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DIA 2 

‘Doordat de gemeente zulke plannen niet tegenhoudt zijn de bewoners genoodzaakt om zich te verenigen en tot actie over te gaan om hun leef-
omgeving te beschermen. Tot hoever die acties zullen gaan is nog gissen maar duidelijk is dat je de mensen niet voor de gek kunt blijven houden.’ 
 
Dit is een citaat uit een van de vele reacties die Stopdestank kreeg naar aanleiding van de plannen met betrekking tot Asvam. We kregen heel 
veel reacties. Maar liefst 2.200 handtekeningen (ik herhaal: 2.200) staan er onder de openbrief waarin we  onze volksvertegenwoordigers in 
de provincie en in de gemeente vragen de vestiging van Asvam te voorkomen.  
De groei van de intensieve veehouderij in de Peel zorgt voor steeds meer overlast. De volksgezondheid, de leefbaarheid en het milieu staan op 
het spel. De mensen komen in opstand. Vanavond hebben we het over Asvam maar zeker ook over de totaal uit de hand gelopen groei van de 
intensieve veehouderij hier. 
Ik ben Maria Berkers, voorzitter van Vereniging Stopdestank Deurne. 
Stopdestank bestaat volgende week twee jaar. We hebben nu 120 leden.  
In onze doelstelling staat dat we ijveren voor gezonde lucht, gezond water, gezonde bodem en gezond voedsel en dat we daarvoor alle legale 
middelen gebruiken. In dat kader voeren wij actie tegen de groei van de intensieve veehouderij.  
We richten ons niet op de agrarische sector maar uitsluitend op de politiek, onze vertegenwoordigers. Zij zijn verantwoordelijk voor wetten 
en regels en voor het handhaven daarvan. Stopdestank wil burgers een stem geven. 
Als bestuurders ons vragen mee te praten over inrichting van het buitengebied in de Peelregio, zijn we daar -samen met de andere milieu-
groepen in de Peel- toe bereid op één voorwaarde: er moet NU een stop komen op groei van het aantal dieren in de bio-industrie in de Peel.  
Zolang dat niet het geval is, richten we ons tot onze vertegenwoordigers; tot de mensen die door ons gekozen zijn. Zij moeten de kaders 
stellen. 
 
DIA 3 

U krijgt nu een paar dia’s te zien met statistieken en diagrammen. Als u niet alles kunt lezen omdat de letters en de getallen te klein zijn of om-
dat u te ver achter in de zaal zit, kunt u de staatjes bekijken op internet. We zetten ze deze presentatie op de website van Stopdestank.  
 
Het aantal dieren in de intensieve veehouderijen in de Peel (ZO Brabant en de Limburgse Peel) is de laatste 10 jaar met 25% gestegen.  
In totaal wonen er in de Peel nu ruim 33 miljoen bio-beesten. Dat zijn varkens, runderen, pluimvee, geiten, schapen, nertsen etc!  
Dat is twee keer zoveel als het aantal inwoners van Nederland. Onze buurman Venray spant de kroon met ruim 4 miljoen beesten. In Deurne 
komen we uit op 1,8 miljoen. Dat aantal stijgt nog steeds. 
 
DIA 4 
Afgezet tegen het aantal inwoners betekent dat, dat er in Deurne per inwoner 58 biobeesten  wonen.  
Nederweert en Someren voeren de Peellijst aan met 140 beesten per inwoner. 
 
DIA 5 

En hoe zit het dan met de varkens? 
In de Peelregio wonen 4,7 miljoen varkens. Ter vergelijking: In Nederland wonen ongeveer 16,8 miljoen mensen. 4,7 miljoen is ruim een kwart 
van 16,8 miljoen. Dat betekent dat er in de Peel één varken woont per 4 inwoners van Nederlanders. 
Weer is Venray kampioen met ruim 600.000 varkens.  
In Deurne woonden er in 2012 375.000 varkens.  
Van Asten wil aan de Snoertsebaan een bedrijf bouwen met een oppervlakte van 5 ha. Dat is de grootte van 10 voetbalvelden.  
Hij heeft een Milieu Effect Rapportage laten maken waarin staat dat hij 17.267 varkens wil houden: zeugen, gespeende biggen en mestvar-
kens. Biggen die gezoogd worden, worden niet meegeteld. Een zeug produceert jaarlijks zo’n 25 biggen.  
17.267 Varkens, hoeveel is dat?  
Het is moeilijk om je daarvan een beeld te vormen.  
Doe uw ogen dicht en stel u 17.267 varkens voor.  
Niet eenvoudig. 
 
DIA 6 

17.267 varkens…… Hoeveel is dat? 
17.267 varkens…… 
dat is ruim een half varken per inwoner van Deurne (van het kleinste kind tot de oudste inwoner) 
17.267 varkens…… 
als je die kop aan kont achter elkaar zet, heb je een rij van de markt in Deurne via Helmond naar Eindhoven 
17.267 varkens…. 
daarmee kun je helft van het PSV-stadion vullen 
17.267 varkens…. 
dat betekent een groei van het aantal varkens in Deurne met 5,2% 
 
DIA 7 

17.267 varkens, wat betekent dat? 
dat betekent elk jaar: 
- 10 miljoen kilo voer. Dat zijn ruim 333 bulkwagens van 30 ton; een rij van Deurne naar Liessel. 
- 30 miljoen liter water. In emmers van 10 liter een rij van 900 km; de afstand van Deurne naar Milaan 
- 20 miljoen liter mest. Als je die opslaat op de markt van Deurne staat er een laag mest van 10 meter hoog. 
 



 
 
 
DIA 8 

17.267 varkens en een mestvergister dat betekent per 24 uur een uitstoot van: 
- 30 kilo ammoniak 
- meer dan 1 kilo fijn stof (excl. vrachtverkeer) 
- 7,5 miljard stankeenheden 
En dan heb ik het in mijn hele verhaal nog niet gehad over de mestvergister.  
Hoeveel ammoniak en stankeenheden voor rekening van de mestvergister komen, weet ik niet.  
Wat ik wel weet is dat er veel ongerustheid bestaat over de veiligheid van deze chemische fabrieken. Ook bij deskundigen.  
Wat ik ook weet is dat die dingen stinken als de hel.  
Een tijd geleden was het Open Dag bij de mestvergister van Asvam in Horst. Peter, een ander bestuurslid van Stopdestank en ik zijn daar geweest. We waren 
het roerend eens: zo’n stinkerd willen we hier niet. Absoluut niet! 
 
DIA 9 
v. Asten wil bouwen aan de Snoertsebaan op een perceel schuin tegenover De Brink.  
Dat perceel is eigendom van de provincie Brabant. De gemeente Deurne heeft het in 2009 aan de provincie verkocht ‘ten behoeve van de ontwikkeling van het 
Landbouwontwikkelingsgebied’ zoals in de notariële akte staat.  
Het College van Deurne stelt de raad voor om de bestemming van het perceel te wijzigen zodat 2 bouwblokken voor intensieve veehouderij van elk 2,5 ha tegen 
elkaar aan komen liggen. Dan ontstaat een aaneengesloten bouwblok van 5 ha. , de oppervlakte van 10 voetbalvelden.  
Merkwaardig genoeg zegt het gemeentebestuur dat de Brink op termijn een recreatiebestemming krijgt.   
 
DIA 10   (bron foto’s: Tij Kools)   

Het perceel ligt ook vlak bij De Peel.  
De Peel is een Europees beschermd natuurgebied; een Natura-2000 gebied. Daar moeten we uiterst zuinig op zijn. De Peel hoort bij ons en bij onze geschiede-
nis; het is onze Peel.  
Maar de ammoniak die daar nu neerslaat is al veel hoger dan toegestaan. 
 Als Asvam toestemming krijgt voor een bedrijf aan de Snoertsebaan, zal Werkgroep Behoud de Peel zeker in actie komen.  En wij ook. 
 
DIA 11 

Bij dit plaatje hoef ik weinig te zeggen.  
Elke punaise is een bedrijf voor intensieve veehouderij.   
Aan alle kanten zijn de inwoners van Deurne ingesloten door intensieve veehouderijen; in Deurne Centrum, Zeilberg, Walsberg en St. Jozef maar ook in de 
kerkdorpen Liessel, Neerkant en Vlierden.  
Alle plattelandsgemeenten in de Peel kampen met een vergelijkbare dichtheid van intensieve veehouderijen.  
Onlangs hoorden we dat de provincie zoekt naar groeimogelijkheden voor de intensieve veehouderij in de Peel. Hoe gek wil je het hebben. 
 
DIA 12 

Tenslotte 
 
Niet alleen v. Asten maar ook bestuurders en politici beweren dat de vestiging van Asvam aan de Snoertsebaan een vervanging is voor het bedrijf met 12.500 
varkens in Helmond, dat moet wijken voor de uitbreiding van de woonwijk Brandevoort.  
Wij betwijfelen dat.  
We hebben zowel de provincie Brabant als de gemeente Deurne officieel gevraagd welke afspraken ze gemaakt hebben met Asvam.  
Het College van Deurne zegt dat hen geen afspraken bekend zijn.  
Uit het antwoord van Gedeputeerde Staten blijkt nergens dat de vestiging aan de Snoertsebaan een vervanging is voor het bedrijf dat moet vertrekken uit 
Helmond.  
Wat is er aan de hand? We hebben geprobeerd om dat uit te zoeken. Onze speurtocht leverde naast informatie ook veel vragen op.  
We vragen ons bijvoorbeeld af… 
- Is het waar dat Asvam in Sterksel (LOG Chijnsgoed) een varkensbedrijf met een oppervlakte van 8,5 ha gaat bouwen? 
- Is het waar dat Asvam daarvoor een bedrijf in Leende en het bedrijf in Helmond inlevert? 
- Is het waar dat v. Asten voor de verplaatsing van het bedrijf uit Leende een vergoeding gekregen heeft van de provincie en dat de gemeente Helmond        

v. Asten heeft uitgekocht? Zo ja, om welke bedragen gaat het dan?   
- Is het waar dat v. Asten grond in Sterksel bezit waarop hij van de provincie geen varkensbedrijf mag bouwen? 
- Is het waar dat de vestiging aan de Snoertsebaan een compensatie is voor het niet bestaande bedrijf in Sterksel? 
- En dus: is het waar dat de vestiging van Asvam aan de Snoertsebaan geen verplaatsing is van een bedrijf dat moet wijken voor een woonwijk  maar dat het 

hier gaat om een uitbreiding? 
 
Ik dank u wel. 
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