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Protest tegen varkensfabriek naast Europees 
beschermde natuur in Maldegem 

 
 
Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en Partners 
Meetjesland en meer dan 20 buurtbewoners 
verenigd in een buurtcomité gaan in beroep 
tegen de uitbreiding van een industriële 
veehouderij. De megastal ligt vlakbij 
natuurgebied Burkel in Maldegem en wil haar 
veestapel meer dan verdubbelen. Om de 
stikstofuitstoot te reduceren, rekent het bedrijf 
enkel op onvoldoende betrouwbare technische 
maatregelen. En dat is een groot juridisch risico. 
Het is een nieuwe reminder aan de Vlaamse 
regering: maak vaart met een juridisch 
doortimmerd en degelijk stikstofplan. 
 
Van 4.000 naar 10.000 varkens 
Het landbouwbedrijf in kwestie wil de nakende afloop van zijn huidige vergunning aangrijpen om een 
fikse uitbreiding te laten vergunnen: van 4.000 naar bijna 10.000 varkens. Op een moment dat de 
Vlaamse regering naar een daling van de veestapel met -30% wil gaan, valt dat moeilijk te begrijpen. 
 
Op boogscheut van Burkel en Drongengoed 
De megastal bevindt zich op minder dan 200 
meter van Habitatrichtlijngebied en VEN-gebied 
(Vlaams Ecologisch Netwerk) en ligt naast het 
erkende natuurgebied Torrebos-Burkel van 
Natuurpunt, een westelijke uitloper van het 
Drongengoed. “De Europese topnatuur in dit 
gebied heeft vandaag al te maken met een sterke 
overschrijding van de kritische drempel voor 
stikstofneerslag,” aldus Koen Martens, voorzitter 
van Natuurpunt en Partners Meetjesland. 
 
Eenzijdige benadering 
Hoe kon de voorlopige vergunning voor een verdere uitbreiding van het industriële landbouwbedrijf 
er dan komen? “De vergunning werd door de provincie goedgekeurd op basis van beloofde reducties 
door stalsystemen met een verlaagde ammoniakuitstoot, zoals biologische luchtwassers. Het 
probleem is dat deze systemen vaak niet het gewenste rendement opleveren en eenzijdig focussen 
op de stikstofuitstoot,” zegt Martens. “Ze gaan dus voorbij aan andere belastingen op het milieu die 
zo’n forse uitbreiding met zich meebrengt. Denk maar aan de mesthoop en de impact daarvan op 
onze waterkwaliteit, en aan de impact van de toenemende grondwaterwinning.” Nochtans hangt ook 



de Europese Kaderrichtlijn Water als een tikkende tijdbom boven het hoofd van de Vlaamse regering. 
Volgens deze richtlijn moeten alle waterlopen en het grondwater tegen 2027 in goede toestand zijn, 
zowel op vlak van kwaliteit als kwantiteit. 
 
Gluren bij de buren: zo moet het niet 
“De Vlaamse regering moet vaart zetten achter haar stikstofplan en focussen op integrale 
maatregelen. Anders dreigen vergunningsaanvragen zoals deze in Maldegem schering en inslag te 
worden. In Nederland zorgde het vertrouwen in technische maatregelen ervoor dat het juridisch 
kaartenhuisje van het vergunningenbeleid in elkaar stortte - met een totale vergunningenstop als 
gevolg. Dat zorgt niet voor rechtszekerheid voor de landbouwer en vormt bovendien een aanslag op 
natuur en leefmilieu.” 
 
Geen band met de buurt 
Natuurpunt en het buurtcomité hebben ook bedenkingen bij de realisatie van een dergelijk 
grootschalig landbouwbedrijf en mestverwerkingsinstallatie in landschappelijk waardevol 
landbouwgebied. Koen Martens: “Niet alleen is het industriële landbouwbedrijf sterk storend in het 
waardevolle landschap, de link van het bedrijf met het omliggende landbouwgebied is nagenoeg 
nihil. Veevoeders en mest voor de mestverwerking worden aangevoerd. Twee derde van de 
verwerkte mest is niet-bedrijfseigen, aangevoerde mest. De varkens en het effluent van de 
mestverwerkingsinstallatie worden afgevoerd.” 
 
Kleinschalige landbouw ondersteunen 
De initiatiefnemers van het protest zijn van 
oordeel dat op deze locatie geen plaats is voor 
industriële landbouwbedrijven, wel voor 
familiale, grondgebonden landbouwbedrijven die 
afgestemd zijn op de waardevolle omgeving. 
Bovendien zorgt het bedrijf ook voor heel wat 
onaanvaardbare omgevingshinder die nog 
versterkt zal worden door de uitbreiding van het 
bedrijf. 
 
Het is nu aan de Vlaamse regering om de 
beroepschriften die werden ingediend te 
behandelen en een beslissing te nemen over de vergunningsaanvraag. 
 
De stem van de burger 
Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw en het buurtcomité Leefbaar Burkel roepen iedereen op 
om hun petitie voor een leefbaar Burkel te ondertekenen. Op die manier kan je je stem laten horen. 
Meer informatie op www.npmeetjesland.be/leefbaarburkel. 
________________________________________ 
 
Contactpersonen voor de pers 
Dirk Develter, Buurtcomité Leefbaar Burkel, develter.dirk@gmail.com, 0473 94 49 95 
Heleen De Smet, Bond Beter Leefmilieu, heleen.desmet@bblv.be, 02 282 17 22 
 
 
Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw is een erkende regionale natuur- en milieuvereniging en werkt in de tien 
gemeenten van het Meetjesland. Acht Meetjeslandse afdelingen van Natuurpunt en enkele andere Meetjeslandse natuur- 
en milieuverenigingen zijn aangesloten bij NPM. Ze helpen mee de natuur in onze streek te behouden en beschermen. Dat 
gebeurt onder meer via activiteiten, beheerwerken en projecten met gemeenten. Het driemaandelijks tijdschrift ‘Natuur en 
landschap Meetjesland’ informeert de leden. 
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