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We wensen u mooie feestdagen.
Een waardevol en vredig nieuw jaar
waarin we onze idealen dichterbij brengen.
Samen… in ons eigen belang.
Bestuur Stopdestank
‘Klimaatactie is een heilige opdracht’
Paus Franciscus

Inleidingen door dr. Floor Haalboom en drs. Dick Veerman

Netwerkbijeenkomst in Deurne druk bezocht
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Op woensdag 29 november 2017 organiseerden Stopdestank, het Brabants Burgerplatform Minder Beesten, het Platform Limburg Gezonder en Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland een netwerkbijeenkomst in Zalen v. Bussel in
Deurne. Historica dr. Floor Haalboom en hoofdredacteur Foodlog drs. Dick Veerman hielden een inleiding. Er waren zo’n 140 mensen aanwezig. Nieuwsuur
maakte opnames.
Economie weegt zwaarder dan volksgezondheid
Dr. Floor Haalboom is historica en onderzocht het beleid betreffende de
verhouding tussen economisch belangen en volksgezondheid. Ze deed dit
aan de hand van het beleid van de overheid in geval van vier zoönosen
(ziekten die van dieren overgaan op mensen). Uit haar onderzoek blijkt
dat economische belangen altijd zwaarder wegen dan die van volksgezondheid; vroeger en nu nog steeds. http://bit.ly/2x7WJY5
Over tien jaar 50 tot 70 procent minder vee

Volgens drs. Dick Veerman krimpt de Nederlandse veestapel de komende tien jaar
met 50 tot 70%. Op kostprijs kan de Nederlandse veehouder volgens hem de slag
met het buitenland niet winnen. Een fors bedrag aan leningen dat uitstaat in de Nederlandse veehouderij kan niet meer worden afgelost. Tussen de tien en twintig
miljard euro moet worden afgeschreven. Dit verlies zal moeten worden genomen
door de ondernemers en de banken. https://www.foodlog.nl/

Aantallen dieren in de gemeente Deurne
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Veestapel Deurne omgerekend per inwoner
In Deurne wonen 32.000 mensen

Voor elke inwoner telt Deurne
14 varkens

62 stuks pluimvee

1,5 rund

2 overige dieren
(1,3 nerts; 0.3 konijn; 0,3 geit – schaap - paard)

Landbouwdieren in Deurne produceren jaarlijks 618 miljoen kg mest.
Dat is ruim 19.000 kg per inwoner.
In bulkwagens van 30 ton betekent dat elk jaar een rij van circa 420 km;
de afstand over de weg van Deurne tot bijna in Parijs.

Word lid van Stopdestank
Samen………in je eigen belang
Jaarlijkse contributie: individuele leden 10 euro;
gezins- en jeugdleden 5 euro.
Meld je aan via stopdestank@gmail.com of www.stopdestank.nl
Stopdestank krijgt geen subsidie. Donaties zijn van harte welkom.
Rekeningnummer: NL46 TRIO 0198 4191 12 t.n.v. Stopdestank
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Op 19-12 in de Raad

Vaststelling Derde herziening Bestemmingsplan
Buitengebied Deurne
Over het raadsvoorstel tot vaststelling van de Derde herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied wordt op 19 december in de raad besloten. De vergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis aan de Markt en is openbaar.
Kleiner Primag
Een van de opvallende verschillen met het
ontwerp bestemmingsplan is de omvang
van het Primag. Het gebied ten noorden
van de N270 is geen onderdeel meer van
het Primag. Stopdestank heeft in haar
zienswijze aangedrongen op verkleining
van het Primag, voor een deel is daar nu
aan tegemoet gekomen.
Het bestemmingsplan is ook aangepast
aan de (rechtstreeks) geldende bepalingen uit de Verordening ruimte NoordBrabant zoals deze op 15 juli 2017 in werking is getreden. Onderdeel hiervan is de
Stalderingsregeling.
Documenten Derde herziening: website gemeente Deurne https://goo.gl/wJ4d86

Wist u dat….
˗

Nieuwsuur op 2 december 2017 een reportage
uitzond over intensieve veehouderij in
Deurne? http://bit.ly/2Bw4Zzt

˗

NRC een opzienbarende reportage maakte
over mestfraude in oost-Brabant en noordLimburg? http://bit.ly/2miklVU

˗

in de reportage ook bedrijven in Deurne genoemd worden? http://bit.ly/2zBqDCK

˗

de Rabobank mestfraudeurs financiert? (NRC
10 november 2017)

˗

er ook advocaten zijn die een dubieuze rol spelen? (NRC 10 november 2017)

˗

minister Schouten geen geld beschikbaar stelt voor extra inspecteurs?

˗

ze wel geld uittrekt voor ontwikkelen van varkensvleesconcepten en mestvergisters?

˗

mestfraude volgens het waterschap een van de veroorzakers is van de slechte waterkwaliteit in Brabant en Limburg?

˗

het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi nauwkeurig de vervuiling op aarde meet?

˗

de vervuiling in oost-Brabant en noord-Limburg ernstig is (zie plaatje)?

˗

er agrariërs zijn die beweren dat de vieze lucht van
het verkeer en de industrie over Brabant waait en
dat boeren daar onterecht de schuld van krijgen?
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Voor uw agenda
Landbouwdebat Deurne op 19 maart 2018

Aan wie vertrouwt u de toekomst van Deurne toe?
Op woensdag 21 maart a.s. kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Die raad bepaalt de
komende vier jaar namens alle inwoners de toekomst van Deurne. Stopdestank organiseert
op maandag 19 maart een landbouwdebat met de lijsttrekkers van alle Deurnese partijen.
In de ledenbrief van februari a.s. informeren we u uitgebreid over het programma. Schrijf
de datum alvast in uw agenda.
19 maart 2018
Zalen v. Bussel
St. Jozefstraat 77 Deurne
Aanvang 20.00 uur

Bijlage

Mestfraude in Noord-Brabant en Limburg maakt omwonenden ziek

De ophoping van enorme hoeveelheden mest in Brabant en Limburg bezorgt omwonenden longklachten. Huisartsen die ervoor waarschuwen, hebben het niet gemakkelijk, vertelt een van hen.
De mestfraude in Oost-Brabant en Noord-Limburg, die aan het licht kwam door onderzoek
van NRC gaat over miljarden kilo’s mest. Over kippenmest, varkensmest, koeienmest. Er wordt 16,5
miljard kilo mest per jaar geproduceerd in de regio. De misstand gaat niet alleen om geld, ook niet
alleen om de bodem die verzuurt. Er worden ook mensen ziek van. De ammoniakdampen uit de mest
vormen kleine stofdeeltjes in de lucht. Samen met het fijne stof dat wegwaait uit de stallen, veroorzaakt het allerlei longklachten. In het Brabantse en Limburgse gebied vol vee hoesten mensen meer,
ze hebben meer longontstekingen en minder sterke longen dan mensen elders. Die conclusie trokken
onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu afgelopen zomer, toen ze het
lijvige tweedelige onderzoek Veehouderij en gezondheid omwonenden afrondden.
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De Brabantse huisarts Jan Hoevenaars uit Elsendorp,
een dorp midden in de Peel, was een van de eersten die
herkenden dat de Nederlandse veehouderij ziektes veroorzaakt. Epidemiologen gebruikten zijn gegevens voor
studies. Uiteindelijk kwamen ze in het grote RIVM-rapport terecht. 38 jaar hield hij praktijk tussen de veeboeren. „Stallen met varkens, dicht op elkaar. Stallen met
kippen, stallen met koeien, en in onze gemeente ook
nog heel veel nertsen”, vat Hoevenaars samen. Sinds
zes jaar is hij met pensioen, maar hij is nog altijd bijna
dagelijks met het onderwerp bezig.
Wat zag u bij uw patiënten?
„Ik zag veel meer mensen die hoestten of luchtweg-infecties hadden, en dat kon ik niet verklaren.
En patiënten die een longaandoening hebben, voelden zich in mijn praktijk zieker dan elders in Nederland. In 2000 ben ik met registreren begonnen, toen zag ik de verschillen. In Duitsland was al
eerder onderzoek gedaan. Daaruit bleek al dat mensen die daar werken in de intensieve veehouderij,
en omwonenden, een verminderde longfunctie hebben. Ik ben met mijn gegevens naar de GGD
gegaan. Uiteindelijk konden we het verband leggen.”
Waardoor ontstaan de longproblemen?
“Door fijn stof en ammoniak in de lucht, uit de veehouderij. Er is hier in 2008 een ‘geurbelevingsonderzoek’ gedaan. Heel veel mensen ervoeren overlast. Van mestlucht, vieze lucht. Boeren en lokale
bestuurders zeiden dat dat niets met de longklachten te maken had, dat het ‘allemaal beleving’ was.
Maar die vieze lucht die je ruikt, schaadt ook je longen. Het mestprobleem is gigantisch hier. Door
de mest staan er geen paardenbloemen in de wei en zijn er geen molshopen.”
Hoe reageerde het dorp op de gezondheidsrisico’s?
„Tegenwoordig is het rustig, er wordt niet veel over gepraat. De huisartsen van nu willen zich er niet
te veel mee bemoeien, want het wordt je niet in dank afgenomen. Je schept een kloof tussen boeren
en burgers. Je bent… aangeschoten wild, al is dat misschien wat sterk uitgedrukt. Maar je krijgt een
heleboel over je heen. Dat ervaar ik nog steeds.” Jan Hoevenaars staat niet te trappelen om erover
te vertellen. „Een auto die flink bekrast wordt. Bedreigende telefoontjes over mijn kinderen en kleinkinderen.” Vorig jaar werd Hoevenaars ook geïntimideerd door een CDA-raadslid, tijdens een informatieavond in het gemeentehuis van Bergeijk. Brabantse media berichtten erover. „Hij heeft zijn
excuses aangeboden, zand erover. Ik ben het nooit uit de weg gegaan. Voor mij staat de gezondheid
van de mens voorop - en van de dieren. Het zijn niet alleen longproblemen. Tien jaar geleden werd
bekend dat hier veel MRSA voorkomt, een antibiotica-resistente bacterie. En een collega van mij, die
in een dorp vlakbij de Belgische grens werkt, maakt zich zorgen over een toename van de leverziekte
hepatitis E (die kan veroorzaakt worden door een varkensvirus, red.). Maar huisartsen vinden het
moeilijk om zich uit te spreken. Sommigen zien hun patiënten weglopen.”
Hebben vooral omwonenden meer kans op ziekte?
„Nee. Dat merkten we door de Q-koorts, in 2007. Er
werden mensen ziek van die bacterie, terwijl ze bij wijze
van spreken nooit een geit hadden gezien. Toen groeide
het besef dat ook mensen verderop ziek konden worden:
de bacterie verspreidt zich via fijn stof in de lucht. Inmiddels weten we dat er twee oorzaken zijn van longziekten : ‘primair fijn stof’ dat direct uit de stallen komt.
En ‘secundair fijn stof’. Dat ontstaat uit ammoniak, door
chemische reacties in de lucht. Dat secundaire fijnstof
verspreidt zich over een veel groter gebied. Uiteindelijk
zal ook de rest van Nederland problemen krijgen door
de intensieve veehouderij in het zuidoosten van Brabant.”

infografic Sandra de Haan

Wat adviseerde u uw patiënten?
„Je kunt niets adviseren. Het zijn enorme stallen, en ook mensen die verderop wonen hebben er last
van. En mensen gaan hierom niet verhuizen, het is geaccepteerd. Je zet de ramen niet meer open.
En de was hangt binnen te drogen.”

NRC
11 november 2017
Hester van Santen
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