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Geacht college,

Kort geleden las ik in de krant dat u uitbreidingsplannen heeft betreft het dagrecreatieterrein 'De 
Hege Gerzen'. Wellicht is dan nu een goed moment aangebroken om scherper naar de 
gifproblematiek in Oudemirdum en omstreken te kijken. U kunt meer lezen in het bijgevoegde 
artikel. Dit artikel is niet geschreven naar aanleiding van de krantenstukken, maar ligt al enkele 
maanden op mijn bureau.

Er wordt gedaan alsof de bestrijdingsmiddelen slechts tot de erfgrens reiken. Maar hoe denkt u dan 
dat wij hier de vreugdevuren uit Duitsland kunnen ruiken? Is het dan niet ook logisch dat het 
landbouwgif zich ook weleens verder zou kunnen verspreiden? Hetzelfde geldt voor het Saharazand
uit Afrika, wanneer de luchtstroming sterk van zuid naar noord staat is het mogelijk dat er zand 
vanuit de woestijnen wordt meegenomen naar Nederland. 

Achter onder andere Star Numanwei 8 staan enkele velden lelies die nabij het dagrecreatieterrein 
staan. Vanaf die locatie kan de Hege Gerzen gemakkelijk worden bereikt wanneer er met de 
bestrijdingsmiddelen wordt gespoten. Ook in de Marderhoek bevinden zich velden waar er wordt 
gespoten. Ik vraag u nogmaals nadrukkelijk om de situatie in ogenschouw te nemen.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op de website https://www.degifbende.nl. Ik heb ook een 
oudere brief bijgevoegd waarin u wat schade kunt zien, onder de naam '13-2018.pdf'.

Met vriendelijke groet,
Theo de Zwart
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Mooi (giftig) Oudemirdum
STOLP

Goedendag Nederlander, en in het bijzonder: Fries.
Wij leven onder een stolp. U kunt hem niet zien, maar hij is er wel.
De stolp is er één van economisch karakter: internationalisatie van de landbouwproducten. Dat betekent dat de 
groenten die u eet niet per se van "eigen bodem" komen en wat op eigen bodem gekweekt en verbouwd wordt niet 
noodzakelijkerwijs in ons land over de toonbank gaat.
Iedereen wil van alles kunnen doen en kopen dus probeer je voor je eten niet te veel te betalen, dan blijft er wat 
over voor extra's. Dat vinden supermarkten leuk. Die bieden je groenten en vlees, melk tegen zo laag mogelijke 
prijzen. Daardoor krijgt de boer ook niet veel betaald voor wat hij levert. Hij staat onder druk. Hij moet per 
vierkante meter grond het maximum aan product eruit halen. Hij gebruikt "middelen" om dit mogelijk te maken. 
Die zijn niet gezond.
Elk jaar worden er middelen gebruikt. Dat spul gaat de grond, de lucht, het water in. De middelen van vorig jaar 
waren nog niet afgebroken, zodat er een aardig stapeltje spul overal zit; niet alleen stapels maar ook mengsels van 
verschillende middelen omgeven ons.
Omdat onze landbouwproducten en die van andere landen worden uitgewisseld, is er vervoer nodig waarbij ook 
spul de atmosfeer in gaat dat je niet graag je slaapkamerraam ingeblazen krijgt als je je aan een gezonde slaap 
overgeeft.
Zo is er dus spul nodig om genoeg product per lapje grond te leveren en spul om het naar de bestemming te 
brengen. Ziet u het voor zich? Een klein land? De landbouwgrond vol met opstapelend spul? Zodat de komende 
generaties hun producten van steeds verder moeten halen om nog enige kans te hebben dat het een soort van 
gezond is? Met steeds grotere uitstoot van vervoer tot gevolg? Klinkt niet gezond.

SLIM
Het is niet prettig dat de boeren onder druk staan, gewoon om hun hoofd boven water te houden. Ze houden van 
hun vak weet je, en willen dóór. 
Nou blijkt dat als je bijvoorbeeld bloembollen gaat kweken, zoals van lelies, er veel meer uit een lapje grond te 
halen is. Inkomsten! Investeringsmogelijkheden! Het gaat de bollenteelt goed, hij breidt uit. Het is weliswaar lastig
dat je er erg véél middelen voor nodig hebt, zodat je na een poos echt van lapje grond moet wisselen, want het 
lapje dat je gebruikte is al snel klinisch dood en loont niet meer. Zo is de bollenteelt die we kennen uit de 
"geestgronden" in Noord- en Zuid-Holland zich aan het verplaatsen naar elders, waar de grond nog leeft.

WET
Nu is het zo, dat er niet alleen landbouw wordt bedreven in ons land. Er wonen ook mensen. Er is een mooi dorp in
De Fryske Marren, Oudemirdum, een druk bezochte vakantielocatie, rondom welk naar hartenlust middelen 
worden gebruikt.
Het zal u verbazen, maar als iemand spul spuit op een landbouwperceel, dan blijft dat niet binnen de kantlijn, het 
waait, vloeit, dwarrelt verder. Bevindt het zich dicht in de buurt, dan helpt ramen en deuren sluiten tijdens 
spulgebruik niet. U loopt het zelf uw huis binnen, onder uw schoenen, om uw eigen persoon heen. In Westerveld, 
Drenthe, kennen ze het probleem ook. Daar hebben inwoners van de streek uit eigen fonds de grond laten 
onderzoeken, om de landbouw heen, in hun eigen tuintjes. Ze zijn zich rótgeschrokken! Ze vinden het middelen-



spul zelfs terug in de poepluiers van hun lieve zuigelingen, in hun onschuld, met hun schone, nieuwe lijfjes. Zou u 
daar gaan wonen met een zwangere vrouw, een kleine baby? Maar er is toch de wet, zal u denken, die is er om ons 
te beschermen. U heeft gelijk. Volgens de wet, hier met name de wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, 
artikel 2a, mag men, als er ook maar het vermoeden bestaat dat gebruik van spul gevaar kan opleveren voor mens, 
dier of plant, groepen waarvan instandhouding gewenst is, en in dit artikel worden ook bijenkorven, vis in de sloot,
gazon en park waar kinderen spelen genoemd, er de plicht bestaat dergelijk handelen, dus: spul spuiten, achterwege
te laten. Dus er wordt aan ons gedacht! Nu blijkt, dat als de landbouwer niet uit zichzelf nalaat om spul te spuiten 
waar het gevaar oplevert, en u wendt zich tot de wet, dat u toch...geen gehoor krijgt. De eerste prioriteit van de wet 
lijkt dus te liggen in de economische belangensfeer, degene die ik u schetste onder: stolp.

VAKANTIE
Het is echt fijn dat mensen die er voor kiezen in Oudemirdum en omstreken hun vakantie te vieren, lekker kunnen 
zwemmen. Je hebt er de Hege Gerzen, waar je na betaling van een kleine entree kunt gaan zwemmen, in het 
zwembad, wat veilig is met de kleintjes, of in het IJsselmeer zelf. Oh...ís het veilig? Zou het spul uit belendende 
landbouwpercelen misschien ook daar terecht komen? We weten nu dat het zich verspreidt. We weten ook, dat door
de ligging van Oudemirdum ten opzichten van de landbouwende omgeving, welke laatste hoger ligt dan het dorp, 
met daarbij nog opgeteld de wind die er altijd waait, het zéker het dorp en overige omgeving ingaat. We weten van 
fysieke klachten van bewoners in bepaalde landbouw-intensieve perioden, we weten van sms'jes: het is weer zover,
doe ramen en deuren dicht (alsof dat helpt...), we weten van mensen die zuiveringsinstallaties in huis hebben laten 
inbouwen om de lucht van buiten te filteren alvorens die het huis in komt. En we weten ook dat de tuintjes, de 
particuliere zwembaden, de baby-luiers...afijn, wat niet...alles zit vol.
Het is natuurlijk gewoon een kwestie van gezond verstand om je bewoners en je gasten in vakantie-perioden te 
beschermen. Het is helemaal niet moeilijk voor de gemeente De Fryske Marren om bodemmonsters te nemen, ga 
maar na, particulieren in Westerveld konden het ook, en zo, op basis van meetbare gegevens te kunnen beoordelen 
wat er gebeuren moet, wat verantwoord is.
Maar de gemeente De Fryske Marren DOET NIETS! Zij beschermt u niet!

SCHOUTEN & CO
Het is woensdag 13 maart, ik zie een artikel in Trouw over het deltaplan biodiversiteitsherstel. U weet, het 
verspreiden van spul-divers heeft nogal vormen aangenomen en er zijn nogal wat soorten planten, insecten, vogels 
en andere wezentjes morsdood aan gegaan. De Dames, dat wil zeggen minister Schouten van landbouw en Louise 
Vet, hoogleraar ecologie en pleitbezorgster van het Deltaplan Biodiversiteit zitten op een bankje in diep gesprek, 
beiden zien er representatief uit, jurkje, hoge hakjes, aangename verschijningen.
Wat is er mis aan deze foto, dacht ik, met het spul in babyluiers, de morsdode flora/fauna-elementen en het 
vergiftigde zwemwater voor de toerist die we zo gastvrij onthalen in gedachten, en dit was mijn antwoord: maak je 
druk, wees in paniek, -stotter-, heb je haar in de war, slechtzittende jeans aan, kom met onhandige formuleringen 
maar ZORG DAT DIT STOPT! We zitten met z'n allen onder een met gif vollopende stolp. DIT MOET 
STOPPEN! Beste lezer, uw mogelijke promotie op het werk, dat het meisje van u houdt, uw nieuwe auto of dat het 
tv-programma zo onderhoudend was gaan u niet helpen. U wordt, eerder zeker dan langzaam, vergiftigd terwijl u 
zich mogelijk vermaakt. U kunt er niets aan doen denkt u? Jazeker, u bent klant, dus koning. Eet biologisch 
geteelde producten. Zo wordt biologisch boeren een noodzaak, en de landbouwgrond voor de toekomst in kwaliteit
bewaard, de boer verdient voldoende en kan leven en u ook. Bio is duur zegt u? Haha. Nee hoor. Met spul geteelde 
producten die vervoerd moeten worden over afstanden en uw grond onbruikbaar maken, die zijn vele vele malen 
duurder. U betaalt deze hoge prijs allang, uw belastingcenten, jawel, en u krijgt met déze betaling geen 



zeggenschap over hoe dit op een verantwoorde manier besteed wordt. Lieve lezer, NEEM uw zeggenschap! 
Investeert u alstublieft in verantwoord geteeld voedsel. EIST u dat uw zwemwater wordt gecontroleerd alvorens u 
gezellig met de kleintjes gaat badderen! U bent aan zet.
ROOD
Als je een kaart maakt van ons land waarop je gradaties van vergiftiging door spul aangeeft, heb je gele vlakken 
(gaat nog wel), oranje (oei!...opletten) en rode (...foute boel). Nou, Oudemirdum is nou zo'n foute-boelplek, 
knalrood, samen met onder andere Westerveld dus, waar ze de grond hebben laten inspecteren en voorgoed hun 
gemoedsrust kwijt zijn. U bent een tevreden Oudemirdumer en u heeft geen klachten zegt u? Wel, dan bent u een 
gelukkige uitzondering, u woont juist in een luwte of heeft een bijzonder sterk gestel. Maar ook bij u komen 
jaarlijks hoeveelheden spul in uw systeem die op korte of langere termijn hun schadelijke gevolgen gaan hebben. 
En, heeft u kinderen? Kleinkinderen....? Is er dan niet een diepe noodzaak aanwezig om uw genetisch materiaal, 
uw nakomelingen te beschermen? Wij, nu, zijn oorzaak, wij doen spul neerdalen over onze plek of laten na spul-
verspreiding te verhinderen. Uw kind, kleinkind, en hun kinderen zullen moeten leven met dat wat door ons 
handelen en nalaten veroorzaakt wordt.
Wordt u wakker! Kom met omwalde ogen vroeg uit bed, maak u niet druk om hoe uw jasje zit, zet de televisie uit, 
bekijk met meewarige blik uw buurman die boer is en zegt dat het allemaal wel meevalt, want u beschermt ook 
hem, het is tijd om te handelen!!!
Gemeente De Fryske Marren, wij, de bewoners, omwonenden, visiterende toeristen, jongeren, ouders van 
kinderen, toekomstige grootouders, wij eisen van u dat u onze grond en ons zwemwater op kwaliteit en dus op 
veiligheid laat onderzoeken. 
Wij eisen het NU!

-VRAAGTEKENS?-
Ohhh….u bent verbaasd dit bericht te lezen, u was niet bekend met de landbouwproblematiek?
In dit geval spijt het mij werkelijk uw rust te verstoren. Mogelijk kunt u zich hier verder van op de hoogte stellen, 
niet uit liefhebberij maar uit noodzaak. Ik wijs u vriendelijk op de website van de actieve Westervelders: 
https://metenweten.com, een professionele site met uitgebreide informatie en op www.degifbende.nl, de site van 
een actieve Oudemirdumer. Slaat u in het vervolg de krantenpublicaties over het milieu niet meer over. Trouw 
meldt op woensdag 17 april dat Vitens, onze drinkwaterleverancier, zorgen heeft: Vitens zal niet aan onze 
drinkwaterbehoefte kunnen blijven beantwoorden, onder andere door intensivering van de landbouw. Er zijn geen 
goede locaties meer voor het winnen van drinkwater. Lees het artikel uit het Friesch Dagblad van 7 maart 2019, 
pag. 4 dat meldt: ‘landbouwgif belandt ook in huizen en tuinen rond bollenvelden”.
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Onderstaande tekst is niet verzonden naar de NVWA, maar ik wil het toch even vermelden bij deze foto.
Het landbouwgif van klacht 1 kwam vanaf het perceel land dat grenst aan de Dollen/Marderhoek.
Dat perceel land was vroeg in het voorjaar klaargemaakt voor de akkerbouw.
De afstand tot onze locatie is circa 600-1000m. Als u nu eens naar Google Maps gaat kunt u zien 
dat het Dagrecreatieterrein De Hege Gerzen sinds twee jaar ook in het bereik ligt van het landbouwgif.
Het ligt zelfs nog dichterbij (600-800m). Ik zou me als college daar echt zorgen om maken, zeker met
zo’n zomer als we dit jaar hebben gehad. We hebben namelijk veel wind uit de noord-westelijke richting
gehad. Het gif kan op het land, maar ook in het zwemwater terechtkomen. Zeker geen veilige zwemplek
voor de inwoners en recreanten van Oudemirdum!

Vriendelijkegroet,TheodeZwart

Hoeuooklangsbentgeweest,telandterzeeofindelucht,
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