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Politiek richt zich op gifgebruik rond OOudemirdum
Oudemirdum kampt nog steeds met de
gifwolken van de landbouwpercelen in de
omgeving. Theo de Zwart brengt al jaren
de gewasschade in zijn tuin onder de
aandacht van de NVWA. In Provinciale
Staten rijzen inmiddels vragen.

Wybe Fraanje

Oudemirdum | Een doodse, trooste-
loze vlakte is het, de landerijen direct
grenzend aan de achtertuin van Theo
de Zwart in Oudemirdum. Een paar
meeuwen scharrelen vertwijfeld
rond in de zwarte, levenloze aarde, in
de hoop op een regenworm. Kleine
kans dat ze slagen.

De Zwart probeert al jaren het ge-
bruik van landbouwbestrijdingsmid-
delen op deze percelen van opgeteld
dik twintig hectare onder de aan-
dacht van de autoriteiten te brengen.
Met name als wind en regen ongun-
stigmeewerken, komende gifstoffen
in zijn tuin terecht,met alle gevolgen
van dien. Verschillende sierplanten
vertonen ’s zomers alarmerende te-
kenen van verval, zoals de tradescan-
tia. De boomtoppen langs de oprij-
laan kleuren ’s zomers bruin.

Zo’ndertigofficiëleklachtendien-
de De Zwart al in. De Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit NVWA
heeft een paar keer een inspecteur
gestuurd, maar lijkt het probleem te
bagatelliseren of niet te onderken-
nen. Vorstschade of schimmelinfec-
tie, concludeerde de NVWA. Die gaf
twee jaar geleden indezekrant al aan
dat het de NVWA ontbreekt aan de
technische middelen en de expertise

om gewassen te toetsen op de aanwe-
zigheid van gewasbeschermingsmid-
delen.

Toch laat De Zwart het er niet bij
zitten. Hij is nu een website begon-
nen waar hij onder meer foto’s van
schade aan de planten en klachten-
correspondentie publiceert. Zijn
kleinzoon zette de site www.degif-
bende.nl in elkaar. Jarenlang hield
De Zwart zo goed en zo kwaad als het
ging bij hoe vaak de boer gif uitreed
op het land op It Heech, de natuurlij-
ke verhoging in het landschap tussen
Oudemirdum en het IJsselmeer. De
tabellen staan op de site.

De politiek bemoeit zich er inmid-
dels mee. In de gemeenteraad van De
Fryske Marren is gepleit voor een gif-

vrije zone rond huizen. In Weststel-
lingwerf, waar twee jaar geleden ook
opschudding door lelieteelt ont-
stond, rezen vragen in de gemeente-
raadengingdewethouder in gesprek
met lelietelers.

In Provinciale Staten steldede FNP
begin november mondelinge vragen
over de gifkwestie. Gedeputeerde Jo-
hannes Kramer zegde toen toe in de
Friese Landbouwdeal afspraken te
gaan maken over de toepassing van
landbouwgif.

De Statenfractie van de Partij voor
de Dieren duikt ook in de gifkwestie
van Oudemirdum. ,,Theo de Zwart
maakt een overzicht van de gevolgen
voor zijn achtertuin, maar wij zien
het breder. Het is een volksgezond-
heidskwestie”, zegt fractievoorzitter
Rinie van der Zanden.

Van de week overlegde de PvdD-
fractie hoe ze het onderwerp gaat
aanpakken. ,,Het is de vraag wat de
bevoegdheid van de provincie pre-
cies is. Het gaat hier echt om de afwe-
ging welk belang zwaarder weegt:
dat van de volksgezondheid of van de
boer. Ik vind het moreel niet kunnen
dat zo dicht bij een dorpskern gif ge-
bruikt wordt.”

In de lelieteelt wordt de grond
‘ontsmet’met een sterkgif, dat onder
meer aaltjes doodt. Gangbaar is het
middel Monam van de Belgische che-
miegigant Taminco, met als werkza-
me stof metam-natrium. De Tweede
Kamerdwongeenaantal jaar geleden
een moratorium af op het gebruik
van metam-natrium, maar dat mora-
torium werd in 2014 opgeheven en
vervangen door ‘aangescherpte voor-
waarden’ voor de toepassing ervan.
Het Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu doet momenteel een
Onderzoek Bestrijdingsmiddelen
Omwonenden in Noord- en Zuid-Hol-
land, naar de gezondheidsgevolgen
van het gif, dat ook exemplarisch is
voor de situatie in Oudemirdum. Die

resultaten worden eind 2018 ver-
wacht. Van der Zanden ziet dat rap-
port met belangstelling tegemoet.

Een blik op de tabellen op de web-
site van De Zwart - die lopen vanaf
2011 - leert dat tussen april en okto-
ber gif gespoten wordt. Meestal een
keer in de week, maar als er verschil-
lende teelten tegelijk op de percelen
plaatsvinden, rijdt de boer vaker.
Wettelijk vereist is dat het niet har-
der mag waaien dan windkracht 3

terwijl er gespoten wordt. De Zwart
houdtdewindrichting en -kracht ook
bij, en constateert zo dat de normen
een paar keer per jaar worden over-
treden.

De tabel van 2016 is beduidend
korten dan de andere. ,,Toen stond er
maïs op het perceel hier vooraan.
Daar kan ikniet overheenkijken, dus
heb ik ook niet kunnen zien of en
wanneer er gif gespoten werd op de
percelen erachter. Afgelopen zomer
was dat ook zo.”

In de jaren voor 2016werden er le-
lies gekweekt op de percelen. Die
teelt is verplaatst naar percelen ver-
derop. Vandaag is aan de horizon te
zien dat de boer bezig is de bollen te
rooien. Op de percelen vindt wissel-
teelt plaats: aardappels, wortelen, ui-
en, en dus lelies en maïs. Er worden

per teelt verschillende bestrijdings-
middelen toegepast. De boer pro-
beert rekening te houden met de
windrichting,maar diemoet ook aan
zijn bedrijfsvoering denken natuur-
lijk. Hij heeft eens excuses aangebo-
den toen de schade aan De Zwarts
tuingewassen wel erg bont uitpakte.
Maar die gewasschade is niet het eni-
ge: de goudvissen in de vijver zijn op
eenpaarnadood. In eenbadkuip ach-
ter zijn loods vangt hij hemelwater
op en zette hij bij wijze van experi-
ment ook goudvissen uit. Ook alle-
maal dood. Zijn bijen heeft hij al ja-
ren alleen maar ’s winters bij huis; ’s
zomers zet hij zijn kasten in Kou-
dum. Zijn volken raakten verzwakt
aan huis. Koninginnen legden hoog-
uit acht maanden eitjes; gezonde ko-
ninginnen gaat vier, vijf jaar mee.

Als je niet weet dat er op een be-
paald moment gespoten wordt, heb
je een probleem, denkt De Zwart.
,,Als je in je tuin ligt te zonnebaden,
krijg je het allemaal over je heen.Wij
hadden een keer per ongeluk de ach-
terdeuropengelaten. Toenhinger ge-
woon een carboleum-geur in huis.”

Andere middelen stonken naar
chloor. Dorpelingen zeggen een vie-
ze smaak in demond te krijgen als er
gespoten wordt in de omgeving.

De Zwart voert zijn strijd alleen.
,,Ik geef alles doorwat niet in dehaak
is. Maar de NVWA stuurt alleen niets-
zeggende antwoorden terug. Vinden
ze dit acceptabel voor Oudemirdum?
Geen antwoord. Ik blijfmaar gewoon
bewijzen verzamelen en op dewebsi-
te zetten. We leven maar in een rare
maatschappij. De Staat der Nederlan-
den heeft aardig aan vertrouwen in-
geboet bijmij.Maar ikgeloof tochdat
het zinheeft. Opde lange duur zullen
deogenwel openmoetengaandatdit
niet verder kan. Alles moet milieu-
vriendelijker tegenwoordig, en dan
zouden ze dít gewoon maar laten
doorgaan? Dat geloof ik niet.”

De Staat der
Nederlanden heeft
aardig aan
vertrouwen
ingeboet

Zijn bijen heeft De
Zwart al jaren alleen
maar ’s winters bij
huis; ’s zomers zet
hij zijn kasten in
Koudum

TheodeZwartbij zijnbijenkasten,diehij alleen ’swintersbij zijnhuisheeft staan.Deakkeropdeachtergrond
wordt tussen april en september regelmatig bespoten met bestrijdingsmiddelen. Foto: Simon Bleeker


