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Nieuwsbrief Klankbordgroep Oost – Gorinchem d.d. 11 mei 2022. 

 

 

Op 3 mei hebben de Klankbordgroep Oost-Gorinchem en Wijkbelang Lingewijk na een Corona pauze 

weer een buurtoverleg gehad met Corbion. 

Het begon met een voorstelrondje waarin wij kennis hebben gemaakt met Henk Feddes, hij is nu 

ruim een jaar de Site & Plant Director bij Corbion. Henk vindt het ook belangrijk om af en toe eens 

met de “buren” te spreken een afspraak die is gemaakt dat we dit jaarlijks zullen blijven doen. 

Corbion is, zoals de meeste mensen in 

Gorinchem wel zullen weten, een bedrijf 

dat met behulp van Bacteriën suiker omzet 

in melkzuur. 

Dit melkzuur is de grondstof voor de 

producten die worden gemaakt, zoals 

biologische voedingsingrediënten maar ook 

Bio plastic. 

In het proces wordt gewerkt met hoge 

temperaturen, dit zou een geur kunnen 

veroorzaken, voor de verwarming wordt 

stoom gebruikt, dat is ook te zien aan de 

witte pluim uit de schoorsteen. 

Er werken in Gorinchem ca 700 mensen in de productie, verkoop en onderzoek en 

productontwikkeling. Corbion is in Gorinchem de afgelopen 2 jaar uitgebreid. 

Corbion heeft veiligheid hoog in het vaandel staan in 2021 en 2022 tot nu toe hebben er geen 

ernstige ongevallen plaatsgevonden. 

In het afgelopen jaar zijn er enkele geurklachten binnen gekomen. Er is een groot aantal mogelijke 

oorzaken zoals een installatie die kapot is of een ventilator die voor onderhoud is stilgezet. De 

oorzaak is telkens snel opgespoord en verholpen.  

Er zijn ook diverse geluidsklachten binnengekomen, dit ondanks de maatregelen die zijn getroffen. 

Eén van de oorzaken waren de bouwactiviteiten op het terrein. Er is ook overlast geweest van een 

geluid alsof men aan het heien was. Dit komt door een klep die open gaat door drukschommelingen. 

Er wordt gewerkt aan een lange termijn oplossing, verwacht wordt dat dit voor oktober dit jaar is 

opgelost. 

Ook bij Corbion volgen ze met interesse de ontwikkelingen in de buurt zoals de bouw van een nieuwe 

brug over de Linge en de nieuwe wijk, de Linge Oevers https://www.gorinchem.nl/nl/bouwen-en-

wonen/wonen-aan-de-lingeoevers 

Vanuit de bewoners waren er diverse vragen aan Corbion: 

Er komen geregeld vergunningaanvragen voorbij, recentelijk is er één verleend voor het gebruik en 

daarmee de uitstoot van benzeen en kobalt II. Dit betrof een wijziging op verzoek van de DCMR 
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(Milieudienst Rijnmond). Deze wijziging is verleend, het niet zo dat deze stoffen in het milieu terecht 

komen. 

Er loopt geen aanvraag voor een windmolen op het terrein van Corbion. 

 

Schapen 

Er lopen schapen op het terrein naast de fabriek, zij maaien het gras op een milieu vriendelijke 

manier.  

Verder hebben we het nog even gehad over de mogelijkheid om de restwarmte te gebruiken voor 

het verwarmen van woningen. Dit zou een interessant onderwerp kunnen zijn om met de 

projectontwikkelaar, die de woningen aan de Linge Oever gaat bouwen, te bespreken. 

De verwachting is dat er volgend jaar weer een dag van de Chemie wordt georganiseerd waar 

Corbion aan mee doet, dat is een mooie mogelijkheid om zelf eens kennis te maken met de fabriek 

aan de Arkelsedijk. 

 

 


