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Dit is de tweede 
nieuwsbrief van de 
werkgroep Bollenboos. 
In deze nieuwsbrief wordt 
in het bijzonder ingegaan 
op de nadelen van de 
spoelplaatsen voor lelies. 

Wat wil de werkgroep 
Bollenboos? 
Ter introductie van deze 
nieuwsbrief informeren we u 
graag opnieuw over de 
doelstelling van de werkgroep.
De werkgroep bestaat uit burgers 
uit de gemeente Westerveld die 
zich zorgen maken over de groei 
van de lelieteelt in hun gemeente. 
De werkgroep wil dat de 
inwoners van Westerveld  zijn 
geïnformeerd over de nadelen 
van het telen van lelies voor de 
gezondheid van mens en dier. 
Ook wil Bollenboos dat de 
gemeente Westerveld en het 
provinciebestuur maatregelen 
nemen om de groei van de 
milieubelastende lelieteelt tegen 
te gaan en de nadelige gevolgen 
ervan te beperken. De werkgroep 
wordt inhoudelijk ondersteund 
door Milieufederatie Drenthe.

Activiteiten van de 
werkgroep in het 1e 
kwartaal 2004
Nieuw rapport van Bollenboos
In dit kwartaal heeft de 
werkgroep enkele keren 
vergaderd. In deze periode is het 
rapport Droog-Droger-Gedogen 
uitgekomen. In dit rapport, dat is 
opgesteld door onze werkgroep, 
vragen we aandacht voor het 
beleid van de provincie Drenthe 
met betrekking tot de verdroging 
van haar grondgebied. In de 
gemeente Westerveld worden 
voor de lelieteelt steeds meer

grondwaterputten geslagen nabij 
reeds verdroogde gebieden. In het 
rapport zijn deze putten in kaart 
gebracht en is nauwkeurig 
aangegeven welke kwetsbare 
gebieden gevaar lopen voor 
verdroging. Bollenboos dringt er 
in het rapport bij de provincie op 
aan haar beleid met betrekking 
tot onttrekking van grondwater 
te wijzigen.
   
Op woensdag 25 februari jl. heeft 
de werkgroep Bollenboos in het 
Provinciehuis te Assen het 
rapport Droog-Droger-Gedogen 
aangeboden aan gedeputeerde 
Alie Edelenbosch.
Een zestal werkgroepleden was 
daarbij aanwezig. 
De overhandiging heeft nogal wat 
media-aandacht opgeleverd. 
Werkgroeplid Bé Meems heeft o.a. 
een interview gegeven aan radio 
en tv-Drenthe. 
Het rapport is te bestellen bij het 
secretariaat van Bollenboos 
(tel.0521-592774)

Bespreking op provinciehuis 
Op 10 maart jl. vond in het 
Provinciehuis in Assen een 
bespreking plaats met zo'n 25 
betrokkenen bij de bollenteelt 
onder leiding van het provinciaal 
bestuur. 
Aanwezig waren o.a. naast 
gedeputeerden Edelenbosch en 
Dijks, vertegenwoordigers van de 
brancheorganisatie Koninklijke 
Alg.Ver.voor Bloembollencultuur 

KAVB, de Noordelijke Land- en 
Tuinbouw organisatie NLTO, de 
Milieufederatie Drenthe, Wim van 
Dalen en Bé Meems van de 
werkgroep Bollenboos , 
Waterschap Reest en Wieden, 
Waterleiding Maatschappij 
Drenthe, de gemeenten 
Midden-Drenthe en Westerveld. 
Wim van Dalen heeft een 
presentatie gehouden over de 
risico's van de bollenteelt.   
Na afloop van de bespreking heeft 
de provincie toegezegd dat zij nog 
dit voorjaar het voortouw neemt 
om de problemen rondom de   
teelt met elkaar te blijven 
bespreken. De verwachtingen 
waren hoopvol gestemd. Tot dusver 
(juni 2004) heeft de provincie 
echter zelfs de uitnodiging voor de 
vervolgbesprekingen nog niet 
verstuurd. Bollenboos heeft 
daarover inmiddels bij de provincie 
aan de bel getrokken. 

Verzet in Wapse tegen 
nieuwe spoelplaats 
voor lelies??
Een aantal inwoners uit Wapse is in 
actie gekomen tegen een nieuw 
geplande spoelinrichting voor de 
lelieteelt. Een Noord-Hollandse 
leliekweker heeft bij de gemeente 
Westerveld een milieuvergunning 
aangevraagd om de spoelplaats in 
te richten op de Kamp te Wapse. 
Zowel de omwonenden als de 
werkgroep Bollenboos dringen er
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Huishoudelijke 
mededelingen

Mailadres
In deze tijd van 
automatisering is mailen 
vanzelfsprekend 
geworden. Bovendien kan 
mailen portkosten 
besparen en dat is voor 
ons uitermate belangrijk. 
Natuurlijk zijn 
sympathisanten welkom 
die gewoon op de 'oude 
manier', dus per post onze 
nieuwsbrief willen 
ontvangen. Indien u de 
nieuwsbrief elektronisch 
kunt en wilt ontvangen 
dan vernemen wij dat 
graag van u. Geef dan uw 
mailadres op aan de 
redactie van Bollenboos 
n.ory@planet.nl met als 
onderwerp: mailadres tbv 
nieuwsbrief Bollenboos. 
Gaarne ook uw naam en 
adres erbij vermelden.

Ook Bollenboos heeft een 
mailadres nl. 
bollenboosdrenthe@hot
mail.com voor al uw 
suggesties, vragen en 
informatie.

Dank
Een aantal mensen heeft 
spontaan een donatie 
overgemaakt waarvoor 
hartelijk dank. 
Het zou geweldig zijn 
wanneer alle 
sympathisanten een 
kleine bijdrage willen 
storten voor bekostiging 
van de activiteiten. 
U kunt uw bijdrage 
storten op 
girorekeningnr. 6493149 
t.n.v. Milieudefensiegroep 
Havelte onder vermelding 
van bijdrage Bollenboos.
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schitterend gebied grenzend aan 
het Nationaal Park Drents- Friese 
Wold. Mede door de bemoeienis 
van de werkgroep zijn de drie 
bovengenoemde spoelplaatsen 
opgeheven.

Standpunt werkgroep 
Bollenboos
Werkgroep Bollenboos vindt dat 
een spoelplaats uitsluitend op een 
bedrijventerrein of op een 
bloembollenbedrijf thuis hoort en 
vooral niet in een landelijk gebied.

bij de gemeente op aan de 
vergunning niet te verstrekken. ?

Bovenstaande tekst is afkomstig uit 
het persbericht van de werkgroep 
Bollenboos dat is verzonden op 
22 januari jl. Inmiddels zijn ruim 15 
bezwaarschriften, waaronder een 
bezwaar van de werkgroep 
Bollenboos,  ingediend tegen het 
voornemen van de gemeente om 
een milieuvergunning te verlenen 
voor de aanleg van de spoelplaats. 
Alle bezwaren zijn door de 
gemeente (per brief van 1 juni 
2004) verworpen. Het gevolg zal 
zijn dat een deel van de 
bezwaarmakers zich zal richten tot 
de Raad van State. 
De omwonenden doen hun 
uiterste best om te voorkomen dat 
de spoelplaats wordt aangelegd.     
Naar aanleiding van het eerder 
genoemde persbericht hebben Bé 
Meems en Maarten Muller voor 
TV-Drenthe op 11 januari jl. 
kunnen uitleggen wat de bezwaren 
zijn van de spoelplaats in Wapse. 

Informatie over 
spoelplaatsen voor 
lelies
In oktober wanneer de leliebollen 
gerooid worden gaan ze naar een 
spoelplaats. Daar worden de bollen 
gespoeld, dus van grondresten 
ontdaan. Het spoelwater is daarna 
verontreinigd.
De plaats waar leliebollen worden 
gespoeld is al een aantal jaren een 
doorn in het oog van onze 
werkgroep. Niet alleen de 
verstoring van het landschap en de 
nadelige beïnvloeding van het 
milieu komen hierbij in beeld, maar 
ook de verkeersbelasting is een 
factor. 
Door de zware machines worden 
de wegen en bermen enorm 
beschadigd.
Er is dus bij de inrichting en het 
gebruik van de spoelplaatsen dan 
ook sprake van bedrijfsactiviteiten 
en deze zijn niet wenselijk in een 
landelijk gebied.
Aanvankelijk is de gemeente te 
ruimhartig geweest en heeft zelfs 
een aantal jaren een spoelplaats 
gedoogd op de fraaie Uffelter es.
Ook waren er spoelplaatsen in 
Vledderveen en achter op de es 
van de Nul nabij Wapse. Vooral de 

Overtredingen
Als gevolg van de beperkte inrichting en 
vergunningeisen zijn er op spoelplaatsen 

overtredingen geconstateerd op de 
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater. 
Het waterschap heeft moeten optreden. 

Jarenlang is er geen duidelijkheid geweest over 
de procedure's betreffende de aanleg van een 

spoelplaats. In de gemeente Westerveld zijn vier 
erkende spoelplaatsen waarvan twee gekoppeld 
aan een bloembollenbedrijf en twee liggen in een 

landelijk gebied.
Inmiddels heeft de gemeente voorwaarden gesteld 

aan spoelplaatsen en er dient een 
milieuvergunning te worden aangevraagd. 

Toch loopt dit niet naar onze wens. 

 Mededelingen

Omgeving op 
het spel?

milieuhulp.nl

Heeft u dat wel eens?
Dat u wordt 

geconfronteerd met 
lawaai, stank of 

schadelijke stoffen van 
een bedrijf. Het laatste 

stukje groen dat 
werdwijnt door 

nieuwbouw. Of dat 
kostbare bomen ineens 

gekapt dreigen te 
worden? Van die dingen 
waarvan u denkt: mag 

dit eigenlijk wel? 
Hebben ze daar wel 

een vergunning voor?
Hoe kom ik daar 
eigenlijk achter? 

Hoe maak ik bezwaar 
tegen overlast of 

ongewenste plannen? 
En wat kan ik nog

meer doen? 
Vraag advies aan 

milieuhulp.nl

De werkgroep 
Bollenboos bestaat 
uit burgers uit de 

gemeente 
Westerveld die zich 
zorgen maken over 

de nadelige gevolgen 
van de lelieteelt in 

Drenthe.
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