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Zes veeboeren bij Witveldweg
GRUBBENVORST
VAN ONZE VERSLAGGEVER

In het landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg in
Grubbenvorst is naast de
drie bedrijven die er nu al
liggen plek voor maximaal
zes nieuwe veehouderijen.
Een van die veehouderijen is
het Nieuw Gemengd Bedrijf
met ruim 30.000 varkens en
1,3 miljoen kippen.
Het gebied bij de Witveldweg
langs de A73 tussen Horst en
Venlo is een van de locaties die
in het reconstructieplan genoemd worden als plek voor de

vestiging van intensieve veehouderijen. Bedrijven die dichtbij natuurgebieden liggen of bij
woonkernen voor overlast zorgen, kunnen hier naartoe verhuizen. Bovendien wil de gemeente Horst aan de Maas innovatieve veehouderijen een kans
geven zich hier te vestigen. Tot
die laatste categorie zou het
Nieuw Gemengd Bedrijf met
stallen voor kippen en varkens,
een slachterij en een mestvergistingsinstallatie horen. Bij
het opzetten daarvan maken de
initiatiefnemers gebruik van
vernieuwende technieken, zo
stellen ze. Of dat inderdaad zo
is, laat de gemeente momenteel

samen met de LLTB en Stichting
Milieufederatie Limburg onderzoeken. Voor wethouder Leon
Litjens is de uitkomst van dat
onderzoek bepalend of het
Nieuw Gemengd Bedrijf toestemming krijgt zich bij de Witveldweg te mogen vestigen.
Twee andere bedrijven hebben
inmiddels ook al aangegeven
naar Grubbenvorst te willen
verkassen. Dat zijn twee varkenshouderijen die in de buurt
van natuurgebieden liggen. Bovendien wil de gemeente een
veehouderij met 1200 vleeskalveren uit Hegelsom verplaatsen
naar de Witveldweg. Dat bedrijf
ligt nu tegen de kern van Hegel-

som aan en zorgt daar voor
overlast. Welke bedrijven er
verder nog naar de Witveldweg
mogen, is nog niet bekend.
Om de openheid van het gebied
zoveel mogelijk te behouden,
komen de nieuwe bedrijven
aan de randen van het landbouwontwikkelingsgebied en
bij groenstroken, stelt Litjens.
Bovendien komt er nieuw
groen bij de bedrijven. Een
werkgroep van bewoners van
de Witveldweg mag wat de gemeente betreft daarover meepraten.
De gemeente gaat ervan uit dat
de bewoners door de komst van
de nieuwe veehouderijen niet

meer stankoverlast krijgen dan
dat ze nu al moeten verduren
door de drie bestaande bedrijven. Bovendien verwacht ze
slechts een geringe toename
van het verkeer.
De windmolens langs de A73
gaan niet door. Wel zou er energie opgewekt kunnen worden
door biomassa-installaties. Dat
mogen er voor alle bedrijven samen slechts twee worden, vindt
de gemeente.
De gemeenteraad bespreekt de plannen voor het landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg dinsdag. De
vergadering in het gemeentehuis begint om acht uur ’s avonds.

