
 
 
 
Aan het college van B&W van de Gemeente Borger-Odoorn 
Postbus 3 
7875 ZG  Exloo 
 
 
Eesergroen ,21 juni 2022 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In het Dagblad van het Noorden van 13 juni jl.stond een artikel met de kop 
“Het Noorden : Niet aarzelen maar doorpakken “. 
Dit artikel gaat over de uitdagingen van de regio, maar de regio heeft ook VEEL te bieden. 
Dit zeggen de onderzoekers van de Rabobank. 
Pluspunten zijn het prima woon- en leefklimaat en het opleidingsniveau. 
Verder staat in het artikel “Tot slot vinden de onderzoekers dat het PUIKE leefklimaat 
 in Noord Nederland ,meer aandacht verdient.” 
 
Het bovenstaande is voor ons zeker ook een reden om U deze brief te sturen. 
 
Onze zorg zit namelijk op het gebied van de bollen-en lelieteelt in onze woon-en leefomgeving. 
De ontwikkeling in Drenthe van de bollen- en lelieteelt loopt naar onze mening 
uit de hand. 
Gezien de ontwikkelingen in Westerveld lijkt het ons goed  U een aantal 
zaken voor te leggen die ons zorgen baart. 
 
    * In 2000 werd  in Nederland   22513 ha  benut voor bollen-en lelieteelt. 
                      *  In Drenthe          494  ha 
 
    *  In 2021 is dat in Nederland  27260  ha     ( 121 % t.o.v 2000 ) 

• In Drenthe         2040 ha     ( 413%   !!!!!! t.o.v 2000 ) 
•  

    *  De hoeveelheid bestrijdingsmiddelen per ha  voor de lelieteelt is buitengewoon hoog . 
        Aan bestrijdingsmiddelen wordt per ha.       124,5 kg gebruikt. 
        Ter vergelijking  :      voor pootaardapelen is dat 20,0 kg en 
                                           voor tarwe                is dat   2,1 kg.     
    * Van april tot half juni wordt er minimaal wekelijks gespoten met bestrijdingsmiddelen. 
       In deze periode zijn de mensen vooral buiten en zijn toeristen massaal aanwezig. 
       Bovendien dalen de bestrijdingsmiddelen over een grote afstand neer in tuinen . 
 
     * De bestrijdingsmiddelen zijn zeker ook een reden voor het verdwijnen van 50-75 % 
        van de insecten. 
 
     * Ecoboeren durven soms geen grondmonsters te nemen ,omdat men bang is om dan mogelijk 
        hun SKAL keurmerk( Stichting Keur Alternatieve voortgebrachte  Landbouwprodukten) 
        kwijt te raken. 
 
     * Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de gevolgen van pesticiden in relatie 
        tot Parkinson.. Onder boeren is er een forse toename van de ziekte van Parkinson. 
        Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling.   



 
 
 
 
 
 
Wij willen ons voor nu beperken tot deze punten,hoewel er nog meer argumenten zijn 
om de bollen-en lelieteelt een halt toe te roepen. 
(De bronnen voor deze gegevens hebben wij van de Stichting Meten=Weten  in Westerveld) 
 
Er zijn onderzoeken geweest van het OBO(Onderzoek Blootstelling Omwonenden ) in 2019 en 
 RIVM in 2021 . 
 
Uiteraard is er nog veel onduidelijk over de precieze langetermijneffecten van pesticiden op mens 
 en natuur. 
 In de tussentijd zijn omwonenden en natuur echter ONVRIJWILLIG en ONGEWENST 
 proefpersoon om over een aantal jaren tot de conclusie te komen dat de toename van 
 gezondheidsproblemen en verdere afname van de biodiversiteit te wijten zijn aan de langdurige 
 blootstelling aan pesticiden in onze woonomgeving. 
Alle rapporten wijzen in de richting dat het risicovol is om bij bollenvelden te wonen. 
Wij stellen de bronnen van deze informatie graag beschikbaar. 
Wij verwijzen U ook naar de uitzending van Zembla over de bollen-en lelieteelt in o.a de kop van 
Overijssel(Hardenberg en omgeving ).Https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/lelies-met-een- 
luchtje 
 
 
Er is vooral de focus op de natura 2000 gebieden. Maar de pesticiden zijn natuurlijk 
zeker zo schadelijk voor de bewoners en toeristen. 
 
Nu de stikstofproblematiek zich voordoet ,bestaat de mogelijkheid dat het land dat vrij komt, 
gebruikt gaat worden voor de bollen-en lelieteelt. 
 
Hoewel wij als bewoners van Eesergroen ons zorgen maken en aan U enkele verzoeken 
hebben ,willen wij benadrukken dat de verzoeken zeker ook gelden voor heel Borger-Odoorn 
en zelfs voor heel Drenthe. 
  
Graag verzoeken wij U, 
   *  Geen uitbreiding toe te staan van het aantal ha. dat gebruikt wordt voor de bollen-en 
       lelieteelt, specifiek in Eesergroen,en algemeen in Drenthe als geheel. 
   *  Het op korte termijn verbieden van het gebruik van de meest vluchtige stoffen ten 
       behoeve van deze teelt. 
   *  Het op korte termijn ontwikkelen dan wel aanpassen van Uw beleid t.a.v. de bollen-en 
       lelieteelt, 
   *  Verder willen wij binnenkort graag met U in gesprek over een aanpassing in het 
       toepassingsbeleid en het instellen van een voorzorgprincipe door in de omgeving van 
       bewoning een spuitvrije zone in te stellen. 
    
De bollen-en lelieteelt voor 2022 is momenteel aan de gang. 
  
Maar wij gaan ervan uit dat wij nu op tijd zijn met onze  verzoeken,om  er voor te zorgen dat er 
voor het volgende jaar maatregelen genomen kunnen worden, zodat wij als bewoners en ook de 
toeristen in een PUIK leefklimaat  kunnen vertoeven. 



 
Graag vernemen wij Uw reactie 
 
Namens de groep bewoners van Eesergroen. 
 
 
Clara Boer 
 
 
 
Thed Schaminee 
 
  
In cc verzonden : 
Aan de raad van Borger-Odoorn. 
 
 
PS. Dit Onderwerp hebben wij reeds besproken met de heer W. Schipper. 
  
 


