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Via deze nieuwsbrief willen wij U informeren over wat er omgaat 

in ons varkensfokbedrijf en zullen we langs deze weg 

communiceren om onze toekomstvisie mee te delen. 

In opdracht van M+ Pigs en met ondersteuning van PRG 

Odournet nv en Innovatiesteunpunt (een afdeling van 

Boerenbond) werd door de omwonenden een geurdagboek 

bijgehouden rond het bedrijf te Lochristi. 

Voorstelling geurdagboek 08/11/2010 in het Bowlingpalies 

De geurwaarnemingen werden verwerkt samen met de 

klimatologische omstandigheden volgens KMI station van Melle 

en gekoppeld met de genoteerde handelingen van ons bedrijf. Op 

8 november werden de resultaten uitgebreid voorgesteld door het 

studiebureau PRG Odournet NV. 

Het geurdagboekonderzoek werd uitgevoerd van begin juli t.e.m. begin oktober 2010. 

Er namen 17 deelnemers aktief mee aan het geurdagboek, waarvoor onze dank. In totaal werden door 

de deelnemers 1470 waarnemingen uitgevoerd. De metingen werden goed verspreid over de dag en de 

veschillende maanden uitgevoerd.  

Voor 14 van de 17 deelnemers werd een laag meldingspercentage en een lage stankhinderindex 

berekend. Voor een 10-tal personen waren deze waarden zelfs nul. Voor 2 personen werd een 

meldingspercentage van ongeveer 30% berekend en een stankhinderindex van 20 %. Door 1 persoon 

werden slechts 2 waarnemingen uitgevoerd, de hieruit berekende meldingspercentages en 

stankhinderindexen zijn weinig betrouwbaar. 

Uit de koppeling van de geurwaarnemingen en de genoteerde handelingen op het bedrijf, die mogelijks 

voor geur zorgen, werd indicatief afgeleid dat het reinigen van de opfokafdelingen en kraamafdeling 

mogelijks een rol zou spelen bij de geurwaarnemingen.  
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We streven ernaar dat er een balans is tussen de 

buren, de maatschappij, milieu en economie . 

M+ Pigs wil zich engageren dat het mogelijk is om op 

een aangename manier voorbij het bedrijf te 

wandelen, de beleving van de landbouw, de natuur, 

de flora te verruimen voor U als buur.  

Onze inspanningen stoppen niet en we willen blijven 

werken aan mogelijke knelpunten. 

In oktober werd een nieuwe hogedrukreiniger aangekocht 

waardoor de piek voor het reinigen van opfokafdeling en 

kraamhokken kan gereduceerd worden tot 50%.  

Door het inzetten van dit toestel kan met 4-units terzelfde tijd 

gereiningd worden. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van 

de spuitrobot. 
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