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onderzoek te doen naar de mogelijke invloed van het 

omwonenden. Het eerste deel van het Onderzoek Bestrij

Deze kennis zou hiertoe voldoende ‘compleet’ moeten 

zijn om relevant te kunnen zijn. De dimensies diepgang 

van onderzoek transparant en verdient dit alles ook het 

Omwonenden maken geregeld melding van klachten 

terwijl in  Nederland tot op heden nauwelijks onderzoek 

over een eventueel vervolgonderzoek naar gezondheids

met inhouds deskundigen. De KBG was unaniem in haar 

uitgenodigd. Voordat het onderzoeksplan is opgesteld zijn 

omwonenden. Vervolgens is een gedegen onderzoeksplan 

geheel in de KBG is goedgekeurd



KBG overlegd, evenals later in het proces over de keuze 

van de te meten middelen en de aanpak van de model

teerd aan de wBG en daarna aan de KBG. Daarna is de 

aan het ministerie.

het onderzoek veel aandacht gekregen in de media [5]. 

rende een periode van zeven dagen werd iedere ochtend 

de eerste urine opgevangen. Voor jonge kinderen is een 

nemers vulden een lijst in met vragen over ondermeer 

leefgewoonten en voeding. Ook hielden alle deelnemers 

periode verhoogd in vergelijking tot controlepersonen. 

Van de onderzochte routes zijn verdamping vanaf het 

Bronnen als residuen in voedsel dragen waarschijnlijk 

alle routes is op dit moment nog niet mogelijk. De mate 

nog de grootste onzekerheden.

Bij de uitkomsten plaatsen de onderzoekers zelf een aantal 

onderzoek. Vergelijking van de urineuitslagen met een 

 

 



van de opname van al deze middelen.

konden het hiermee niet eens zijn, omdat daarmee een 

heldere richtlijnen opgenomen. Frustrerend voor de om

serieus werden genomen. Nog voordat het standpunt van 

lange juridische procedure gestart die doorliep tot aan de 

Raad van State. Uiteindelijke stelde de Raad van State de 

meter spuitvrije zone aangehouden te worden, tenzij de 

enige terugkoppeling naar de omwonenden. Hierdoor 

meter spuitvrije zone te handhaven. Hierop werden een 

 

omwonenden vooraf te informeren over voorgenomen 

konden niet anders dan accepteren dat een en ander 

die in de eerste fase van het OBO onderzoek niet zijn mee

 

waren. Naast loonwerk verkocht zijn vader ‘aan huis’ ook 

meten. Opslag van middelen en lege verpakkingen samen 

met de toepassing vroeg in het voorjaar wanneer de plan



de mestwetgeving niet meer toegestaan. Tegenwoordig 

houtmulch en papiercellulose toegepast om verstuiving 

de spuitnevel naar akkerranden, sloten en omwonenden 

delen worden ontwikkeld met een lager risico voor mens 

en milieu. 

Hij vraagt zich wel af of de teler deze investering kan 

milieuemissies niet uit het oog moeten verliezen. Op dit 

Tijdens de discussie met het panel van sprekers wordt ge

dat dit vooral te verklaren is uit de weersomstandigheden 

 

 voeding. In het OBO onderzoek is de voedingscomponent 

deze gegevens.

over hun gezondheid en die van hun kinderen. De ver

Waarom is er in het OBO onderzoek een strikte scheiding 

Dit was een gevolg van de formulering van de opdracht 

die weer is ontleend aan het advies van de Gezondheids

eenmaal tegenover elkaar staan. De overheid zou hierin 

onderzoek een aantal inzichten opgeleverd waarmee de 

omwonenden zich gesteund voelen.

Literatuur

mogelijke 

 


