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“Een vergunning voor mestverzamelplaats Porkabre is kiezen tegen
plichtsbewust boeren”
Mestverzamelplaats Porkabre stelt Poperinge voor een scherp dilemma
Het Kunstdorp Watou kreeg er in januari 2019 twee grote mestsilo’s bij. Dat het niet om een kunstwerk
ging, hadden de buren van Porkabre in de Gravendreef te Watou al direct door. Om plaats te maken
voor de bouw werden meerdere hoge bomen gerooid, een buurtwegel en meer dan 1.200m² in de
omgeving verhard. En dit zonder vergunning. Maar Porkabre wil zich nu in regel stellen en vraagt een
vergunning aan voor de werken én een extra loods op het erf. Buurtbewoners en natuurverenigingen
dienen hiertegen bezwaar in.
Stad Poperinge staat voor een moeilijke keuze: steunt ze de boeren die hun vergunningplicht naleven, of
beloont ze de bouwovertredingen met een regularisatie?
‘Met de mestsilo’s, kwamen de zware transporten over de
Gravendreef.’ zucht buurtbewoonster Anne Pouillie. ‘Je moet
weten dat de Gravendreef niet alleen heel smal is, maar dat ze
ook nog eens deel uitmaakt van een druk wandel- en
fietsnetwerk dat enorm belangrijk is voor het toerisme in de
buurt. En dan heb ik het nog niet over de intense stank’, zegt
ze.
Ook Natuurpunt Poperinge -Vleteren verzet zich tegen de
mogelijke vergunning. ‘We merken dat er jaar na jaar minder
biodiversiteit is op het platteland’, geeft voorzitter Guido
Quaghebeur aan. ‘Met het Regionaal Landschap Westhoek
werken we bijna dagelijks aan het landschap, om de gevolgen
van de intensieve landbouw te compenseren en het landschap
aantrekkelijker te maken voor mens en dier. Wat hier gebeurt,
is een kaakslag voor dit werk, de inspanningen van de
overheid én het landschap.’, sluit hij af.
Michel Van Breusegem van Natuurpunt De Bron, de erkende regionale afdeling van Natuurpunt vzw,
treedt hem bij: ’Het kwetsbare landschap van de grensstreek, met haar unieke restnatuur en mooie
buurtwegels, moeten we koesteren. We werken hiervoor goed samen met de meeste landbouwers uit de
streek. Dergelijk landschap moet je dan ook behoedzaam onderhouden en daarvoor dient de
vergunningsprocedure.’ Natuurpunt De Bron volgt de evoluties in de intensieve veeteelt in de Westhoek
al langer op. ‘We merken ook hier de druk van de schaalvergroting.’ zegt hij. ‘Deze mestopslag is niet
bedoeld voor een lokaal varkensbedrijf, maar is een schakel van de industriële mestverwerking. Hier gaat
het nu om een opslag voor onder andere de grote mestverwerker van Leuridan in Alveringem en naar
verluid zelfs digestaat uit de biovergister in Pittem, AMPower.’ sluit Van Breusegem af.
En dat de mestverwerking een kluwen is, bewijst ook Brecht Leuridan, de eigenaar van Porkabre.
Leuridan, die zijn erf in Alveringem heeft, is immers ook bestuurder bij het bedrijf Cobefert. Cobefert
specialiseert zich in industriële mestverwerking. Dit bedrijf is een samenwerking tussen Voeders Debaeke,
veeteeltbedrijf DERUVA, loonwerkbedrijf Agro Lemahieu en veetransportbedrijf CORVA en een
bestuurder van Propigs. Propigs wordt op zijn beurt mee bestuurt door een vehikel van de Boerenbond.’
Dit laat de West-Vlaamse Milieufederatie weten, na het doorbladeren van staatsbladpublicaties.

‘Het is uiteraard begrijpelijk dat boeren zich gaan verenigen, om sterker te staan in een kwetsbare markt
als die van de varkensteelt’, geeft Bart Vanwildemeersch, beleidsmedewerker bij de milieufederatie aan,
‘maar dit moet gebeuren volgens de regels. En die zijn al niet streng. Dit bedrijf heeft de kennis over de
regelgeving in huis, maar heeft deze hier bewust genegeerd.’ De West-Vlaamse Milieufederatie verwacht
dan ook dat het stadsbestuur het herstel van de oorspronkelijke situatie beveelt.
‘Dit zou’, volgens Vanwildemeersch, ‘in de eerste plaats een signaal van steun zijn voor de landbouwers
die bij dergelijke aanvraag steeds weer worstelen om aan de regelgeving te voldoen. De burgemeester gaf
eerder aan dat Poperinge de Far West niet is, welnu, aan hem om dit duidelijk te maken en geen
vergunning toe te kennen. Een vergunning voor mestverzamelplaats Porkabre is kiezen tegen
plichtsbewust boeren.’, besluit hij.
Het openbaar onderzoek loopt af op 21 april. Wie dit wens kan bezwaar indienen bij het stadsbestuur van
Poperinge. www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek en zoeken op Porkabre.
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