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Van traditioneel kleinschalig esdorpenlandschap naar een 
grootschalige intensieve bollenkwekerij







In 2013 was het 5992 ha.

In 2018 is tov 2017 het aantal uitgevoerde ontsmettingen met ongeveer 
10 % is toegenomen, maar het oppervlak met bijna 70 % van 50 ha tot 83.
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2011 Gif in de bollenstreek
2013 Lelies met een luchtje
2019 Bollengif in babyluier







Wapse spoelplaats 2002



Wapse spoelplaats 2018

Kosten € 180.000



Actie voor spuitvrije zones…...
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Spuitarme driftdoppen werken niet altijd zoals beloofd     2012
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Wateren 2016            en 2018



Definieer en bestem in je 
omgevingsplan!

• Akkerbouw of tuinbouw

• Landbouw of sierteelt

• Intensief of regulier

• Grondgebonden of reizend

• Eenjarig of meerjarig 

• Hoogsalderend uitzonderen?

• Food of ornamentals

• Zonder een heldere definitie of bestemming zijn er geen instrumenten om grip te 
krijgen op deze ontwikkeling en zal de bollenteelt zich blijven uitbreiden in het 
kwetsbare esdorpenlandschap van Drenthe, direct grenzend aan natuur en 
omwonenden. De bollenteelt als koekoeksjong.
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Landbouwgebied 
De landbouw bieden wij maximale speelruimte 
in de gebieden die als landbouwgebied zijn 
aangeduid. Bij de te nemen 
inrichtingsmaatregelen voor de landbouw 
wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met 
de kernkwaliteiten 

Landbouwplus-gebieden. 
In deze gebieden heeft de landbouw nog verdere mogelijkheden, zoals 
schaalvergroting en meer geïndustrialiseerde vormen van landbouw. De 
kernkwaliteiten spelen in deze gebieden een ondergeschikte rol. Dit betekent dat 
bij de belangenafweging het belang van de landbouw zwaarder weegt dan dat van 
de kernkwaliteiten. In deze gebieden is geen ruimte voor andere grootschalige 
functies, zoals nieuwe grootschalige verblijfsrecreatie, natuur en vestiging van 
landgoederen en woonmilieus. Kaarten Drenthe MD-L













• Zoneringsmodel naar UNESCO man and biosphere reservaten.











prioriteiten

• Houd je onderwerp op de agenda, van zowel de locale, regionale, 
landelijke en internationale politiek.

• Zoek naar projecten waar positieve winst te halen is wat betreft 
bestrijdingsmiddelen en omwonenden

• Sluit aan bij de nieuwe studie van de Gezondsheidsraad

• Wees alert op de kansen die er nu gaan komen vanuit de 
veranderende omgang met de landbouw


