
 1 

VOORWOORD 
 

Dit is al weer de laatste editie van dit jaar waarin u wordt 
‘bijgepraat’  over ondernomen activiteiten en lopende zaken. 
Mogelijk wordt er een bezoek aan de Kerncentrale Doel 
georganiseerd, zie excursie. Over de plannen van het nieuwe 
kabinet m.b.t. natuur en milieu zal ik maar niets zeggen. En ik 
vond meneer Bleker nog wel zo’n aardige man! Enfin hopelijk 
waait het snel over. Ondanks de sombere vooruitzichten wenst 
het bestuur u goede feestdagen en een voorspoedig en 
gezond Nieuwjaar. 
 

Bert Zwiers, secretaris 
 
BRABANTSE WAL DAG 
  

Rob Hagemeijer nam dit jaar de honneurs waar en richtte onze 
stand in en nam ook de bemensing voor zijn rekening. Als 
publiekstrekker fungeerde een tuinfakkel die uiteraard stond 
voor de grote BASF-broer. De hele dag door was er óók voor 
onze boodschap belangstelling en waardering. Rob bedankt.  
De waardering daadwerkelijk omzetten in een lidmaat- of 
donateurschap was voor vrijwel iedereen nog een brug te ver. 
Ook een USB-stick met informatie en lespakket trok mensen 
nog niet over de streep. Vooral 'kijken,kijken, niet steunen'.  

        Brabantse Waldag 2010                                                         Foto: Erik Zwiers   
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EXCURSIE – KERNCENTRALE DOEL 
 

Hebt u altijd al graag eens keertje een kijkje willen nemen bij 
en in de KCD? Dan is dit uw kans. De centrale heeft 
aangeboden voor bestuur en belangstellende leden een 
excursie te verzorgen waarbij ook alle gelegenheid is al of niet 
kritische vragen beantwoord te krijgen. U kunt zich melden bij 
de secretaris: bertzwiers@kpnmail.nl telefoon 0164-613422. 
Als er genoeg belangstelling is zal een datum gepland worden. 
 
GELUIDOVERLAST 
 

De resultaten van het eigen onderzoek van Klaas Rosskamp 
dat wees in de richting van een bepaalde locatie op het BASF 
terrein, is besproken met milieudeskundigen van het bedrijf. 
Op het betreffende deel van de site staat een van de oudste 
productieunits voor kunstmest. Op basis van de eigen 
gegevens is men van mening dat hier de oorzaak niet kan 
liggen. Ook al omdat de overlast niet 'constant' ervaren wordt 
terwijl de unit volcontinu draait. Nu zegt dat niet alles omdat 
atmosferische omstandigheden van invloed zijn. Een argument 
dat de BASF ook voortdurend gebruikt. We hebben ook een 
onderhoud gehad met de RMD omdat met hen, in het kader 
van het Milieu Effect Rapport van de BASF, overleg was 
geweest over de grensoverschrijdende effecten. We hebben 
begrepen dat er pittige discussies gevoerd zijn. De stand van 
zaken nu, is dat de RMD, evenals Benegora en de DCMR 
(Rijnmond) adviseren zelf geluidmetingen te laten uitvoeren. 
De werkgroep, ingesteld door de gemeenteraad n.a.v. het 
belevingsonderzoek, heeft dit advies inmiddels overgenomen. 
Benegora heeft de RMD aangeboden naast de metingen ook 
een 'menselijk luisternet' op te zetten. Als u interesse hebt kunt 
u dit bij de secretaris kenbaar maken.   
 
LUCHTKWALITEIT 
 

We ontvingen van de provincie het rapport met de resultaten 
van een jaar meten in Ossendrecht. De gegevens zijn 
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voorzover mogelijk ook vergeleken met het station in 
Huijbergen. Zodra alle meetgegevens van een aantal Vlaamse 
meetpunten definitief zijn zal daarmee ook nog een 
vergelijking gemaakt worden. De in Ossendrecht gevonden 
waarden zijn binnen de normen. Als de totale analyse bekend 
is komen we er graag nog eens op terug. 
 
KLACHTEN 
 

Hebt u overlast van geluid of stank of een andere milieuklacht, 
denk dan niet er is toch niets aan te doen, maar meldt uw 
klacht bij de Regionale Milieudienst (RMD) 0165-559850 of de 
provinciale klachtenlijn 073-6812821. Dit kan 24 uur per dag. 
Voor vliegtuiglawaai heeft de SP de website vlieglawaai.nl 
geopend. De site geeft een goed overzicht waar er geklaagd 
wordt maar, áls u daar een klacht meldt, vergeet dan niet óók 
de RMD of het provinciale nummer te bellen.  
 
AUGUSTAPOLDER 
  

Begin november zijn we voor de 4de en naar we aannemen, 
laatste keer bij Raad van State geweest. Onze steun en 
toeverlaat in dit dossier, Wim de Haan, had toch weer kans 
gezien aan alle argumenten die in de afgelopen 5(!) jaar al 
aangevoerd zijn, nog weer nieuwe in te brengen. De uitspraak 
verwachten we nog voor de kerst. 
Bergen op Zoom is bezig met het opstellen van een 
Structuurvisie 2030. Uit de 'Nota van uitgangspunten' bleek dat 
m.b.t. de woningbouw het beleid gewijzigd wordt. Het aantal 
nog te bouwen woningen wordt (eindelijk) naar beneden 
bijgesteld. We hebben al vaak aangegeven dat de plannen 
veel te ambitieus waren, landelijke en provinciale prognoses 
spraken duidelijke taal.  
Het plan 'Bergse Haven' (het laatste woord is er nog niet over 
gezegd) wordt flink kleiner en ook in 'de Schans' in Halsteren 
worden een 200-tal woningen niet meer ingepland. We hebben 
dit nieuws aangegrepen om de Raad schriftelijk te vragen af te 
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zien van de woningen in het zuidelijk deel van de 
Augustapolder en het inmiddels mooi ontwikkelde dal van de 
Molenbeek ongemoeid te laten. Vanaf de Markiezaatsweg 
heeft men een prachtig zicht op één van de weinige beekdalen 
in West Brabant. Een prachtige invulling van het 'integratie 
stad-land beleid'. 

Zuidelijk deel Augustapolder -  niet meer aankomen                                       Foto: Bert Zwiers                     
 
ZEEBRANT – Ruimtelijke visie 
  

De stroom rapporten die op één of andere manier iets zeggen 
en voorstellen over de ontwikkelingen in onze regio was voor 
ons aanleiding de milieuclubs bijeen te brengen. Omdat veel 
rapporten zich vooral focussen op infrastructuur en 
economische ontwikkelingen is het de hoogste tijd de andere 
waarden aan te geven in het gebied van Goes tot Breda en de 
aangrenzende Vlaamse regio. De urgentie werd eens te meer 
duidelijk toen we hoorden dat de CdK Wim van de Donk een 
conferentie ging beleggen om als West-Brabant zelf het 
voortouw te nemen omdat anders anderen dat voor de regio 
gaan doen, lees m.n. Rotterdam en Antwerpen. Toen ons 
bleek dat geen enkele professionele milieuvereniging 
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uitgenodigd was, hebben we de BMF gevraagd er voor te 
zorgen alsnog een voet tussen de deur te krijgen. Gelukkig 
reageerden de CdK en burgemeester Peter van der Velden 
positief, die kant van de medaille was even vergeten en de 
BMF was alsnog welkom, graag zelfs! Dat 'we' in eerste 
instantie vergeten waren is op zich is al veelzeggend. De 
update van onze visie, die door reorganisatieperikelen wat 
vertraging opliep, heeft nu prioriteit. Voorjaar 2011 moet er een 
kort en bondig stuk, visueel ondersteunt met een kaart, 
gepresenteerd kunnen worden. Een eerste sneuveltekst, ofwel 
concept, is geproduceerd. Als u daarin geïnteresseerd bent en 
wellicht ook mee wilt denken, de gegevens staan op 
www.benegora.nl. U bent van harte uitgenodigd. 
 
INTENSIEVE VEEHOUDERIJ 
  

Bremweg 
Het bedrijf aan de Bremweg (in het bos achter OLV-ter Duinen) 
gaat verhuizen naar de polder. We hebben ons niet in de 
milieuvergunningsprocedure gemengd omdat de vrijkomende 
locatie teruggegeven wordt aan de natuur en onderdeel wordt 
van Grenspark+. Opstallen worden niet omgetoverd tot 
caravanstalling of iets dergelijks maar afgebroken. Het is 
overigens het beste van twee kwaden want het betreft nog 
steeds een dieronvriendelijk bio-bedrijf.  We zullen de 
bouwvergunning wel goed gaan bekijken op duurzaamheid en 
landschappelijke inpassing.  
 

Grindweg 
De stankoverlast van het bedrijf aan de Grindweg duurt 
onverminderd voort. Bewoners aan de Grindweg gaan nog 
regelmatig bijna over hun nek en ook in Woensdrecht is het 
bedrijf soms te ruiken. Het voor de gemeente gemaakte 
deskundigenrapport heeft een aantal onvolkomenheden 
geconstateerd die het bedrijf moet aanpassen. Na driekwart 
jaar hebben we maar weer eens gerappelleerd want we 
hebben er in de Woensdrechtse Bode nog niets van gezien. 
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Bedoelde aanpassingen hebben overigens geen relatie met de 
stankproblematiek. Om dát probleem echt op te lossen, zullen 
luchtwassers geïnstalleerd moeten worden. En dat kost 
centjes en zal dus nog wel even duren. 
 

Weg naar Wouw 
Nu eens even wat anders dan varkens, namelijk kippen. Het 
bedrijf in Huijbergen aan de Weg naar Wouw, vlak voor de 
kruising met de Bergse Baan, wil van zo'n 82.000 leghennen 
uitbreiden tot, schrik niet, ruim 107.000 dierplaatsen. Motief 
onder andere: verbetering dierenwelzijn! Op grond daarvan 
mag echter alleen de ruimte toenemen en niet het aantal. 
Maar, en nu wordt het een beetje ingewikkeld, het bedrijf 
overschrijdt met het huidige aantal dieren de geurnorm 1.5 
keer. In de nieuwe situatie kan, met het huidige aantal dieren, 
voldaan worden aan de norm. Als beloning mag de helft van 
de verbetering weer gebruikt worden om het aantal dieren uit 
te breiden. Per saldo betekent dat dus dat de norm niet meer 
met 50%, maar nog maar met 25% overschreden wordt! Zo los 
je problemen op en wordt het een voorrecht om naast de 
scharrelkippen te wonen! 
De gevraagde bouwblokvergroting was buiten alle proporties 
en regels en is door ons, samen met Namiro,  aangevochten. 
Ook de provincie had een zienswijze ingediend. Het bouwblok 
is in een vernieuwde aanvraag teruggebracht tot de maximaal 
toegestane 1.5ha, en de gemeente heeft het verzoek 
gehonoreerd. Na juridisch advies hebben we besloten, weer 
gezamenlijk, beroep aan te tekenen bij Raad van State. In 
onze ogen is de locatie niet duurzaam en ook moet er aan de 
Natuurbeschermingswet getoetst worden. Eerlijkheidshalve 
moeten we tot onze schande opbiechten dat we de in de 
vakantieperiode ter inzage gelegde aanvraag milieuvergunning 
hebben gemist, die is dus nu inmiddels verleend potverdorie.  
 

Kiloknallers 
 Onze open brief aan Provinciale Staten, ZLTO en JUMBO om 
bij de aanpassing van het beleid een stap verder te gaan en te 
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kiezen voor kwaliteit, dierenwelzijn en regionalisering, heeft PS 
niet kunnen overhalen. Een andere belangrijke partij, de 
landbouworganisatie ZLTO, heeft met een uitgebreide brief 
gereageerd. Men was juist in de fase van afronding van de 
visie voor de komende 10 jaar. Een aantal interessante zinnen 
uit de brief willen we u niet onthouden. 
  

“ZLTO kiest in haar visie op de toekomst zonder twijfel voor 
verduurzaming van de land- en tuinbouw. Dat doen we vanuit 
een intrinsieke overtuiging. We zijn ons bewust van de 
signalen uit de samenleving, die van ons als 
producenten.....ingrijpende keuzes en flinke stappen 
vragen....” 
“We kiezen in onze visie niet voor schaalvergroting maar voor 
bedrijfsontwikkeling langs de meetlat 'eigenschaligheid'. Dat 
wil zeggen dat de schaal …......moet passen bij zijn kansen op 
de afzetmarkt”.  
“De afzetmarkt (de winkelketens en hun inkooporganisaties) 
voor voedsel zal steeds nadrukkelijker de komende jaren 
dicteren aan welke voorwaarden de productie moet voldoen. 
Kwaliteit zal één van de eisen zijn, maar ook de eisen aan 
welzijn, gezondheid, milieu en veiligheid stellen onze leden 
...voor aanpassingen en investeringen.... Dat kost tijd.....We 
zullen zeker onze kansen pakken en zeker ook zelf kansen 
gaan creëren....”  
   

Uiteraard wordt ook een gevoelig punt aangegeven: de 
vergoeding, wat wil de consument betalen voor duurzaam 
geproduceerd voedsel. De ZLTO stelt dat het echter nooit een 
argument zal zijn geen stappen naar verduurzaming te doen. 
Maar een dilemma is het: de kosten gaan voor de baat! Niet 
meer dan logisch, in onze open brief hadden we al 
aangegeven dat we voor een eerlijk en heerlijk stukje vlees 
wat over moesten hebben. Tot slot doet de ZLTO een beroep 
elkaar te “ontmoeten op het thema 'gezamenlijke 
verantwoordelijkheid', met respect voor ieders rol”. Een 
uitdaging die we milieubewegingbreed moeten aangaan en 
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ons belang is niet alleen verduurzaming maar ook de open 
ruimte. Door regionalisering wordt de afstand producent – 
consument kleiner en het belang van de landbouwfunctie 
groter en zichtbaarder. Dat kunnen we goed gebruiken om in 
onze ZeeBrAnt regio een groenblauwe long te behouden en 
een industriële randstad te voorkomen. Persoonlijk kunnen we 
direct al beginnen: kies zo mogelijk voor streekproducten, voor 
biologisch, scharrel, vrije uitloop etc. en wat minder vlees op 
het menu, en laat het vlees dat u eet diervriendelijker ‘gepro-
duceerd’ zijn. Dit is een mooi bruggetje naar Albert Heijn. 
 

ALBERT HEIJN 
 U hebt het vast gelezen in de krant: Albert Heijn stopt met 
regulier varkensvlees. Het totale assortiment varkensvlees 
gaat bestaan uit tenminste één ster van het Beter Leven 
Kenmerk. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking. Het 
Brabantse bedrijf VION heeft samen met de Dieren-
bescherming en AH dit project opgezet. De dieren worden niet 
meer gecastreerd, hebben wat meer ruimte en een 'speeltje' 
en krijgen duurzame soja te eten. Biologisch is het nog niet 
want vrije uitloop is er nog niet bij. De ruimte, een vierkante 
meter per varken, is ook nog niet echt spectaculair maar, en 
dat zeggen we de Dierenbescherming na, je moet ergens 
beginnen. Deskundigen uit de sector spreken zelfs van een 
revolutie. We zijn benieuwd wat JUMBO en de andere supers 
gaan doen. Die kunnen en moeten o.i. een belangrijke rol 
spelen omdat de overheid het vooralsnog af laat weten.  
 

Rol overheid 
“Nederlanders eten gemiddeld ruim 43 kilo vlees per jaar. Dat 
moet minder, maar dat gaat niet zonder dat de overheid daar 
harder aantrekt. Minder vlees eten gaat niet vrijwillig.” Aldus 
een artikel in Trouw, dinsdag 20 juli j.l. Hieronder een 
samenvatting van het artikel van Ingrid Weel. 
 

Het ministerie van landbouw, natuur en voedselveiligheid 
(LNV) heeft Jan Staman van het Rathenau Instituut en filosofe 
Marjan Slob, voor intern gebruik een essay laten schrijven 
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over de de ethische vragen die het ministerie kan verwachten 
over voedsel. Zij stellen “Burgers voorlichten over de 
consequenties van hun eetgedrag, een tactiek waar de 
overheid nu voor kiest, is duidelijk niet voldoende.” en zeggen 
in hun essay dat voor 'een soort zacht paternalisme' gekozen 
kan worden. Dat maakt het burgers makkelijker gezonder en 
duurzamer te eten. “Keuzes moeten niet worden opgelegd of 
uitgesloten, maar voor de hand liggend worden gemaakt. Dat 
is een strategie die marketing deskundigen al decennialang 
met succes volgen.” Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) 
van de Wageningse Universiteit onderschrijft deze aanpak 
maar pleit in het recente rapport 'Vleesminnaars, 
vleesminderaars en vleesmijders', ook voor goede voorlichting. 
Staman en Slob denken dat een campagne alleen niet genoeg 
is en ze begrijpen niet dat de overheid geen hardere middelen 
inzet. Dat doet ze immers wel meer, denk aan het verplichten 
van autogordels en het rookverbod. Maar als het om het 
herstructureren van de voedselmarkt gaat wordt altijd 
verwezen naar de vrije markt en de consument. Dat kan 
volgens Staman en Slob niet langer. De vraag is voor hen niet 
óf maar hoe de overheid in de voedingsmarkt zal 
interveniëren. Als LNV haar doelstelling, over 15 jaar mondiaal 
koploper te zijn op het gebied van duurzaam voedsel, waar wil 
maken zal ze wel moeten. Het LEI wijst er nog op dat burgers 
zich bewust zijn van de kleine rol die ze als individu spelen.  
 

Goede voorlichting is nooit weg maar een 'soort zacht 
paternalisme' spreekt ons wel aan. Dat het roer om moet in de 
bio-industrie is toch inmiddels wel duidelijk. De effecten op de 
volksgezondheid kunnen niet meer ontkend worden. Wat denkt 
u van: 'Hormoonvlees', MRSA-bacterie, Q-koorts en antibio-
ticaresistentie. Dat spreekt toch voor zich, en dan hebben we 
het nog niet over dierenwelzijn gehad. Zolang  de overheid het 
laat afweten en geen pact sluit met de sector moeten we maar 
hopen dat het bedrijfsleven het voortouw neemt. Hopelijk 
slaagt het initiatief en volgen er meer.   
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DUURZAME ONTWIKKELING 
 

Het begrip werd in 1987 door de VN-commissie Brundtland 
gedefinieerd: “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die 
aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen 
van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te 
voorzien, in gevaar te brengen.”  
Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal 
evenwicht tussen ecologische, economische en sociale 
belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, 
economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan 
een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed 
functionerende ecosystemen zijn duurzaam. 
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Wat goed is komt snel, hoop je dan. Dat het niet altijd en voor 
alles opgaat geldt helaas ook voor het begrip duurzame 
ontwikkeling. Maar als je je realiseert dat het een geweldig 
prestatie is zoiets in een VN-resolutie aangenomen te krijgen 
en dat het wereldwijd uitgerold moet worden, dan valt het 
misschien nog mee. En het is ook niet alleen kommer en kwel. 
In Brabant kennen we het Telos model al 11 jaar en 'Duurzaam 
Ondernemen' en 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' 
(MVO) zijn niet alleen maar kreten meer. De slimmerikken 
hadden al snel door dat het mes aan twee kanten snijdt. 
AkzoNobel, DSM, Philips, KLM scoren al jaren uitstekend in de 
Dow Jones Duurzaamheids Index; zijn in hun sector zelfs vaak 
de beste. Unilever heeft recent besloten in 10 jaar de CO2 
uitstaat te halveren, productieprocessen te optimaliseren en  
eisen te stellen aan hun leveranciers (ketenverantwoor-
delijkheid). Fair trade gaat ook steeds meer voorstellen. Alle 
chocoladeletters zijn in NL van de 'goede' cacao. Verkade is 
voor haar repen ook helemaal om. Een derde van de  Douwe 
Egberts koffie en thee in NL is van 'eerlijke bonen en blaadjes', 
in 2015 moet het aandeel 80% zijn. Etc. etc.  
 

HUICHELAARS 
  

Onlangs werden we getriggerd door het VRT-journaal. Grote 
energie-intensieve bedrijven hebben de politieke campagne 
mede gefinancierd van Amerikaanse senatoren die tegen 
klimaatbeleid zijn en het klimaatprobleem ontkennen. Via 
Natuur en Milieu kwamen we bij een rapport uit van Climate 
Action Network Europe (CAN-Europe), de koepelorganisatie 
van Natuur en Milieu in Brussel.  
Op basis van het bewijs in de 'Open Secrets database' van de 
federale verkiezingscommissie is een antiklimaat lobby-
programma van Europese bedrijven opgespoord. Een aantal 
bedrijven die we hier in de buurt goed kennen en die zich laten 
voorstaan op hun 'groene' beleid, prijken ook op de lijst. In 
Europa verzetten ze zich tegen forse reducties met het 
argument dat eerst Amerika ook mee moet doe. Tegelijkertijd 
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steunt men Amerikaanse senatoren die Obama's klimaatbeleid 
willen frustreren. Het zijn de Europese  bedrijven: BAYER, 
BASF, SOLVAY, LAFARGE, BP, EON, GDF/SUEZ en 
ARCELOR-MITTAL. De grootste schuivers zijn BAYER met $ 
121.400 en BASF met $ 75.500. In totaal werd door de 
Europese bedrijven $ 240.000 gedoneerd. Voor de dubbele 
moraalridders peanuts natuurlijk maar als we voor iedere 
dollar een ei of tomaat mogen gooien dan zijn het er toch een 
hele boel. Maar dat kan alleen maar virtueel meer.  
Natuur en Milieu heeft de Nederlandse en Europese branche-
organisaties opgeroepen om in krachtige en in heldere 
bewoordingen afstand te nemen van de acties van de 
betrokken bedrijven. Ook is hen gevraagd een richtlijn op te 
stellen die hun leden vraagt zich te onthouden van steun aan 
antiklimaat lobby wereldwijd. Een reactie daarop hebben we 
nog niet gezien.    
 
WEBSITES 
  

Een jaartje geleden werd de naam van onze site gepikt. 
Verkopen lukte kennelijk niet want we kunnen er nu weer 
gewoon over beschikken. Benegora is dus weer te vinden 
onder: www.benegora.nl   
De website van de Stichting Brabantse Wal is weer alleen van 
en voor de stichting. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt 
om de site te vernieuwen. Het adres is ongewijzigd: 
www.brabantsewal.nl . Onze inspanningen om de BW te 
promoten hebben wel zoveel effect gehad dat in menig 
websiteadres brabantsewal is opgenomen. Men is trots 
geworden op 'diejen hooop zaaand'. En terecht! 
   
WANDELGIDS 
  

De door de St. BW uitgegeven wandelgids is geheel ver-
nieuwd. De 4de druk bevat nu 7 eigen wandelingen en 3 van 
andere bedenkers. Het fraaie boekje is te koop bij de VVV, 
boekhandels, campings etc. maar natuurlijk ook, en liever nog, 
bij de aangesloten verenigingen zelf! Het kost € 9,95  


