Op donderdag 5 november 2020 heeft er een
videovergadering (ivm coronavirus)
plaatsgevonden met een gedeputeerde van
de Province Fryslân. Er waren deelnmers uit
3 dorpen, namelijk Appelscha, Wijckel en
Oudemirdum. De presentatie van
Oudemirdum kunt u hieronder lezen.

Oudemirdum

Gebruik van bestrijdingsmiddelen in de nabijheid van onze dorpskom:
een bedreiging van mens, dier en natuur

Goedemorgen iedereen. Mijn naam is Klaas Keesman en in deze presentatie uit
Oudemirdum geef ik samen met Theo de Zwart een overzicht van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen nabij onze dorpskom, waardoor onze leefgemeenschap wordt
bedreigd.
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Artikel 2a. Zorgplicht. (uit de wet gewasbeschermingsmiddelen

en biociden)

Een ieder is verplicht op zorgvuldige wijze om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen,
biociden, de daarbij behorende werkzame stoffen of daarbij gebruikte toevoegingsstoffen,
alsmede restanten daarvan of de aangebroken verpakkingen. Die zorgvuldigheid houdt in
ieder geval in, dat een ieder, die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn
handelen of nalaten gevaar ontstaat of kan ontstaan voor een mens, voor een dier of voor
planten waarvan de instandhouding gewenst is, voor planten die aan anderen toebehoren,
voor de bodem of voor het water, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten, tenzij
zulks in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd, dan wel onverwijld alle maatregelen
te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde voornoemd gevaar
te voorkomen of de nadelige gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan
te maken.

Artikel 2a uit de wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden geeft aan dat als het
gebruik van gewasbeschermingmiddelen een gevaar geeft voor mens, dier of plant
dat dit middel dan niet mag worden gebruikt. Dit is de basis van onze strijd tegen het
gebruik hiervan in de nabijheid van onze dorpskern.

2

Situatieschets problematiek akkerbouw en sierteelt rond dorpskern Oudemirdum

PH waarde grond
is prima
voor sierteelt

Telers blijven
binnen de wet

Wet en regelgeving
houdt nauwelijks
rekening met
omwonenden

Teelt een bedreiging
voor omwonenden
en recreatie

Op deze plattegrond zien we hoe de dorpskern van Oudemirdum wordt ingesloten
door landbouw-, akkerbouw- en sierteeltgebieden. Aan de hand van 2 situaties
schetsen we nu de overlast van de teelten voor de dorpsbewoners. Eerst de situatie
bij Theo de Zwart aan het Hueningspaed en daarna de overlast in 2013 van het
lelieveld naast het plan Alta. Ik geef nu het woord aan Theo.
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Situatie Huningspaed (1)

Goedemorgen mijheer Hoogland, mijn naam is Theo de Zwart ook uit Oudemirdum.
Ik neem u mee naar woning 9B en langs de caravanstalling. Hier woon ik sinds 33 jaar
en de afgelopen 19 jaar worden we geconfronteerd met de gif problematiek. U ziet
hierbij een impressie van de spuitactiviteiten op het aangrenzende perceel en een
foto van de caravanstalling. Op het dak van de stalling en van de woning komt zoveel
gif terecht dat alles in de directe omgeving doorhet gif wordt aangetast.
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Situatie Huningspaed (2)

Het gif heeft invloed op de beplanting (wordt bruin) We zien hier de situatie in het
voorjaar en de situatie na de bespuitingen. Geen vis in de vijver overleeft het gif.
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Situatie Huningspaed (3)

Het regenwater vanaf het dak van de stalling wordt opgevangen in een badkuip. Dit
regenwater is zo vervuild met gif dat het leven van de bijen die daarvan drinken
verkort wordt van 5 jaar naar 5 maanden. ‘s Zomers worden de bijen daarom
verplaatst naar een andere locatie. De eekhoorns raakten na het drinken van het
regenwater verlamd. Nu over naar Klaas Keesman.
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Situatie plan Alta voorjaar 2013

Hierbij de positie van het lelieveld tov de bebouwing, Zorgboerderij Kleurrijk (met
een biologische tuin) en 2x een Bed en Brochje. In het voorjaar 2013 is het perceel
behandeld met metram natrium (dat in de grond wordt omgezet in blauwzuurgas)
waarna de bovenlaag is aangewalsd om het gas niet te laten ontsnappen.
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Plan Alta metam natrium Stofstorm voorjaar 2013

Wat gebeurde er? Er steekt een week lang een storm op met windkracht 8/9 uit het
oosten. De aangewalste toplaag raakt los en veroorzaakt een giftige zandstorm. De
plaatjes spreken voor zich. De gevolgen liegen er niet om: een buurtbewoner met
geopend bovenluik valt flauw, kinderen die in het zand spelen krijgen exceem, vissen
dood in de vijvers en heel Oudemirdum heeft overlast van het losgewaaide giftige
zand. Na het opruimen van het zand wordt de teelt doorgezet. Tijdens het
teeltseizoen wordt er meerdere keren in de week gespoten wat astmatische klachten
geeft bij buurtbewoners. Advies van de teler: houdt ramen en deuren gesloten tijdens
het spuiten en haal de was naar binnen.
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Benaderde instanties
CTGB

Politie
Gemeentebestuur
Provincie

LTO

Rechtbank

GGD

Loonwerker

Bewoners
bijeenkomsten
Stichting
Bollenboos

Raadsleden

KAVB

Telers

Ombudsman

NVWA
40x +
hoorzitting

Radio / TV
Zembla

Politieke
partijen

Symposium
provincie
Drente

Lokale en landelijke pers:
Friesch dagblad, Balkster,
Trouw, Volkskrant,
Leeuwarder courant

Stichting
“Meten = Weten”
Oprichtingsvergadering
PAN

We hebben vele instanties benaderd. Gezien de tijd ligt ik er een aantal uit. De
NVWA: Bij de NVWA is meer dan 40x een melding gemaakt van overlast maar zij
geven nauwelijks gehoor aan klachten. We voelen ons een roepende in de woestijn.
Voor wat betreft het CTGB: de regels die het CTGB opstelt voor het gebruik van de
middelen zijn volgens ons niet voldoende uitgewerkt. Het CTGB berekent de
toegestane hoeveelheid beschermingsmiddelen aan de hand van computer
modellen. Helaas voor omwonenden wordt hierin niet meegenomen: het stapelings
effect als meerdere middelen met elkaar worden vermengd of bij warm weer de
aanwezige thermiek of een storm uit het oosten. Als laatste de Stichting Meten =
Weten uit het Drentse Westerveld. Deze is onstaan uit een groep verontruste
omwonenden die genoeg hadden van het pappen en nat houden. Zij tonen aan dmv
de analyse van grondmonsters dat de verspreiding van het gif niet ophoud bij de
erfgrens.
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Wat heeft dit opgeleverd?

degifbende.nl

METEN
=
WETEN

Wat hebben de activiteiten van de afgelopen 10 jaar ons opgeleverd? Theo de Zwart
heeft een website gemaakt genoemd degifbende.nl met daarin een overzicht van zijn
jarenlange strijd tegen het onverantwoord gebruik van gif in de woonomgeving van
Oudemirdum. Daarnaast hebben we goede contacten opgedaan met de stichting
Bollenboos en de stichting Meten = Weten uit de gemeente Westerveld in Drente. En
Plaatselijk Belang heeft op de website van Oudemirdum een uitgebreid overzicht
geplaatst van alles wat te maken heeft met de bollenteelt rond Oudemirdum.
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Hoe voelen we ons nu?

Als een Don Quichot die vecht tegen de windmolens
•
•
•
•
•

We worden niet gehoord.
We voelen ons door diverse instanties niet serieus genomen.
Instanties kijken weg en geven niet thuis.
Men wijst naar elkaar.
‘t Is soms om moedeloos van te worden.

Maar hoe voelen we ons nu?
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Resumé
• Een handvol telers, vaak uit de NOP, verzieken de woonomgeving van de
dorpsbewoners. Geen economisch belang voor het dorp. Eerder het tegendeel
(invloed op de recreatie: campings, de Hege Gerzen).
• Uit studies blijkt dat het overvloedige gebruik van gif nadelige gevolgen heeft
voor de volksgezondheid zoals astma, parkinson en ontwikkelingsstoornissenbij
ongeboren en jonge kinderen.
• Maar de telers houden zich aan de bestaande wet- en regelgeving en deze houdt
weinig rekening met de overlast voor de omwonenden. De CTGB regelgeving zou
hierop moeten worden aangepast.
• De historie leert dat praten weinig zin heeft. Het is pappen en nathouden.
• Om de gezondheid van omwonenden te garanderen zou er een ruime teeltvrije
zone van 50m of meer moeten worden gecreëerd. Dit is voor telers niet
acceptabel en de gemeente is niet bereid om de ruimtelijke ordening hierop aan
te passen.

Als we alles nog eens op een rijtje zetten krijgen we het volgende beeld.
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Vragen aan de gedeputeerde
• Is het op de een of andere manier mogelijk dat de gronden rond ons dorp alleen
nog gebruikt kunnen worden voor natuurinclusieve, biologische teelt?

• Europa streeft ernaar om in 2030 25% van de teelt omgezet te hebben naar biologische teelt.
• Ons dorp zou daarin een voorbeeld functie kunnen hebben.

• Overleg in IPO verband lijkt ons zeker zinnig. De provincie Drente heeft de
afgelopen jaren overleg gevoerd met onder meer de stichting Bollenboos en de
stichting Meten = Weten. Maak waar mogelijk gebruik van elkaars ervaringen en
expertise.

Onze laatste plaatje met vragen voor de gedeputeerde. Om de huidige situatie te
veranderen stellen we het volgende voor:
Dank u voor uw aandacht en we hopen dat u iets voor ons kunt betekenen.
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