
 

Aan de gemeenteraad 
van de gemeente Heemstede 

 Raadhuisplein 1 
2101 HA Heemstede  

 

Geachte raadsleden, 
 
Ook uw gemeente kan bijdragen aan een gezonde bollenteelt. En wel door bij het inkopen 
van bollen voor het openbaar groen te kiezen voor biologische bollen.  
 
Bij de bollenteelt worden nog steeds veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Deze 
spoelen voor een deel uit naar het oppervlaktewater in de omgeving, met schadelijke 
effecten voor waterdiertjes, vissen en ander leven in het water. De middelen verspreiden 
zich ook door de lucht en dat leidt tot zorgen bij omwonenden. Tussentijdse resultaten en 
Europees onderzoek laten zien dat gewasbeschermingsmiddelen zich niet alleen opstapelen 
in de bodem van akkers, maar ook in mensen, zowel bij telers zelf als omwonendeni. De 
Gezondheidsraad vreest dat de schade van een combinatie van van 
gewasbeschermingsmiddelen zelfs groter is dan van de som van de losse delen. Zo is er 
mogelijk een verband met het voorkomen van de ziekte van Parkinson. Zeker is dit nog niet 
maar er is wel reden tot voorzichtigheid.  
 
Overgaan naar biologische bollenteelt is een stap naar gezond water, een gezonde bodem 
en onbezorgde omwonenden. Veel bollentelers zijn hiertoe in principe bereid, maar een 
overstap stuit op hindernissen, zo bleek op een bijeenkomst van politieke partijen en 
bollentelers op 1 maart in Noordwijkii. Eén van de problemen is de nog kleine vraag naar 
biologische bollen. En daar kan uw gemeente een rol bij spelen.  
 
Uw gemeente kan bij de aankoop van bollen voor parken, wegbermen en ander openbaar 
groen als voorwaarde stellen dat de bollen biologisch zijn. Dat vergroot de vraag en dat helpt 
telers die willen omschakelen. Het draagt bij aan een gezonde bodem en gezond water. En 
uw gemeente blijft er op een gezonde manier fleurig uitzien.  
 
Wij roepen u dus op om via een motie of ander besluit van uw raad de inkoop van 
biologische bollen mogelijk te maken. Mocht uw gemeente al biologisch inkopen dan is dat 
uiteraard niet meer nodig. 
 
Graag vernemen wij uw reactie op onze oproep. En mocht u vragen hebben dat zijn wij 
uiteraard tot toelichting bereid. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bestuur Water Natuurlijk Rijnland 
 
Otto Cox 
Regiovoorzitter 



 

 
Contactgegevens: 
Postbus 1085  
2302 BB Leiden 
06 15098528 
wnregiorijnland@gmail.com 
 

NB: Hierbij verklaar ik geen bezwaar te hebben tot het openbaar publiceren van bovenstaande 
bijdrage.  

 
 

 
i (zie ook https://www.nu.nl/klimaat/6253392/gezondheid-boeren-op-spel-door-grote-cocktail-van-
landbouwgif.html) 
ii https://www.bloemenkrant.nl/nieuws/algemeen/83419/terugblik-debatavond-gezond-bollen-telen-kan-dat-
gewoon- 
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