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door Maartje Smeets · · 
EINDHOVEN - Asfaltcentrale KWS 
wil de stankoverlast in de Strijpse 
wijk 't Ven beperken. Een extern 
bureau bekijkt de mogelijkheden 
om de geur, die leidt tot veel klach-

... 

ten van omwonenden, te beper-
ken of weg te nemen. Daarbij kan 
gedacht worden aan het verlengen 
van de schoorsteen of het gebrui
ken van geurremmers. Uit verschil
lende onderzoeken van de provin
cie is gebleken dat de uitstoot van 
de fabriek de milieuvergunning 
niet overschrijdt. Het onderzoek 
dat de fabriek nu zelf uitvoert, is 
niet verplicht. 
Directeur R. van Wijk: ,Het produ-
ceren van asfa1t brengt nu een
maal, net als het bakken van koek
jes, een bepaalde geur met zich 

Asfaltcentrale KWS en de provin
cie praten eind deze maand 
verder over de stankoverlast in 't 
Ven. Mogelijk is het verlengen 
van de schoorsteen de oplossing. 

mee. Vorig jaar kregen we . oga 
wat klachten uit de buurt. Dat w· -
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neu traliseren. '' -
Het verlengen van de schoorsteen 
zorgt volgens Van Wijk riiet voo 
een verplaatsing van het pro- · 
bleem. ,Ik ben geen expert, aar · 
ik heb begrepen dat je daarmee de . 
rookpluim in een andere luchtlaag · · 
kunf brengen. Die lucht verplaatst 
zich horizontaa·l, waardoor de 
geur niet of minder in de buurt te- · 
rechtkomt." 
Eind deze maand zijn de resulta
ten van het onderzoek bekend. 
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