Asbest saneren, liever meteen goed!
“Je moet toch. En als je dan aan de slag gaat, kun je het maar het beste goed doen. Dan
ben je er van af”
Dat zegt melkveehouder Wilco Vernooij over de asbestsanering op zijn bedrijf. Sinds april
2015 hebben zijn ligboxenstal en werktuigenloods een gloednieuw, asbestvrij, dak. Wilco en
Greet Vernooij hebben een melkveebedrijf met 50 koeien in Odijk. Grote uitbreidings- of
investeringsplannen hebben ze niet meer. Maar onderhoud gaat altijd door. Daarom lieten
ze hun asbestdaken vervangen. “Weer een zorg minder en het ziet er strak uit”
“Dankzij een goede melkprijs hebben we nu nieuwe daken”
Waarom nu saneren? “Uiteindelijk moet je toch. Binnen een aantal jaren moet het asbest
weg zijn. Het dak en de isolatie van de ligboxenstal waren aan onderhoud toe. Ze waren ruim
30 jaar oud. Daarom vervingen we de asbestplaten door sandwichpanelen. We lieten ook
direct de gordingen en onderliggende isolatie vernieuwen. . Door de goede melkprijs
verdienden we wat meer. Daarom konden we ook de golfplaten van de werktuigenloods
vervangen. Als je dan aan de slag gaat, kun je het maar het beste goed doen. Dan ben je
ervan af”
Snel en goed geregeld!
“In februari nam ik contact op met 3
asbestsaneerders. Hun offertes waren ongeveer
gelijk, daarom koos ik de dichtstbijzijnde partij. Hij
heeft alles voor me verzorgd. Vergunningen, asbest
verwijderen, nieuwe platen erop, gordingen
vernieuwd. Eind april was het allemaal geregeld. Met
mooi weer was alles binnen 3 dagen klaar.
Ik heb geen gebruik gemaakt van
subsidiemaatregelen. Dat ging meer tijd kosten, en je
was dan verplicht om te investeren in zonnepanelen. Omdat wij geen bedrijfsopvolger
hebben, was dat voor ons niet zinvol. Op het moment dat de zonnepanelen rendement
opleveren, gaan wij met pensioen.”
Naschrift:
Investeren in zonnepanelen is niet meer verplicht! U kunt uw subsidieaanvraag indienen tot 6
maanden na het verwijderen van het asbest. Meer informatie vindt u op de website van RVO.
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