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Betreft: buitensporig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Geachte lezer,

Hierbij wil ik u op de hoogte brengen van buitensporig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen dat lokaal voor een 
schrijnende situatie zorgt. De geldende wet- en regelgeving is in dit geval niet toereikend en wordt bovendien niet nageleefd
door de agrariër en/of gehandhaafd door de NVWA.

Het gaat om de belendende landbouwpercelen aan de zuidwestkant van het dorp Oudemirdum, in de kom van het 
Huningspaed en de Jan Schotanuswei. Als aanvulling op deze brief is meer informatie te vinden op de website 
www.degifbende.nl. Tot 2001 werd het gebruikt als weidegebied, maar sindsdien wordt het als landbouwgrond intensief 
bewerkt met gewasbeschermingsmiddelen. Het hoogste punt bevindt zich elf meter boven NAP, maar het verval richting het
dorp is behoorlijk; zo’n vijf a zes meter in de daaropvolgende 300 meter richting het dorp. De overheersende windrichting is
zuidwestelijk, dus afkomstig van het IJsselmeer (niveau NAP) dat praktisch grenst aan het landbouwperceel. De combinatie 
van donkere grond, zon en koude zuidwestenwind vanaf het meer creëert thermiek, waardoor een gedeelte van de 
gewasbeschermingsmiddelen niet alleen op het landbouwperceel terechtkomt (zoals de wet voorschrijft), maar ook in de 
tuinen van de aanwonenden en het lager gelegen dorp. Bij het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen wordt geen 
rekening gehouden met het cocktaileffect en stapelingseffect. Dorpsbewoners geven aan te kunnen proeven wanneer er op 
dit perceel gespoten wordt.

Metam-natrium (specifieker Monam 6445 en Nemasol 9635N) wordt toegepast voor bodemontsmetting door bodeminjectie 
of druppelirrigatie en is in grote delen van Europa verboden. Buitenlands onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het 
invloed kan hebben op het ongeboren kind, leukemie kan veroorzaken bij kinderen en de ziekte van Parkinson bij ouderen. 
Maar Nederland heeft een ontheffing gekregen. In 2014 is het middel alsnog enige tijd geschorst geweest, maar sinds 
augustus 2014 is het met aanvullende gebruiksvoorwaarden weer toegestaan.
 
De Jan Schotanuswei ligt op enkele meters van het landbouwperceel, waardoor kinderen die naar school fietsen, de vele 
toeristen en andere weggebruikers beneveld worden. Groente, fruit en planten uit eigen tuin worden besmet, of in mijn geval
geheel doodgespoten vanwege het hemelwater dat gekanaliseerd vanaf het dak van de nabijgelegen loods de tuin in stroomt.
Met name bij perioden van droogte, waarbij wel meerdere malen per week gespoten wordt, is de hoeveelheid giftige stof die
zich opstapelt en bij de eerste regenbui mee stroomt desastreus. Bovendien ben ik imker, en is het gebruik van het 
gewasbeschermingsmiddel aan de bijenvolken te zien: als de koningin wordt geboren als het spuitseizoen al begonnen is, 
worden de nieuwe volken hooguit acht maanden oud. Als de koninginnenlarven met giftig water worden gevoed, loopt de 
eiproductie namelijk terug en worden er veel te weinig nieuwe bijen geboren. Het geheel maakt dat het houden van bijen op 
deze locatie praktisch onmogelijk is.

Sinds 2011 heb ik meerdere meldingen gedaan bij de Nationale Ombudsman en zo’n 30 klachten ingediend bij de NVWA. 
Maar bij laatstgenoemde lijkt er sprake te zijn van sabotage: het vertragen, verdraaien, zoekmaken van meldingen, 
ontkennen van ontstane schade of die als onbeduidend bestempelen. Eveneens sinds 2011 heb ik een overzicht gemaakt van 
de spuitgegevens en de klachten daarover, ook beschik ik over vele foto’s die de schade aan onder andere monumentale 
bomen onderschrijven (zie www.degifbende.n  l  ).

Ik realiseer mij terdege dat landbouwopbrengsten onder druk staan, maar dat belang zou niet ten koste moeten gaan van de 
volksgezondheid en milieuschade. Ik woon hier inmiddels 30 jaar, waarvan de helft met en de helft zonder gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen; enige ervaring is dus aanwezig om de teloorgang van de flora en fauna rondom mijn woning 
te kunnen koppelen aan het gebruik van de middelen.

Omdat ik mij door de NVWA niet serieus genomen voel, is het belangrijk dat er meer personen hiervan op de hoogte 
worden gebracht. Ik wil u daarom vragen deze brief en de website www.degifbende.nl te delen met vrienden en kennissen.

Met vriendelijke groet,

Theo de Zwart
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