
Publicatie in Bân januari 2020 

 
 

Wie zijn “Westkant is geen Mestkant” en wat willen 
ze of liever gezegd, wat willen ze NIET! 

 
Enige tijd geleden is er een bijeenkomst georganiseerd door enkele bezorgde omwonenden 
van de voormalige Waterzuiveringsinstallatie aan de Tolleane. Hier zijn plannen om een 
mestvergister te bouwen. Er was een grote opkomst en uiteindelijk hebben tegen de 50(!) 
huishoudens aangegeven TEGEN de komst van een mestvergister te zijn. Een mestvergister 
hoort namelijk niet in een bewoonde omgeving en zeker niet in de achtertuin van een hele 
buurt. Het dichtstbijzijnde huis staat op zo’n 170m afstand, dan kan echt niet! 
Uit deze grote groep hebben 9 mensen zich aangemeld als touwtrekkers. Dat is de 
“actiegroep” Westkant is geen Mestkant geworden. Zij zullen uit naam van al deze 
huishoudens er alles aan doen om de komst van een mestvergister tegen te houden. Er is 
bewust gekozen voor de naam “Westkant” omdat dit niet enkel Klein Groningen betreft, maar 
ook gedeelten van de Opper Haudmare, Tjalling Harkeswei, Compagnonsfeart, Tolleane en 
Weinterp. Kortom het westen van Wijnjewoude. 
Op tientallen locaties in Nederland zijn vergisters met veel subsidiegeld gebouwd en hebben 
ze gezorgd voor overlast en ellende met een slecht rendement! Uit ervaringen van 
omwonenden en betrokkenen heeft de Westkant een lijst met 10 van de belangrijkste 
redenen verzameld waarom er GEEN mestvergister moet komen: 
 
1. Allereerst natuurlijk de stankoverlast. Er wordt beweerd dat die er niet is. Dat is helaas 

niet waar. Iedereen snapt natuurlijk wel dat als er met mest wordt gewerkt, het stinkt. 

Ook een gesloten systeem stinkt en als de wind verkeerd staat (en dat staat hij vaak: 

zuid/zuidwest) dan kan het hele dorp er last van hebben. Er zijn vele voorbeelden in de 

provincie (en daarbuiten) zoals Marrum, Hantumhuizen en zelfs Haulerwijk waar de 

mensen zomers niet buiten kunnen zitten vanwege de stank. Dat wil toch niemand! 

2. Geluidsoverlast. Bij een mestvergister horen pompen. Die moeten de mest constant in 

beweging houden en mengen. Pompen maken een doordringend geluid dat ver kan 

dragen, vooral ‘s nachts. Deze pompen draaien constant!  

3. Verkeersoverlast. Voor de aanvoer van mest rijden er zo’n 5 à 6 vrachtwagens heen en 

weer, want de mest moet ook weer afgevoerd worden.  

 De infrastructuur rondom Klein Groningen is hier totaal ongeschikt voor. Kleine 
weggetjes en een woonerf dat kan echt niet! Bovendien brengen mestwagens veel vuil 
met zich mee, waardoor je smerige straten krijgt. De vrachtwagens rijden ook door het 
dorp! 

4. Lucht- en Licht vervuiling. Een mestvergister produceert fijnstof wat in de lucht komt. 

Deze fijnstof is slecht voor de gezondheid evenals de stank welke slecht voor je 

gezondheid is.  

 Daarbij komt nog de lichtvervuiling. Een industriële installatie staat NOOIT in het donker, 
dus zodra het avond wordt, gaan er grote lampen aan om de boel in de gaten te houden. 
Lichtvervuiling is erg slecht voor de omgeving van mensen en ook (nacht)dieren.  

5. Leefomgeving en woongenot. Door de komst van een mestvergister op zo’n kleine 

afstand van bewoond gebied wordt de leefomgeving en het woongenot van een hele 

buurt/wijk aangetast door alle eerder genoemde omstandigheden. 

 
6. Gevaar voor de gezondheid. In een mestvergister wordt gas geproduceerd, oa 

methaangas. Dit gas is zéér gevaarlijk, zo niet dodelijk!  

In Coevorden is onlangs in een straal van 900 m alles geëvacueerd, omdat er een 



gaslek was. Gelukkig is hier verder niets gebeurd, maar als de boel ontploft dan is de 

ramp niet te overzien! 

7. Waardevermindering onroerend goed. De 1e 3 speerpunten van een makelaar zijn: 

locatie, locatie, locatie! Door de komst van een mestvergister op zo’n korte afstand van 

woningen, worden al deze woningen minder waard. Niemand wil wonen bij zo’n ding in 

de buurt, laat staan zowat in je achtertuin.  

8. Vervuiling landelijk uitzicht. Een industriële installatie hoort niet in een bewoonde en 

landelijk omgeving. Daarvoor zijn er industrieterreinen uitgevonden, die staan niet naast 

bewoond gebied en hebben een goede infrastructuur voor de benodigde vrachtwagens.  

9. Stress. Door al deze zaken, hebben mensen nu al stress en zorgen en dan staat hij er 

nog niet eens. Slapeloze nachten en piekeren: wat als daar straks zo’n grote installatie 

komt….. Dat wil niemand, iedereen wil rustig wonen in een rustige, landelijke omgeving 

welke niet verstoord wordt door stank, lawaai, verkeer, etc… 

10. Duurzame energie. Natuurlijk wil iedereen duurzame energie en dat KAN ook zonder 

mestvergister. Pas in 2050 wil de overheid van het gas af. Tegen die tijd zijn al andere 

bronnen van groengas actief, daarvoor hoeft er niet 1 in Wijnjewoude te staan. Dat men 

dan zogenaamd groengas zou krijgen uit “eigen dorp” is onzin. Alle energie, dus ook 

opgewekte zonne-energie komt in één algemeen netwerk. Dat is het netwerk wat men 

nu ook al heeft. De stroom en het gas wat daar uit komt, komt overal vandaan. Alles 

komt dus op een grote hoop, ook in de toekomst. Bewoners blijven gewoon voor hun 

verbruik betalen en een enkele exploitant levert energie aan het openbare net, gesteund 

met forse overheidssubsidie van de overheid. 

Mocht u na het lezen van deze 10 zeer goede redenen ook TEGEN een mestvergister zijn, 
dan kunt u zich aanmelden via mestvergister.ww@gmail.com 
Volg ons ook op Facebook en Twitter voor het laatste nieuws: Facebook: “Westkant is geen 
Mestkant” en Twitter @geen_is 
Wij kunnen dit namelijk niet alleen. De mensen van de actiegroep hebben wel degelijk uw 
steun nodig. Hoe meer huishoudens zich TEGEN de mestvergister uitspreken, hoe beter. En 
dat geldt net zo goed voor huishoudens uit het dorp, want ook zij kunnen overlast krijgen van 
deze mestvergister. Als u de artikelen leest in de krant en op internet over Marrum, 
Hantumhuizen etc dan begrijpt u waarom.  
 
Wij wensen iedereen een heel fijn, gezond, gelukkig, stank- en overlastvrij 2020 toe! 
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