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Theo de Zwart
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Akkerbouw grenzend aan de dorpsbebouwing van Oudemirdum.
(Gemeente de Fryske Marren)

Sedert meer dan tien jaar neemt de bloembollenteelt toe in het weidegebied van
Gaasterland. Kennelijk is de teelt op de zavelgrond van de Noordoostpolder zo lucratief
dat de telers aldaar uitbreiding zoeken en hebben gevonden in de eveneens geschikte
zandgrond van Gaasterland. Grondeigenaren hier ontvangen aan verhuur per/ha ongeveer
€2500 meer dan wanneer ze het land verhuren voor de teelt van mais, aardappelen of als
grasland. We misgunnen deze goede opbrengst ondernemers niet, noch de teler zijn
bollenhandel; dit mag echter niet gepaard gaan met schade aan milieu en omwonenden.
Dat er schade wordt veroorzaakt staat voor ons vast. De tijd lijkt gekomen om via
aangepaste wet- en regelgeving mens en milieu de bescherming te geven waar recht op
bestaat. Leven en laten leven, nietwaar? Vandaar dit document.
We beschrijven de situatie ten zuidwesten van het dorp, de overige windrichtingen
noordoosten, oosten en zuiden zijn in 2013 aleens aan de orde geweest. Het ging toen over
het deel ten noordwesten van het dorp, waar het giftige middel metam-natrium werd
toegepast en het halve dorp ziek werd. Mede door het optreden van de Ombudsman zijn
voor dat middel toen nieuwe richtlijnen opgenomen.

Situatie
Het gebied ten zuidwesten van het dorp wordt begrensd door het Huningspaed en de Jan
Schotanuswei. Langs de huizen aan deze straten ligt aan de westkant het
akkerbouwgebied dat tot aan het jaar 2001 in gebruik was als weidegebied. Sinds 2001

2

wordt dit perceel gebruikt voor de akkerbouw en is het steeds intensief bewerkt met
gewasbeschermingsmiddelen.

Uniek gebied

De kuststrook van Gaasterland onderscheidt zich van de rest van het vasteland van
Friesland door de gaasten of verhogingen in het landschap en de kliffen. Het hoogste punt
van het Huningspaed, plaatselijk bekend als “it Heech”, ligt 11m boven N.A.P. Direct na dit
hoogste punt daalt het landschap in de richting van het dorp, aansluitend op de Jan
Schotanuswei. Over een lengte van 300m daalt het een meter of 5 à 6.
Door deze unieke situatie was dit gebied in de oorspronkelijke EHS dan ook aangewezen
om op termijn natuurgebied te worden. Plaatselijke actiegroep I.V.G. heeft dit voorkomen.
Afgezien van een verschraling van het landschapsschoon, het oorspronkelijk oneffen
weidegebied is afgevlakt om bewerking te vergemakkelijken, heeft de akkerbouw en met
name de lelieteelt door zijn extreem hoge aantal bewerkingen en bespuitingen, gemiddeld
om de 5 dagen in het groeiseizoen, een zeer negatief effect op de omgeving waar behalve
de natuur en de omwonenden ook de overige bewoners van het dorp Oudemirdum de
nadelen van ondervinden.
De overheersende windrichting is zuidwestelijk. De wind komt hier dus van het IJsselmeer
(0 meter N.A.P.) en wordt over een afstand van ongeveer 1000m omhooggestuwd naar
11m boven N.A.P. Voeg hierbij de thermiek, de op warme zomerse dagen stijgende lucht en
het is duidelijk dat een gedeelte van de deels giftige bestrijdingsmiddelen niet in de grond
of op het gewas terecht komt maar ook in de tuinen van direct omwonenden. De
zuidwestenwind wordt na het hoogste punt omlaag gedwongen en zet bespuitingsresten
over het hele dorp af. Het dorp ligt immers 5 à 6m lager. Een en ander doet zich voor bij
windkracht 2 à 3, maar zeker bij de voor spuiten verboden windkracht 4 en hoger (zie ook
spuitgegevens).
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Wat u moet weten voordat u verder leest


Alles wat in dit document door mij wordt geschreven is een objectieve
weergave van de feiten.



U kunt makkelijk inzoomen op de foto’s door CTRL in te houden en te scrollen.



Ik zal aantonen door middel van foto’s en antwoorden van de NVWA (Nederlandse
Voedsel en Waren Autoriteit) dat het gif op de daken van woningen, caravanstalling
en ook in het dorp Oudemirdum terecht komt.



Wij wonen hier nu al 30 jaar, waarvan 15 jaar zonder, en 15 jaar met landbouwgif.
Enige ervaring is dus aanwezig.



De Jan Schotanuswei ligt slechts enkele meters vanaf het akkerland.



Steeds als er met een zuidwestenwind, de meest voorkomende windrichting, wordt
gespoten zijn kinderen die naar school fietsen, moeders die ze komen brengen of
halen, winkelend publiek, toeristen en mensen die op de terrassen van de Brink
zitten zich totaal niet bewust van het feit van het gevaar waaraan ze zijn
blootgesteld. Ze krijgen dan immers allemaal de volle laag.



Metam-natrium wordt nog steeds gebruikt voor grondontsmettingsmiddel, al is het
blauwzuurgas een bedreiging voor de gezondheid. Nederland is een van de weinige
landen die een ontheffing hebben gekregen op het gebruik van dit middel.
De toelating van gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stof metamnatrium is in 2014 enige tijd geschorst geweest. Sinds eind augustus 2014 zijn deze
middelen met aanvullende gebruiksvoorwaarden weer toegelaten.
Op dit moment zijn de middelen Monam 6445 en Nemasol 9635N toegelaten. De
gebruiksvoorschriften met daarin opgenomen de aanvullende voorwaarden zijn na
te gaan in de wettelijke gebruiksvoorschriften van deze middelen in de
toelatingsdatabank op de site van het College voor toelating van
gewasbeschermingsmiddelen en biocide (CTGB).



Bij de wettelijke voorgeschreven goedkeuring van gewasbeschermingsmiddelen
door het CTGB wordt geen rekening gehouden met het cocktail- en
stapelingseffect.



Buitenlands onderzoek heeft aangetoond dat deze bestrijdingsmiddelen van
invloed op het ongeboren kind zijn, leukemie kan veroorzaken bij kinderen en de
ziekte van Parkinson bij ouderen.
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Een lelieperceel wordt circa 33 keer per teeltseizoen besproeid met een mix van
bestrijdingsmiddelen. Diverse artsen en toxicologen raden aan bij elke spuitactie
ramen en deuren te sluiten, binnen te gaan zitten en de was binnen te gaan halen.



Wanneer je met schoenen het huis betreedt, komt het met bestrijdingsmiddel
besmette stof binnen.



Groente en fruit uit eigen tuin worden besmet of, zoals in mijn tuin het geval is,
geheel doodgespoten door het stapelingseffect op het dak van de loods.



De onmiddelijke nabijheid van woningen en de plaatselijke basisschool, met als
toepasselijke naam “De Wâlikker”, deze bevindt zich op 200m afstand van het
bewuste akkerland.



Oudemirdum heeft 6 campings en zorginstellingen zoals de zorgboerderij Kleurrijk
die aan de Boegen ligt. Verder zijn er natuurgebieden en cultuurhistorische
gronden in de nabije omgeving.



Over de groentetuin
Hoe giftig is het water dat van de loods afkomt nou echt? Ongeveer 9 jaar geleden
had ik mijn oude groentetuintje weer nieuw leven ingeblazen, afmetingen 4x6m.
Deze lag direct naast de loods, maar ook aan het akkerland (zuid-oost zijde). In een
oude pvc badkuip wordt het water opgevangen, via een regenwaterpijp van de
loods.
Deze doet nog steeds dienst als drinkwaterbak voor mijn bijen. Immers omdat het
hier 11m boven N.A.P. is, zijn hier geen sloten in de directe omgeving waar de bijen
hun drinkwater kunnen halen. Als de badkuip vol is, stroomt het overtollige water
over de rand, daarna stroomt het verder door een geul langs het groentetuintje.
Vervolgens loopt het naar het akkerland.
Deze geul liep langs 5 rijtjes sperziebonen, bijna klaar om geplukt te worden. Nadat
het twee weken droog was geweest, begon het te regenen. Het water liep, langs de
bonen, door de geul weg. Tot mijn verbazing werd de eerste rij bonen gelig. Na een
week werden ze helemaal slap en geel. Deze waren niet meer eetbaar. Zo verging
het daarna alle vijf rijen bonen, na vijf weken was alles dood door het vergiftigde
water uit de badkuip.
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D

Hoe dit kan?
Als het 14 dagen niet regent en de boer twee keer per week langskomt om te
spuiten op 12 hectare uitjes en aardappelen, dan zijn een paar keer spuiten met
een ongunstige wind genoeg om deze ellende te veroorzaken. De nevel die vrijkomt
bij het spuiten blijft op het dak liggen, en bij de eerste de beste regenbui stroomt
alles naar beneden.


Over het imkeren
Al zestien jaar ben ik imker, mijn bijenkasten had ik toen achter de loods staan, ook
aan de zuid-oost zijde. Ongeveer 8 jaar geleden heb ik de bijenstand verplaatst naar
Koudum, een dorp dat 10km verderop ligt. Alleen in speciale gevallen en van
september tot april, als de bijen ingewinterd moeten worden, staan ze thuis. Weer
speelt het landbouwgif een belangrijke rol, het maken van nieuwe volken kun je
hier wel vergeten. Met een beetje pech worden de nieuwe volken hooguit 8
maanden oud. Dit is afhankelijk van de geboortedatum van de koningin. Als die
geboortedatum in het voorseizoen valt is de kans op overleven groter, want
bestrijdingsmiddelen zijn minder aanwezig en er is meer kans op noordenwind.
In 2012 verloor ik door massale vergiftiging uit 2011 wel 8 KI-volken (KI =
kunstmatige inseminatie). Dat was voor mij een rampjaar in de bijenteelt. Als er
met giftig water gevoerd wordt in het larvestadium, wat er bij mij dus is gebeurd,
loopt de eiproductie van de toekomstige koninginnen zo danig terug dat er veel te
weinig bijen worden geboren. U ziet wel, het houden van bijen is op deze locatie
onmogelijk.



Het bijenonderzoek van 2016
In 2016 staan op de bijenstand bij mijn huis slechts vier volken, waarmee ik vanaf
dit jaar mee doe aan een landelijk bijenonderzoek. U zult begrijpen dat de uitslagen
nog even op zich laten wachten. Met de resultaten van de lopende analyses en de
analyses van de monsters in het voorjaar van 2017 wordt het rapport
samengesteld. Zodra de resultaten bekend zijn, zal dit aan mijn site worden
toegevoegd.
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Thermiek
Ook moet u de thermiek niet onderschatten. Bij mooi weer (vanaf ongeveer 17
graden) kun je in het voorjaar, als de grond nog zwart is, de thermiekverschijnselen
al met het blote oog waarnemen. De warme lucht stijgt samen met de nevel op tot
boven de trekker met de spuitmachine. Voeg daar nog een glooiend landschap en
een zwak windje aan toe, en de nevel verspreidt zich over het omringende
landschap en woningen. Ook speelt de luwte van het Jolderenbos een rol. Het
wordt hier warmer, doordat het achterliggende landschap verwarmd wordt door
de zon.

Meer foto’s over thermiek zijn op de website
te vinden onder Extra’s – 2016 – Omgeving –
Erf. De foto’s op de website tonen aan hoe
vlug er thermiekachtige verschijnselen
ontstaan. Het akkerland is klaargemaakt om
ingezaaid te worden. Wanneer het begint te
regenen en de zon gaat schijnen krijg je deze
verschijnselen.
Het grasland op de voorgrond heeft hier geen
last van omdat er gras op groeit.



Een recreatiewoning op het erf is door de constante dreiging van het gif niet meer
te verhuren.



Op de Brink in Oudemirdum wonen kennissen die zeggen: “Als er bij jullie op ‘it
Heech’ gespoten wordt, dan kunnen wij het hier op de tong proeven.”



Volgens de regels mag er maximaal tot en met windkracht 3 (= 18km/h) gespoten
worden met gewasbeschermingsmiddelen.



Er mag niets van de gewasbeschermingsmiddelen op andermans erf terecht
komen.



Hier wringt nu juist de schoen. Door het glooiende landschap en de overheersende
wind vanuit het IJsselmeer is het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen hier
ter plaatse onmogelijk verantwoord te doen.



Spuitschade
Als er over spuitschade wordt gesproken, is dat enkel schade ontstaan door de
nevel die vrijkomt bij het spuiten van het gewas (ook wel drift genoemd). Deze
driftwolken kunnen met gemak tot wel enkele kilometers ver komen al naargelang
de situatie ter plaatse en natuurlijk de windsnelheid.
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Ik kan alleen zichtbare schade aantonen zoals op bijgaande foto’s, meestal
veroorzaakt door een onkruidverdelger.
Overige spuitbeurten die ogenschijnlijk voor het blote oog geen schade
aanrichten kunnen voor de gezondheid van mens en dier wel veel schadelijker
zijn. Zoals bijvoorbeeld het ontsmetten van akkerland met metam-natrium,
het doodspuiten van luizen, leliehaantjes, schimmels enzovoorts.


Zoals u straks zult zien is er in 2013 ook al een poging gedaan door de Nationale
Ombudsman om de NVWA op andere gedachten te brengen omtrent het spuiten
met gewasbeschermingsmiddelen ten zuid-westen van het dorp Oudemirdum.
Ook deze klachten en antwoorden van de NVWA zijn meegenomen in dit document.
Hier en daar heb ik de klachten van toen nog eens duidelijk uitgelegd en voorzien
van commentaar.
Daarnaast zijn er een aantal jaren met klachten aan toegevoegd (tot en met 2016).
Het geheel is voorzien van een fotopresentatie en bij de belangrijkste klachten zijn
enkele opmerkingen gemaakt. De presentatie van 2013 wijkt iets af van de
daaropvolgende jaren. Ik heb het zo maar gelaten om vergissingen te voorkomen.



Blijkbaar wegen economische motieven zwaarder dan milieu-motieven bij de
NVWA. Ze proberen alle klachten op slinkse wijze van tafel te vegen. In vier jaar tijd
van alle (ongeveer 30) klachten over het landbouwgif of
gewasbeschermingsmiddelen is nog geen enkele klacht gegrond verklaard.
Constant is men bezig met het ontkennen, vertragen, zoekmaken (klacht 9, 16 juni
2013 en klacht 3 van 2015), verdraaien en doen ze klachten af als onbeduidend.
Wat men bij de NVWA wel goed onder de knie heeft is het acteren. Jazeker, alles om
het gelijk aan eigen zijde te krijgen. Zie ook klacht 3, 6 mei 2015. Die dacht men
door middel van een truc te laten verdwijnen, maar dat pakte anders uit. We zullen
de klachten de revue laten passeren. Daar waar nodig geef ik uitleg en
opmerkingen. Bij elk jaar zit ook een spuitschema, dat informatie geeft over de
teelt per jaar en de spuitbeurten zelf.
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2011
Dit jaar zijn er alleen telefonische meldingen gedaan. Wel is er een lijst met
spuitgegevens.

(van links naar rechts)
Foto 1/5: Links op het dakvlak is het mos nog mooi groen, rechts is door een
spuitbeurt het aan het afsterven.
Foto 2/5: Het was een prachtige groene deken, maar in ongeveer 3 dagen na een
spuitbeurt was dit het resultaat.
Foto 3/5, 4/5 en 5/5: De loopdeur in de schutting was even groen als de schutting
aan de rechterkant.
Direct na deze spuitbeurt heb ik contact opgenomen met de A.I.D. Toen stond dit
nog voor Algemene Inspectie Dienst, nu valt het onder de NVWA. Ik kreeg toen ene
heer J.O. aan de telefoon, en deed mijn beklag over bovengenoemde spuitbeurt. Bij
deze spuitbeurt was de windkracht 6-7Bft. Vervolgens heb ik nog meerdere keren
contact gehad met deze persoon. Zijn antwoord was dat ik pas mocht bellen als het
windkracht 5 was, maar het wettelijk maximum is windkracht 3! (onwaar).
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2012
Dit jaar heb ik ook alleen maar telefonische meldingen gedaan, maar de NVWA
heeft nergens op gereageerd. Ook zijn er geen spuitgegevens van 2012 beschikbaar.
Foto’s Hortensia: twee dagen na de spuitbeurt op de aardappelen is deze schade
ontstaan. De akkerbouwer is zelf komen kijken.
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2013
Extra’s – Bomen bij speelwerktuigen

Op deze foto moet u eens letten op de berkenstruik naast de glijbaan, hij staat
onder de beuken. Hij is mooi groen en er is geen enkel spoor van droogte, deze
struik wortelt namelijk heel oppervlakkig. Als er één plant last van droogte zou
hebben, dan was het deze wel.

Betreft antwoord klacht 1 (telefonisch)
Nadat we ’s morgens uit bed kwamen, ontdekten we dat er iets niet pluis was. Het
waaide hard, windkracht 5-6Bft en men was met spuitmachines bezig waar een
nogal vreemde vloeistof uitkwam. Het had een sterke mestgeur en was wit.
Om ongeveer 9:30u ging de deurbel; de persoon stelde zich voor als J.V, directeur
van het bedrijf die dat jaar de wortelteelt zou verzorgen. Hij kwam zijn excuses
aanbieden vanwege de fijnstof die ons teisterde. Hij kon dit niet onder controle
krijgen omdat één van de sproeimachines stuk was gegaan.
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Ik vroeg hem waarmee ze aan het spuiten waren. Ik als boerenzoon en na mijn hele
leven op het platteland te hebben geleefd, had dit nog niet eerder meegemaakt.
Het was volgens de heer J.V vloeibare mest met papiercellulose. Hij legde uit dat
het een soort papier-maché achtig iets was. Voor een aangeboden kopje koffie had
hij geen tijd.
De NVWA kan nog steeds een buurtonderzoek instellen naar aanleiding van deze
klacht wat betreft de geur van toen bij de huidige bewoners. Ik heb toen
voorgesteld een monster van dit middel te nemen, maar dat vonden ze niet nodig.
De twee medewerkers van de gemeente, die vermoedelijk niet eens bevoegd zijn dit
te onderzoeken, zijn pas ’s middags tussen 14:00u en 15:00u komen kijken.
Ik stel aan de hand van bovenstaand verhaal vast dat het antwoord op klacht 1
onwaar is. De bijenkasten zijn helemaal besmeurd. Meer foto’s zijn te zien in 2013.

Betreft klacht 2 (telefonisch)
Na zo’n 12 jaar akkerbouw rond ons huis en een behoorlijk aantal telefonische
klachten, komt er deze dag eindelijk voor de eerste keer een inspecteur van de
NVWA langs. Vier dagen na klacht 1 hadden ze de bijenkasten er al weer
ondergespoten, en nu presteren ze het voor de tweede keer. Het rook ’s morgens
naar mest, het was opnieuw het witte spul. Daarom heb ik gebeld en mijn beklag
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gedaan. De betreffende inspecteur van regio Noord was weer niet bereikbaar.
“Stuur me dan maar een ander”, zei ik toen. Ik wou per se diezelfde dag een
inspecteur hebben, ik was vanzelfsprekend enorm nijdig. Even later werd ik
teruggebeld, er zou een inspecteur uit een andere regio komen. Dat kon wel laat in
de middag worden, want hij had een nogal volle agenda. Om een uur of twee ging
de deurbel, en ja hoor, daar was dan eindelijk de eerste inspecteur na al die jaren.
Hij legitimeerde zich, ik keek even vluchtig op het pasje, en zag dat het goed was.
Vervolgens gingen we naar binnen en aan de tafel, onder de genot van een kopje
koffie, hebben we diverse vragen uitgewisseld en doorgenomen. Ook de vraag werd
gesteld of hier omstreeks deze tijd met vloeibare mest gewerkt mocht worden. Het
antwoord hierop was “Ja hoor, dat mag hier”. Dat was onwaar (zie verhaal 2e
inspecteur).
Wel had de inspecteur polshoogte genomen bij degene die aan het spuiten was. Er
werd nu (om ongeveer 2 uur) alleen met papiercellulose gespoten. Bij het afscheid
kreeg ik nog het advies van de heer ___ dat ik maar beter ‘goede maatjes’ met de
akkerbouwer kon worden.
Maar om vijf uur werd er opnieuw aangebeld. Tot mijn grote verbazing bleek dit de
inspecteur te zijn uit de andere regio, inspecteur X. Een vriendelijke, behulpzame
inspecteur. We vertelden hem wat er hier de afgelopen jaren had plaatsgevonden
met het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen. Daar keek hij nogal van op. Hij
was dan ook bereid om enkele gegevens aan ons op te sturen. Ook werd aan deze
inspecteur de vraag gesteld of je hier mocht spuiten met vloeibare mest en
papiercellulose. Het antwoord was nee. Dat was hier omstreeks deze tijd niet
toegestaan. Zie hiervoor ook de bijlagen van de heer X in F1,
F2, F3 en G1 (na klacht 12, 2013). Inspecteur X heeft diezelfde middag om 17.30
vastgesteld dat er toen geen gebruik werd gemaakt van vloeibare mest.

Betreft klacht 3
Deze klacht gaat over de gecoate maiskorrels, zie hiervoor ook de geschreven
opmerking op 5 juli 2013 (onwaar).

Betreft klacht 6
De klacht lijkt mij duidelijk: de planten bij de vijver zijn aangetast door
landbouwgif. De heer __ en de heer ___ hebben hiervan reeds kennis genomen. De
twee heren zaten hier 5 juni in de kamer voor een afspraak. Ik kon ze toen meteen
confronteren met de eerste spuitschade van het jaar. Daarna liet ik ze zien dat er
vier tradescantia-planten drie meter vanaf het raam en de vijver stonden. Dat
betekent niet in de vijver, maar ernaast. Deze planten waren duidelijk aangetast
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door het gif. Als door een wesp gestoken gingen ze tegelijk staan, keken ze ernaar
en gaven geen commentaar. Ook heb ik ze een rondleiding over het erf gegeven. Ik
heb ze gevraagd een watermonster van het water uit de goot van de loods te
nemen. De heren hadden geen interesse.
Kijkt u nu eens goed naar de foto’s van de tradescantia uit 2013. De plant bloeit net,
is nog mooi groen, het blad hangt niet slap maar heeft wel allemaal dode punten.
Zoomt u eens goed in op de foto’s, op de achtergrond staat een laurier waarvan je
de schade van de aardappelteelt (vorig jaar) nog kunt zien. Dit kun je zien aan het
jonge groen. Na verloop van tijd valt de dode punt van de laurier eraf, dat is links op
de foto te zien. Het antwoord van deze klacht kunt u vinden op bijlage B (het
antwoord op klacht 6 en 9). Ik vermoed dat de heer __ de verkeerde foto’s erbij
heeft gehad, of kletskoek verkoopt.
Omdat ik foto’s wilde sturen op ware grootte (waar je dus goed op kunt inzoomen)
heb ik de foto’s apart naar het emailadres van de NVWA gestuurd. Na een tijdje niks
te hebben gehoord, ben ik begonnen met bellen. Ik kreeg keurig antwoord van
mevrouw F.S. op 15 juni 2013. Op haar beurt bericht ze op 12 juni mij telefonisch
dat klacht 6 is verzonden naar de heer __

Dus de klacht is bij de heer __ aangekomen. Dat blijkt ook uit het antwoord op
klacht 6 en 9. In het antwoord op klacht 6 en 9 schrijft de heer __ “schade te divers”.
In het antwoord op klacht 12 schrijft hij vervolgens “aangezien de schade heel
plaatselijk is, alleen dit plantje”. Dat is geen ‘plantje’, dat zijn vier grote
tradescantiaplanten. En dan ook nog de schimmel de schuld geven! Kijk hiervoor
op de website bij Home – Belangrijke plekken – Tradescantia en laurier. Dit zijn vier
jaren achter elkaar. Heeft u zich niet eens afgevraagd waarom dit zich steeds op
dezelfde plek voordoet, met hetzelfde patroon?
Eerst gaat de tradescantia dood, vervolgens wordt de laurier aangetast aan het
eind van het jaar. In het voorjaar komt de tradescantia dan weer tot leven, en de
laurier wordt weer groen. Daarna herhaalt dit patroon zich weer en is de cyclus
compleet.

Betreft klacht 7
Volgens de heer __ kan ik geen last hebben gehad van de wind West 4 op 14 juni. Zie
hiervoor de spuitgegevens in 2013. Wie zou dat beter weten, denkt u? De heer __, of
degene die hier al 30 jaar woont? Eerst maar eens goed naar de noordpijl kijken,
dan weet je ook waar het westen is. De wind stopt echt niet voor het bos. Als u toch
nog twijfelt, kunt u ook het KNMI raadplegen.
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2014
Kort na het indienen van klacht 2 (20-05-2014, windkracht ZZO3), komen er twee
inspecteurs het erf op. De heer ___ en de ander, de naam hiervan niet bekend,
kwamen informeren naar de schade genoemd in klacht 2. We zijn even het erf
opgelopen, toen vroegen ze opeens of ze enkele monsters mochten nemen. Daarop
antwoordde ik natuurlijk ja. We zijn met z’n drieën langs de planten gegaan, we
kozen ervoor om van de volgende planten/bomen een monster te nemen:
1.
2.
3.
4.
5.

De beuk, bij de speelwerktuigen.
De yucca, in het perk naar de voordeur.
De leucothoe in de witte bak.
De wilde wingerd grenzend aan het land, ten zuid-oosten van de woning.
Tradescantia, de plant met de dode punten van klacht 6 uit 2013.

Terwijl de inspecteurs blaadjes van de genoemde planten en bomen verzamelden,
was ik met iets anders bezig. Na een klein halfuurtje waren ze klaar. Ze zeiden dat
het nog wel een tijdje kon duren voordat de uitslag er was. Ze konden daar nog niet
veel over zeggen. Na verloop van tijd werd ik gebeld door inspecteur ___: hij had de
uitslag gekregen en wilde langskomen om verdere uitleg te geven.
Om vrijdag 20 juni hadden we afgesproken. We zijn aan tafel gaan zitten en hebben
de uitslagen doorgenomen. De uitslagen waren voor mij zeer teleurstellend, en ik
was het er niet mee eens. Wat denkt u, ze hadden zogenaamd een ‘plantje’
vergeten. De vier tradescantia’s die nu juist wel onderzocht hadden moeten
worden. De monsters zijn op drie werkzame stoffen onderzocht; alle drie waren
volgens hen niet aanwezig. Ik zei, “Je kunt beter zoeken op wat er wél inzit, en níet
naar wat er niet inzit.” Ze dachten mij ook nog wijs te maken dat zo’n onderzoek
wel tienduizend euro zou kosten.
Uitslagen onderzoek (ik zal enkele planten/bomen de revue laten passeren):
-

De beuk of Fagus bij de speelwerktuigen is niet een haag, maar een bomenrij
van 20 meter hoog! De uitslag was “waarschijnlijk vorstschade”. Helemaal geen
vorstschade, raadpleeg het KNMI maar, en dan is het ook nog vlakbij
IJsselmeerkust. Zou het wel vorstschade zijn, dan moet je een heel ander beeld
zien. Hier zitten nog veel te veel niet aangetaste bladeren tussen (zie foto’s mei
2014).

-

De bruine vlekken op de yuccabladeren is een schimmel. Daar ben ik het mee
eens. Op de volgende foto’s (2013) kunt u zien hoe die zijn toegetakeld door het
gif van de lelieteelt uit 2012. Op de foto ziet u nog net de hemelwaterafvoer van
de woning, die verantwoordelijk is voor de schade aan de planten.
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-

Over de wilde wingerd (of Parthenocissus): het beeld komt overeen met
beelden die we kennen van vorstschade bij dit gewas, hetzelfde antwoord dus
als bij de eerste uitslag. Ook hier kan het geen vorstschade zijn. Dan moesten
naastliggende bladeren dezelfde verkleuring vertonen. Bovendien is er ook nog
iets anders aan de hand; je ziet op heel veel plaatsen bladeren met witte vlekjes.
Die veranderden in ronde gaatjes, die ontstonden door de minuscuul kleine
neveldruppeltjes die vrijkwamen bij het spuiten met landbouwgif. Dit is dus
helemaal geen vorstschade, en dan nog te bedenken dat dit vier jaar op rij
gebeurt!
Betreft klacht 3
Vergelijk de foto’s van de vijverplanten eens met foto’s van plantuitjes. Je kunt
zien aan de kleur van het afgestorven deel dat dit hetzelfde middel moet zijn
geweest als van de planten in klacht 3.
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2015
Betreft klacht 1
Uw antwoord in de bijlage van uw brief op 23 januari 2016 luidt als volgt:
“Geen opvolging gegeven aan de melding na analyse.”
Ik heb vier jaar op rij gezet over deze klacht, van 2013 tot en met 2016.
U kunt ze vinden onder Home – Belangrijke Plekken – Tradescantia en laurier.
De heer __ zei dat de omringende planten niet zijn aangetast, dat lijkt mij toch
duidelijke spuitschade.
Betreft klacht 2
Hier werd precies hetzelfde antwoord gegeven als op klacht 1. Ga eens naar
bijlage F6 + G6 van 2013. Op bijlage G van 2013 staat dat je maximaal met
windkracht 3 mag spuiten.
Betreft klacht 3
Na vele herinneringen te hebben gestuurd aan de NVWA over deze klacht, werd
ik in augustus gebeld door de heer Hij vroeg of ik klacht 3 (06-05-2015) opnieuw
wilde opsturen, met de bijbehorende foto’s. Ze zullen hem wel weer zijn
kwijtgeraakt. De derde keer dat ze een klacht wilden verduisteren.
In de brief van 23 januari 2016 kunt u de reactie van de NVWA op diverse
klachten uit 2015 lezen. Hieronder was ook klacht 3 (06-05-2015), deze staat in
de tabel onder 8 mei (402660). Bij de inhoud van de melding is dit niet 7 mei,
maar 6 mei. Men heeft de windrichting en windsnelheid verwaarloosd, die was
bij deze klacht ZZW5-6. Maar de maximaal toegestane windkracht is 3, er is dus
met een verboden windsnelheid gespoten. De NVWA zegt dat er geen verboden
gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt.
Dat is mooi, maar toegestaan of niet, het gebruikte middel bevat gif en dat zit
dan juist op de plek waar wij het niet willen hebben (de kinderspeelwerktuigen).
Dit is ook niet toegestaan door het officiële artikel van de NVWA, artikel 2A (zie
activiteitenbesluit in bijlage F+G van 2013). Het is toch beschamend dat een
overheidsinstantie zulke antwoorden durft te geven.
In kolom ‘Opvolging melding’ staat dat de politie onderzoek heeft gedaan naar
de gebruikte middelen. Dat kunnen ze niet gedaan hebben, want tijdens de
spuitbeurt is er geen politie waargenomen. Pas later in de middag, heb ik twee
politieagenten bij een akkerbouwer zien staan, aan de straatzijde van het land.
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Later bleek dit de aardappelboer te zijn, en dus niet de boer van de plantuitjes
die ’s morgens had gespoten.
In de brief van 21 september 2016 zegt de heer ___ “Er zijn monsters genomen
van de laurierstruik”, enzovoort. De laatste zin klopt niet helemaal, maar dat
doet verder niet ter zake. Het gaat mij erom dat de inspecteurs monsters
hebben genomen op 12 juni 2015 en dit hebben herhaald op 24 juni 2016. Er is
toen geen spuitschade vastgesteld door onzorgvuldig gebruik.
Als u naar de foto gaat op Extra’s – 2015 – Belangrijke plekken – Heg bij vijver,
dan ziet u schade van vorig jaar (de plantuitjes). U kunt dat zien aan het bloeien
en aan het jonge groen. Ja hoor, ik blijf het zeggen: tijdens de inspectie geen
blinddoek voor, maar toch blijven ze het doen. De heg langs de akkerzijde heeft
geen spuitschade, dankzij een strook maïs van zo’n 10 meter breed. De andere
zijde heeft duidelijk wél spuitschade, maar van het jaar daarvoor, 2014. Nu, in
2015, is er dus géén spuitschade. En in de brief van 23 februari 2016 schrijft men
onder betreden erf, “Zowel aan de begroeiïng van uw terrein als aan de
begroeiïngen van andere terreinen is geen schade waargenomen...”. Ik zal
hierover kort zijn: de NVWA ontwijkt en verdraait, bij spuitschade wordt er niet
eens gekeken naar wat er aan de hand is!
Om alles kort samen te vatten: er is geen nieuwe schade aan de heg langs het
akkerland. In de brief van 23 februari 2016 schrijft de NVWA ook dat het erf niet
is betreden door de inspecteurs. In klacht 3 (dus 06-05-2015, zie ook bijgaande
foto’s) wordt eerst de situatie vóór de spuitbeurt aangegeven.

Meer foto’s zijn te zien op de
website.

Op deze foto (zie Jaar 2015 – Klacht 3) ziet aan de rechterzijde bij de poot van de
schommel dat het blad nog in de knop zit. Ook ziet u rechts van de glijbaan de
berkenstruik. Deze is nu nog even groen als de bladeren van de beukenbomen
(deze zijn ongeveer 20m hoog). De inspecteurs hebben nog steeds niet naar de
schade gekeken. Ook kun je de schade vanuit het akkerland niet zien, de
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afstand is 55m en door beplanting rondom de woning niet zichtbaar. Als u goed
kijkt, kunt u zien dat het gif de toppen van de bomen heeft bereikt. Terwijl de
NVWA antwoordt: “kennisgenomen van de spuitregistratie op de percelen”.
Wat ze gelijktijdig hebben gedaan is het volgende: de NVWA heeft nu door
middel van eigen antwoorden in de brief van 21 september 2016
onomstotelijk bewezen dat de spuitnevel die met windkracht 5-6 vrijkwam
niet onder de heg door ging, en er ook niet tegenaan (geen schade). Het
bewoog zich meters hoog over de heg richting speelwerktuigen met de
bekende gevolgen.
Halverwege juni 2015 kwam de akkerbouwer van de plantuitjes weer eens met
zijn chemokar aanzetten om te spuiten. Toen hij bijna klaar was dacht ik, “Even
vragen of hij misschien eens naar de schade van 6 mei zou willen kijken.” Ik
pakte de auto en reed naar het land. Daarna parkeerde ik mijn auto in de dam
zodat hij er niet langs kon. Na de autosleutels in mijn zak te hebben gestopt,
kwam hij er aan. Hij stopte en kwam uit de cabine. Ik vroeg netjes of hij ook eens
de schade zou willen bekijken, en nee, daar was hij niet voor te porren. Daar had
hij het veel te druk voor, hij moest nog verder.
Na een hevige woordenwisseling stapte hij in mijn auto om deze weg te rijden.
Dat lukte natuurlijk niet, want ik had de sleutels in mijn broekzak gedaan. De
man werd steeds kwader maar wilde niet mee naar de schade kijken. Ik ben
toen maar in de auto gestapt en onverrichter zake naar huis gereden.
Een tijd later, op 28 juli 2015, was ik achter de schuur bezig. Ineens komt
bovengenoemde persoon weer langs met zijn chemokar. Hij stopte, stapte uit
en begon een praatje te maken met mij, wat ik eigenlijk wat vreemd vond. De
boer vertelde dat hij van plan was om te gaan spuiten, en ja, met windkracht
WZW5. Voor de duidelijkheid, de maximaal toegestane windkracht waarmee
gespoten mag worden is windkracht 3.
Ik vroeg toen of hij dat zeker wist, met deze windkracht vliegt het gif over het
hele dorp heen. Maar hij stond erop, omdat ze in een deel van de plantuitjes
problemen hadden. Ik deed hem een voorstel: als hij mee zou gaan om naar de
spuitschade te kijken, zou ik geen klacht indienen. Dit om zijn reactie op de
spuitschade van klacht 3 te peilen. Zo gezegd, zo gedaan. We liepen naar de
bomen bij de speelwerktuigen, en bekeken de spuitschade. Hij wou eerst nog
proberen de wind de schuld te geven, maar na daarover te hebben doorgepraat,
gaf hij toe dat de oorzaak van de schade niet de wind kon zijn geweest. Hij bood
daarom zijn excuses aan. En de NVWA ontkent tot nu toe alles glashard, zelfs
zonder ook maar één keer (na herhaalde herinneringen!) gekeken te hebben.
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Betreft klacht 5
Het antwoord van de NVWA op het onderzoek van 12 juni aan de begroeiïng
tussen akkerland en woonpercelen: “kennisgenomen van de spuitregistratie op
de percelen” (Extra’s – 2015 – Polygonum, en druif). Is het u al eens opgevallen
dat als men spuit met een niet-gewasbeschermingsmiddel (bijvoorbeeld een
wortelhechter, voedingsmiddel, anti-stuifmiddel of biologisch middel) de NVWA
er als de kippen bij is om een antwoord te geven?
Maar zodra je schade hebt van een gewasbeschermingsmiddel, geven ze niet
thuis. Dan moet je allerlei moeilijke wegen bewandelen om erachter te komen
waarmee er gespoten is. Uiteindelijk kom je toch weer bij de boer terecht, die
ook geen antwoord wil geven. Op 12 augustus, mijn verjaardag, kreeg ik twee
pluimhortensia’s van een familielid. Het was mooi weer, ’s avonds hebben we ze
weggezet tegen de voliére (gaaskant) om daarna een geschikte plek te vinden
waar we ze konden planten. We dachten dat hij tegen de voliére aan genoeg
beschut was. Zie hieronder het resultaat, let op de bruine punten aan de bloem.

(zie extra’s Pluimhortensia in 2015)
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Het fietspad langs de Jan Schotanuswei
Op de foto’s hieronder ziet u het fietspad tussen Rijs en Oudemirdum. Dit is één
van de drukste fietspaden van Gaasterland. Links van het fietspad hebben
aardappelen gestaan, er is spuitschade aan zowel links als rechts van de weg te
zien. Hetzelfde geldt voor het fietspad door het Jolderenbos.
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Hieronder enkele foto’s van 2016:

U ziet wel, ondanks mijn pleiten voor zorgvuldiger beleid heeft de commercie de macht en
moet de natuur het ontgelden. Een trieste zaak, men maakt er een bende van. Meer foto’s
zijn te zien in Klachten - 2016 - Omgeving - Fietspad langs Jan Schotanuswei.
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2016
Betreft brief 23 februari 2016 (gaat nog over klacht 3 06-05-2015)
Deze klacht is in zijn geheel afgehandeld in het jaar 2015. Idem brief reactie op
telefoongesprek 8 maart 2016 met bijbehorende foto’s. Vanwege een
misverstand mijnerzijds nogmaals verzonden op 14-10-2016. Andere klachten
die over 2015 gaan zijn klacht 1 van 08-03-2016 en klacht 2 van 29-04-2016, hier
is niet op gereageerd.

Betreft klacht 2
Deze klacht bleek volgens de NVWA niet interessant genoeg te zijn om een
monster te nemen, of om te komen kijken. Zie ook het antwoord in de brief van
21 september 2016.
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Op de volgende foto’s kunt u zien hoe de beplanting bij de
kinderspeelwerktuigen er normaal gesproken uit hoort te zien.
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Betreft klacht 6 en 7
Het antwoord op deze twee klachten kunt u vinden in de brief van 31 oktober
2016. Als er duidelijke schade aan een laurierstruik is in de voliére geeft dat toch
wel te denken.
Over de bomenrij is in 2016 geen klacht ingediend omdat de NVWA toch niet
langs komt, net als bij klacht 3 in 2015. Men vindt het kennelijk normaal dat hele
bomenrijen, planten en struiken naast kinderspeelwerktuigen worden
doodgespoten met landbouwgif. Voor de akkerbouwer en de NVWA een
“gewasbeschermingsmiddel”, maar voor ons is het landbouwgif. De NVWA doet
er echt helemaal niets aan, dat kun je zien aan de spuitgegevens en antwoorden
op mijn klachten van de afgelopen zes jaar.
Betreft hoogte landbouwgif
Op deze foto is te zien tot hoe hoog het landbouwgif reikt. Tot in de kruin van de
bomen (en hoger) komt het landbouwgif zijn werk doen. Hier en daar zijn nog
wat groene takken te zien die in de luwte zitten. De boom rechts is de
monumentale beuk van ongeveer 120 jaar oud en zo’n 25m hoog. Daarachter
zie je een even oude eikenboom, deze heeft geen last van landbouwgif. Het zou
mij niet verbazen als het gif tot 30m hoog komt. Juist omdat je hier in de luwte
van het Jolderenbos zit, en de thermiek dan op zijn krachtigst is. Bij mij direct
achter de schuur, waar de bijen alleen in de winter staan, kan zomers de
temperatuur makkelijk tot over de 40°C oplopen. Men hoeft zich dan ook niet af
te vragen waar de nevel met het gif naartoe gaat. Hoe sterker de wind, hoe
verder weg het gif komt, met gemak enkele kilometers ver. En dan nog te
bedenken dat Oudemirdum nog 5 – 6m lager ligt!
De afstand tot de lelies is zo’n 250-650m. U kunt zien dat hier echt niet met
gewasbeschermingsmiddelen gespoten kan worden zonder schade aan de
omgeving te veroorzaken. Des te meer omdat er ook nog eens maïs van 2.5m
hoog als buffer tussen stond. Hierdoor verergert de toestand misschien eerder
dan dat het het gif tegenhoudt. De zuidwestenwind met spuitnevel wordt
normaliter naar elf meter hoogte boven NAP omhooggestuwd. Maar als er maïs
voor staat, wordt dat wel bijna veertien meter.
Als ik het vorige antwoord van de NVWA moet geloven (klacht 2, 2014 waar deze
bomenrij toen is onderzocht), dan zouden ze kunnen zeggen: “Op basis van de
verspreiding van het symptoom in de haag is het waarschijnlijk dat het hier om
vorstschade gaat. Dit verschijnsel is de afgelopen tijd op verschillende plekken
in Nederland en elders waargenomen, en kan zeer lokaal optreden.” Of zou het
dit keer toch droogte zijn? Een schimmel zou ook nog wel kunnen!
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Op nog geen drie meter van de bomenrij bij de kinderspeelwerktuigen is een
waterbron van 40m diepte aanwezig, waarmee we het hele erf van water
kunnen voorzien (als dat nodig is). Er is dus geen sprake van droogte.
Ik vind dit wel heftige plaatjes. En dan te bedenken dat dit maar een heel klein
deel is van het gif dat je visueel kunt waarnemen. Verreweg het grootste deel
van de bespuitingen kun je niet ruiken of zien, wat voor de mens veel
schadelijker kan zijn.

(deze foto’s zijn uit 2015!)
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Het kaatsen van spuitnevel
In de brief van 23 februari 2016 zegt de NVWA, “Kaatsen van spuitnevel tegen
gevel van uw woning en het terugkaatsen hiervan naar vijver en overige
beplantingen is niet voldoende onderbouwd.” Voor de duidelijkheid verwijs ik u
naar de brief “Reactie op uw schrijven van 10 juli 2015” (bij Klachten – 2015 –
Overzicht van informatie). Hierin geef ik precies aan hoe de spuitnevel zich
gedraagt. Ik zal u nog meer foto’s laten zien die wel degelijk mijn gelijk
aantonen. Het is niet alleen de tradescantia en de laurier die zijn beschadigd (4
jaar op rij), maar ook op andere plaatsen. Kijkt u maar eens naar alle foto’s van
de jaren en Home – Belangrijke Plekken – Zuidwestenwind op kopgevel. Zoomt
u ook vooral eens in.
Hier kunt u in zuidelijke richting langs het windscherm zien waar het gif de
beplanting raakt (over de vijver). Maar ook het gedeelte (in oostelijke richting)
dat daar haaks opstaat, krijgt een deel van het gif over zich heen. U kunt precies
aan de terraszijde zien waar de spuitschade is. Voeg hierbij de schade van de
tradescantia/laurier en het plaatje is compleet.
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Nawoord
Wij horen graag uw reactie op deze situatie in Oudemirdum.
1. Vindt u deze situatie in Oudemirdum acceptabel?
2. Als u nee heeft geantwoord op de vorige vraag, wat denkt u hier dan aan
te kunnen doen?
Hier ter plekke is maar een remedie: geen gespuit meer met landbouwgif. Deze
locatie leent zich daar met zijn heuvelachtige landschap totaal niet voor, zelfs
niet met windkracht 2. Dat wil niet zeggen dat hier geen akkerbouw meer kan
plaatsvinden. Het gebied leent zich, omringd door natuurgebieden, namelijk
uitstekend voor het biologische boeren.
Ziet men dat niet zitten, dan moet er een bepaalde afstand worden
aangehouden ten opzichte van tuinen en erven met bebouwing. Eventueel
gecombineerd met een bepaalde windrichting en windsnelheid. De regels
hiervoor moeten ter plaatse worden vastgesteld na zorgvuldige bestudering
van de omstandigheden, en niet vanaf de bureaustoel. Anders krijg je dit soort
ongewenste situaties als waar we tot op heden mee te maken hebben in
Oudemirdum.
De mensen waar ik tot nu toe mee te maken heb gehad, met uitzondering van
inspecteur X, hebben één belang: het dienen van de commercie. Dat men hierbij
voorbijgaat aan het belang van mens en natuur is, zo heb ik ondervonden,
blijkbaar mogelijk. Het is mij een raadsel dat een instelling die betaald wordt
met gemeenschapsgeld zich kan permitteren door middel van slinks ontwijken
en misleiding diezelfde gemeenschap te offeren aan het grote geld.
Schandalig, diep en diep triest dat je zo door je eigen overheid wordt
behandeld. Als herinnering moet u nog even de moeite nemen om naar de
volgende foto’s te kijken.
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Dan kunt u zien hoe de kinderen hier in een risicovolle situatie op moeten
groeien dankzij het lakse gedrag van onze overheid. De foto’s zijn genomen
vanuit het speelhuisje. Vergeet niet dat u in kunt zoomen met CTRL + scrollen.

29

Dit document zal worden verzonden naar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De inspecteur-generaal van de NVWA
De Nationale ombudsman
Provinciale Staten van Friesland en de statengriffie
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren
GGD Fryslân te Leeuwarden
Partij voor de Dieren die het op haar beurt zal doorsturen naar desbetreffend ministerie
Milieudefensie

8. Diverse dag-, week- en maandbladen

Oudemirdum, 16 oktober 2017
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