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Datum:

leestijd 6 minuten
Aan wethouder de Haas, en alle anderen,
Ik verblijf sinds 28 maart op RCN de Noordster te Dwingeloo. Vanaf dat moment heb ik
elke dag gifmeststankoverlast gehad, elke dag tot 2 dagen terug. Ruim 2 maanden elke
dag! Niet te geloven!
Ik kom al 22 jaar op dit park en heb het nog nooit zo erg meegemaakt als dit jaar. De
stankoverlast dringt gewoon door in mijn verblijf, al zijn de ramen gesloten. Ventileren
gaat dan niet, hoewel ventileren sterk wordt aanbevolen. De stank verspreidt zich over het
gehele park, merkte ik tijdens mijn wandelingen over het park.
Het lijkt wel of heel Drenthe zijn gif hier deponeert. Het houdt maar niet op. Het is zeer
verontrustend deze stank. Wat is hier aan de hand?
De stankoverlast veroorzaakt veel lichamelijke klachten zoals benauwheid,
hoofdpijnklachten, holteontstekingen, huidklachten, loopneusklachten, verstopte
neusklachten. Ik ben hier niet blij mee.
Daarnaast is het spuiten van gif en mest bijzonder milieuverontreinigend. Je zou
verwachten als je vrijwel in een natura 2000 gebied leeft, dat de verontreiniging laag is.
Het tegendeel is waar. Ik kijk zeer regelmatig naar de luchtverontreiniging in dit gebied op
' longfonds.nl' en zie dat het meestal matig/onvoldoende is. Slechts 1 x was de lucht goed
in deze periode. Het gekke is dat de lucht over het algemeen meer verontreinigd is dan in
mijn woonplaats Den Haag. Dat zou je toch niet verwachten?
Deze luchtverontreiniging brengt vele nadelen met zich mee, want behalve de gezondheid
van mensen tast het ook de planten- en dierenwereld aan.
Het Dwingelderveld is een doods gebied geworden met zeer weinig vogels, dieren en
planten. Zogenaamd is het het grootste natste heidegebied van west Europa, maar dat is
niet waar. Het is meer een verdord doods grasgebied geworden in de loop der jaren met
hier en daar een beetje heide. Vele vogels zijn in aantal aan het verminderen of verdwijnen
helemaal. Hetzelfde geldt voor de bijen, vlinders insecten en wilde planten enz.
Deze afgelopen maanden was de gifmeststank ver doorgedrongen in het Dwingelderveld,
bemerkte ik tijdens mijn fietstochtjes.
Het gevolg van gifmestvervuiling is schrikbarend, want er ontstaan hierdoor ook nog
andere zeer belastende neveneffecten voor de provincie Drenthe, zoals:
De gezondheid van de mensen verslechterd.
De grote toename van de eikenprocessierupsen.
De grote toename van teken.
Vogel-, bijen-, insecten-, plantenstand en andere dieren gaan hard achteruit.

Voedsel zoals buitengroenten, graanproducten, vruchten, kruiden enz. worden vergiftigd.
De gronden drogen uit door drainage.
Er wordt veel water verspild door de besproeiingen van de fabriekslanderijen.
Saaie uitgestrekte onaangename landerijen met geen teken van leven.
In een onlangs geschreven boek over Drenthe wordt het mooie afwisselende
coulissenlandschap met veel biodiversiteit beschreven. De grap is dat het
coulissenlandschap met zijn biodiversiteit eigenlijk helemaal niet meer bestaat. Als ik door
Drenthe reis met trein en bus zie ik grotendeels zeer uitgestrekte saaie doodse landerijen
zonder dieren, planten, vogels, insecten en bloemen. Die landerijen zijn fabrieken
geworden, het echte boerenland is verdwenen. Behalve biologische boeren zijn er geen
boeren meer. Het zijn grootgrondbezitters geworden met fabriekslanderijen.
22 jaar geleden vond ik het leuk om door Drenthe te rijden, het was een verademing. Die
verademing is volledig verdwenen, doodsheid is er voor in de plaats gekomen met een
hoge verontreiniging te land, lucht en water. Die verademing is veranderd in een grote
bezorgdheid!
Als die vergiftiging doorgaat is Drenthe een verloren provincie, is mijn conclusie, net als
Groningen. De provincies zijn opgeofferd voor EVA (econie voor alles).
Ook omdat er nog veel meer aan de hand is, zoals de vele gasveldwinningen in Drenthe en
Groningen.
Het is de vraag of mensen hun vakanties hier willen blijven besteden. Ik had ooit de wens
om naar Drenthe te verhuizen, maar nu echt niet meer.
En of ik nog langer in Drenthe wil verblijven, is de vraag. Ik wil niet vergiftigd worden. En
mijn zonen met hun jonge kind, 4 maanden en 17 maanden, die vaak op de Noordster
verblijven, ook niet. Het gif tast de hersenen en longen aan.
Korte tijd geleden had ik mijn kleinzoon van 17 maanden een week te logeren. Door de
gifmeststank die ik elke dag rook, vroeg ik me bezorgd af, waar ik hem aan bloot stelde. Ik
voelde me zelfs schuldig, door hem bij mij te laten logeren!
Onlangs ben ik langs de bloemenvelden grenzend aan Dwingeloo gaan wandelen. Ik
schrok me kapot van de uitgestrekte bloeiende pioenrozenvelden. Ook liep ik langs een
aardappelveld. Ik rook er een giftig aandoende schimmelgeur. En vond dat zeer
merkwaardig en verontrustend. Het leek of de aardappel heuvelruggen doordrenkt waren
met gif.
De velden liggen dichtbij de biologische landerijen van boer Sil en dichtbij bij de
Bosrandweg. De percelen lopen van de Drift naar Lhee. Deze hele omgeving wordt
vergiftigd, zo ook de landerijen van boer Sil, het park RCN de Noordster en tot ver in het
Dwingelderveld en nog veel meer gebieden. Ook in het dorp Dwingeloo rook ik de
gifstank als Ik mijn boodschappen ging doen, op de fiets.
Komt het door het te snel overeengekomen convenant, waarbij belangrijke partijen, zoals
o.a. de verontruste burgers ontbraken, deze reeds ruim 2 maanden durende giftige
stankoverlast?
Wie heeft deze extreme milieuverontreiniging toegestaan, laten gebeuren?
Ik las een paar dagen geleden over het onderzoek van meten=weten. De uitslag is
bijzonder schokkend.
Deze onderzoeken hebben in september 2019 plaatsgevonden.
Als er nu weer metingen gedaan worden, zullen de resultaten nog schokkender zijn,

verzeker ik u. De hele omgeving van Dwingeloo is vergiftigd door de extreem toegenomen
bloementeelt. En in nog veel meer gebieden in Drenthe.
Het is toch te zot voor woorden dat wij allemaal onze huizen moeten isoleren, om zo min
mogelijk energie te verbruiken, zuinig met water om moeten gaan, minder vlees moeten
eten, enz. en dat grootgrondbezitters veel gifmest mogen spuiten op hun uitgestrekte
bloemenvelden, waarmee de hele biodiversiteit kapot gemaakt wordt.
Vroeger werden de mensen als onvrijwillige slaaf uitgebuit op grote plantages en nu zijn er
grote plantages met extreem lawaaierige rondrijdende gifmonsters, die grote gebieden
kapot maken, inclusief mens, plant en dier.
Gaat u allen eens kijken naar deze vervuilende bloemenlanderijen, en zie met uw eigen
ogen wat er aan de hand is. Zie in gedachten hoe het gif rondgespoten wordt, hoe de grond
gedraineerd wordt en er veel water gesproeid wordt. En hoe het gif door wind en lucht zich
verspreidt over een heel groot deel van Drenthe.
Daar kan je de bewoners en de natuur toch niet aan bloot stellen?
Mijn voorstel is om nu weer metingen te doen en ook mensen, die in de directe omgeving
van de gifvelden wonen, te onderzoeken op giftige stoffen. Daarnaast zouden er ook
luchtmetingen op giftige stoffen gedaan kunnen worden.
De overheid hoort maatregelen nemen om dit hele gifmestbeleid aan banden te leggen, om
mens, plant en dier te beschermen tegen de vergiftiging.
Nederland behoort tot de meest vervuilde landen van Europa.
Met treurige groeten,
Joke Scheeres
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