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COLUMN

Dat je niet meer milieuvriendelijk kunt

imkeren, dat is toch de omgekeerde

wereld

Aflevering 68: Theo de Zwart, hobby-imker in Oudemirdum,

voert een eenzame strijd tegen landbouwgif.

Caspar Janssen 29 augustus 2017, 2:00

Het is niet alleen het landbouwgif dat de bijen van Theo de Zwart,

hobby-imker in Oudemirdum, parten speelt, er is ook een gebrek aan

voedsel voor de bijen, meent hij. 'De bijen vinden geen nectar in de

maïsvelden, niets in de lelie- of aardappelvelden, en ook niets in de

weilanden met turbogras. Blijft over het dorp zelf, de tuinen, maar

dat is niet voldoende.'

De Zwart is vasthoudend, vooral in zijn strijd tegen het landbouwgif.

Dertig klachten diende hij al in bij de Nederlandse Voedsel- en

Warenautoriteit, slechts één klacht werd gehonoreerd, maar hij geeft

niet op, goed onderzoek is volgens hem nooit gedaan. 'Dat je niet
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meer fatsoenlijk, milieuvriendelijk kunt imkeren, dat is toch de

omgekeerde wereld.'

Voor dat verbod op die grondontsmetter, metam-natrium, die voor

zoveel gezondheidsklachten zorgde in Oudemirdum, sprak een

kamermeerderheid zich uit. Toch is het er niet gekomen. Sterker, in de

rest van Europa is het middel taboe, alleen Nederland heeft een

ontheffing. De Zwart: 'En dan zijn er nog de varianten erop, en het

andere gif.' Voor de duidelijkheid: van het lelieveld bij het

Oudemirdumer Klif, in het zuidoosten, heeft hij nu geen directe last.

'Maar die teelt rouleert steeds. Want na één jaar lelies telen is alle

bodemleven weg.'

Hij leidt me intussen langs dode bladeren aan de wilde wingerd, een

morsdode Tradescantia, dode laurierbladeren en dode bladeren aan

delen van de beuken bij hun huis, naast de schommel voor de

kleinkinderen. 'En al die plekken liggen precies in de luchtstroom bij

wind uit het zuidwesten, waar vorig jaar de lelies stonden.'

CASPAR LOOPT

Caspar Janssen loopt een jaar lang door Nederland en brengt al doende het landschap in

kaart, en daarmee de planten, dieren, mensen en kwesties van het Nederlandse land.

Lees ook eerdere afleveringen uit deze rubriek.
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Hij is zeker niet de enige die zich zorgen maakt, zegt hij. 'Maar

sommige mensen hebben zich meer opgewonden dan goed voor ze

is. Anderen zijn bang. En ja, in het dorp zelf denken veel mensen dat

het wel meevalt.'

Ik kijk nog eens naar dode bladeren in de beuk en vermoed dat het

moeilijk zal zijn om van alles de precieze oorzaak vast te stellen. Je

kunt zelfs niet uitsluiten dat er iets anders aan de hand is. Maar ja,

daar kom je dus alleen achter als je dit soort klachten serieus

onderzoekt.

De schommel in de tuin van de familie De Zwart.
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MEER OVER  OUDEMIRDUM  CASPAR JANSSEN  HUMAN INTEREST  NEDERLAND  THEO DE ZWART  
MILIEU  DIEREN  CASPAR JANSSEN
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