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NUMMER 100 
 

De 100ste editie van de Benegora Info, dat moest iets 
bijzonders worden vonden wij. Uit oude nummers is een 
compilatie gemaakt van wat er sinds de 70-tiger jaren zoal 
aan de orde is geweest. Een jaar lang wordt u herinnerd aan 
het lidmaatschap van een vereniging die zich, al zeggen we 
het zelf, bewezen heeft. Het was nog niet simpel om te 
kiezen, het jaar zou eigenlijk meer maanden moeten hebben. 
Je realiseert je dan ook wat een geweldige hoop werk er al 
die jaren verzet is en hoe, stukken lezen, je verdiepen in 
moeilijke materie, zienswijzen en rapporten schrijven, 
bezoeken brengen. Werk dat meestal naast een drukke baan 
gedaan moest worden. Chapeau voor alle bestuursleden en 
leden die zich voor onze vereniging hebben ingezet en nog 
inzetten. Hartelijk dank. 
 

Als u de kalender doorneemt zult u zien dat, sinds de eerste 
10 à 20 wildwest jaren waarin vooral misstanden en illegale 
praktijken moesten worden aangekaart, er in de loop van de 
jaren 90 toch wat ging veranderen. Na een aantal rampen 
(o.a. Bhopal, Seveso) komt er Europese regelgeving en de 
(chemische) industrie beseft dat ze wat moet doen aan haar 
kwade reuk. Het begrip duurzaamheid begon post te vatten. 
 

In de praktijk blijkt bij her- of doorontwikkeling van gebieden 
het economisch belang nog vaak zwaarder te wegen dan de 
ecologische en sociaal-culturele waarden. Wij willen de 
balans blijven bewaken. Ten aanzien van de industrie ligt de 
focus nu meer op milieuvergunningen, procedures en 
handhaving. Een vereniging als de onze heeft nog steeds 
bestaansrecht en genoeg te doen. 
  

Daarom tot slot een oproep: Hebt u al een kalender of hebt u 
geen plekje voor dit kleinood, maak er reclame mee en werf 
een nieuw lid. Om ons werk te kunnen blijven doen is een 
sterke vereniging nodig. Er zijn wat extra kalenders 
beschikbaar. 
 

Ik wens u veel leesplezier en succes,  
Bert Zwiers, secretaris 
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DENKEN & DOEN 
 
Een milieuvereniging 
wordt nogal eens 
verweten een ‘one issue’ 
club te zijn en te lijden 
aan het NIMA virus (Niet 
In Mijn Achtertuin). 
Directe aanleiding voor 
de oprichting van 
Benegora was weliswaar 
het                  lees verder >>  
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geplande tracé voor de A4, maar Benegora was en is 
allerminst een ‘one issue’ club.  
Het A4-tracé, echt een staaltje van Rijkswaterstaat denken: 
‘de kortste weg tussen A en B is een rechte weg’, dwars 
door de Wouwsche Plantage en een onmogelijke aansluiting 
in Vlaanderen, was de katalysator van toch al groeiend 
ongenoegen en de ongerustheid aan beide zijden van de 
grens. Vandaar ook Belgisch Nederlands GrensOverleg 
Regio Antwerpen. Statenlid Ben de Klerk kreeg binnen de 
kortste keren veel bijval van bewoners en bekende 
bestuurders. Natuurlijk, één onderwerp staat centraal: de 
kwaliteit van het leefmilieu en ja, luis in de pels, misstanden 
signaleren maar ook meedenken en doen en ideeën 
aandragen. In de komende kalendermaanden daarover meer. 
Hieronder een greep(je) uit de onderwerpen ‘zonder maand’. 
 
- Illegale stort op vuilstort de Hooge Maey aangekaart 
- ‘De Brabantse Wal (voor)uitzichten’. Bijdrage aan het 

provinciaal symposium De Brabantse Wal breder bekeken 
- Rondleiding CdK met als resultaat meer aandacht voor 

problematiek ZW-hoek en opdracht grensoverschrijdende 
contacten te leggen (burgemeester Swillens)  

- Lesbrieven met als onderwerp Afval, Lucht, Water 
- Educatief project Brabantse Wal 
- ‘’t Brabants mandje lekt’. Tips en voorstellen voor het 

Provinciaal Waterhuishouding Plan (WHP2) 
- Voorstel: Sporthotel Wilhelminakazerne à la Papendal, 

wieleridee avant la lettre 
- ‘Visie centrumgebied Hoogerheide’. Bijdrage voor de 

herinrichting van de Raadhuisstraat 
- Lakprofielen groeve Boudewijn. Gemaakt door studenten 

van Hogeschool Larenstein in opdracht van Benegora 
- Ontwerpen voor de nieuwe woonwijk Bergse Haven, door 

studenten TU Delft in opdracht van Benegora 
- Lid resp. voorzitter platform Duurzaam Bergen 
- Groenplan voor Kabeljauwbeek Ossendrecht 
- Enz, enz, enz, enz, …   
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Jaren lang stank 

LUCHT 
 
Frisse niet stinkende 
lucht, wie wil het niet. 
De bewoners in de 
Zuidwesthoek zaten jaren 
in de stank van de 
snelgroeiende chemische 
industrie in het Antwerps 
havengebied. 
Bestuurders hadden 
geen               lees verder >>  
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idee dat de situatie in de Zuidwesthoek vergelijkbaar was 
met die in Rotterdam, IJmuiden en Geleen. Daar liet het 
‘Ministerie van Milieuhygiëne’ systematisch onderzoek doen 
door vrijwilligers. Benegora kaartte onze situatie aan bij het 
Ministerie maar onze regio stond te boek als landelijk 
natuurgebied. Bovendien vond men een officieel onderzoek 
een motie van wantrouwen tegen hun Belgische collega’s! 
Geen onderzoek dus.  
Hoezo zijn alle Nederlanders voor de wet gelijk? 
Benegora ging zelf maar aan de slag. Tientallen vrijwilligers 
werden zorgvuldig geïnstrueerd om 2x per dag de neus 
buiten de deur te steken en de bevindingen in een boekje te 
noteren. In 1987, het Europees jaar van het Leefmilieu, 
werden de resultaten gepubliceerd in het Buxusrapport. 
De hinder was erger dan gedacht en absoluut vergelijkbaar 
met het Rijnmondgebied. Bij ongunstige wind was de kans 
op luchtvervuiling in Putte bijvoorbeeld 25% en in 
Ossendrecht en Hoogerheide ongeveer 15%. 
Het rapport kreeg veel publiciteit en het ministerie deed nu 
wel toezeggingen, maar maakte die naderhand niet waar.  
Hoezo gelijke monniken gelijke kappen?  
Benegora gaf niet op en in 1989 werd Buxus II gepresen-
teerd. De stankhinder was iets minder maar nog steeds 
onaanvaardbaar. Uiteindelijk lukte het toch de problematiek 
ook wetenschappelijk te laten onderbouwen. Er werd een 
ton subsidie gekregen en Benegora kon Oliemans, Punter & 
Partners een onderzoek laten uitvoeren. Drie honderd 
mensen deden aan het onderzoek mee. De uitkomsten 
bevestigden de resultaten van de Buxus rapporten.  
Het zgn. Punterrapport en Benegora’s rapport ‘West Brabant 
- Vuile witte vlek’ kreeg veel aandacht. De stank drong tot in 
den Haag door. Er werden kamervragen gesteld.  
Benegora riep overheid en bedrijfsleven op nu echt eens wat 
te doen aan de stankhinder en de luchtvervuiling. Om 
effectiever en meer gestructureerd de Belgen te bewerken 
en een organisatie als de DCMR te bepleiten, inclusief het 
bijbehorende meetnet.  
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VEILIG 
 
Je moet toch wel een 
groot geloof hebben om 
te denken dat een streep 
op de kaart het verschil 
kan maken.  
Aan de ene kant rijdt een 
geluidswagen rond die 
bewoners oproept ramen 
en deuren gesloten te 
houden,         lees verder >>  
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terwijl aan de andere kant gedaan wordt of de neus bloedt. 
En dat in het één en hetzelfde dorp. Dat geeft nou niet echt 
een gevoel van veiligheid.  
Bewoners in de grensstreek horen regelmatig op het 
industrieterrein, net over de grens, een alarm afgaan. 
Gelukkig is het vaak loos alarm maar het is meerdere keren 
gebeurd dat inwoners in de Vlaamse dorpen geadviseerd 
werden binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten 
terwijl aan de Nederlandse kant geen actie werd 
ondernomen. Raar maar waar en soms verklaarbaar.  
Als al snel duidelijk is dat er niets ernstigs aan de hand is 
hoort de Nederlandse meldkamer óf niets, óf ze wordt 
geïnformeerd dat opschaling niet meer nodig is.  
Fijn natuurlijk, maar het stelt de inwoners niet gerust.  
Die gaan bellen, worden van het kastje naar de muur 
gestuurd en krijgen nergens goede informatie. Die voelen 
zich niet veilig en vragen zich af wat er gebeurd als er wél 
wat aan de hand is. Zijn de zaken dan wél goed geregeld? 
Benegora heeft van begin af aan gepleit voor directe en 
eerlijke informatie. Als een bedrijf na een intern alarm 
opschaalt en extern alarm slaat, moet de meldkamer 
Antwerpen altijd de gemeenschappelijke meldkamer Tilburg 
(GMK) én de gemeente Woensdrecht informeren. Zo lang 
aard en omvang nog onduidelijk zijn, door middel van een 
attentiealarm, gevolgd door óf sein veilig, óf meer 
gedetailleerde informatie. 
In de fase attentiealarm moet de mantra: ‘er is geen gevaar 
voor de volksgezondheid’ vermeden worden. Gewoon 
zeggen dát er wat, maar nog niet bekend is, wát er aan de 
hand is. Zodra meer bekend is moeten uiteraard de nodige 
acties ondernomen worden waaronder snelle en eerlijke 
informatie naar de burger.  
Recent heeft Benegora de procedure nog weer aangekaart 
bij de Veiligheidsregio Midden en West Brabant en daarbij 
gewezen op de rol van de ‘nieuwe media’. Om geruchten te 
voorkomen zal men zelf snel, open en eerlijk moeten 
communiceren. Wellicht ook via die nieuwe media. 
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Doel, start 1975 

KERNENERGIE  
 
De energiediscussie, 
gebed zonder end.  
CO2-schoon maar niet 
duurzaam, afvalprobleem 
niet opgelost. Veiligheid 
een hot item. Naast de 
‘grote’ discussie was er 
de regionale 
werkelijkheid. Benegora 
dook er in.     lees verder >> 
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In 1975 kreeg Nederland, na Dodewaard en Borsele, er 
eigenlijk een derde kerncentrale bij, gratis en voor niets.  
In Doel werden de reactoren 1 en 2 in gebruik genomen. 
Daar gingen natuurlijk ook nog een flink aantal constructie 
jaren aan vooraf. Genoeg tijd dus om ook voor de inwoners 
van West Brabant en Zeeland, samen met de Belgen, de 
noodscenario’s goed te regelen. Maar de grens bleek een 
geweldige barrière. In 1976 besloot men alarmregelingen op 
elkaar te stemmen. Met het rapport ‘Grenzen aan grenzen’ 
meldde Ben de Klerk aan GS van Noord Brabant dat het na  
zes jaar nog niet gelukt was, en dat bij een oefening geen 
Nederlandse waarnemers werden toegelaten. 
 

Negen jaar later dook Benegora nog eens in de materie en 
schreef Ton van Rijen het rapport ‘Doel matig beleid’.  
Geen volledige analyse maar een signaal over slechte 
samenwerking, coördinatie en daadwerkelijke invulling van 
kernrampbestrijding. Het belicht een aantal aspecten om aan 
te geven hoe slecht en onvolledig overheden er mee 
omspringen. Let wel: Na 17 jaar Doel, 5 jaar na Tsjernobyl,  
4 jaar na een verdrag voor wederzijdse bijstand en 2 jaar na 
de ministeriele overeenkomst dat buurgemeenten elkaar 
zullen informeren! 
Enkele punten uit het rapport: Nederland niet op de hoogte 
van de oefening in december 1991; Hiaten in het meetnet; 
Alarmering omslachtig: van Doel via Antwerpen, Brussel 
den Haag, den Bosch, naar hulpdienst Roosendaal! 
Benegora pleit voor een hotline Antwerpen – Roosendaal. 
(Werd in 1993 in gebruik genomen). 
 

Op zeker moment is de verantwoordelijkheid voor het 
rampenplan overgedragen aan Zeeland. In 2007 heeft 
Benegora met een zienswijze gereageerd op het nieuwe 
Kernrampbestrijdingsplan Doel. Daarin o.a. aangedrongen 
op veel en gezamenlijk oefenen.  
 

Aan de oefening in oktober 2013 deed Nederland niet mee! 
Benegora moet er maar weer eens induiken. 
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BRABANTSE WAL 
 

De Brabantse Wal, een 
lang verguisd en miskend 
kroonjuweel. Een 
opvallend landschap op 
de grens met Zeeland en 
Vlaanderen.  
Het meest opvallend is de 
steilrand: een abrupte 
overgang van de hoger 
gelegen          lees verder >>  
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zandgronden naar de lager gelegen zeekleipolders. Ontstaan 
door erosie door de Schelde en de zee, slingert hij zich van 
Ossendrecht via Hoogerheide, Bergen op Zoom en Halsteren 
tot Steenbergen door het landschap.  
Veel bestuurders (h)erkenden de waarde niet. Ooit sprak 
iemand zelfs van ‘diejen ‘oop zaand’. Men bouwde er lustig 
op los en wilde nieuwe bedrijven aantrekken. Ondertussen 
versnipperde de wal meer en meer.  
De steilrand werd aangemerkt als aardkundig waardevol en 
promoveerde tot Provinciaal Landschap. Deze erkenning 
heeft lang op zich laten wachten. Wat wij er voor deden: 
Benegora organiseerde een bijeenkomst met Natuur- en 
Milieuverenigingen, Heemkunde kringen en politieke 
partijen. Onderwerp: Hoe om te gaan met de Brabantse Wal? 
Benegora stelde dat verdere versnippering moest worden 
voorkomen. De Wal moest een aaneengesloten aantrekkelijk 
natuurgebied worden. Voor de industrie zou dat een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat betekenen. Er werd een 
sterkte/ zwakte analyse gemaakt en al brainstormend 
concludeerde men dat de Brabantse Wal gepromoot moest 
worden met: een boek, een lesbrief, ‘bruine’ borden langs de 
invalswegen en door het benadrukken van de natuurlijke 
kwaliteiten. 
Benegora lid Willem de Weert werd de drijvende kracht 
achter de oprichting van de stichting De Brabantse Wal in 
1995. Als eerste activiteit werden wandelingen uitgezet en 
een wandelgids uitgegeven waarvan er inmiddels 14.000 
verkocht zijn. Benegora liet Wageningse studenten de 
natuurlijke kwaliteiten en mogelijkheden onderzoeken en 
presenteerde het rapport ‘Tussen Wal en Schip’.  
Ons bestuurslid Jan Andriese nam het lespakket voor zijn 
rekening, in 2000 werd ‘De Brabantse Wal’ inclusief een DVD 
aangeboden aan gedeputeerde mevrouw Moons.  
Het boek liet wat langer op zich wachten maar in 2012 kon 
de stichting met gepaste trots ‘Ontdek de Brabantse Wal’ 
presenteren. Een prachtig koffietafelboek waarvoor 
voorzitter Willem de Weert alle credits verdient.  
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RUIMTE 
 
Alle aanslagen op de 
polders aan de voet van 
de Brabantse Wal kunnen 
rekenen op een reactie 
van Benegora. Daar gaan 
we voorliggen om een 
industriële randstad te 
voorkomen.  
Haven baronnen, 
provinciale    lees verder >> 
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En lokale bestuurders hebben menig onzalig plan 
gelanceerd. Het kon niet op in de Gouden Delta. 
De A4-Zuid kon niet uit de polder gehouden worden maar 
het eerste voorstel, dwars door de Wouwsche Plantage was 
nog slechter. De A4 is ‘verkocht’ als transportas tussen 
Amsterdam en Parijs. Geen ontwikkelingsas dus maar een 
beetje bestuurder laat zich daar niet door tegenhouden. 
Aan Vlaamse zijde heeft het Logistiek Park Zandvliet jaren 
op de agenda gestaan. Ossendrecht wilde het Logistiek Park 
Ossendrecht ontwikkelen en dat plan was nog maar 
nauwelijks in de koelkast gezet of de provincie Zeeland 
kwam met plannen voor een groot industrieterrein bij 
Rilland. Alleen, of samen met Hek van de Dam en Namiro, 
werd menig stuk geschreven en actie gevoerd. Statenleden 
werden uitgenodigd en overtuigd van het nut van open 
polders in de al zo geplaagde Zuidwesthoek. 
Rustig werd het niet. Eén van de opties voor het TGV-tracé 
splijtte de Woensdrechtse polder, landgoed Mattemburgh en 
de Brabantse Wal. Weer voerden we actie, spraken in en, wat 
hielp, tout Brabant was tegen. Dat werd overduidelijk op de 
manifestatie op Mattemburgh. 
Benegora lag en ligt niet alleen dwars. Voor de A4-Noord 
bood Benegora een alternatief tracé aan minister de Boer 
(VROM) aan. Bestuurders en politici in de Zuidwesthoek 
werden aangespoord zelf iets te doen aan de witte vlek op 
de kaart en dat niet aan anderen over te laten. 
Daarvoor presenteerden we zelf ook ideeën: ZeeBra, 
gezamenlijke visie van Benegora, Brabantse en Zeeuwse 
Milieufederatie op het Deltagebied tussen Goes en 
Roosendaal. Recent is deze visie uitgebreid tot ZeeBrAnt en 
bestrijkt nu het gebied van Breda tot Terneuzen en de 
provincie Antwerpen. Ook de Vlaamse organisaties 
Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu zijn hierbij betrokken. 
Voor de toekomstvisie Woensdrecht 2025 heeft Benegora 
ook een alternatief gemaakt: ‘Rust en Ruimte, scenario voor 
evenwichtige ontwikkeling van Wonen, Werken en 
Ontspannen in Natuur en Landschap’.  
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DUURZAAM 
 
Duurzame ontwikkeling is 
ontwikkeling die aansluit 
op de behoeften van het 
heden, zonder het 
vermogen van 
toekomstige generaties 
om in hun eigen 
behoeften te voorzien, in 
gevaar te brengen.  
Aldus de        lees verder >> 
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VN-commissie Brundtland in 1987. 
Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een ideaal 
evenwicht tussen ecologische, economische en sociale 
belangen. Alle ontwikkelingen die bijdragen aan een 
gezonde aarde met welvarende bewoners en goed 
functionerende ecosystemen zijn duurzaam.  
Als milieuvereniging kun je op dit vlak niet veel meer doen 
dan het principe verkondigen, waar mogelijk inbrengen en 
afwijkingen signaleren. Benegora heeft haar pijlen vaak op 
de intensieve veehouderij (IV) gericht. Een sector die nou 
niet bepaald aan de definitie voldoet. Ze heeft Nederland in 
Europa de koppositie in antibioticagebruik bezorgd. 
Resistente bacteriën zitten in veeteeltrijke  gebieden in hoge 
concentraties in slib en oppervlaktewater en ook op 
groenten zijn ze gevonden.  
Antibioticaresistentie, MRSA-bacterie, Q-koorts, een 
verstoorde nutriënten kringloop (door o.a.  de import van 
grote hoeveelheden veevoer en onevenwichtig gebruik van 
mest) en, niet te vergeten, stank en fijn stof.  
Het Telos model (People, Planet, Profit) is vast niet toevallig 
in Brabant (UV-Tilburg) ontwikkeld! 
Maar er verandert wat: Na het massale protest ‘Megastallen 
Nee’, besloot Brabant in 2010 de veesector aan banden te 
leggen. Benegora heeft toen direct een open brief gestuurd 
aan Provinciale Staten, de Landbouworganisatie ZLTO en 
Supermarktketen JUMBO met de oproep samen nu echt de 
slag te maken van kwantiteit naar kwaliteit, dierenwelzijn en 
regionalisering.  
Er is heel wat afgesteggeld maar in 2011 is het Verbond van 
Den Bosch getekend onder het motto ‘Al het vlees 
duurzaam’. De hele keten moet van grond tot mond 
duurzaam worden. In de ‘Uitvoeringsagenda Brabantse 
Agrofood’ van eind 2013 staat: “Noord-Brabant heeft de 
ambitie de duurzaamste en slimste agrofoodregio van 
Europa te worden”. Mooi toch?  
Hoe duurzaam de duurzaamste zal worden is nog te bezien.  
We leggen nu nog maar even niet op alle slakken zout.  
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DEMOCRATIE 
 
Regering door het volk, 
dat is de letterlijke 
vertaling van de term 
democratie. Maar we 
weten dat het zo letterlijk 
niet van toepassing is.  
Wij kiezen de mensen die 
ons in onze naam 
regeren. In onze 
gemeenten    lees verder >> 
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zijn dat de raadsleden en landelijk gesproken is dat het 
parlement. 
Bij zo’n, allerminst fijnmazige, vertegenwoordiging van onze 
belangen mogen we niet verwachten, dat alles wat er leeft 
onder de bevolking direct onder de aandacht komt van haar 
vertegenwoordigers. Vanzelf raakt er van alles in het 
gedrang dat daar niet in zou mogen komen. Gelukkig zijn er 
dan clubs die die verdrongen of weggemoffelde zaken 
oppakken en bij de overheden aanhangig maken: clubs 
zoals Benegora er een is. 
 

In mei 1997 schreef Benegora’s toenmalige voorzitter Ton 
van Rijen kort en krachtig het volgende credo van Benegora 
neer.  
Benegora probeert de overheden te doordringen van het 
besef, dat de leefbaarheid van de Zuidwesthoek - die 
voortdurend onder druk staat - verbeterd moet worden. Dat 
we het ongelofelijke kapitaal aan natuur en landschap zuinig 
en duurzaam moeten beheren. Dat we de unieke omgeving 
en ons leefklimaat niet moeten verkwanselen aan het 
hobbyisme van een enkeling, aan de grondhonger voor 
economisch gewin of aan onomkeerbare ontwikkelingen in 
de infrastructuur die niet noodzakelijk zijn. 
 

Wonderlijk genoeg hebben we bij Benegora daar nog altijd 
werk mee. In de loop van de ruim 35 jaar dat onze club bezig 
is hebben we in de bres moeten springen voor een veelheid 
aan onderwerpen, hangijzers, misstanden, bedreigingen en 
hoe je ze maar verder noemen wilt. Onderwerpen tegenover 
welke onze bestuurders een houding aannamen die ons nu 
eens verbaasde, dan weer verbijsterde, woedend maakte of 
wanhopig. Ieder die ons voor korte of langere tijd heeft 
gevolgd weet op hoeveel terreinen we de kat de bel 
aanbonden. Niet als dwarsliggers, zoals ons wel verweten is, 
maar als mensen die altijd meedenken ten gunste van 
bewoners en het leefmilieu. Die overtuigd zijn van het belang 
van dit werk waarmee onze democratie ten volle wordt 
gediend. 
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VEILIG? 
 
Esso, het bedrijf dat 
tijgers in de tank placht te 
stoppen laat er ook wel 
eens één vliegen. Dit keer 
In de vorm van 
waterstofsulfide. Een 
giftig gas dat naar rotte 
eieren ruikt. Een groot 
deel van West Brabant 
werd               lees verder >> 

Wk 36 37 38 39 40 

Z  - 7 14 21 28 

M 1 8 15 22 29 

D 2 9 16 23 30 

W 3 10 17 24 - 

D 4 11 18 25 - 

V 5 12 19 26 - 

Z 6 13 20 27 - 

 



geteisterd door een enorme stankgolf en in Stabroek en 
Putte gingen mensen over de nek. Esso verzuimde de 
gasontsnapping direct te melden. De Vlaamse meldkamer 
werd nota bene door de meldkamer in Tilburg geattendeerd 
op de stankgolf. Kostbare tijd ging verloren.  
Woensdrecht reageerde adequaat, er werd een crisisteam 
gevormd etc. Gelukkig was de ontsnapte hoeveelheid niet al 
te groot en verwaaide het gas.  
Burgemeester Fränzel was boos, de onderste steen moest 
boven komen. Er werden in de Staten en in de Kamer vragen 
gesteld. We stonden weer eens op de kaart. 
Voor Benegora was het incident reden de externe veiligheid 
in Zuidwest Brabant weer eens aan te kaarten bij 
Gedeputeerde Staten. We stelden dat, in vergelijking met de 
wildwest jaren, er wel veel verbeterd was door de post 
Seveso-richtlijn van de Europese Unie en de Responsible 
Care programma’s van de chemische industrie zelf, maar dat 
de praktijk uitwees dat spills, ongewenste lozingen, 
lekkages, storingen etc. niet uit te sluiten zijn en dat met het 
grote aantal Seveso bedrijven net over de grens, een 
calamiteit niet ondenkbaar is.  
De grens is een complicerende factor en Nederlandse 
overheden zijn overgeleverd aan de goodwill van die in 
België en van de bedrijven. We vroegen dan ook óf, en hoe 
GS de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en 
gezondheid van de bevolking in zo’n situatie kan 
waarmaken. Dat die bevolking veel hinder ondervindt en zich 
zorgen maakt werd overduidelijk en gemeentebreed 
aangetoond in het belevingsonderzoek, met de pieken in 
Ossendrecht en Putte. Er is een commissie 
grensoverschrijdende rampenbestrijding waarin ook de 
burgemeester van Woensdrecht zit. Dat is iets, maar weet 
men of bedrijven hun procedures en hulpdiensten op orde 
hebben? Wordt er regelmatig geoefend? Hoe is het met 
toezicht en handhaving? Wij blijven zelf ook maar alert.  
In Nederland zijn flinke blunders gemaakt (Chemiepack, 
Odsfjell), iets wat in Vlaanderen ook zo maar kan gebeuren.  
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Kansen in Nederland liggen 

GELUID 
 
Er was eens een tijd dat 
je in de polders van 
Woensdrecht onder een 
heldere sterrenhemel de 
stilte kon ‘horen’. Heel 
normaal voor een 
landelijk, agrarisch 
gebied. Het landelijk 
gebied is er nog steeds 
maar voor    lees verder >> 
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een slap aftreksel van de sterrenhemel moet je al veel geluk 
hebben en de stilte, de stilte is voorgoed verleden tijd. Om 
zeep geholpen door de tot aan de grens opgerukte industrie 
die niet alleen werkgelegenheid en welvaart bracht maar ook 
overlast. Onder meer geluidoverlast. In Woensdrecht, 
Hoogerheide maar vooral in Ossendrecht.  
Veel geklaagd werd er niet, ‘er is toch niets aan te doen’. 
Berusting dus, maar een paar jaar geleden was de maat vol. 
Wekenlang ging er steeds weer wat mis met de 
steamcracker van de BASF. Langdurig werd met wonder en 
geweld afgefakkeld. Nu werd wel massaal geklaagd en 
iedereen viel over elkaar heen.  
De gemeenteraad liet de BASF ‘opdraven’. De woordvoerder 
bood in de opinieraad excuses aan en legde uit hoe het toch 
zo mis had kunnen gaan. Hij maakte ook duidelijk dat zijn 
komst louter goedheid was want, wettelijk gezien, had het 
bedrijf niets met Woensdrecht te maken!  
We liepen dus weer eens tegen die vermaledijde grens aan. 
 
Benegora stortte zich enthousiast in de discussie. Op zowel 
provinciaal als gemeentelijk niveau roerden wij de trom. We 
hadden immers al zo vaak aangedrongen op een proactieve 
houding richting de buren. 
We installeerden eigen meetapparatuur in Ossendrecht en 
toonden aan dat de BASF niet hoefde te fakkelen om herrie 
te maken! Gedurende de nacht werd en wordt regelmatig 
meer dan 45dB(A) gemeten (www.noisenet/benegora). 
De gemeenteraad besliste dat er meetpunten moesten 
komen. Wat Benegora in jaren niet voor elkaar kreeg lukte 
de BASF in enkele maanden. Er werd ook een werkgroep 
‘Lucht en Geluid’ geformeerd waarin ook Benegora 
meedraait. De Omgevingsdienst Midden en West Brabant 
deed in drie kernen geluidmetingen en bevestigde 
Benegora’s bevindingen. Een belevingsonderzoek wees uit 
dat men in de Woensdrechtse kernen regelmatig hinder 
ervaart. Ossendrecht spant de kroon met 52% in de 
categorie ‘industrie’ en 22% is daardoor ‘slaapgestoord’. 

http://www.noisenet/benegora
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Kansen in Nederland liggen 

AVIOLANDA 
 
Natuurlijk was het niet 
vreemd dat in 2005 de 
eerste berichten bekend 
werden over meer 
onderhouds- en 
revisiewerk aan 
vliegtuigen op en rond de 
vliegbasis Woensdrecht. 
Er ligt al zo lang een 
landingsbaan, lees verder > 
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er zit al een onderhoudscluster van Defensie en ook Fokker 
is er gevestigd. Maar toen het zich liet aanzien, dat er nog 
eens 30ha nieuw bedrijventerrein moest komen (ten noorden 
van de landingsbaan aan de A4 of aan de zuidkant richting 
Huijbergen) bekroop ons toch een angstgevoel. Gingen 
milieu en natuur niet het gelag betalen voor deze mogelijke 
aanwinst aan werkgelegenheid in de regio?  
Benegora stelde de andere milieugroepen voor gezamenlijk 
op te trekken. Samen met de Brabantse MilieuFederatie, 
Brabants Landschap en Namiro vormden we de ‘groene 
coalitie’ en legden we onze randvoorwaarden vast. 
Belangrijkste punt: geen nieuw bedrijventerrein maar de 
plannen realiseren binnen bestaande structuren.  
Benegora hield de gemeenteraad voor: streef naar maximale 
synergie en maximale benutting van de terreinen van Stork, 
Defensie en de Kooi. Zo kunnen we het best zowel de 
werkgelegenheid dienen als de natuur sparen.  
 
En in de loop van de jaren is het daar ook van gekomen. In 
september 2011 ondertekenden alle partijen - van gemeente 
en provincie, tot defensie, de bedrijvenclub, de op de basis 
gevestigde vliegopleiding en de groene coalitie -  een 
samenwerkingsovereenkomst. Allen zullen zij zich vijf jaar 
lang inspannen om de ‘duurzame gebiedsontwikkeling 
Aviolanda Woensdrecht’ tot een succes te maken. Naar goed 
Nederlands gebruik werden drie Engelse termen 
geïntroduceerd, te weten Profit, People en Planet om de 
even zovele belangen te typeren. Profit voor de 
economische ontwikkeling, People voor de leefbaarheid en 
Planet om de groene agenda aan te duiden. Tot de 
overeenkomst behoort een stappenplan waarin wordt 
beschreven hoe de bestaande ruimte bij Fokker, Defensie en 
de Kooi wordt ingevuld, waarbij elke Profit-stap gelijk opgaat 
met een stap voor People en Planet.  
 
En nu maar hopen dat dát ook eerlijk in zijn werk zal gaan. 
De groene coalitie vertrouwt er op en blijft alert. 
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Kansen in Nederland liggen 

FEEST 
 
Panta rhei - alles stroomt. 
En de tijd misschien nog 
wel het snelst.  
Dit jaar zit er praktisch 
op. Voor het 
aansnellende 2014 
wensen wij u gezondheid 
en geluk in onze nog 
altijd zo mooie en groene 
Zuidwesthoek.          Z.o.z  
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Lidmaatschap:  
Leden en donateurs: € 11,50 / jaar Partners € 8,50 / jaar 
 
TIP: 
Het jaar is om maar doe het laatste maand van de kalender 
nog niet bij het oud papier, maak er reclame mee en werf een 
nieuw lid. Om ons werk te kunnen blijven doen is een sterke 
vereniging nodig.  
 

Gegevens van nieuw lid/ donateur*): 
 

Naam  : 
 

Adres  : 
 

Woonplaats : 
 

Partner ook lid/ donateur*) 
Tel. (facultatief) 
Mail (facultatief)  
 
*) doorhalen wat NIET van toepassing is 

http://www.benegora.nl/

