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Omvang lelieteelt bereikt recordhoogte in gemeente Westerveld  
 
Inventarisatie Bollenboos: 265 hectares lelies op 46 verschillende percelen in 2012   
 
De omvang van de lelieteelt in de gemeente Westerveld in 2012 is door de Stichting Bollenboos 
onlangs in kaart gebracht. De Stichting voert deze tellingen uit sinds 2001. Uit de laatste 
inventarisatie blijkt dat de totale oppervlakte van de lelieteelt in Westerveld sinds de eerste 
telling in 2001 nog niet eerder zo groot is geweest. Dit ondanks de toenemende zorg op 
provinciaal en landelijk niveau over de schadelijkheid van de lelieteelt voor de gezondheid van 
de omwonenden. 
 
Omvang lelieteelt in 2012 op recordhoogte  
In 2001 telde de Stichting Bollenboos de oppervlakte van de lelieteelt in Westerveld voor de 
eerste keer. Het resultaat was 172 hectares lelies op 33 percelen. Uit de meest recente telling 
blijkt dat het in 2012 gaat om maar liefst 265 hectares lelies op 46 percelen. Het aantal hectares 
lelies in 2012 is een absoluut record. Gemiddeld ging het de afgelopen jaren om 201 hectare per 
jaar, uiteenlopend van 113 hectare in 2009 tot nu dus 265 hectare in 2012.  
 
Omwonenden helpen mee met de inventarisatie  
Bram Verhave, secretaris van de Stichting Bollenboos: “De afgelopen jaren is het aantal mensen 
dat zich zorgen maakt over de schadelijkheid van de lelieteelt toegenomen. Verschillende 
bewonersgroep schrijven uit eigen beweging de gemeente aan om hun zorgen te uiten; ook is er 
een grotere groep omwonenden die actief meehelpt bij het inventariseren van het aantal 
hectares waarop lelies worden geteeld”.    
 
Verontruste burgers  
De toename van het aantal bewerkte akkers in Westerveld betekent vanzelfsprekend eveneens 
een toename van het aantal kilo’s bestrijdingsmiddelen waarmee de akkers bijna wekelijks 
worden besproeid. De Stichting Bollenboos ontving het afgelopen jaar elke week meldingen van 
verontruste burgers, die zich in hun woongenot ernstig geschaad voelen door de constante 
aanwezigheid van de landbouwgifstoffen.  
 
Gevolgen van de lelieteelt 
In de Zembla-uitzending ‘Gif in de bollenstreek’ (januari 2012) spraken toxicologen en medici 
duidelijke taal. Vooral kinderen kunnen de dupe worden. Bij de teelt van lelies komen grote 
hoeveelheden giftige bestrijdingsmiddelen in de atmosfeer terecht en worden door omwonenden 
ingeademd. Kinderarts Sauer uit Groningen: “De gebruikte chemische middelen hebben invloed 
op de ontwikkeling van de afweer en de ontwikkeling van de hersenen. De schadelijke effecten 
zie je echter pas op latere leeftijd”.  

Diever, 27 september 2012 

Voor informatie: de heer Drs. B. Verhave  
T: 0521 592774; M: 06 52476545 
E: bollenboos@planet.nl.; I : www.bollenboos.nl   
 
De Stichting Bollenboos is een initiatief van burgers uit de gemeente Westerveld die zich ernstige zorgen maken over de schadelijke 
gevolgen van de lelieteelt voor mens en milieu. 

 


