
 

 

OPEN BRIEF aan  Heer WILLEAM SCHOONHOVEN  te BEEMTE- BROEKLAND 
 

Geachte heer Schoonhoven,      januari 2021  Wenum Wiesel 
 
Met deze brief willen wij de zorgen van bewoners uit Wenum Wiesel, waaronder meer dan 200 
betrokken personen die zich schriftelijk hebben gemeld, als gevolg van uw activiteit in Wiesel met 
u delen. 
U bezit vele hectaren grond in Apeldoorn en omgeving. U legt zich niet alleen toe op het fokken 
van kalveren, maar ook op het verbouwen van landbouwgewassen. 
In 2020 heeft u vergunning aangevraagd bij de gemeente Apeldoorn voor het telen van gladiolen 
in Wiesel.  
 
Wiesel is een eeuwenoud cultuurhistorisch landschap en terecht aangewezen als “Beschermd 
Dorpsgezicht”. Gevormd door een prachtig coulisselandschap met kleinschalige bosschages met 
landgoederen en eigendommen van het Gelders Landschap en Kasteelen en grenzend aan het 
Kroondomein. Het gebied is beschermd door Natura 2000 en het Gelders Natuurnetwerk. Het 
wordt doorsneden door diverse beekdalen waarin de beken de laatste jaren lijden onder de ver-
droging. Als gevolg van de verdroging zijn de meeste fijnsparren in dit gebied helaas al verdwenen. 
Wenum is van oudsher een gebied waar heide plaats heeft gemaakt voor kleinschalig gebruik van 
de grond. Op steeds meer plaatsen zien we dit kleinschalige gebruik terug en wordt rekening ge-
houden met wat nodig is om op een evenwichtige wijze gebruik te maken van de grond. We zien 
dat ook terug bij het initiatief van de Raatakkers, de Herenboeren en de Pluktuin. Gelukkig zien we 
dat ook terug in de wijze waarop agrariërs stap voor stap overgaan op agrarisch natuurbeheer en 
circulaire bedrijfsvoering. Daar zijn onze bewoners trots op.  
 
Uw activiteit op een akker waarop jaren lang graan verbouwd werd, begint in maart afgelopen jaar 
met het doodspuiten van alle begroeiing. Een week later was de hele akker verkleurd. Een solitaire 
boomgroep van drie kastanjes stond u in de weg. U bent bezig geweest om de toppen uit deze 
bomen te scheuren met een tractor. U bent, misschien nog net op tijd, gewaarschuwd door de 
gemeente Apeldoorn en ermee gestopt. De beschadigde resterende stammen en takken staan er 
nog, misschien blijft er nog leven in en laat u ze nu met rust.  
U bent begonnen met het voorbereiden van de akker voor een gewas. Op de vraag wat u ging ver-
bouwen zei u: “moet ik nog maar even zien”. Desgevraagd zeiden werkers op de akker steeds: 
“mais”. 
Maar het werden gladiolen. In het voorjaar werden gladiolen-knollen aangevoerd van de firma 
Paarlberg uit St. Maarten (N.H.). 
 
Bij het realiseren van een puls in het naastgelegen bos is dwars door de uitgang van een dassen-
burcht geboord. De das is een beschermde diersoort het verstoren van zijn leefomgeving is straf-
baar. De hele zomer hebt u vaak dagen- en nachtenlang met een dieselaggregaat en beregenings-
installatie, met grote kracht water verspild. De omliggende wegen stonden blank. Onduidelijk is of 
u zich aan de onttrekkingsvoorschriften van het Waterschap heeft gehouden. Onbekend is hoeveel 
grondwater aan de bodem is onttrokken. Het is algemeen bekend dat de grondwaterstand dalen-
de is, het extra onttrekken van grondwater heeft een negatieve invloed op flora en fauna in de 
directe omgeving die, als hierboven is vermeld, wordt beschermd door Natura 2000 en het Gel-
ders Natuurnetwerk. 
  



 

 

Pas in juli hebt u een vergunning voor gladiolen- en lelieteelt aangevraagd, maar u was maanden 
eerder al begonnen met het planten van de gladiolenknollen. In december hebt u de aanvraag 
weer ingetrokken. 
 
Gemiddeld elke 6 dagen bent u van de zomer ‘gewasbeschermingsmiddelen’ gaan spuiten. Met 
daarin gifstoffen waar alle insecten, bodemfauna en schimmels van dood gaan. Desgevraagd zei u 
in De Stentor van 15-9-2020: “Ik doe wat ik mag”. Ook werd gezegd: “Er zit knoflook bij voor de 
geur”.  
We hebben ons afgevraagd wat het stapelingseffect is en wat het betekent voor de gezondheid 
van mensen en dieren hier in Wiesel? Wij hebben door een gespecialiseerd bureau onderzoek 
laten doen naar de stoffen die u heeft gebruikt.
Er zijn monsters genomen van de bodem en van bladeren van struiken en bomen in de omgeving. 
U hebt 17 verschillende gifstoffen gebruikt. Een van de stoffen, Ethoprofos, was in de EU verboden 
en is in een relatief hoog gehalte gevonden. Van vijf gevonden insecticiden is een dramatisch ne-
gatief effect op de insectenfauna onvermijdelijk in dit gebied.  
De gevonden concentraties schimmelwerende middelen maakt het waarschijnlijk dat de schim-
melflora en de groei van wilde planten in de directe omgeving van deze akker ernstige schade zal 
ondervinden. Veel van deze stoffen zijn zeer stabiel en zullen dus nog jaren in het milieu verblij-
ven. 
Onderzoek van het RIVM heeft aangetoond dat zelfs omwonenden van bollenvelden, wonende op 
meer dan 500 meter afstand van de velden, aan deze middelen worden blootgesteld.  
Eerder onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat de verspreiding en de effecten van de gevonden 
middelen zich meerdere kilometers over de omgeving kan uitstrekken. De conclusie kan niet an-
ders zijn dan dat de gebruikers van deze middelen onacceptabele effecten veroorzaken voor mens 
en milieu in een grote straal vanaf de akker. 

Wat betekent dit voor de eetbaarheid van het fruit uit de nabij gelegen boomgaarden? 
Wat betekent dit voor de eetbaarheid van de groenten uit de vele moestuintjes van de bewoners 
in de nabije omgeving? Wat betekent dit voor de met zoveel enthousiasme aangelegde pluktuin 
vlakbij? Wat betekent het voor het kwetsbare aquatisch leven in vijvers, sprengen en beken? 
Wij weten het niet maar zijn zeer bezorgd.  
Wat betekent het voor de dieren hier? Voor de hobby-imkers? Voor de reeën die hier grazen? De 
uilen zijn verdwenen, net als de vleermuizen, de dassen ook, de kieviten op de akker kwamen niet 
meer terug. De buizerds vliegen niet meer boven de akker. De mollen waren al verdwenen of ver-
giftigd. 
Voor de vele paarden, koeien en schapen hier is dit een slechte zaak. Wat betekent het voor de 
kwaliteit van het grondwater waarin de gifstoffen nu uitspoelen vanuit de bovengrond? Hoe lang 
plukt de natuur daar nog de wrange vruchten van? 
En de mensen? U hebt toch wel iets gehoord over de Ziekte van Parkinson, dementie en kanker? 
Er zijn toch sterke aanwijzingen voor een verband tussen deze ziektes en de ‘gewasbescher-
mingsmiddelen’ c.q. de giftige stoffen? 
 
U zou zich in dit beschermde gebied toch kunnen beperken tot minder milieubelastende gewas-
sen. U had kunnen weten dat bollenteelt hier niet zonder vergunning is toegestaan. 
 
Natuurlijk hebben wij begrip voor de benarde situatie waarin de boeren en mogelijk ook u zich 
bevinden door de steeds strengere regelgeving rond uw bedrijfstak. Wij snappen de emotie die er 
onder agrariërs leeft. We snappen dat een ‘oplossing’ voor de ene partij consequenties heeft voor 
de andere partij. Ook hebben wij begrip voor de financiële verleidingen waaraan u blootstaat, bij-



 

 

voorbeeld door de lucratieve opbrengsten van de bollenteelt. Wij snappen de boosheid en frustra-
tie die er bij de boeren leeft. Wat wij niet snappen is dat er agrariërs zijn die willens en wetens de 
natuur en het leefmilieu opofferen.  
U heeft het bodemleven van deze grond voor jaren vernietigd en daarbij mogelijk strafbare feiten 
begaan.  
 
Er zijn voorbeelden genoeg te vinden dat het ook anders kan, dat er ook dan een goede en eerlijke 
boterham te verdienen is met het boerenbedrijf. Ook in Wenum Wiesel zijn er agrariërs die met 
subsidie  stap voor stap hun bedrijfsvoering aanpassen aan wat de natuur en het milieu nu nodig 
heeft. 
Wij doen een dringend beroep op u om met uw bedrijf en bedrijvigheden een andere weg in te 
slaan. Een weg waarin respect voor natuur en milieu leidend is voor uw bedrijf. Zoals wellicht uw 
voorvaderen en vele voorgangers hebben gedaan die de kracht van de natuur gebruikten voor hun 
bedrijf, die op een evenwichtige wijze met zorg voor de aarde, de dieren hielden en hun gewassen 
kweekten.  
Het kan nu nog steeds en het moet nu ook!  
Roofbouw plegen moet stoppen. De aarde raakt uitgeput. 
 
Natuurlijk bent u welkom om een goed gebruik te maken van uw pas verworven akker in Wenum 
Wiesel met gewassen die passend zijn voor de grond waarop ze staan en passend in de omgeving 
van het Beschermde Dorpsgezicht. Wij vragen u respect te hebben voor de kwetsbare locatie. 
 
Namens: 
 
Meer dan 200 bezorgde inwoners uit Wenum Wiesel   
Werkgroep Natuur en Landschap Wenum Wiesel. 

 


