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‘Biodiversiteit en gezondheid zijn te belangrijk.’ FOTO SHUTTERSTOCK
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JOEP

D
iverse politieke partijen
in Provinciale Staten van
Fryslân doen vandaag

een voorstel om het gebruik van
bestrijdingsmiddelen nagenoeg
uit te bannen.

Bij de Friese Milieu Federatie
(FMF) komen al geruime tijd
veel vragen over bestrijdings-
middelen binnen en worden
zorgen hierover in niet mis te
verstane woorden geuit. Mensen
zijn radeloos als zij weer een
wolk met bestrijdingsmiddelen
over hun erf krijgen en hun
kinderen worden blootgesteld
aan een voor hen onbekend
middel.

Die onrust wordt onderschre-
ven door diverse onderzoeken
die de gevolgen van het gebruik
van bestrijdingsmiddelen laten
zien. Zo laat emeritus hoogle-
raar Frank Berendse zien dat er
een directe relatie is tussen het
gebruik van bestrijdingsmidde-
len en verlaagde biodiversiteit.
Onderzoek van het burgerinitia-
tief Meten = Weten bewijst dat
bestrijdingsmiddelen tot ver in
natuurgebieden worden terug-
gevonden – ook al worden die
daar niet gebruikt.

Ook vanuit het oogpunt van

gezondheid wordt er meer en
meer bekend. In 2019 bleek uit
onderzoek van het RIVM dat
diverse bestrijdingsmiddelen
waren terug te vinden in omwo-
nenden. Het RIVM adviseert om
die reden een bufferzone van
350 meter tussen deze percelen
en de bebouwing. Ook eerder in
deze krant liet hoogleraar Bloem
weten dat wetenschappelijk is
bewezen, dat boeren die bestrij-
dingsmiddelen gebruiken 2,5
meer kans hebben op het krij-
gen van Parkinson.

Deze resultaten zijn ook niet
verwonderlijk. Nergens anders
in Europa worden zoveel bestrij-
dingsmiddelen per hectare ge-
bruikt als in Nederland. Tel
daarbij op dat sommige midde-
len in zaadcoatings worden
gebruikt en door de hele plant
zijn terug te vinden, alle insec-
teneters, insecten, waterdieren,
vogels en vleermuizen gevoelig
zijn voor bestrijdingsmiddelen
en diverse middelen lang in de
grond overleven – en dus opho-
pen in de bodem bij regelmatig
gebruik. Dat bestrijdingsmidde-

Pak door met rem op
bestrijdingsmiddelen

In veel tuincentra
liggen schappen vol

len een enorme invloed hebben
op de biodiversiteit is dan niet
verwonderlijk.

Tegelijkertijd willen we de
biodiversiteit herstellen. De
grutto laten overleven. Land-
bouw natuurinclusief maken.
We willen een vitale bodem. Dan
ontkomen we er niet aan om
ook het onderwerp bestrijdings-
middelen met verve op te pak-
ken en concrete doelstellingen
te formuleren.

Zonder ook het hoofdstuk
bestrijdingsmiddelen op te
pakken, creëren we niet de goe-
de omstandigheden voor na-
tuurherstel en riskeren we de
gezondheid van boeren en bur-
gers.

Als provincie kunnen we heel
veel. Zo kunnen er 350 meter
spuitvrije zones worden opgeno-
men in omgevingsverordenin-
gen om bewoners beter te be-
schermen. In waterbescher-
mingsgebieden kunnen bestrij-
dingsmiddelen worden
verboden.

Voor het herstel van de weide-
vogels wordt ingezet op grote
aaneengesloten weidevogelge-
bieden. Weidevogels hebben
baat bij een goede insecten-
stand. Koppel aan de bijdrage
die grondgebruikers krijgen de
voorwaarde om geen bestrij-
dingsmiddelen te gebruiken. En
ondersteun grondgebruikers
door hun bodem en gewassen
weerbaar te maken en biologi-
sche bestrijding toe te passen.

Momenteel wordt er een
landbouwadviespool opgezet
om grondeigenaren met raad en
daad bij te staan. Zorg dat de
reductie van bestrijdingsmidde-
len ook onderdeel van deze
adviezen wordt.

Ook bij particuliere gebruikers
is nog veel winst te behalen. In
menig tuincentrum liggen de
schappen nog vol met bestrij-
dingsmiddelen. Zorg voor goede
voorlichting en spreek tuincen-
tra en gebruikers aan op hun
verantwoordelijkheid.

Het initiatiefvoorstel van de
Statenfracties roept op om aan
de slag te gaan met een stevige
reductie van het bestrijdings-
middelengebruik. Vanuit de FMF
vinden we dat er niet langer
getreuzeld moet worden. De
biodiversiteit en de gezondheid
zijn daarvoor te belangrijk.

ARNOUD DE VRIES
Programmaleider Natuur en
Biodiversiteit bij de FMF

TE GAST

INGEZONDEN

Enkele jaren geleden, kort na een
verdrinking in Leeuwarden, zond ik
een ingezonden brief, naar aanlei-
ding van een bijlagestuk in deze
krant over verdrinkingen in stads-
grachten (LC 4 mei 2019). De hek-
ken om de grachten waren wegbe-
zuinigd, in de grachten mogen
geen randen en reddingshaken –
werden gestolen.

In dezelfde bijlage stond een
item over richels in Harlingen voor
poezen die te water raakten. Ik ben
geen poezenhater, maar een jong
mensenleven is me wel iets meer
waard.

Er is sindsdien nog weinig veran-
derd. In 2020 verdronken in Neder-
land 107 mensen: 85 mannen en 22
vrouwen. Een deel van die manne-
lijke betreurden viel in het water
tijdens het plassen.

Als hulpverlener bij onder meer
het skûtsjesilen wijs ik plassers in
het Pikmeer op de gevaren. Boten
zijn groter geworden, dus steigers

hoger. En een drenkeling roept niet
om hulp. Hij verdwijnt in stilte
onder water.

Nu lees ik in de krant over een
onderzoek naar zwemtrappen in

Leeuwarden (LC 25 oktober) en
slaak ik nogmaals een noodkreet:
alsjeblieft, plaats die hekken terug.

Alie Rouwé-Meester. Grou

Hekken terug

‘Alsjeblieft, plaats die hekken terug.’ FOTO ANTON KAPPERS

In de LC van vrijdag 22 oktober las
ik een stuk over besparing op de
gasrekening met vijf tips. Ik zou er
een belangrijke aan willen toevoe-
gen.

Tussen de ribben van een radia-
torconvector of een paneelradiator
kan zich veel stof ophopen. Door
de jaren heen kan dit zelfs leiden
tot een volledige verstopping.
Hierdoor kan er onvoldoende of
geen convectie plaats vinden en zal

de warmteafgifte moeten komen
van de stralingswarmte.

En juist de convectie zorgt voor
warmteafgifte van de radiator en
een volledig rendement. Afhanke-
lijk van type radiator zal de stra-
lingswarmte 10 a 20 procent zijn.
Door middel van een compressor
en een rager kan het stof eenvou-
dig verwijderd worden.

Durk Breuker. Joure

Stoffige radiatoren
De Lemmer, Hylpen, Starum, War-
kum, Grou, Balk neam it mar op: út
mei de pret. Skynber mei de gewoa-
ne man net mear fakânsje fiere.
Harren caravans moatte opsokke-
balje foar lúkse wenten. It wurdt
der net geselliger op. Wy sjogge it
fanút ús boat mei lede eagen oan.
Binne aanst de lytsere boaten ek
oan ’e beurt?

Beitske Visser. Warkum

Opsokkebalje


