
Nieuwsbrief Familie Mouton 

Via deze nieuwsbrief willen wij U verder informeren over wat er 

omgaat in ons varkensfokbedrijf en zullen we langs deze weg 

communiceren om onze toekomstvisie mee te delen. De eerste 

nieuwsbrief is een oproep waar de buurt vriendelijk uitgenodigd wordt 

om diverse agendapunten te bespreken en te evalueren. 

 

Een eerste vergadering zal doorgaan op 07 juli omstreeks 20 u in het Bowlingpaleis, Antwerpse 

Steenweg 98 te Lochristi. Wij rekenen op jullie talrijke opkomst zodat we samen kunnen werken 

aan een kwalitatieve toekomst voor onze buurt. Iedereen kan deelnemen, indien u buren toevallig 

geen brief hebben gekregen zijn zij toch welkom op deze vergadering. 

Op de agenda voorzien wij volgende punten : 

� Waarom deze werkgroep oprichten ? 

� Voorstelling Innovatiesteunpunt 

� Voorstelling Odournet 

� Toelichting nieuwsbrief 

� Toelichting geurdagboek 

� Varia 

 
Neuzen gezocht voor geuronderzoek 

De kwaliteit van onze leef- en woonomgeving is een zorg voor ieder 

van ons. M+PIGS wil graag een geuronderzoek organiseren om een 

beter beeld te krijgen van de mate waarin het bedrijf in Lochristi 

geurhinder verspreidt. Het is de bedoeling dat een aantal mensen uit 

de buurt van het bedrijf gedurende een drietal maanden hun 

reukorgaan openzetten en hun bevindingen neerschrijven. Het is de bedoeling dat dit project van start 

zal in de loop van de maand juli. 

 

M+PIGS is de opdrachtgever van dit project en we laten ons 

hierin begeleiden door PRG Odournet nv, een studiebureau 

gespecialiseerd in de aanpak van geurproblemen. Via deze 

nieuwsbrief willen wij u vriendelijk uitnodigen om mee te 

werken aan het geurdagboek. Hoewel dit dagelijks slechts 

enkele minuten van uw tijd zal innemen, zijn wij er ons van 

bewust dat een dergelijk engagement enige inzet vraagt. De informatie die u ons hiermee bezorgt is 

echter van onschatbare waarde voor ons onderzoek en voor de problematiek in uw streek. Wij zouden 

het dus zeer op prijs stellen indien u of iemand van uw gezin hieraan zou willen meewerken. Op het 

einde van het onderzoek zullen alle deelnemers op de hoogte gebracht worden van de resultaten van 

 



het onderzoek.  

Het bijhouden van een geurdagboek houdt in dat omwonenden 2 keer per dag even naar buiten gaan 

en bewust gaan ruiken. Vervolgens wordt op speciale invulformulieren genoteerd of men een geur 

waarneemt. Het bijhouden van een geurdagboek moet gebeuren door een aantal omwonenden en dit 

gedurende een 3-tal maanden. Op deze manier kan een beeld gevormd worden over de mogelijke 

geurhinder zoals die door de plaatselijke bevolking wordt ervaren. De doelstellingen van het project 

worden op voorhand in een toelichting nogmaals verduidelijkt 

De informatie-avond omtrent dit geurdagboek zal doorgaan op Woensdag 07 juli, omstreeks 20h00 in 

het Bowlingpaleis. Indien u niet aanwezig zou kunnen zijn op deze datum en u toch zou willen 

deelnemen aan het geurdagboek, nemen we achteraf persoonlijk terug contact op met u teneinde de 

nodige informatie te kunnen bezorgen. Desgewenst kan u, indien u verhinderd zou zijn, dit reeds vooraf 

meedelen aan M+PIGS/Odournet, via info@mpluspigs.be of gphilips@odournet.com of 09/265.74.00.  

Op deze avond zullen u tevens alle nodige documenten ter beschikking gesteld worden, en kan u met 

alle vragen omtrent het onderzoek terecht.  

Op deze vergadering hebben wij mensen van Innovatiesteunpunt uitgenodigd, dit is een afdeling van 

Boerenbond. www.innovatiesteunpunt.be en zal het studiebureau Odournet ons begeleiden in een 

verdere aanpak. www.odournet.com. 

Als vooraanstaand milieuadviesbedrijf is PRG Odournet 

gespecialiseerd in alles wat met geurhinder en luchtverontreiniging 

te maken heeft (www.odournet.com). Behorend tot een 

internationale groep, en ontstaan vanuit de Universiteit Gent 

(faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische 

Wetenschappen), beschikt PRG Odournet over een zeer ruime kennis en ervaring met geurproblemen 

allerhande en werden er reeds talloze geurstudies uitgevoerd voor veeteeltbedrijven, 

mestverwerkingsinstallaties edm. Odournet voert ook een actieve onderzoeksstrategie en investeert zelf 

ook in verdere kennisontwikkeling, ondermeer naar geurbeperking in de (para)agrarische sector. 

 

  

Het Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw van de Boerenbond is de gespecialiseerde dienst voor 

het begeleiden van land- en tuinbouwbedrijven bij het zetten van stappen in een nieuwe richting. Binnen 

het Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw werken we aan een project rond de bestrijding van 

geurhinder en fijn stof binnen de Vlaamse veredelingslandbouw. Een belangrijk onderdeel van het 

project zal er ook in bestaan om individuele bedrijfsleiders te adviseren in deze materie en hen toe te 

leiden naar de verschillende bestaande instrumenten om oplossingen voor hun problemen te 

ontwikkelen. 

Met Vriendelijke Groeten 

Bart & Bénédicte  
 



 


