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Geachte bestuurders,

In Westerveld wordt weer hevig gespoten op allerlei plekken. Glyfosaat-velden zie je 
overal. En grote landbouwmachines met wolken ellende erachter. Ik heb veel bewondering 
voor onze landbouwers en ook voor jullie die trachten het (deel van het) land te besturen, 
maar ik denk dat het hoog tijd wordt dat gemeentes, provincie én rijk zich eens mét de 
landbouwers én natuurorganisaties én biologen én kenners op dit gebied gaan buigen over 
een gezondere maatschappij voor mens én dier. Ik ben zelf drie keer hartstikke ziek 
geworden. Een keer na het rapen van een paar restant bloemen die na een oogst langs de 
randen van een veld lagen. En twee keer na het (jaarlijkse) snoepen van wilde framboosjes. 
Pas na de tweede keer bedacht ik de connectie tussen hondsberoerd worden, met koorts, en 
het eten van die frambozen en het gegeven dat naast de wilde frambozenstruiken dit keer 
aardappels geteeld werden.

En verder mis ik op de meeste velden de kieviten, de tureluurs, de wulpen, de 
veldleeuweriken enz. Oh ja, in natuurgebieden nog wel, maar vroeger hoorde je ze op véél 
meer plekken. Dat vind ik ook een ongelooflijke achteruitgang. Maar de boeren zullen 
hierbij wel geholpen moeten worden. 

Erna Plenter-Jansen



Oproep aan alle overheden om hun burgers op het platteland te beschermen 

tegen het overmatig gebruik van gif in de sierbloemen teelt. 

Wij doen een dringend beroep op het gemeentebestuur van de gemeente Westerveld om het 

voorzorgprincipe toe te passen en haar burgers middels spuitvrije zones te behoeden voor 

blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. 

Al meer dan vijftien jaar worden bewoners van huizen die grenzen aan akkers waarop sierbloementeelt 
plaatsvindt blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen, zowel op hun erf, in hun moestuin als in hun huis. 

Eerdere gesprekken met de telers hebben geen oplossingen gebracht. De belangen van burger en teler lopen 
daarvoor te veel uiteen. In het rapport 'Uitgesproken' is daarom aangegeven dat de overheid initiatieven 
moet nemen. Nu beeft de Gemeente Westerveld echter een initiatief genomen om een overeenkomst te 
sluiten met slechts een deel van de belanghebbenden. Daarbij staan de belangen van telers en bedrijven die 
de bestrijdingsmiddelen leveren zozeer voorop dat er twijfel bestaat of het college nog wel te goeder trouw 
IS. 

Door overheden wordt voortdurend aangegeven dat de gebruikte bestrijdingsmiddelen volkomen veilig zijn 
en dat burgers zich nodeloos ongerust maken. 

Maar niemand weet hoe groot het effect is van de combinatie van al die bestrijdingsmiddelen. Bij 
metingen in tuinen en groenstroken grenzend aan bollenvelden zijn tussen de 20 en 50 verschillende 
bestrijdingsmiddelen aangetroffen. De giftigheid van dergelijke cocktails is nog nooit getest! 

Niemand weet hoe groot de invloed is op onze gezondheid van jarenlange blootstelling aan lage doses 
giftige stoffen. Het is namelijk veel te duur om proefdieren jaren achtereen daarop te testen. 

Wat we wel weten is dat recente metingen in natuurgebieden aantonen dat de invloed van 
bestrijdingsmiddelen een kilometer ver reikt. 

Wat we wel weten is dat bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen in de urine van jonge kinderen en dat de 
ziekte van Parkinson als een beroepsziekte moet worden beschouwd voor boeren en medewerkers die veel 
met gifstoffen moeten werken. 

Wat we wel weten is dat de zogenaamde veiligheid van toegepaste bestrijdingsmiddelen dubieus is nu bleek 
dat een laboratorium die deze middelen testte voor de chemische industrie fraude pleegde: de resultaten 
werden gunstiger voorgesteld door ziek geworden proefdieren te vervangen door gezonde. 

Daarom een dringende oproep aan onze gemeente: pas het voorzorgsprincipe toe en 

verminder het effect van bestrijdingsmiddelen op omwonenden rond akkers met 

bloemsierteelt door spuitvrije zones van minstens honderd meter in te stellen! 

Ondertekend door: 

Naam .. .f:_t./j,f: ... J!.UJ-f.fE-R...7.�J:(S�t/ .


