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De omwonenden van een landbouwbedrijf aan de Sint- Lenaartseweg in Loenhout zagen weinig 
problemen in de aangekondigde uitbreiding naar een mestverwerkingsbedrijf. Maar één jaar na de 
opstart zorgt de fabriek voor geur- en andere hinder, tot ergernis van de buren.  
 
"Omdat de meesten in deze buurt actief zijn in de landbouw, weten wij dat mestverwerking 
noodzakelijk is. Toen we vier jaar geleden een brief kregen dat er een mestverwerkingsbedrijf zou 
komen, was er weinig protest", licht een buurvrouw toe in de Gazet van Antwerpen. "Maar kort na 
de opstart in het najaar van 2005 begonnen de problemen". 
 
De buurt kreeg af te rekenen met zware geurhinder, veroorzaakt door slechte filters en poorten die 
open moeten blijven omdat vrachtwagens niet volledig in de loods kunnen. "Hoewel de 
bedrijfsleider ons een beperkt aantal transporten beloofde, tellen we nu soms vijftien vrachtwagens 
per dag. Dit maakt de verkeerssituatie op de Sint-Lenaartseweg, waar geen fietspad is, nog 
gevaarlijker", luidt de kritiek. "Er is al veel beloofd, maar wij zien weinig veranderen".  
 
"De Vlaamse overheid laat mestverwerking toe in landbouwzone, maar laat het duidelijk zijn dat de 
uitbating van zo'n bedrijf moet gebeuren zonder hinder voor de buren, want anders kan het niet", 
reageert Jos Ansoms, CD&V-burgemeester van Wuustwezel. Op advies van de milieu-inspectie 
voerde de bedrijfsleider al een aantal noodzakelijke aanpassingen door, onder meer aan de filters.  
 
Tijdens een bewonersvergadering woensdag beloofde de uitbater bij monde van zijn adviseur 
spoedig een bouwvergunning in te dienen voor het uitbreiden van de loods zodat de poorten 
dichtblijven. "Ik verzeker u dat ik streng toekijk op dit dossier en samen met de omwonenden hoop 
op een snelle oplossing", aldus nog Jos Ansoms. 
 
 
Eerdere berichtgeving over mestverwerking: 
4/9/06: Boeren tonen mestverwerking op Dag van de Landbouw
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