Varkensfabriek

in de Moeshorn te
Uithuizen

Varkenshouders uit het zuiden van het land mogen
niet verhuizen naar Groningen, volgens Minister

Van Aartsen. 'Schone gebieden moeten schoon
blijven. In het Noorden is alleen plaats voor grond-

gebonden veehouderij', aldus de bewindsman. Dat
is een goed bericht, want de provincie kan geen
mest meer gebruiken. Niettemin zijn er plannen om
op het Groninger
Hogeland toch nog
een viertal mega
'carbonaderijen' te
plaatsen. Een
bewoner van de
Moeshorn uit
Uithuizen reageert
en de wethouder
houdt de verontruste
bewoners met een
dooddoener aan het
lijntje.

Noorderbreedte 9614 •

Freerk Vogel met zoon voor
de historische boerderij die
wellicht moet verdwijnen voor
een mega'carbonaderij', foto
Elmer Spaargaren.
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In de driehoek Oldenzijl, Uithuizen, Zandeweer,
ligt in het verlengde van de Menkemaborg een
gebied dat wordt aangeduid als de 'Moeshorn', een
vernederlandste term voor Moushörn (=boerenkoolhoekje). Heerdweg en Moeshornweg doorkruisen dit landelijke gebied met uitzicht op de omringende dorpen en vinden hun eindpunt bij het
Meedstermaar. Het Groninger Hogeland toont zich
hier in al haar schoonheid. Amateur-historicus Alje
Bolt omschrijft de Moeshorn als een gebied dat historisch gezien van grote betekenis is geweest voor
de ontwikkeling van Uithuizen en directe omge-

ving. Midden in de Moeshom staat een op dit
moment onbewoonde boerderij, de Wijbemaheerd
uit de 17e eeuw.
Naast een vanouds agrarische functie heeft de
Moeshorn de laatste jaren met name een recreatieve
meerwaarde gekregen. Bewoners en toeristen maken
volop gebruik van de wandel- en fietspaden die in
het kader van de ruilverkaveling zijn aangelegd.

De Moeshorn ten zuiden van
Uithuizen met de Menkemaborg op de achtergrond, foto
Jan Abrahamse

schuwingen bood het bestemmingsplan van de
gemeente Eemsmond tot voor kort ruimte voor de
aanvraag van grootschalige intensieve veehouderij.
In de Emmapolder hebben drie varkensmesters uit
het Zuiden een bouwaanvraag ingediend, evenals
landbouwer G. Bouwman, zelf geboren en getogen
in de Moeshorn. Het gaat hier om vier identieke
aanvragen voor een mega varkensstal van ruim
8600 vierkante meter, die plaats biedt voor 6900
varkens. De 10 meter hoge kolos van Bouwman zal
gesitueerd worden aan de Heerdweg in het centrum
van de Moeshorn op de plaats van de
Wijbemaheerd, die dan zal moeten wijken.
Cultuurhistorisch, landschappelijk en recreatief zal
de Moeshom haar waarde dan volledig verliezen.
De verkeersdruk zal enorm toenemen, evenals de
geluids- en stankoverlast. Het actiecomité 'De beer
is los' stelt alles in het werk om de aanvraag ongedaan te maken en de schoonheid van de Moeshorn
intact te houden. De eventuele vestiging van de
varkensfabriek aan de Heerdweg vlakbij de
Menkemaborg wekt bij zo'n tweehonderd inwoners
ergernis en onbegrip op. Wethouder Geert
Eerelman van de gemeente Eemsmond hield tijdens
een druk bezochte hoorzitting de verontruste bewoners voor 'dat ah er ontsnappingen zijn, dan zullen
we die zeker gaan zoeken! Een politieke dooddoener, m»

Roze invasie
Het gebied dreigt haar waarde te verliezen door de
roze invasie naar het Noorden. Ondanks veel waar-
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Voorgevel van de vier
varkensmesterijen.

