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Het varken leek wel heilig
De provincie Noord-Brabant is groot geworden door de
varkensboerderijen. Maar tegenwoordig loopt iedereen te hoop
tegen die industrie. Dus ook het dorp De Heen. "Meer stank dan
werkgelegenheid." Door Bert Wagendorp
"Als je zo lang moet vechten voor je gelijk, deugt er iets
niet. Wie houdt dat zo lang vol? Dus dan winnen geld en
macht."
Varkenspest In De Heen, dorpje in het vlakke land van
westelijk Brabant rond Steenbergen, moesten stallen komen voor
vijftigduizend varkens. Het oosten van de provincie was vol,
in 1993 zagen de varkensbaronnen nieuwe
uitbreidingsmogelijkheden in het westen.
De Stichting Leefbaarheid De Heen verzette zich jarenlang uit
alle macht tegen de plannen, vanwege de stank, de ammoniak die
het nabijgelegen natuurgebied zou verzuren en de aantasting
van de Heense polder.
Uiteindelijk kwam er vlak bij het dorp toch één
varkenshouderij met zesduizend beesten. Afgelopen week dwong
een uitspraak van de Raad van State en de weigering van de
minister van Landbouw om een noodzakelijke vergunning te
verlenen de provincie om dat bedrijf te sluiten.
Euforisch zijn de mannen van Leefbaarheid De Heen niet. "Als
je zo lang moet vechten voor je gelijk, dan deugt er iets
niet. Wie houdt dat zo lang vol? Dat zijn er niet veel. Dus
dan winnen geld en macht."
Jos Deckers wist nog een echt Brabants gezegde. Hij stond op
het trottoir van de Dorpsweg in De Heen te kijken hoe de
bestratingswerkzaamheden vorderden. "Hier zeggen wij: Als je
in de stront roert gaat het stinken. Hé? Niewaor soms?"
Het kón stinken hoor, in De Heen. Nou. Niet dat je vandaag
veel rook. Terwijl de wind toch in het westen zat, waar
varkenshouderij De Heensehoeve stond, een paar honderd meter
buiten het dorp, aan de Heensedijk.
Maar als ze de gierkelders onder de Heensehoeve leegden, of de
boel gingen ontluchten of god mocht weten wat ze daar allemaal
uitvoerden, als ze zeg maar in de varkensstront van zesduizend
varkens gingen roeren, dan kon je maar beter een wasknijper op
de neus zetten. "Godnondeju", zei Jos Deckers, "man, dâ ken
stinke."

Een dag eerder, dinsdag, hadden Gedeputeerde Staten van NoordBrabant besloten dat De Heensehoeve dichtmoest. De eigenaar,
die Erwin van den Borne heette, had geen geldige
milieuvergunning en ook geen vergunning op grond van de
Natuurbeschermingswet. Het was al een tijd duidelijk dat Van
den Borne illegaal bezig was, nu moest daar ook de
consequentie uit worden getrokken, vond de provincie op last
van de Raad van State.
De provincie had de varkensfokkerij gedoogd, maar nu kon ze
zich niet langer verzetten tegen de oekaze uit Den Haag, dat
er gehandhaafd moest worden. Er mochten vanaf 3 oktober alleen
nog maar vetgemeste varkens úit De Heensehoeve. Binnen vier
maanden zou het mestbedrijf leeg zijn.
Geen stank meer in het dorp, geen ammoniakuitstoot meer naar
het natuurgebied verderop.
Jos Deckers (72) geloofde er mooi niks van. "Die man heeft
drie miljoen geïnvesteerd, denk je dat hij dat zomaar
weggooit? Nee, die verzint wel wat. En als híj vertrekt, dan
komt er wel iemand anders. Ja, zo gao da toch, hé."
Met een echte hoeve had De Heensehoeve trouwens weinig van
doen. Aan de Heensedijk stonden zes aan elkaar geplakte
loodsen, verder niks. De Brabantse industriële
varkenshouderij, vanaf ongeveer 1960 voortgekomen uit het
systeem van duizenden kleine keuterboertjes met een paar
varkens in de schuur, had met hoeves allang niets meer te
maken.
"In 1960 waren er amper 700 duizend varkens in Brabant", zei
provinciaal historicus Jan van Oudheusden, "en dat was dertig
jaar later gegroeid naar zes miljoen."
Welvarende provincie
Varkens, zei hij, hadden meegeholpen van Noord-Brabant een
welvarende provincie te maken. Vandaar wellicht dat er ook een
paar in brons gegoten voor het provinciehuis in Den Bosch
stonden. En vandaar misschien dat varkensboeren volop steun
van de provincie hadden gekregen, bij het veroveren van het
platteland.
Het varken leek wel heilig, in Noord-Brabant.
Herman Riemslag (50) woonde aan het eind van een lange,
onverharde weg, een paar kilometer buiten het dorp, dicht bij
de dijk van het Volkerak in een boerderijtje van meer dan
honderd jaar oud.

Het heette hier de Heense polder en het Brabantse land had er
de machtige vlakheid van West-Vlaanderen. Hoog strekten de
grote luchten zich uit boven de polder, de dijken en het zoete
en zoute water van de Brabantse wetlands.
"Hoor je het?", vroeg Riemslag.
Nee.
"Dat bedoel ik", zei hij. "Stilte."
Zijn huis stond in een stiltegebied, en dat kon je
horen. Het was niet bepaald een gebied om eens een
varkensfokkerijen neer te plempen. Meer een gebied
blijven, doorheen te lopen, je kop te houden en je
te voelen.
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Riemslag was van de Stichting Leefbaarheid De Heen, die zich
al jaren met hand en tand verzette tegen de komst van grote
varkensbedrijven naar deze contreien. Dertien jaar geleden,
toen grote varkensfokkers uit het volle oosten van Brabant
naar het lege westen waren gekomen, begon het. "Het was een
overval", zei Riemslag.
Leefbaarheid De Heen, dat waren, behalve Philipswerknemer
Riemslag, de econoom Wim Pop en de mediëvist Kees Schepers.
Dat was wel handig, zei Riemslag, paar academici erbij. Lieten
zich niet zo snel intimideren en hadden de zaken heel snel op
een rijtje.
Jos Deckers had lang in de Rotterdamse haven gewerkt. En
wanneer die Rotterdammers dan gingen staken, wilde het weleens
gebeuren dat de Brabanders doorwerkten. Die hadden dat nu
eenmaal minder, die opstandigheid.
Nu ook, met De Heensehoeve. In het oude De Heen was er voor
zo’n varkensboer geen vuiltje aan de lucht geweest, dacht
Deckers. Dan was het dorp echt niet in opstand gekomen, al
heette de voetbalclub dan ook Val Aan.
Maar ja, nu woonden er in De Heen mensen die kwamen van áchter
Steenbergen, uit Rotterdam en Dordrecht zelfs. En dat was zo
slecht niet, vond Jos Deckers. Die mensen pikten niet zomaar
alles.
Van de inwoners had 90 procent een handtekening tegen de
grootschalige varkenshouderij gezet. En op zeker moment hing
er bij bijna alle bewoners een poster met dansende varkens
voor de ramen, waarop de Oost-Brabanders beleefd werden
verzocht op te hoepelen met hun varkens.

"Ach ja", zei Jos Deckers. "Als je buurman ‘m ophangt, doe jij
het ook maar." In De Heen zeiden de ouderen wel eens tegen
elkaar: "Als die boer ons nou allemaal een verreken had
gegeven, was er geen vuiltje aan de lucht geweest."
Meer pragmatisch dan dwars.
Kees Schepers (45) was trouwens geboren en getogen in De Heen
dus de rebellie was niet uitsluitend geïmporteerd. Het ging
hem niet eens om de stank, maar om de polder, waaraan hij in
zijn jeugd verknocht was geraakt. Die lege ruimte, sinds 1610
onaangetast, waar nu opeens zo’n enorme stal zou verrijzen.
Schepers herkende het wel, het Brabantse fatalisme. Zijn
dorpsgenoten hadden het vaak tegen hem gezegd: "Kees, waar
beginnen jullie aan? Dat verlies je toch!" Ze zeiden: "Zo’n
man is rijk en hij wordt gesteund door de hoge heren." En, zei
Schepers, dat was nog waar ook. Maar dat je daardoor altijd
verloor, dat was niet waar.
Vooral niet, als je wist dat je gelijk had. En dat wisten ze
zeker.
De crux van het verhaal was, dat de overheden bij voortduring
hadden gefaald. De Heen was daar slachtoffer van. En eigenlijk
varkenshouder Van den Borne ook. Verouderde
bestemmingsplannen, onterecht verleende vergunningen,
onterecht gedogen: dat had de ellende veroorzaakt.
Toen de varkensbaronnen de gebrekkige bestemmingsplannen in
het westelijk deel van de provincie gebruikten om over te
steken en de mestproblemen en varkenspest op de zandgronden
achter zich te laten, dachten ze in Steenbergen nog dat het
wel zou meevallen, met de overlast. En misschien was het wel
goed voor de werkgelegenheid.
Tot ze inzagen dat varkens meer stank dan werkgelegenheid
meebrachten. Al gauw vonden de jongens van Leefbaarheid De
Heen de gemeente aan hun zijde. Maar toen was het eigenlijk al
te laat.
Er zouden in de gemeente stallen worden gebouwd voor
tweehonderdduizend varkens en De Heen moest daarvan een kwart
voor zijn rekening nemen.
"We schrokken ons te barsten", zei Herman Riemslag. "Het
jachthaventje mocht niet uitbreiden omdat het hier een
Stiltegebied was, en dit mocht kennelijk wel." Hij wees op
Google Earth de plek aan waar één complex van stallen voor
maar liefst 21 duizend varkens zou komen. "Aan een onverharde

weg. Weet je hoeveel vrachtwagens daarvoor moeten rijden, voor
al die beesten?"
Milieufactoren
Ze wisten van niks, in 1993. Dus begonnen ze zich als razenden
te verdiepen in de technische aspecten van de varkensfok, in
de milieufactoren, in de juridische procedures, in de
wetgeving rond beschermde gebieden. Overal waar ze kennis
vermoedden, belden ze aan. Ze doken diep het internet in,
"Daar vind je alles", zei Riemslag.
Ze namen het op tegen gerenommeerde ingenieursbureaus en
zwaarbetaalde advocaten. Meestal deed Kees Schepers het woord.
Die was goed van de tongriem gesneden. Soms, zei Riemslag,
leek het erop dat ze zouden verliezen. Maar dan kantelde de
zaak op het laatste moment tóch weer.
Eén keer, toen alles verloren leek, schreef hij in wanhoop een
drieregelig briefje aan staatssecretaris Faber. Er dreigde in
strijd met de Natuurbeschermingswet gehandeld te worden. En
verdomd, op het ministerie sloegen ze erop aan, ze leefden
nog.
Door speciale ruimte-voor-ruimte-regelingen en de aankoop van
vergunningen door Natuurmonumenten, gingen de meeste
bouwplannen in de Heense polder niet door. Op één na.
Tweeënhalf jaar geleden kocht Erwin van den Borne de
bouwvergunning van een van de varkensindustriëlen van het
eerste uur, en zette voor drie miljoen één hectare stal neer
aan de Heensedijk: De Heensehoeve. Nu was het spel echt op de
wagen.
Het aantal reizen van de Leefbaarheid-mannen naar de Raad van
State in Den Haag nam toe. Habitat-richtlijnen,
Vogelrichtlijnen, saldering van ammoniak-uitstoot, ecologische
zones: Riemslag en de zijnen werden specialisten.
De Heensehoeve grensde aan de Heense Slikken, onderdeel van
het beschermde natuurmonument Krammer Volkerak en dat werd de
varkensboer deze week fataal. De dreigende verzuring door
ammoniakuitstoot, was voor de Raad van State reden er bij de
minister op aan te dringen geen Nb-wetvergunning te verlenen.
Erwin van den Borne zei dat hij zich niet bij de uitspraak zou
neerleggen. Hij ging een nieuwe vergunning aanvragen. Zijn
stallen hádden al een 'groen labelsysteem' en wanneer hij ook
nog twee luchtwassers zou bouwen, werd De Heensehoeve nog eens
het milieuvriendelijkste varkensbedrijf van Nederland.

Herman Riemslag moest erom lachen. Hij zei dat hij wel gewend
was geraakt aan leugens.
"Leefbaarheid De Heen wil ons gewoon de nek omdraaien", zei
Van den Borne. Het ging die mensen alleen nog om winnen.
Het verzet tegen de megastallen had Herman Riemslag veranderd.
Hij had de laatste restjes Brabantse onderdanigheid van zich
afgeschud. De dertien jaar van vechten en de voorlopige
overwinning stemden hem niet euforisch. "Als je zo lang moet
vechten voor je gelijk, deugt er iets niet. Wie houdt dat zo
lang vol? Dat zijn er niet veel. Dus dan winnen geld en
macht."
Kees Schepers zei dat hij in elk geval had geleerd dat er in
Nederland één orgaan was, waar je met de waarheid terecht kon,
de Raad van State. "Als je gelijk hebt", zei Schepers, "krijg
je het daar uiteindelijk ook. Ik heb respect voor dat
instituut en de Staatsraden."
Jos Deckers zei dat Pierre van Hooijdonk was geboren aan de
Dorpsweg, maar dat ze hem nooit meer zagen in het dorp. Zeker
vanwege de stank.
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