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Lelieteelt zit Weststellingwerf niet lekkker

Inwoners van de wijk De Heide in Wolvega

klagen over gezondheidsproblemen.

GroenLinks vermoedt dat het gerelateerd

is aan de lelieteelt op het terrein van het

voormalige azc tussen Wolvega en

Sonnega.

Wybe Fraanje

Sonnega | GroenLinks-fractievoor-
zitterGertrud van Leeuwenbracht de
lelieteelt en het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen voor de zomervakan-
tie in de gemeenteraad aan de orde.
,,Ik signaleer een toename van lelie-
teelt in Weststellingwerf en spreek
geregeld omwonenden die zich zor-
gen maken of gezondheidsklachten
hebben.”

Bestuurslid Wieger Schraa van
Plaatselijk Belang Oldetrijne-Sonne-
ga kaart het onderwerp aan in de be-
stuursvergadering van dinsdag.
Schraa constateert dat de teelt op het
perceel aan de Pieter Stuyvesantweg
waar nu lelies op staan nogal wisselt.
,,Eerst stonden er aardappels, later
maïs en nu dus lelies. Hoewel ik er
zelf geen last van heb, heb ik er wel
een hekel aan – al die spuiterij. Met
aardappels is het hetzelfde verhaal.
Ik heb liever maïs. Daar kun je niet
overheen kijken, maar daar heb je
ook geen last van.”

Wethouder Frans Kloosterman zei
in de gemeenteraad toe dat hij in ge-
sprek zou gaanmet de vier lelietelers
uit de gemeente. Dat gesprek heeft
inmiddels plaatsgehad. De kwekers
hebben hem te kennen gegeven dat
ze zorgvuldig te werk gaan en per-

soonlijk in contact tredenmetomwo-
nenden voor overleg over de te vol-
gen werkwijze bij de bestrijdings-
middelen, blijkt uit het verslag van
het gesprekdat hij naar de gemeente-
raad heeft gestuurd.

,,De meeste lelies staan in het
open veld, dus zonder omwonenden,
maar anders gaan wij persoonlijk in
gesprek met de buurman of buur-
vrouw”, bevestigt Rinus van Stee na-
mens de vier lelietelers, tevens lid
van het algemeen bestuur van Wet-
terskip Fryslân namens het CDA.
,,Kijk, woont iemand vijfhonderd
meter verderop, dan gaan wij er niet
langs. Het gaatmet name via onze so-
ciale structuren. In de agrarische sec-
tor waarschuwen buren elkaar als ze
lelieswillen gaan verbouwen. Als een
buurman dan bijvoorbeeld een bar-
becue wil organiseren, komt hij naar
de lelieteler toe om te vragenof er die
dag even niet gespoten kan worden.
Bij campings of scholen zitten wij so-
wieso niet. Maar al zou dat zo zijn,
dan zorgen wij altijd voor een strook
maïs om de ‘belending’, de naastlig-
ger, te gerieven.”

Van Stee heeft zes percelen (zo’n
22 hectare) lelies in Weststelling-
werf. ,,Wij telen eenmaal in de zes à
zeven jaar lelies op hetzelfde per-
ceel.” In de hele gemeente wordt op
veertig à vijftig hectare lelies geteeld,
schat hij. ,,Wij rijden zo omde vijf da-

genoverhetperceel,maarniet alleen
maar om gewasbeschermingsmidde-
len te spuiten, op dezelfde manier
spuiten we kunstmest op het land.”

De telers zijn verplicht virusvrije
producten af te leveren, mede met
het oog op de export. Ze bestrijden
aaltjes in de bodem en voorkomen
dat luizen virussen kunnen versprei-
den. ,,Wij brengen een minerale olie
aan op de bladeren, zodat de luisan-
gels afglijdenwaardoor er geen virus-
sen in de plant kunnen komen. We
houden altijd rekening met de wind-
kracht en de windrichting bij het
spuiten. Maar je kunt de natuur niet
dwingen. Op een dag als vandaag
kunnen we niet rijden omdat het te
hard waait, maar we moeten natuur-
lijk wel een keer doorpakken.”

Tot voor kort werd in de lelieteelt
het omstreden middel Monam, met
de werkzame stof metam-natrium,
als aaltjesbestrijding gebruikt, maar
de Tweede Kamer dwong daarop een
moratorium af, mede naar aanlei-
ding van gezondheidsproblemen die
in Oudemirdum waren ontstaan.
,,Dat was een stomme fout van die
collega, omtijdens stormniets aande
stuifbestrijding te doen.”

Het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) bereidt
een gezondheidsonderzoek in Oude-
mirdum voor, dat vanaf volgend jaar
uitgevoerd moet worden.

Om aaltjes te bestrijden worden
nu afrikaantjes geteeld als natuurlij-
ke grondontsmetting, zoals particu-
lieren in volkstuinen bijvoorbeeld
ook toepassen. Op de percelen waar
nu afrikaantjes staan, worden vol-
gend jaar lelies geteeld.

ZorgenZorgen
Van Leeuwen is ,,eigenlijk niet tevre-
den” over de uitkomsten van het
overleg. ,,Ik heb niet voldoende aan-
wijzingen dat het werkelijk zo ge-
beurt als de telers de wethouder heb-

ben voorgehouden. Ik spreek vooral
mensen die zich zorgen maken. Bij-
voorbeeld een campinghouder in de
buurt van Boijl.”

Van Leeuwen zal de kwestie op-
nieuw aankaarten tijdens de raads-
vergadering van 7 september. ,,De ge-
meentewist niet eenshoeveel leliete-
lers er eigenlijk zijn en hoeveel per-
celen er voor lelieteelt worden
gebruikt. Ook het aantal klachten is
niet bekend bij de gemeente. Dat
moet eerst maar een concreet wor-
den.”

ConvenantConvenant
Van Leeuwen wil eigenlijk dat de ge-
meente een convenant sluit met de
leliekwekers, zoals de Drentse ge-
meenteWesterveld ook heeft gedaan
naar aanleiding van gezondheids-
klachten rond Dwingeloo. Haar mo-
tie om tot zo’n convenant te komen
werd in juni afgewezen door de ge-
meenteraad. ,,In het convenant in
Drenthe is afgesprokendat deboeren
geen bestrijdingsmiddelen spuiten
bij bepaalde weersomstandigheden,
dat ze geen lelies verbouwen op per-
celen in de buurt van campings, be-
woning, scholen en de ecologische
hoofdstructuur, en dat omwonenden
geïnformeerd worden over de per-
ceelkeuze en de tijdstippen van be-
strijding, zodat die hun ramen tijdig
kunnen sluiten.”

Van Stee ziet zo’n convenant in
Weststellingwerf niet zitten. ,,Hoe
het in Westerveld is gegaan verdient
niet de schoonheidsprijs. Zoga jeniet
met elkaar en met je ondernemers
om. Ikprefereerhet persoonlijk over-
leg boven een convenant. Mensen
moeten het vertrouwen in elkaar
hebben dat je zo goed mogelijk reke-
ning houdt met elkaar. Zo werken
wij. Als de leliesector niet meer met
de omgeving kan overleggen en de
werkwijze uitleggen, dan verdient de
sector een brevet van onvermogen.”

Het lelieperceel aandePieterStuyvesantw
ten te hebben als gevolg van de lelieteelt
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