal dit niet pikken, geen gif, geen ziekte. Ik heb 
een stadsgroentetuintje en doe alles op de natuurlijke manier, geen gif. Alles groeit 
goed is veel lekkerder van smaak en heel gezond. We moeten wat gaan doen voor 
onze kinderen en kleinkinderen. De regering vindt de gezondheidszorg te duur. 
Zou het niet beter zijn om geen gif meer te gebruiken. Als er nog meer mensen ziek 
worden van dit gif. Is niet beter te voorkomen dan te genezen, wat kost dit niet voor 
de gezondheidszorg. Dan de ellende voor de mensen zelf, wie weet wat je nog meer 
van het gif kan krijgen op de langere termijn, er zijn nu al heel veel mensen met 
kanker. Vr Gr. Een zeer ongeruste moeder en oma.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 09-06-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Amsterdam, alle winkels van Action
Melding Reclame voor bestrijdingsmiddelen voor particulieren voor een spotprijs in de 

aanbieding.
Gemeld? Nee

Naam Lydia Stam Datum 2012 voorjaar mei
Provincie Noord-Holland Plaats Uithoorn
Melding Gemeente gebruikt round up om onkruid te bestrijden in hondenlosloopgebied.
Gemeld? Nee

Naam Anita Postema Datum 13-09-2013
Provincie Utrecht Plaats Leusden [...]
Melding Een quad met Roundup reed door een speeltuintje en vernevelde met de spuitlans, 
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    Roundup gespoten terwijl er nauwelijks onkruid staat. Drie getuigen zien dat    
    het gif nonchalant tegen gevels, in boomspiegels, op bladerhopen en vlak naast 

een open kolk wordt gespoten. Eén bewoonster heeft opgemerkt dat er een 
dag daarvoor nog werd geveegd, en dat er op de dag van het gif spuiten weer is 
geveegd. Ook dit mag niet! 

-  Bij navraag (Unit-leider gemeente Leiden) blijken de spuitacties in de 
Uiterstegracht van juni en oktober niet te zijn geregistreerd bij de gemeente. Voor 
deze informatie moet men de aannemer bellen! 

-  Bij Het Leidsch Katblad worden 6 afzonderlijke gevallen gemeld van ziek 
geworden huisdieren (honden en katten) na het spuiten van Roundup. De 
klachten variëren van braken en diarree tot blaren op de pootzooltjes, ernstig 
verbrande bek en problemen met de luchtwegen. Ook komen er diverse 
meldingen binnen over kapot gespoten geveltuintjes, boomspiegels en gifschade 
in eigen tuin (door het spuiten onder de heg door). Zie voor een beschrijving 
van de voorschriften bij het gebruik van Roundup de Shortlist 1 en 2, behorende 
bij de DOB-methode (Duurzaam Onkruid Beheer op Verhardingen), n.b.: 
“emissiefactoren”. DOB shortlisten 1 en 2 vormen de basis voor de Barometer 
Duurzaam Terreinbeheer niveau  ‘Toepassing Glyfosaat op verhardingen’ en 
“Brons”. De DOB-methode werd ontwikkeld en opgesteld door Plant Research 
International (Wageningen) in samenwerking met o.a. Monsanto, de fabrikant 
van Roundup. Monsanto werd al diverse keren door de Reclame Code 
Commissie op de vingers getikt wegens zijn misleidende reclame-uitingen. Hoe 
kan de gemeente Leiden, na alle blunders die gemaakt werden (want wat werd 
er allemaal niet door burgers opgemerkt en/of gemeld?), het gebruik van deze 
methode van onkruidbestrijding nog langer verdedigen? 

-   Steun ons in onze strijd het roundup-gebruik in onze gemeente te beëindigen! 
Teken onze petitie: http://leidsestoepgifvrij.petities.nl/

Gemeld? We krijgen geen duidelijke antwoorden. 
Meerdere stukken beschikbaar [...].

Naam Anoniem Datum Juni 2013
Provincie Zuid-Holland Plaats Bleiswijk : gemeente Lansingerland
Melding Ik heb een bedrijf met Roundup zien spuiten op de stoep, straatje waar kinderen
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verbod van regeringswege komt zal de gemeente Leusden dus doorgaan met dit 
ALLESvernietigende middel!

Gemeld? Ja: een actiegroep olv Ineke Koldewijn en Anita Postema is al geruime tijd de 
gemeente met deze klacht aan het bestoken, tot op heden zonder resultaat, zoals u 
hierboven kunt lezen.

Naam Annemarie Kemp Datum 12-06-2013
Provincie Zuid-Holland Plaats Leiden
Melding INCIDENTEN EN OVERTREDINGEN BIJ HET SPUITEN VAN HET GIFTIGE 

ROUNDUP (Glyfosaat) IN DE GEMEENTE LEIDEN IN HET JAAR 2012: Juni/
Juli: 
-  In Leiden-Noord wordt door een gifkarretje met spuitlans met ruime  

hoeveelheden Roundup gespoten; de sporen op straat zijn duidelijk zichtbaar. 
Kort daarna regent het ook nog! Een bewoner maakt foto’s van deze spuitactie 
en dient een klacht in bij de gemeente; hij wordt echter doorverwezen naar de 
gifaannemer. 

- In Leiden Centrum (Havenbuurt) constateert een bewoner dat een gifkarretje 
op slechts 20 cm (in plaats van de vereiste afstand van minstens 1 meter) van 
de gracht met een flinke hoeveelheid Roundup op en naast het onkruid spuit. 
Hij maakt er foto’s van. - Veertien dagen later wordt er op dezelfde plek weer 
gespoten, nu met een Selector (zonder gifkar), doch wederom op 20 cm van de 
waterkant. Ook hier maakt de bewoner foto’s van. De bewoner dient een klacht in 
bij de gemeente, bij de teamleider Vegen en Legen. 

-  Het radioprogramma Vroege Vogels meldt dat er in Leiden Centrum met 
Roundup werd gespoten bij temperaturen van boven de 25 graden Celsius. 

- In de Professorenwijk vindt binnen een paar weken 2 x een spuitronde plaats. Een 
bewoonster klaagt over het overvloedige gebruik van het Roundupgif; zelfs haar 
fietstassen met bloemenprint krijgen de volle laag. 

Oktober/November: 
-  In Leiden Centrum (Havengebied) wordt er gif gespoten in een convenant gebied.
    Een bewoner dient een klacht in bij de gemeente. (Bij de gemeente is dit geval 

thans bekend als het “Havenincident”.) 
-  Aan de andere kant van de Herengracht wordt op dezelfde dag zeer ruim met
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Naam Anoniem Datum 20-08-2013
Provincie Zuid-Holland Plaats Schoonhoven
Melding Onkruidbestrijding in de straten langs huis, tuin, stoep en sloot met het middel 

Roundup van Monsanto.
Gemeld? Ja: de gemeente heeft mij geprobeerd uit te leggen dat zij dit middel gebruiken 

omdat plant-, dier- en milieuvriendelijke middelen duurder zijn.

Naam Jaap Sprey Datum 21-08-13
Provincie Zuid-Holland Plaats Benthuizen
Melding Meerdere keren per jaar wordt ons dorp van onder tot boven onder de Roundup 

gespoten, geen grasspriet wordt overgeslagen. Vanochtend weer. Protesteren helpt 
niet, want het mag! Voor en achter het huis, je kunt geen kant op. Buurtgemeentes 
doen het niet, maar gemeente Rijnwoude heeft er geen enkele moeite mee. 
(Benthuizen is onderdeel van de gemeente Rijnwoude).

Gemeld? Nee
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spelen, naast het voetbalveldje, op onze stoep. Ik heb deze man aangesproken en hij 
bevestigde dat hij met Roundup spoot en zei zelfs te weten dat het rotzooi was maar 
in opdracht van de gemeente te spuiten en alleen maar zijn werk te doen. Ik heb 
hier al melding van gedaan bij de gemeente Lansingerland, maar tot op heden niets 
vernomen. Nu na maanden weer gebeld en zou nu terug gebeld worden. 
Heb ook al een brief ingezonden naar de plaatselijke krant en die is gelukkig 
geplaatst. Daar heb ik mensen gewaarschuwd voor het Roundup gebruik door de 
gemeente, maar ook voor eigen gebruik en de gevaren ervan. Het valt me enorm 
tegen dat de gemeente Lansingerland geen reactie heeft gegeven. Ik heb foto’s 
gemaakt van deze werknemer met zijn spuitkarretje.

Gemeld? Ja. Nog steeds in behandeling. Zou teruggebeld worden, is nog niet gebeurd.
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Gemeld? Ja; Nog steeds in behandeling. Zou teruggebeld worden door de verantwoordelijke, 
maar tot op heden nog steeds niet gebeurd, foto.

Naam Joyce Hogenijk Datum Vorige zomer en eerder. Weet geen 
datum

Provincie Noord-Holland Plaats Haarlem, Siriusstraat
Melding Buren spuiten gif om het onkruid uit hun betegelde tuin te houden. En een keer iets

om een nest grondbijen uit te roeien. Ook zag ik een buurjongen oude olie uit
een motortje op de grond in de sloot lozen. Ook heeft de buurman mij verteld hoe 
makkelijk het is om je chemisch afval in de ondergrondse vuilcontainer te dumpen 
zonder dat je daar voor gepakt kan worden. Hoe pak ik het aan om hen hiervan te 
weerhouden zonder ruzie te krijgen. Zij laten zich namelijk door niemand de wet 
voorschrijven als het zo uitkomt. Dan heb je oorlog met hen en dat wil ik niet. Maar 
ook niet dat de bijen die in mijn bloementuin komen vergiftigd worden.

Gemeld? Nee

Naam Bernadet van Essen Datum Altijd
Provincie Zuid-Holland Plaats Brielle
Melding Er wordt Roundup gebruikt door de gemeente Brielle. Dit wordt dus op mijn stoep 

gespoten. Email verzonden naar gemeente. Ben gebeld. Inderdaad Roundup.
Gemeld? Ja, opgevolgd.
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Naam Dhr. G. De Wit Datum 22-08-2013
Provincie Zuid-Holland Plaats Bleiswijk
Melding Vandaag , 22 augustus 2013, zijn ze weer aan het spuiten met het middel Roundup

te Bleiswijk. Het is rotzooi, en hierbij de nieuwe foto’s. Helaas lukte het weer niet 
om de foto’s te uploaden via de site gifklikker.nl, daarom maar weer via deze email. 
Ik hoop dat er snel actie kan worden ondernomen, want ik heb geen zin om weer 
naar de dierenarts te moeten vanwege een vergiftiging van mijn huisdieren. In de 
buurt heb ik verschillende mensen gezegd de pootjes van hun huisdieren te wassen 
voordat ze naar binnen gaan. Een hond of kat gaat als ie thuis is, na het eten zichzelf 
wassen en daarbij worden de pootjes niet overgeslagen. Op die manier krijgen ze 
het vergif heel makkelijk binnen. Om nog maar niet te spreken over ons mensen 
wat wij al niet binnenkrijgen op deze manier. Van de gemeente Lansingerland 
geen reactie. Via formulier: En weer zijn ze vandaag 22 augustus op hun karretjes 
Roundup aan het spuiten op alle straatjes, op speelplaatsen, naast speelplaatsen en 
op de stoep. Het is niet gericht spuiten wat ze doen (zoals eerder gezegd juni 2013, 
toen ik ernaar vroeg). Er komt een grote wijde straal uit de gifspuit en de straat is 
daarna behoorlijk nat. Vorige keer heeft mijn kat een vergiftiging opgelopen. De 
gemeente moet nog steeds van zich laten horen. In juni beloofden ze mij zo snel 
mogelijk terug te bellen. Ik heb inmiddels 3x gebeld om met de verantwoordelijke 
bij de gemeente Lansingerland te vragen of het huidige systeem niet vervangen 
kan worden voor het eerdere systeem van bestrijden. Dat was met een brander en 
volgens mij heel wat milieuvriendelijker dan voor de huidige keuze van de gemeente 
Lansingerland. Mail daarna: Hierbij de foto’s van het bedrijf dat Roundup heeft 
gespoten in onze gemeente Lansingerland. 
Wat mij vooral verbaasd is het feit dat dit rond het voetbal- speelveldje werd gedaan 
terwijl er kinderen aan het voetballen waren. Ook in het nieuwe natuurgebied “de 
Bleiswijkse fles” rijden deze quads rond met tankje Roundup erop om langs de 
wandelpaden te spuiten. Onze kat heeft al een  vergiftiging opgelopen en moest 
behandeld worden door de dierenarts. Deze bevestigde dat het door de Roundup 
komt. Ook steeds meer mensen vinden het fijn om de onkruid in eigen tuin dood te 
spuiten en het overschot aan vergif dan maar op de stoep of straat leeg te spuiten. Ik 
ben ontzettend blij met de PvdD. Ik heb op jullie gestemd afgelopen verkiezingen en 
ga dat zeker in de toekomst weer doen. Er zijn heel veel zaken om aan te pakken. 
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Naam Anoniem Datum Begin juni 2013
Provincie Zeeland Plaats Axel
Melding Inmiddels 3 weken geleden kreeg mijn hond plotseling last van diarree en 

overgeven. De dierenarts vertelde dat het “heerste”. Toch bleef ik verontrust 
en besloot de gemeente te bellen om in ieder geval uit te sluiten dat 
bestrijdingsmiddelen de oorzaak zouden zijn. Echter mijn vermoeden werd helaas 
bevestigd: er was exact in die wijk waar ik met mijn hond loop en in die week dat hij 
ziek werd gespoten op het onkruid op stoepen en langs perken. Roundup, zo werd 
bevestigd. Twee weken eerder had ik al een verzoek ingediend bij de gemeente om 
een alternatieve onkruidbestrijding toe te passen, maar de gemeente heeft op mijn 
verzoek nooit meer gereageerd of geantwoord. Ik heb geen aangifte gedaan, omdat 
gebruik van dit middel niet verboden is. 
Gemeente Terneuzen en Gemeente Hulst erkennen dat ze onkruidbestrijding 
toepassen met behulp van Roundup. Het “heersen” van diarree en overgeven 
bij huisdieren vind ik derhalve verdacht. De dierenarts heeft mij niet kunnen 
bevestigen of de symptomen hun oorzaak vonden in snelle verspreiding van virus of 
bacterie, danwel het gevolg is van de spuit-actie van de gemeente. Het samenvallen 
van de onkruidbestrijding en het ziek worden van de huisdieren is te toevallig om 
te negeren en ik zou daarom willen pleiten voor landelijk beleid. Om de keuze bij 
gemeenten te laten is m.i. onverantwoord omdat die genomen wordt op basis van 
budget. Kinderen en huisdieren zijn hier de meest kwetsbare groep en in het geval

164

Naam Saskia Pepermans-Sterkenburg Datum 26-06-2013
Provincie Zuid-Holland Plaats Berkel en Rodenrijs
Melding Tijdens een bezoek aan recreatiegebied De Rottemeren trof ik een groenbeheerder 

die met een gifspuit een struik van ruim twee meter hoog aan het besproeien was. 
In de achterbak van zijn auto stonden containers met Roundup. Uit een gesprek 
met de man bleek dat hij werkte in opdracht van de Groenservice Zuid-Holland 
en dat daar in alle recreatiegebieden in Zuid-Holland gebruik wordt gemaakt van 
Roundup.

Gemeld? Ja; Mijn melding is terechtgekomen bij Carla van Viegen, provinciaal statenlid 
van de Partij voor de Dieren, en haar fractie heeft er vragen over gesteld aan de 
Provincie Zuid-Holland.

Naam Saskia Pepermans-Sterkenburg Datum 17-08-2013
Provincie Zuid-Holland Plaats Berkel en Rodenrijs
Melding In augustus werd er opnieuw gespoten met gif in onze buurt. Er reden twee 

gifkarren rond. Wij hebben briefjes opgehangen met het verzoek om niet in de 
straat naast ons huis te spuiten. Wij hebben in de tuin met opzet veel 
bij-vriendelijke planten staan en waren dus niet blij met Roundup. Ons verzoek 
werd gelukkig wel gerespecteerd.

Gemeld? Nee
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Provincie Utrecht Plaats Nieuwegein
Melding Ik maak een plek schoon waar ik regelmatig mijn yoga en sport oefeningen doe. Het 

valt mij op dat het gras geel en verdord wordt, nadat een wagentje van de gemeente 
is geweest. Na wat googelen ben ik er achter gekomen dat de gemeente Nieuwegein 
Roundup inzet voor onkruidbestrijding.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 31-07-2013
Provincie Utrecht Plaats Leusden
Melding Onze gemeente - Leusden - gebruikt nog steeds Roundup. Dit wordt door de 

gemeente bevestigd.
Gemeld? Nee

Naam A. Van Hunnik Datum 01-08-2013
Provincie Utrecht Plaats Leusden
Melding Mijn buren hebben gesproken met de onkruidbestrijders die de stoepen met 

Roundup besproeien. Ik heb daar grote zorgen over i.v.m. milieu. Leusden moet 
gifvrij onkruidbestrijders, het kan.

Gemeld? Ja: Nog niets.

Naam Frans Hagedoorn Datum
Provincie Zuid-Holland Plaats Leiden
Melding Zwartboek gebruik glyfosaat in Leiden.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Zomer 2013
Provincie Noord-Holland Plaats Patrimoniumlaan, Amstelveen
Melding Spuiten van round-up in Patrimoniumlaan.
Gemeld? Nee
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van huisdieren m.i. aantoonbaar schadelijk voor de gezondheid. 
Tenslotte wil ik aanvoeren dat hondeneigenaren hondenbelasting betalen en 
vervolgens zich geconfronteerd zien met huisdieronvriendelijk beleid op de 
openbare weg. De kosten van de dierenarts kan ik niet verhalen op de gemeente, 
omdat er een niet aantoonbaar verband wordt gelegd tussen het spuiten en de 
reactie van de huisdieren. 
Bevindingen en meningen verneem ik graag.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Gedurende de zomer 2013 3x 
waargenomen

Provincie Zeeland Plaats Wolphaartsdijk
Melding Gemeente spuit meerdere malen per jaar stoepen; Roundup.
Gemeld? Ja, gemeente heeft per mail bevestigd met Roundup te spuiten.

Naam Anoniem Datum Eind juni 2013
Provincie Utrecht Plaats Wijk bij Duurstede
Melding Straten, speeltuinen worden gespoten met Roundup prof. Bij wind en regen, het 

karretje dat alleen onkruid zou spuiten doordrenkt de stoep compleet. De berijder 
heeft ook nog een spuit bij zich waarmee hij ook rustig in tuinen spuit.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 24-06-2013
Provincie Utrecht Plaats Amersfoort
Melding Een hovenier was bezig onkruid te bestrijden met Roundup. (Ik heb hem gevraagd 

welk spul in zijn tank zat). Hovenier was zich ervan bewust dat het gebruik van dit 
middel over enkele jaren verboden is.

Gemeld? Ja; ter kennisgeving aangenomen. Helaas betreft het een particulier terrein (VVE) 
waardoor gemeente geen zeggenschap heeft.

Naam Anoniem Datum 23-07-13
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Melding Spuiten van wallekant van de sloot voor het vrijmaken van begroeiing 
hetgeen schaduw maakt voor proeftuin. Volgens mij mag er niet zo vlak bij 
oppervlaktewater gespoten worden.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 21-04-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Amsterdam
Melding Mijn melding van 21/4 j.l. betrof het gebruik van mierenpoeder om de rode 

bosmierenhopen  te lijf te gaan. Dit werd mij aangeboden om te gebruiken vanwege
het ontstaan van een nieuwe mierenhoop naast een bestaande.  Daar had ik niet 
om gevraagd, want dit is een beschermde soort en zit mij ook niet in de weg.  
Vervolgens kwam mij ter ore dat er aktief gebruik van dit poeder was gemaakt om 
een kampeerplek gebruiksvriendelijk te maken. Ik ben ws. niet de enige die boos 
heeft gereageerd want een paar dagen later kreeg ik een mailtje van het bestuur over 
deze gang van zaken maar kregen kinderen de schuld van het uitroeien. Als dit het 
Goois Natuurreservaat ter ore komt dan zal de schrobbering niet mals zijn en om 
dit incident aan u te melden ( anoniem) leek mij een goede optie. Kort hierop kwam 
de aktie tegen Roundupgebruik en ik vermoed dat het gifgebruik zich niet meer
zal herhalen maar vind dit incident toch de moeite van een melding waard.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 09-09-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Amsterdam
Melding Er gaat nog voor het einde van dit jaar een ronde Roundup gifspuiten voor mijn 

deur, in mijn straat en de buurt plaats vinden voor het in 2014 helemaal landelijk 
verboden is. Hiermee is stadsdeel Amsterdam-Zuid een van de weinigen die z’n 
ouwe voorraad nog snel even wil opmaken ten koste van de volksgezondheid. 
Ik protesteer hiertegen, ook al is dit de laatste ronde.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Begin maart 2013
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Naam Ineke Koldewijn Datum 27-05-2013
Provincie Utrecht Plaats Leusden
Melding Contact gehad met de gemeente over onkruid bespuiten en zij gaven te kennen 

Roundup te gebruiken.
Gemeld? Ja, wij zijn nog in gesprek.

Naam Anoniem Datum Binnenkort gaat het plaatsvinden
Provincie Gelderland Plaats Heerenberg
Melding Binnenkort wordt in onze buurt heel veel mest en kunstmest gebruikt omdat de 

gemeente Montferland, tegen de wil van de bewoners gazons in het openbaar groen
wil aanleggen. Gazons hebben alleen kans van slagen als er veel, heel veel kunstmest 
en organische mest gebruikt gaat worden. Niet alleen wordt kunstmest (gif voor ons 
drinkwater) direct voor het inzaaien gebruikt, maar ook komende zomer nog een 
keer. Gemeente Montferland is onvermurwbaar, heeft inmiddels gezonde bomen 
gekapt en honderden merendeels gezonde struiken.

Gemeld? Nee, foto.

Naam Anoniem Datum Eind mei 2013
Provincie Noord-Holland Plaats Vogelenzang
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Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Hele zomer en alle vorige zomers
Provincie Utrecht Plaats Loenen aan de Vecht
Melding Er wordt vanaf het voorjaar tot het najaar tegen onkruid gespoten door een 

bewoner [...] die beschikt over een groot terrein waar hij een hele onnatuurlijke 
biotoop heeft gemaakt. Oké, ieder zijn meug, maar hij spuit alle onkruid langs een 
prachtig berkenpad en onder allerlei bosjes dood. Dit natuurgebiedje grenst aan de 
waterleidingplas in Loosdrecht. Het gif komt zeker in het grondwater terecht, maar 
wat zo vreselijk jammer is, is dat het er het hele zomerseizoen doodgespoten uit ziet. 
Ook langs de berm voor zijn huis. 
Er zwemmen grote karpers in immense waterbakken dus die overleven dit kenneijk 
wel, maar wij als omwonenden mogen die rommel die hij in een grote witte plastic 
tank achter zich mee trekt allemaal vrolijk inademen. Wij hebben hem een tijd 
tegen kunnen houden door papavers te zaaien en te smeken niet te spuiten, nu 
heeft hij aangekondigd dat de papavers eruit moeten en hij van het weekend de hele 
berkenlaan gaat spuiten. Deze man kan niet tegen echte natuur, alles is gecultiveerd.

Gemeld? Ja: er is twee weken geleden al melding gemaakt van het spuiten langs de berm 
en de gemeente zou een BOA erop af sturen maar die kwam te laat toen was hij al 
klaar.

Naam Guido Hennekes Datum 25-07-2013
Provincie Zeeland Plaats Vlissingen
Melding Spuiten van gif (door gemeente) langs voortuinen waar geen onkruid aanwezig is, 

maar wel huisdieren.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 30-05-2013
Provincie Utrecht Plaats Zeist
Melding De natuurorganisaties als de Landschappen en Natuurmonumenten spuiten vrolijk 

door met glyfosaat (Roundup) ook in beschermde natuurgebieden. Niet alleen hun
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Provincie Zuid-Holland Plaats Rotterdam
Melding De gemeente gebruikt nog steeds Roundup als onkruid bestrijdingsmiddel.
Gemeld? Ja

Naam J. Keizer Datum Voorjaar 2013
Provincie Noord-Holland Plaats Amsterdam
Melding Deelgemeente Amsterdam-Zuid heeft de natuurlijke beplanting langs het korte stuk 

van het Tjotterspad, bij de Nieuwe Meer, vernield en er graszoden laten uitrollen. 
Mogelijk is dat besmet met vergif om “onkruid” te weren. Mijn tulpen kwamen niet
op en evenmin dahlia’s en diverse zaden.

Gemeld? Nee

Naam Saskia Peperman Datum 31-05-2013
Provincie Zuid-Holland Plaats Lansingerland
Melding De gemeente Lansingerland gebruikt Roundup bij het onkruidbeheer en op vrijdag 

31 mei kwamen er twee spuitkarren langs in onze buurt. Er werd heel veel gif 
gebruikt. Je zag de vloeistof op straat liggen. Mijn man en ik kregen last van neus, 
keel (bittere smaak in de mond) en hoofdpijn. Ik vond het heel erg, want we hebben 
een hond en een zoontje van drie die vaak buiten speelt met andere kinderen in de 
buurt. Voor de zekerheid hebben we hem die dag binnen gehouden.

Gemeld? Ja: Ik had een brief gestuurd aan de wethouder die over het beheer van de 
buitenruimte gaat. Daarop kreeg ik een schrijven terug dat er inderdaad aan 
chemische onrkruidbestrijding wordt gedaan volgens de zgn. DOB-methode en dat 
andere methoden waarschijnlijk te duur zouden zijn.

Naam Anita Postema Datum 31-05-2013
Provincie Utrecht Plaats Leusden
Melding De gemeente spuit al het onkruid weg met Roundup. Op de wegen. Ik heb de brief 

van jullie over Roundup naar de gemeente gestuurd met het verzoek het niet meer 
te gebruiken.
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Melding Ik woon in Philippine Zeeuws Vlaanderen (gemeente Terneuzen). Vanmorgen 
werd mijn aandacht getrokken door twee squads, die uitgerust met tankjes en een 
sproeispuit de bermen bewerkten. Een 10 liter vat Roundup zat zichtbaar achter de 
bestuurdersplek, en zo werden alle bermen en trottoirs bewerkt. De heren heb ik 
aangesproken, maar die waren overtuigd van hun gelijk. Elke graspriet moest dood. 
Naar de gemeente gebeld, en rondgebeld. Een paar raadsleden aan de telefoon 
gehad, die waren verbaasd en kennelijk hadden ze even niet opgelet, want die
ambtenaar, die wist me te vertellen, dat de gemeenteraad met deze gifspuiterij had 
ingestemd, en aangezien het zeker tot 2018 nog toegestaan zou zijn, mogen alle 
bijen in de gemeente gewoon dood. Het zou helemaal niet schadelijk zijn volgens 
die ambtenaar, kennelijk als er van boven iets besloten is, dan denkt men niet meer 
na.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 27-04-2013
Provincie Noord-Brabant Plaats Eersel
Melding De buurman [...] spuit regelmatig Roundup om brandnetels tussen onze percelen te 

bestrijden. Hij gelooft niet dat het slecht is.
Gemeld? Nee

Naam Cecile Schalken Datum 2013 reeds twee jaar
Provincie Noord-Brabant Plaats s’Hertogenbosch, Onderwijsboulevard
Melding Ik woon aan de tuin van de HAS en MAS. Sinds vorig jaar hebben ze deze opnieuw 

ingericht.Wat me opvalt is dat er in die twee jaar totaal geen (on)kruid opkomt. Er 
is een sterk vermoeden van zwaar onkruidbestreidingsmiddel dat door de grond 
zit. Ook zijn de bijen verdwenen? Gebruik van neonicotinoiden? Roundup is al 
toegegeven. Wat voor gezondheidsrisico brengt dit mee voor aanwonenden en ook 
aan al die honderden leerlingen die hier dagelijks op school zitten? Wat betekent dit 
voor de omringende brede sloot waarop ze afwateren? Grote zorgen over een
mistoestand van een instituut, de HAS die ecologisch onderwijs in zijn pakket heeft.

Gemeld? Nee
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professionals, maar ook vrijwilligers (na een korte cursus) mogen het gif gebruiken. 
Alternatieve bestrijdingsmethodes voor exoten worden nauwelijks erkend hoewel 
deze succes ruimschoots bewezen hebben. De bosbeheerders grijpen liever naar het 
gif dan vrijwilligers goed aan te sturen.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Datum onbekend, doch wel in 2013. 
Op de R.Vinkeleskade bij boomspiegels

Provincie Noord-Holland Plaats Amsterdam
Melding Op verzoek v.d. Hr. Joep Baas, wethouder milieu in Amsterdam-Zuid. wordt 

het onkruid met Roundup bestreden. Roundup is zeer giftig, ontwikkeld door 
Monsanto, het beruchte chemiebedrijf.

Gemeld? Nee

Naam Ronald Pleij Datum 18-04-2013
Provincie Zuid-Holland Plaats Alphen aan den Rijn, Ter Aar
Melding Bij winkels als Groenrijk, Intratuin kun je nog steeds glyfosaat (Roundup) kopen!
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 10-05-2013
Provincie Zuid-Holland Plaats Leiden, Aldi
Melding Zag gisteren bij de plaatselijke Aldi spuitbussen voor onkruidverdelging, met daarin 

als inhoud glyfosaat (Roundup). Misschien is het wel toegestaan, maar je zult maar 
buren hebben die het rond gaan sproeien - of het zal maar gekocht worden door 
mensen die denken dat als er in Nederland iets in de schappen ligt het ”dus” veilig 
is.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 12-08-2013
Provincie Zeeland Plaats Vaartstraat, Philippine
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Naam Methilde Bouma Datum 23-08-2013
Provincie Overijssel Plaats Kampen
Melding In onze straat was een man gif aan het spuiten op de boomperkjes om daar het 

onkruid weg te halen. Ik vroeg of er inderdaad gif in de tank zat en dat klopte. Ik 
vroeg of de man het perkje voor ons huis over wilde slaan, omdat ik een hekel heb 
aan gif en omdat ik het zelf wel gewoon wilde wieden. De man vond het prima en 
liep door.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 19-03-2014
Provincie Noord Brabant Plaats Rucphen
Melding Gemeente laat perceel met Roundup spuiten voordat ze het inplantte.
Gemeld? Nee

Naam Matthijs Siers Datum 18-03-2014
Provincie Noord Holland Plaats Laren
Melding De vaste tuinman van mijn buurvrouw en van meerde buurtbewoners werkt met 

Roundup. Ik heb meerdere fruitstruiken, ook tegen de erfgrens aan (Kiwi en 
druiven). Kan ik hier nog wel veilig van eten?
Plaats: Laren, Bij den Toren 
Datum: vorige zomer

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 12-09-2013
Provincie Overijssel Plaats Almelo
Melding Er wordt op en langs de stoep gespoten met Roundup. Dit is niet gezond voor 

kinderen die op de stoep spelen en het aan hun handen krijgen, wellicht in hun 
mond stoppen. Ook voor honden die over de stoep lopen is het gevaarlijk, die 
likken dan thuis hun poten weer af. En dan natuurlijk nog de bijensterfte ten 
gevolge van oa Roundup. Het is helemaal niet nodig om hier zo overvloedig te
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Naam John Verbiest Datum Gehele jaar
Provincie Noord-Brabant Plaats Hoogerheide
Melding Ik constateer dat de Boerenbond nog steeds het merk Roundup bestrijdingsmiddel 

verkoopt terwijl de gemeente waar deze Boerenbond is gevestigd; gemeente 
Woensdrecht gestopt is met dit middel en alleen met hitte kanonnen het onkruid 
bestrijdt. Goede zet van deze gemeente maar slecht van Boerenbond die kennelijk 
zijn klanten wel aanzet tot gebruik van deze rotzooi.

Gemeld? Nee

Naam Renate Lindeman Datum Iedere zomer, nazomer
Provincie Noord-Holland Plaats Heiloo
Melding Ik zie in de zomer en nazomer regelmatig gifspuitwagentjes van de gemeente langs 

rijden om gif te spuiten in gemeenteplantsoenen en rondom speeltuintjes. Ik vraag 
me af om welk gif het gaat en waarom het nodig is om gif te spuiten. Onkruid
 (wilde kruiden) hoort in de natuur, gif niet. Ik heb liever dat mijn kinderen hun 
handen bevuilen met aarde en onkruid dan met gif.

Gemeld? Ja; Niets. Ben naar millieudienst geweest en die weten niet waar te beginnen en wat 
te doen. Zijn veel aangifte loketten allemaal met hun eigen afdeling. niemand weet 
wat en waar ze naartoe moeten. Ik word van kastje naar muur gestuurd. Foto.
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spuiten met bestrijdingsmiddelen. Wegbranden kan ook als het zo storend is. Ik 
heb hierover contact opgenomen met Twente Milieu, omdat ze degenen zijn die het 
spuiten. Volgens hen is Roundup geheel ongevaarlijk en is het geen gif (!!)

Gemeld? Ja: Ik heb melding gemaakt bij Twentemilieu, die het gif spuit, maar zij verwijzen 
mij door naar de gemeente en zeggen dat Roundup geen gif is en totaal niet 
gevaarlijk is voor spelende kinderen of dieren.

Naam Anoniem Datum 03-01-2014
Provincie Noord Holland Plaats Haarlem
Melding Reeds enige tijd houd ik verkoop van producten met Imidacloprid in de gaten. 

Voerde hier actie voor. Is onderdeel neonicotinoiden, die per 1 december 2013 
werden verboden. Mogen tuincentra nog steeds producten met deze werkzame stof 
verkopen, zoals in raamstickers etc. Groenrijk - van Duijn zegt mij , nu in eerste 
aanleg bij monde van een werknemer, dat verkoop van bijvoorbeeld de raamstickers 
NIET op de lijst verboden middelen stond..Tweede vraag: Hoe wordt op verbod van 
de werkzame stoffen nu verboden middelen gehandhaafd, als dan toch elk bedrijf 
maar doet waar zij verkoopgericht/ zin in hebben. Bij Groenrijk - van Duijn - Vel-
serbroek nu geconstateerd.
Ik zou bijvoorbeeld bij overtreding aangifte kunnen doen?

Gemeld? Nee

Naam M.Poelveld Datum 28-12-2013
Provincie Limburg Plaats Eijsden
Melding Vlak bij onze woonwijk is een niet afgezet veld ineens van groen, verandert in 

een geelbruine kleur! Vervolgens zijn 2 honden die erdoor gelopen hebben ziek 
geworden.

Gemeld? Nee
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Naam Anoniem Datum 20-02-2014
Provincie Friesland Plaats Drachten
Melding Schadelijk geluidsgolven door Mosquito www.pieptonen.nl
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 2013
Provincie Drenthe Plaats Rolde
Melding Ik heb helemaal nergens last van gehad, afgelopen seizoen. Dat mag ook wel eens 

gemeld worden in plaats van dat eindeloze gezeur.
Gemeld? Nee

Naam Ton Kramer Datum 2013
Provincie Drenthe Plaats Gemeente Westerveld
Melding Spoelplaats?
Gemeld? Nee
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illegaal mengsel aangetroffen van MCPA MCPP Fluroxypyr(Starane) en Diuron. 
Diuron is al sinds 1999 ten strengste verboden in Nederland. De andere 3 mogen 
alleen door loonwerkers gespoten worden en niet door de dader die particulier is. 
Nu 2 jaar later gaat er nog steeds nieuw opkomende vegetatie dood op de bespoten 
strook. Ook zijn 3 paarden chronisch ziek gebleven. Hun ziek zijn betreft nu vooral 
nog immuun problemen, en huidproblemen. Andere problemen zijn geweest: 
leverschade, ataxie, verstoring groeihormonen, verstoring opname nutriënten, 
ontstekingen, verstoring centraal zenuwstelsel, geen eiwitten verdragen wat nog 
steeds aan de hand is. Diuron blijkt tot 2 jaar lang schade in de bodem te kunnen 
geven. Verder is er geen enkele deskundige in het land die iets zinnigs kan zeggen 
over de combinatie van deze 4 middelen. Langs de omheining zit nog steeds een 60 
m. lange rand waar het gif werkzaam is vanuit oud eikenblad waar ook overheen 
gespoten is. Er is geen enkele instantie die ons wil en kan helpen. NVWA zegt nota 
bene, verzamel het blad steeds en verbrand het maar, terwijl ze geen notie hebben 
wat er voor giftige dampen kunnen vrijkomen. We zitten echt in het beruchte 
afschuifsysteem wat politie, OM en overheid betreft.

Gemeld? Ja; De BOA van de gemeente is geweest en heeft bevestigd dat er opzettelijk gif in de 
wei is gespoten. De AID heeft pas na 6 maanden monsters genomen. Veel te laat. De 
NVWA heeft onderzoek ingesteld waarom de AID niet eerder gereageerd heeft. Veel 
meer als excuses is daar niet uitgekomen.

Naam Anoniem Datum 13-05-2013
Provincie Drenthe Plaats Donderen
Melding Wat spuiten ze hier aan de rand van Donderen/Noordenveldweg?
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 13-05-2013
Provincie Drenthe Plaats Bunne/Paasveen
Melding Binnen 500 meter van mijn huis wordt met iets gespoten waarvan ik niet weet wat 

het is. Hopelijk kunnen jullie mij vertellen wat er in zit? Ik vrees voor schade aan 
mijn biologische tuin. Het waait wel stevig. En de wind is richting mijn tuin.

Gemeld? Nee
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Naam Jan Weijer Datum 20-08-2013
Provincie Drenthe Plaats Gasselternijveen
Melding Melding Gifklikker.
Gemeld? Nee

Naam Oosterveld Datum 29.6.2013 om 19.10
Provincie Drenthe Plaats Fietspad langs de kust, vanaf het dorp 

Schiermonnikoog naar de Veerweg
Melding Op zaterdag 29-6 kwamen we om 19.10 uur op het fietspad langs een perceel dat net 

met bestrijdingsmiddelen werd bespoten zodat we een hele wolk (in de ogen en de 
keel) brandende nevel over ons heen kregen. De windkracht was 4-5 of meer.

Gemeld? Nee

Naam Henny Wittenaar Datum 19-05-2011
Provincie Overijssel Plaats Daarlerveen
Melding Een buurman heeft in mei 2011 opzettelijk met zijn rugspuit 60 m2 wei van 

ons bespoten terwijl de paarden in die wei liepen. Het betrof een niet-selectief 
gewasbeschermingsmiddel. Paarden werden erg ziek en na een half jaar ging er nog 
steeds vegetatie dood. De AID wilde eerst niet komen. Pas na een 2e verzoek van de 
politie. Er zijn meerdere monsters genomen. In de schuur van de buurman werden 
ook nog jerrycans met gifstoffen aangetroffen zonder wettelijk registratienr. en ook 
niet in de originele verpakking. Tijdens een verhoor door politie beweerde de dader 
met Roundup gespoten te hebben. Echter de schade in weidebodem en paarden kon 
onmogelijk door Roundup komen. De dader is pas een jaar later veroordeeld in een 
strafzaak. Hij is voor met opzet spuiten veroordeeld zonder dat bekend was waar 
hij mee gespoten heeft. Noch politie, noch AID, noch Openbaar Ministerie heeft de 
monsters onderzocht en ze geven elkaar de schuld. Tijdens de strafzaak is uitgegaan 
van Roundup terwijl een jaar eerder al bekend was dat het geen Roundup geweest 
kon zijn. Pas na een half jaar konden we de monsters vrij krijgen en hebben ze zelf 
via de AID naar het RIKILT in Wageningen gebracht om ze op eigen kosten te laten 
onderzoeken. In het monster van de rugspuit van de dader werd een zeer
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Naam Anoniem Datum 11-05-2013
Provincie Drenthe Plaats Tussen Witten & Bovensmilde
Melding Gifspuiten naast een huis tussen Witten & Bovensmilde. De werknemer zit voor op 

het frontgewicht. Waarschijnlijk omdat men het gif niet aan de laarzen wil hebben.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 01-07-2013
Provincie Drenthe Plaats Smilde
Melding Ik heb helaas geen antwoord kunnen vinden op de vraag tot welke windkracht de 

boer mag spuiten en wat voor afstand hij moet houden bij het aangrenzende perceel 
van de buren (wij dus, weiland en kruidentuin ook woning) en de afstand tot een 
sloot met schouw.

Gemeld? Nee

Naam Dirk Bruins Datum 19-04-2013
Provincie Drenthe Plaats Dwingeloo
Melding Bij ons in de buurt spuitmachine gezien die zich keurig aan de regels hield en 

certificering keurig op orde had.
Gemeld? Nee

Naam Co v/d Dries Datum 16-12-2013
Provincie Flevoland Plaats Nagele
Melding Als ervaringsdeskundige die al meer dan 40 jaar met gif (gewasbeschermings- 

middelen zoals wij zeggen) werkt kan ik u zeggen dat ik nog nooit ergens last van 
heb gehad dat gerelateerd kan worden aan welk middel dan ook. Toch woon ik al 
mijn hele leven (59 jaar) op de boerderij vlakbij en naast de behandelde percelen. 
dit afdoen als bevooroordeeld doet geen recht aan mijn melding. Ik vind dat dit ook 
mee genomen moet worden. Gaarne tot nadere toelichting bereid.

Gemeld? Nee
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Naam Anoniem Datum 15-05-2013
Provincie Drenthe Plaats Lieveren
Melding Onder in de foto kunt u zien dat er een duidelijke scheiding zit tussen dood en 

levend gras. Links naast de foto staat een huis bijna volledig ingesloten door deze 
akker. Wat voor stof wordt hier gebruikt?

Gemeld? Nee
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meldt dan nog dat er op dit moment blauwalgen in het water aanwezig zijn.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 2006-heden (01-2014)
Provincie Overijssel Plaats Olst
Melding Het Olasfa terrein in Olst is een van de zwaarst vervuilde gebieden van Overijssel. 

Hier heeft tot de jaren ‘80 een asfalt fabriek gestaan en werd ook landbouwgif 
geproduceerd. De grond is tot op de kleilaag vervuild met zeer toxische stoffen, 
zoals naftaleen, tolueen, BTEX, pak’ s, overige aromaten en mogelijk ook zware 
metalen, zoals kwik, lood en kobalt. In 2006 is men gestart met het saneren van 
het terrein, om verdere milieuschade tegen te gaan. We zijn inmiddels 8 jaar verder 
en het einde is nog niet in zicht. Er zijn veel fouten gemaakt. Grote hoeveelheden 
toxische stoffen zijn in de woonwijk terecht gekomen en tientallen omwonenden 
kampen met, soms zeer ernstige, gezondheidsschade. Vier gezinnen zijn voor 
langere tijd (soms jaren) geëvacueerd. Het Arnhems expertise centrum voor 
gevaarlijke stoffen, het ECEMed, is de enige instantie, die de problemen van 
de omwonenden erkent. Gemeente Olst-Wijhe, provincie Overijssel, GGD en 
combinatie Olasfa wijzen allen met de vinger naar elkaar en aanvaarden geen
enkele verantwoordelijkheid. Wie helpt de Olasfa-gedupeerden?!!! In 2006 werden 
de eerste omwonenden al ziek en hebben zich gemeld bij de diverse instanties. 
Toch heeft men geen maatregelen genomen, om verdere gezondheidsschade bij 
omwonenden te voorkomen. Zijn subsidies belangrijker, dan levens?

Gemeld? Ja; Weinig. Men wijst met de vinger naar elkaar en aanvaardt geen enkele 
verantwoordelijkheid.

Naam Anoniem Datum 21-11-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Amsterdam
Melding Wist u dat Nederland het minste bestrijdingsmiddelen van Europa gebruikt en 

dat de eisen voor boeren en tuinders heel streng zijn. Dit mag ook wel eens onder 
de aandacht komen en wat denken jullie van de bloemen uit Afrika wat daar 
allemaal overheen gaat wat hier allang verboden is. En wat denken jullie van de 
anticonceptiepil die in het oppervlakte water terecht komt maar nee daar hoor je
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Naam Anoniem Datum Regelmatig
Provincie Flevoland Plaats Creil Noordoostpolder
Melding Hier in de directe omgeving wordt gespoten met spuitmachines met 

luchtondersteuning. Die laatste toevoeging zou driftreducerend werken. Wat echter 
gebeurt, is dat deze machines worden misbruikt om met veel kabaal middelen in 
het gewas te blazen waarna er een enorme emissie van middelen in de onderste 
luchtlaag terecht komt. Het is dermate erg dat hier op bepaalde tijden niet in de 
openlucht is te verblijven.

Gemeld? Ja; Opgenomen, men zegt er niet veel tegen te kunnen doen. NVWA

Naam T. de Zwart Datum 01-07-2013
Provincie Friesland Plaats Oudemirdum
Melding Tot welke windkracht mag men spuiten met gewasbeschermingsmiddelen?
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Drie keer per jaar
Provincie Gelderland Plaats Terborg
Melding Beste mensen, kunnen we bij ons net als in Duitsland gewoon alle bermen en langs 

het spoor  veel minder of totaal niet klepelen en maaien? Ook op de rijkswegen 
moet dat minder. Dat levert zoveel meer bloemen en natuur op. Bij ons wordt 3x 
per jaar gif gespoten langs het spoor door PRO-RAIL. In Duitsland is het zelfs op 
de autobaan nog groen en bloemrijk en zonder lampen! Dat is pas bezuinigen en 
geld voor wat anders overhouden! De bijen zijn er zo blij mee! Kunt u hier een 
wetsvoorstel over indienen?

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 21-06-2013
Provincie Gelderland Plaats Ubbergen
Melding In Duitse kranten werd gemeld dat er veel pesticiden zijn gevonden in het 

oppervlaktewater bij Wyler. Hierover wordt niets gemeld door het bedrijf RGV dat 
de recreatieplas Wylerbergmeer (te NL) beheert. De gemeente Ubbergen (te NL)
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Melding Het ruikt geregeld naar chemicaliën, en af en toe tranende ogen en geïrriteerde 
luchtwegen

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 20-07-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Amsterdam
Melding We hebben bij de Wildzaglaan tuinen voor schoolkinderen en achter voor minder 

invaliden, er zijn een paar mensen die ziek worden dus we denken dat er mensen 
zijn die dingen gooien in de tuin alleen geen bewijs, maar we zouden graag willen 
dat u ff langs zou kunnen komen om voor ons te kijken en te testen.

Gemeld? Ja, de politie kan er niet veel aan doen omdat we niet weten wie het doet.

Naam Jeanne Datum 05-05-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Amsterdam
Melding Geen gebruik van gif aub!
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 01-07-2013
Provincie Overijssel Plaats Almen
Melding In het stukje over de lobby tegen landbouwgif wordt niets gezegd over landbouwgif 

langs het spoor. Wij wonen aan het spoor en jaarlijks worden hier de randen van 
het spoor uitgebreid behandeld met gif. Ook worden de randen heel vaak en vroeg 
gemaaid. Gevolg: geen ruimte voor biodiversiteit, lelijke kale spoorranden en 
gevaarlijke situaties omdat mensen langs het spoor gaan wandelen, fietsen en motor
rijden. Het is een zeer breed wandelpad! Bloemen zijn mooier en dan is er geen 
gevaar dat mensen het als weg gaan gebruiken!

Gemeld? Nee

Naam Hendrik Jan Hanekamp Datum juni 2013
Provincie Overijssel Plaats Deventer
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niemand over. En wat de consument gebruikt bijv. Roundup. Wij als boeren en 
tuinders hebben een spuitlicentie nodig en een particulier niet terwijl het dezelfde 
middelen zijn.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum April 2013.
Provincie Groningen Plaats Veendam
Melding 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.

Gemeld? Nee

Naam Nienhuis Datum 12-04-2013
Provincie Groningen Plaats Uithuizen
Melding In de 3e alinea van de uitleg over deze site staat dat men een melding kan doen als 

men niet weet wat voor bestrijdingsmiddel de buurman gebruikt. Lijkt mij toch dat 
men dan eerst aan de landbouwer gaat vragen wat voor middel het is voordat men 
hier een oordeel over kan vellen. Verder wordt er niet gesproken over particulieren 
met een gifspuit. De kennis van bestrijdingsmiddelen bij deze mensen is vele malen 
kleiner dan die van de landbouwers.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 21-08-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Wormer
Melding Ik ben bang voor de dieren die het water uit de sloten etc. drinken, ook is het slecht 

voor omwonende mensen.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 10-08-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Lunetten, Beverwijk
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Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Nvt
Provincie Noord-Brabant Plaats Nuenen
Melding Hoe weet ik of de bloembollen die ik in het tuincentrum koop behandeld zijn met 

neonicotioden? Normaal zette ik uitgebloeide bollen in de tuin. Als ze daarmee 
behandeld zijn dan krijg ik dus mogelijk gif in m’n tuin terwijl ik dat niet wil. Hoe 
weet ik of daar sprake van is? Als het inderdaad gif bevat, mag die uitgebloeide bol 
dan wel in de groenbak of moet die in de grijze bak?

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 24-06-2013
Provincie Gelderland Plaats Arnhem (Schaarsbergen)
Melding Gebruik van landbouwgif in de paardenwei die de buurman gebruikt (dode pollen 

gras helemaal langs de wei), grenzend aan een moestuinencomplex. Dode pollen 
gras en dode verdorde brandnetel in een schapenweidje die ik huur maar waar ik de 
buren doorgang over verleen. Dode zwarte reuzen berenklauw in een bloemenweide 
van de gemeente (waarlangs de buurman ook loopt)

Gemeld? Ja; Er is gekeken en geconstateerd dat er gebruik is gemaakt van gif. Er is navraag 
gedaan bij de pachter van de paardenwei, foto.
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Melding Gifgebruik / Neonicotinoiden...We moeten ze gewoon niet meer willen... De BIJEN 
leggen het loodje...Vandaar deze melding van mij uit naam van deze beestjes ! Er 
moet toch iemand voor opkomen!

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 20-04-2013
Provincie Zuid-Holland Plaats Globaal
Melding De grootste gebruikers van `gif` zijn de mensen zelf. De hoeveelheid medicijnen 

(bv. anticonceptie) worden uitgeplast en komen in het oppervlaktewater terecht. 
Wij eten deze vissen weer bv.! Komt dagelijks voor en wordt alleen maar meer, 
aangezien de mensen ouder worden door... betere medicatie.

Gemeld? Nee

Naam Matthijssen Datum laatste weken
Provincie Noord-Brabant Plaats Bergen op Zoom
Melding Afgelopen weken vond ik constant dode hommels en bijen in mijn stadstuintje dat 

ik vol heb gezet met bijenlokkende bloemen. Een buurman twee huizen verder zei 
laatst dat hij tegen bladluis had gespoten met een middel dat hij al 20 jaar had staan.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 30-01-2014
Provincie Noord-Brabant Plaats Wernhout
Melding Grondontsmetting naast ons huis. Sterke geur en brand op de huid en maakt je 

duizelig.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 26-11-2013
Provincie Limburg Plaats Horst aan de Maas
Melding Zie bijgaande link: http://www.horstaandemaas.nl/Inwoners/Afval_natuur_en_

groen/Overlast_dieren_of_ongedierte. Men lijkt zich niets aan te trekken van bijen 
etcetera.
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Naam Marko Zwier Datum 19-05-2013
Provincie Overijssel Plaats Borne
Melding Ik maak mij over het algemeen over heel de wereld zorgen over wat we eten. Het gif

dat wordt bespoten over o.a. groente en fruit. Maar ook zekers in heel Nederland
over het drinkwater. Zeker wanneer ik hoorde op het nieuws dat medicijnen niet 
goed er uit wordt gefilterd. Hoe is dat met gif? Maar ook om over na te denken, 
al het gif dat op bestrating wordt bespoten tegen onkruid. Ook bij scholen en ze 
raken ook het zand in de tuin. Gemeentes, bedrijven en particulieren kunnen het 
allemaal kopen en gebruiken. Wat ik interessant vind met landbouw is dat het ook 
op natuurlijke wijze kan met beestjes. Wat ik persoonlijk een goed idee vind, dat 
er meer milieuvriendelijke kassen in Nederland komen. O.a. technisch met het 
gebouw. Maar dan met eten, niet bloemen. Dit heeft o.a. het voordeel met voeden 
van mensen / Niet gif spuiten / hele jaar productie / handig tegen mislukte oogst 
door o.a. het weer. Maar 1 ding is zeker gif is nooit gezond. Maar meer vindbare 
voorlichting over bespoten etenswaren met wat je er mee moet doen om zo weinig 
mogelijk gif binnen te krijgen.

Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 21-04-2013
Provincie Noord Holland Plaats Amsterdam
Melding Melding gifgebruik: Bussum- camping ‘de Fransche Kamp,’ Goois Natuurreservaat
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Vanaf 1997
Provincie Groningen Plaats Bellingwolde
Melding Gaat over een ander soort gif. nl drijfmest. Hoewel in het verleden gebeurt voor mij 

nog steeds negatieve gevolgen. Werd indertijd 3 dagen lang gemest zonder

trekken en in leven houden maar door dit soort giftige zaadjes in de handel wordt 
dat wel erg moeilijk

Gemeld? Nee
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Naam Anoniem Datum 06-03-2014
Provincie Drenthe Plaats Diever
Melding Spuiten van gif op land langs Oude Willem, grens Drenthe Friesland in het Drents 

Friese Wold.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 19-03-2014
Provincie Drenthe Plaats Assen
Melding In eens worden diverse weilanden weer geel van het gif en krijg ik last van 

prikkende ogen en geïrriteerde luchtwegen.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 19-03-2014
Provincie Drenthe Plaats Zuidlaren
Melding Aangezien de weilanden weer geel worden van het gif hoor ik dat allerlei mensen 

last krijgen van de luchtwegen en prikkende ogen.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 30-03-2014
Provincie Noord Holland Plaats Wieringerwaard
Melding Naast onze woning wordt regelmatig gif gespoten, mag dit op zo’n korte afstand van 

de woningen? Moeten de ramen dicht als er gespoten wordt? 
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum Begin april 2013
Provincie Limburg Plaats Maastricht
Melding Niet direct gezien maar wel gehoord van een medewerker van Aveve dat het gif al in 

sommige bloemenzaadjes zit die vervolgens nectar produceren waardoor de bijen 
toch sterven. Er staat niet op de verpakking dat dit soort bloemen giftig voor bijen 
zijn en zou verboden moeten worden. ik pacht een moestuin en wil graag bijen
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Naam Anoniem Datum 12-03-2014
Provincie Flevoland Plaats Almere Haven
Melding Flinke plastic lokdozen met een gat er in die gewoon op de openbare weg zijn 

geplaatst (tegen de gevel) met een waarschuwingssticker dat het hier gif betreft 
(klaagdierbestrijding gooi KBG) Is dit geoorloofd?

Gemeld? Nee

Naam Michel Klemann Datum 10-10-2013
Provincie Gelderland Plaats Zutphen
Melding Zinloos gebruik van allesdoder langs het beide schouwpaden langs het spoor. 

Treinen hebben 100 jaar gereden zonder gif en dat kon toen ook. Waarom nog 
steeds jaar rond 2200 kilometer spoorbermen kapot spuiten?
Spoorbaan Zutphen-Vorden t.h.v. Huize Voorst

Gemeld? Nee
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injecteren en onderploegen. Gevolg sterke hoofdpijn slijmvliezen van het voorhoofd 
sprongen en ontstoken. Gevolg bij te grote meststank meteen weer alles ontstoken. 
Jaren gehad dat ik misschien een maand zonder voorhoofdholte ontsteking heb 
gelopen. Nu is het nog zo dat de slijmvliezen meteen ontstoken raken bij droge lucht 
en stof in de lucht. Bv lange autorit, hout zagen, in de droge grond werken, droog 
planten materiaal opruimen. Moet dagelijks meerdere malen mijn neus sprayen.

Gemeld? Ja: na heel heel veel druk op de politie, milieu politie. hebben ze een waarschuwing 
afgegeven aan betrokkene.

Naam Anoniem Datum Meerdere keren per maand
Provincie Noord Brabant Plaats Eindhoven
Melding Regelmatig lozen vliegtuigen overtollige kerosine voor ze landen op eindhoven 

airport. De hele wijk stinkt dan, afhankelijk van het weer, uren naar kerosine.
Gemeld? Ja: niets

Naam Anoniem Datum 20-07-2013
Provincie Noord Holland Plaats Dirkshorn
Melding Melding Gifklikker
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum 12-04-2013
Provincie Noord-Holland Plaats Hollands Noorderkwartier
Melding De metingen van het hoogheemraadschap geven helaas een hogere waarde aan 

bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater.
Gemeld? Nee

Naam Anoniem Datum -
Provincie Overijssel Plaats Daarlerveen
Melding Al 4 jaar overlast.
Gemeld? Ja
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 Bollenteelt
 Fruitteelt
 Kwekerij
 Voedselgewas
 Glyfosaat
 Overig
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Naam Connie Akkermans Datum 04-09-2013
Provincie Gelderland Plaats Voorst
Melding Om ons heen wordt door een erkend bedrijf fosforbolletjes gebruikt om de mollen 

te doden. Na contact met de provincie zou dit gif in november dit jaar verboden 
zijn, nu mogen ze het blijven gebruiken tot 2014 tot de voorraad op is. Mollen, 
hazen, dassen gaan er aan dood, wijzelf lopen dagenlang met hoofdpijn en zijn 
misselijk en onze hond loopt te duizelen op haar poten. Volgens de dierenarts is ze 
allergisch voor een stofje dat in die pillen zit. Diverse boeren op het landgoed waar 
wij wonen gebruiken dit gif, de rentmeester en de barones doen er niets aan. Straks 
begint de jacht weer. Wij huren een boerderijtje op het landgoed en willen graag b.d 
tuinieren.
Tegelijkertijd wordt er om zuring te doden grote hoeveelheden gif gebruikt waar de 
hele buurt dagen last van heeft, misselijk e.d we weten nog niet wat ze dan spuiten. 
Dit is in de maand juli gebeurd.

Plaats: [...] Voorst.
Datum: diverse keren, voorjaar 2013, najaar 2012.

Gemeld? Ja: De provincie is langs geweest en heeft ons proberen te sussen, aan de andere kant 
vertelde de man ons dat het zwaar giftig spul is en dus verboden wordt.
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ZWARTBOEK 

We houden ons hart vast en onze adem in

S t i c h t i n g

Zwartboek Gifklikker.nl is een indringende verzameling van de zorgen die leven 

onder mensen die geconfronteerd worden met de gifspuit in hun buurt. 

De meldingen, afkomstig uit heel Nederland, maken duidelijk dat het gebruik van 

landbouwgif alle grenzen te buiten gaat. 

Initiatiefnemers Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, Bram Verhave en 

Rodina Fournell van Stichting Bollenboos gaven met Gifklikker.nl een nieuwe 

dimensie aan de strijd tegen chemische bestrijdingsmiddelen. Want het werd de 

hoogste tijd om omwonenden aan het woord te laten over de overlast die zij ervaren 

door het gebruik van gif in hun directe leefomgeving. En over de grote zorgen die zij 

zich maken over de gezondheid van zichzelf - en vooral die van hun kinderen. 

We houden ons hart vast en onze adem in.

Met inleidingen van Esther Ouwehand en Rodina Fournell.

Mijn zoon kwam ’s morgensvroeg (het was nog donker) overstuur mijn slaapkamer in. 
Mam, mam ik weet niet wat er buiten is maar het stinkt en je krijgt bijna geen adem!

De fruitteler intimideert de omwonenden als zij klagen.

Ik woon nu 25 jaar in de polder, al die jaren heb ik last gehad van die spuiterij - ontstoken 
ogen, zere keel, hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizingen, benauwdheid, slapeloosheid, 

neusbloedingen, en in Dronten is dit onderwerp taboe.

We wonen in drinkwaterwingebied en er wordt zwaar gespoten met gif op bollen die hier 
worden gekweekt. Geen idee of het strafbaar is, wel weet ik dat het in het grondwater komt.

april 2013 - maart 2014
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