
De bollenteelt rondom Oudemirdum 
Iedereen heeft ze wel weer gezien: de lelies rondom ons dorp. Een aantal jaren geleden hebben wij 
als plaatselijk belang hier uitvoerig aandacht aan geschonken. 
Veel dorpsgenoten maakten zich destijds zorgen om de gewas beschermingsmiddelen die gebruikt 
worden en de gevolgen voor hun gezondheid. Wie herinnert zich niet die vreselijke zandstormen die 
plan Alta in 2013 troffen. Veel bewoners hebben in die tijd gezondheidsklachten opgelopen, naar 
hun stellige overtuiging veroorzaakt door die zandstormen. Wij hebben daaropvolgend in 
samenwerking met onder andere Bosk en Greide een informatieavond georganiseerd. Conclusie was 
dat er nog veel onzeker was en dat we nader onderzoek zouden afwachten. De zorgen bleven echter. 
En ook de gezondheidsklachten bij een aantal inwoners. Het lijkt zeer goed mogelijk dat deze 
klachten mede ontstaan zijn door het gebruik van het chemische middel metam natrium. Een middel 
dat in eerste instantie is goedgekeurd door de overheid maar naar later bleek toch ziekteverwekkend 
kan zijn. En alsnog een jaar na de zandstormen verboden is door diezelfde overheid.  
Inmiddels zijn er een aantal jaren verstreken. De velden rondom ons dorp worden nog steeds 
bespoten. Met vrijwel dezelfde middelen. Verdere onderzoeken volgden. De uitkomsten van deze 
onderzoeken stemmen ons helaas niet tot blijdschap.  
 
Het laatste onderzoek is van zeer recente datum, namelijk van juni 2020. Dit onderzoek is gedaan 
door de Gezondheidsraad, een officieel adviesorgaan voor de regering en het parlement. Hierin legt 
de raad een steeds duidelijker verband tussen bepaalde ziektes, ( o.a. de ziekte van Parkinson ) en 
het gif dat over akkerbouw percelen gaat. De raad baseert zich met name op onderzoek vanuit het 
buitenland , waar over dit onderwerp veel meer onderzoek wordt gedaan dan in Nederland. Niet 
alleen voor de medewerkers van de akkerbouwbedrijven, maar ook voor de omwonenden worden 
de gevaren steeds meer onderkend. Gezondheidsrisico’s blijven echter niet beperkt tot de direct 
omwonenden van een perceel; het gif trekt honderden meters ver de bebouwing in. We kunnen 
stellen dat in ons dorp, omringd door bollenvelden, iedereen als omwonende kan worden 
beschouwd en een zeker risico loopt.  
 
Op 11 juni jl. geleden is er in samenwerking met Stichting Gaasterlân Natuerlân een avond in Wijckel 
georganiseerd waar verontruste burgers, boeren en de politiek met elkaar spraken. Dit heeft tot 
gevolg gehad dat de gemeenteraad van de Fryske Marren vrijwel unaniem ( slechts met uitzondering 
van het CDA) een motie heeft aangenomen, waarin de raad zijn bezorgdheid uitspreekt over de 
maatschappelijke onrust in Gaasterlân. De raad verzoekt Burgemeester en Wethouders hier 
aandacht aan te besteden. Tevens wordt er vanuit de gemeente gewerkt aan het realiseren van een 
zgn. spuitvrije zone, waarbij het bij nieuwe bestemmingsplannen binnen een zone van 50 meter 
rondom bewoning verboden wordt chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. 
 
Plaatselijk Belang Oudemirdum stelt zich op het standpunt dat de overheid zo spoedig mogelijk het 
zgn. ’voorzorgsprincipe’ moet gaan toepassen: Wanneer er gerede twijfel is over de 
gezondheidseffecten bij mensen het middel verbieden! Binnenkort gaan wij een brief aan B en W 
schrijven, waarin wij dit standpunt vanuit Oudemirdum nog weer eens heel duidelijk gaan 
verwoorden. Veel te vaak komt het voor, dat middelen die door de overheid als veilig worden 
aangemerkt in een later stadium als niet veilig worden beschouwd en alsnog worden verboden. Maar 
dan is het leed mogelijk al geschied. 
 
We kunnen ons voorstellen dat ook u zich zorgen maakt en uw zorgen wilt delen. In september zal er 
dan ook een nieuwe bijeenkomst in Wijckel met meerdere partijen en omwonenden worden 
gepland. Nadere informatie over deze bijeenkomst volgt. Om u op de hoogte te houden m.b.t. de 
bollenteelt rondom ons dorp heeft Plaatselijk Belang op de website www.oudemirdum.nl ruimte 
ingericht over dit onderwerp. 
  

http://www.oudemirdum.nl/

