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Geachte heer Verploegen, 
 
De afgelopen weken hebben wij op meerdere plaatsen in de gemeente Berg en Dal 
voorbeelden gezien waar bij het bewerken van landbouwpercelen de 
eigendomsgrenzen  niet worden gerespecteerd. 
 
Het gaat dan om het ploegen over de perceelsgrens en het spuiten met glyfosaat in 
de aanliggende percelen. 
 
Wij vragen u om uw leden, niet-leden en loonbedrijven in de regio op te roepen 
zorgvuldiger te werken en daardoor schade aan natuurgebieden, openbaar groen, 
wegen en wandelpaden te voorkomen.  
 
Wij baseren ons hier op een aantal voorbeelden in de gemeente Berg en Dal, maar 
weten dat deze praktijk ook elders voorkomt. 
 
Vanzelfsprekend is het juridisch onrechtmatig om door ploegen grond van een 
buurperceel “toe te eigenen” dan wel het gewas of de natuurlijke begroeiing daar te 
vernielen. Maar daar komt nog een andere aspect bij en dat is de teruggang van de 
biodiversiteit. Het gegeven van de sterke achteruitgang van de insectenfauna is alom 
bekend. In de intensief gebruikte landbouwpercelen is het voor insecten moeilijk te 
overleven. Daarom zijn perceelranden en bermen juist zo belangrijk.   
 
In de gemeente Berg en Dal voert onze vrijwilligersorganisatie LBG al meer dan 20 
jaar veel werk uit om de natuur te behouden en waar nodig te versterken, ondermeer 
als het gaat om overhoeken en kleine landschapselementen. Veel van deze 
terreintjes worden omgeven door agrarisch gebied en vormen voor insecten, 
reptielen, vogels en dassen een laatste refugium in een biologisch verarmd agrarisch 



gebied. Voor bijvoorbeeld de patrijs en de veldleeuwerik zijn de akkerranden 
essentieel als broedplaats. Het is bijzonder frustrerend om juist die akkerranden 
regelmatig door spuiten of ploegen vernield te zien worden. 
 
Hieronder vind u enkele foto’s van de plaatsen waar wij afgelopen weken 
geconstateerd hebben dat onnodig en onrechtmatig gespoten en geploegd is. Dit is 
een willekeurige greep uit een groot aantal plekken in de gemeente.  
 
Omdat dit probleem niet alleen agrariërs en natuurbeschermers aangaat zijn wij zo 
vrij geweest een afschrift van deze brief aan de gemeente Berg en Dal en aan het 
loonbedrijf Groesbeek te sturen. 
 
Wij vertrouwen erop dat u zich zult inzetten om dit probleem aan te pakken en hopen 
op korte termijn van u te horen hoe u dit denkt te doen. 
 
Indien nodig zijn wij graag bereid een en ander mondeling toe te lichten of 
anderszins van assistentie te zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J. de Valk 
Voorzitter 
Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal 
Postbus 26 
6500 AA Groesbeek 
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