‘Met elkaar in
gesprek blijven’
De bloeiende bollenvelden zijn elk voorjaar een geweldige toeristenmagneet,
de camera’s klikken onophoudelijk. De bollenteelt roept echter ook weerstand
op, bijvoorbeeld in het oosten van het land, waar de gemoederen flink kunnen
oplopen als het gaat om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Greenity
sprak een aantal omwonenden uit de omgeving Hardenberg over hun ervaringen.
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H

et kan er stevig aan toe gaan tussen bollenkwekers en omwonenden. Vaak gaat het daarbij om
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en
de gevolgen daarvan voor mens, plant en dier. Op
sommige plekken slagen kwekers en omwonenden erin om
contact te leggen en op een constructieve manier in gesprek
te gaan. Op andere plekken lukt dat totaal niet. Dat was voor
onder andere het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, de provincies Drenthe en Overijssel aanleiding
om onderzoek te doen naar dit contact en verkennende gesprekken te voeren met betrokken partijen. Dit zou handvatten moeten opleveren om het contact vlot te trekken en tot
een betere situatie te komen. Greenity sprak met een aantal
mensen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt.

FEITEN
Arent de Weerd is melkveehouder in Bruchterveld, Overijssel. In de directe omgeving van zijn woonhuis worden
lelies geteeld. “Ik merk daar niet zoveel van. Het land wordt
op een andere manier bewerkt dan toen het nog grasland
was, maar ik heb daar geen last van. Ja, er wordt gerooid en
gespoten, maar als je in de stad woont heb je waarschijnlijk meer overlast van het verkeerslawaai en de stank van
uitlaatgassen.” Dat De Weerd zelf agrariër is, maakt dat hij
begrip heeft voor de situatie van de kweker, erkent hij. “Mijn
zoon heeft ons bedrijf overgenomen. Hij heeft een spuitlicentie en kan mij goed uitleggen wat er wel en niet mag.
Dus ik weet misschien iets meer dan een gemiddelde burger.
Veel burgers denken dat boeren zomaar wat doen, maar
zo werkt het natuurlijk niet. Dat vertellen wij ook als we
hier bezoekers op het bedrijf krijgen. Je moet naar de feiten
kijken.”
De Weerd heeft dan ook geen bezwaren tegen de lelieteelt in
zijn woonomgeving. “Bollenkweker Martin Trip legt goed uit
aan ons en andere omwonenden wat hij doet op het land, en
als hij gaat spuiten, stuurt hij een appje. Hij komt ook wel
eens langs, een kop koffie drinken en bijpraten. Dat is goed
voor het contact. Laatst was er een pomp in het land die veel
lawaai maakte. Die heeft hij verwisseld voor een geluidsarme pomp, en dat komt hij dan even melden. Als hij op een
nieuw perceel gaat telen, gaat hij direct naar de buren om
kennis te maken en uitleg te geven over de werkzaamheden
en hij flyert in de omgeving.” Er zijn ook kwekers in de regio
die niet actief zijn in het contact met omwonenden. ‘Onverstandig’, vindt De Weerd. “Als je niet vertelt wat je doet,
gaan mensen het zelf invullen. Terwijl ze niet precies weten
hoe het zit. Dan krijg je geheid trammelant.”

NIET BLIJ
We spreken ook een omwonende die graag anoniem wil
blijven. “In andere regio’s kunnen de gemoederen rond
bollenteelt hoog oplopen, daar wil ik echt buiten blijven.”
Oorspronkelijk grensden haar groentetuin en boomgaard
aan een weiland, totdat de eigenaar besloot het land te verpachten aan leliekweker Martin Trip. “Daar ben ik niet blij
mee, omdat we zelf veel tuinieren, buiten zijn, ook met ons
kleinkind en de honden. Bovendien eten we van de moestuin
en fruitbomen. Maar ik begrijp wel dat kwekers moeten
spuiten om hun bollen gezond te houden en aan de eisen
van hun afnemers te kunnen voldoen. Bovendien hebben wij
ervoor gekozen om hier te gaan wonen, in agrarisch gebied,
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‘Blijf in gesprek en
wees bereid samen
te werken’
Ze heeft goed contact met kweker Trip. “Hij heeft uitgelegd
waarmee hij zoal spuit en waar het voor is. Voordat hij gaat
spuiten, stuurt hij een appje zodat ik er rekening mee kan
houden. Dan hou ik de ramen en deuren dicht. En als er
iets is, kan ik hem bellen. Hij reageert altijd onmiddellijk.
Toen ik hem vroeg of hij een mooie bloemenrand tussen het
veld en onze tuin kon aanleggen, heeft hij dat onmiddellijk
gedaan, een rand van wel drie meter breed. Het ziet er nu
prachtig uit in de bloeitijd en het bloemenmengsel trekt allerlei vogels aan. Martin heeft ook aangegeven dat de buurt
altijd welkom is voor een rondleiding op zijn bedrijf, maar
dat is er nog niet van gekomen. Ik heb niet het idee dat hij
dingen achterhoudt. Hij is heel open over zijn werkwijze.”

MOOI RESULTAAT
Mevrouw vindt het belangrijk ‘om met elkaar in gesprek
te blijven’. “Een situatie waarin omwonenden en kwekers
lijnrecht tegenover elkaar staan, vind ik zo onaangenaam.
Zo kom je geen stap verder, maak je alleen maar dingen
kapot en wordt het uiteindelijk onleefbaar. Ik ben blij dat
wij hier in alle redelijkheid met elkaar omgaan. Ik kreeg een
poos de informatie van bollenwerkgroep Hardenberg, maar
daar ben ik uitgestapt omdat ik de teneur te negatief vond.
Uiteindelijk heeft dat toch een convenant opgeleverd met de
gemeente, dat is wel een mooi resultaat.” Om goed te weten
waarover ze praat, leest ze wetenschappelijk onderbouwde
artikelen over gewasbeschermingsmiddelen. “Ik wil niet
vanuit gevoel reageren maar me baseren op feiten.” Wat
haar betreft, mag de overheid wel wat meer druk uitoefenen
op de ontwikkeling van alternatieven voor chemie. “Ik begrijp dat het tijd nodig heeft, maar de vooruitgang mag wel
wat meer worden gestimuleerd.”
Dennis Hoogenboom woont in Mariënberg, Overijssel en is
betrokken bij het Plaatselijk Belang Oud Bergentheim. “In
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ons overleg komt de bollenteelt regelmatig ter sprake. Het
convenant werkt goed. Wij merken dat agrariërs die hierbij
zijn aangesloten, het informeren van omwonenden hoog in
het vaandel hebben staan. Zij geven goed tekst en uitleg over
wat ze wanneer gaan doen. Wij hebben Martin Trip een keer
uitgenodigd om zijn verhaal te komen doen voor Plaatselijk Belang. Dat werkt drempelverlagend, daarna neem
je makkelijker contact met elkaar op als er iets speelt.”
Hoogenboom begrijpt de bezorgdheid van omwonenden wel.
“Er wordt vaak negatief bericht over bestrijdingsmiddelen in
de media, die invloed is groot. Verder hebben omwonenden
vaak geen idee wat een bollenkweker allemaal doet op zijn
land. Als hij spuit met knoflook, stinkt dat ongelooflijk en
dan wordt al snel gedacht dat het gevaarlijk is.” Plaatselijk
Belang zet zich ervoor in om de lijnen tussen agrariërs en
omwonenden open te houden. “Er is hier gelukkig geen
strijd over de bollenteelt en dat heeft alles te maken met de
communicatie tussen de betrokken partijen.” Hoogenboom
adviseert het bollenvak dan ook: “Deel je successen met
elkaar en neem de goede dingen van elkaar over. Zo kun je
uiteindelijk landelijk draagvlak creëren.”

BLIJF PRATEN
Jaap Wuite is beleidsmedewerker ruimtelijke ordening bij de
gemeente Hardenberg. Vanuit die functie is hij betrokken bij
het convenant dat in 2014 werd afgesloten tussen de lokale
afdelingen van LTO en KAVB, lokale bollenkwekers en omwonenden verenigd in de Stichting Bollenteelt Hardenberg.
Over de aanleiding voor het convenant vertelt Wuite: “We
gingen een nieuw bestemmingsplan maken voor het buitengebied en omwonenden vroegen ons om spuitvrije zones op
te nemen voor de stukken land waar bollen worden geteeld.
Daar was geen juridische grondslag voor, maar het leek ons
wel belangrijk om partijen bij elkaar te brengen en hierover
met elkaar in gesprek te gaan. We hebben omwonenden
en bollenkwekers uitgenodigd en uiteindelijk is daar het
convenant uitgerold. Hierin zijn afspraken vastgelegd over
zaken als communicatie, teeltvrije zones en aanspreekbaarheid bij klachten. Sinds het convenant er is, zijn de klachten
afgenomen en afgelopen jaar waren er geen klachten. Dat
is een mooie ontwikkeling. Het contact tussen kwekers en
omwonenden is goed. Ook die ene kweker die het convenant niet wilde tekenen, houdt zich zo het lijkt toch aan de
afspraken. Het convenant heeft steeds een looptijd van drie
jaar, dan bekijken we de inhoud opnieuw en stellen we bij
waar nodig. Verder evalueren we elk jaar hoe het gaat. Dat
werkt goed.” Zijn advies is: “Blijf met elkaar in gesprek. En
wees bereid om samen te werken. Zo lang de wil er is, kom
je er samen altijd uit.”
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