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Uitgangspunt

Niet wat wij vinden maar …

                         wat wij gevonden hebben

Kern: onderzoek, feiten

Doel: een duurzame landbouw: profit, planet, people

Voor onze kinderen, kleinkinderen en hun kinderen



Wie zijn wij?

• Groep Laarstraat, Vethuizen

• Groep Azewijn

• Groep Rafelder, Veldhunten

• Groep Azewijn-Rafelder-Ziek

• Groep Megchelen

• Groep Westendorp

• .. en nog 15 groeperingen in Gelderland



Hoe begon het?



Waar gaat het om? 



Brief namens 38 buren: 

“Gemeente Oude IJsselstreek wij willen praten over 

varkensbedrijf Berghseweg - Driekoningenweg.”

Brief uit nov 2012 is toegelicht en zou beantwoord worden:

moet nog steeds gebeuren



Niet gesaneerde vuilstortplaatsen

Onderzoek toont aan:

- De vuilstortplaatsen zijn ernstig 

verontreinigd

- Er is illegaal gestort

- Nr 4 is gesaneerd verklaard: 

zonder te saneren

4



Halseweg Westendorp: kippen bedrijf met veel te veel 

fijnstof 



Waar gaat het om?

• Intensieve veehouderijen van industriële grootte

• een varkensboer met 6000 varkens is 10 keer zo milieuvervuilend als een  

koeienboer met 150 koeien 

• en stinkt ook 10 keer zo erg

• en gebruikt veel te veel antibiotica (Nederland 5x zoveel als in 

Denemarken)



Gezondheidsaspecten van intensieve veehouderijen

• Resistentie voor antibiotica

• MRSA, Q-koorts, ESBL, EHEC

• Afrikaanse varkenspest

• Vogelgriep

• Z-ziekte 



Wat betekent het als de woning die je hebt 

overgenomen van je ouders op 200 meter van 

6205 varkens staat?

 



Deze bedrijven (A, B, C, D, E, F, G) bevinden 

zich in de onmiddellijke nabijheid van de 

woning van aanvragers (1,2,3,4,5,6) in 

tegenstelling tot het agrarische bedrijf aan de 

Maatweg 2. Het is dan ook geenszins 

aannemelijk dat (de toename van) 

stankoverlast wordt veroorzaakt door 

Maatweg 2. 

Bureau Maandag (ingehuurd door de 

Gemeente Montferland om de planschade te 

bepalen)



Er wonen veel burgers in het buitengebied



Ook sommige koeienboeren zijn niet gelukkig met de gang 

van zake



De intensieve veehouderij vreet milieuruimte

• Koeienboeren kunnen niet meer uitbreiden

• Er is te veel mest

• De natuurgebieden hebben daar last van

• Er dreigt derogatie verlaging: Europese wetgeving (lees: Nederland brengt veel 

te veel mest op zijn akkers en weilanden) 



Duurzaam betekent

• dat kringlopen gesloten dienen te worden

• de mest terug naar de plek waar het voer vandaan komt



SLBG

Van “not in my backyard”

Via “not in anybodies backyard”

Naar “sustainable farming” (duurzame grondgebonden landbouw) 

rekening houdend met je buren



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Duurzaam doen (website gelanceerd op 10-3-2014)

Al 86% van de Nederlanders is flexitariër en laat een of meer dagen per 

week vlees staan. Dat bespaart energie en is beter voor het milieu.



Duurzaamheid

• Profit

• Winst op lange termijn voor de ondernemer

• People

• Er worden geen gezondheidsrisico’s genomen 

• Planet

• Gronstoffen worden duurzaam gebruikt



Profit versus Planet

Van Doorn (voorzitter van de gelijknamige commissie) in het rapport: Alle 
vlees duurzaam

• de Nederlandse agrifood sector kan maar één kaart trekken: de 
duurzaamheidskaart wanneer we doorgaan met de manier van 
produceren zoals we dat nu doen dan hebben we vier aardes nodig; 
onze opdracht is om het met een halve aarde te doen de 
Nederlandse agrifood sector kan daar een wezenlijke bijdrage aan 
leveren en wel om twee redenen omdat dat maatschappelijk 
noodzakelijk is

• omdat dat ons enig economisch perspectief is om ons te 
onderscheiden in de wereld van de low cost producers zoals Brazilië 
en de Verenigde Staten. Dat spel winnen we nooit.



Uitgangspunten

Maximaal 5 odeur voor iedereen (die woont enwerkt) in het buitengebied 
(thans: tussen 5 en 35 odeur; meestal 14 odeur; aan te passen door 
Gemeente)

Ter toelichting thans:

- 2 odeur voor woonwijken (waar mensen wonen en werken)

- 5 odeur voor industrieterreinen (waar mensen werken)

GGD: hoger dan 5 odeur veroorzaakt stress 



Thans: de vervuiler bepaalt
Toekomst: de vervuiler betaalt

Controle door elektronische neuzen (e-noses)

- Door iedereen op elk moment uitleesbaar 

Thans:

buren klagen zaterdag 17.00 uur: HET STINKT VRESELIJK

Controleur / handhaver controleert dinsdagmiddag 14.00 uur en en 
constateert dat alle sytemen voldoen. 

De klacht wordt ongegrond verklaard.



Toekomst

E-noses stellen een te hoge stank vast:

Gedupeerden krijgen schadevergoeding



Vervolg website ministerie

De productie van eiwitrijke voedingsmiddelen kost veel energie. Vlees 
zorgt daarbij voor veel meer milieuschade dan plantaardige 
eiwitproducten. Voor de productie van 1 kilo vlees is 
bijvoorbeeld gemiddeld 5 kilo plantaardig materiaal 
nodig. Vleesproductie zorgt verder voor veel meer uitstoot van 
broeikasgassen, verzuring van de bodem en de lucht en voor 
dierenleed. Dat geldt ook voor vleesvervangers gemaakt van zuivel.



Waarom minder vlees eten?

- We eten 1,5 x de hoeveelheid eiwitten die we nodig hebben

- We zijn te dik

- De wereld kan het niet dragen

- Kringlopen dienen gesloten te worden

- De mest van de intensieve veehouderij  moet terug naar de plek waar het voer 

vandaan komt

- Soja uit Brazilie naar Europa, dan de mest uit Europa naar Brazilie 

- Alle onderzoeken wijzen uit dat dat niet kan



Om duurzaam te worden

Intensieve veehouderij in Europa moet met 40% krimpen om duurzaam 

te kunnen worden

In Nederland nog meer

Zie ook Tittonell:
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