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Vondst van asbest vertraagt 
glasvezelaanleg in Hof van Twente 
#glasvezel #asbest #HofvanTwente

Asbest zorgt voor vertraging

Glasvezelgids 
via Twitter
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V.l.n.r. Bertus en Henk Bronsvoort, August Kamphuis (gemeente Rijssen-Holten) en Remco Janssen van DOOR. 

vrijkwam en geblokkeerde be-
drijven enorme schade leden, 
staat het hoog op de politieke 
agenda. Daarom steunen we dit 
project financieel, maar willen 
we boeren ook tegemoet komen. 
We zijn bezig met een regeling 
waarbij zij na sloop enkele jaren 
hun Rood voor Rood-rechten be-
houden. Dat is een grote drempel. 
Boeren vrezen dat ze die rechten 
snel kwijt zijn.” 
Bertus Bronsvoort heeft nu een 
schoon bedrijf. Wat zou hij zeg-
gen als straks groepjes boeren 
samen gaan saneren waarbij de 
kosten misschien lager zijn? „Dat 
gun ik ze van harte. Wij hebben 
het bij ons volle verstand gedaan 
en dat is goed bevallen.” 

zijn. „Hier werd het dak zo slecht 
dat er gaten invielen. Dat was de 
directe aanleiding”, vertelt Ber-
tus. „Als akkerbouwer hadden 
we een goed jaar. Dan is het mak-
kelijker om ja te zeggen. Omdat 
we veel pachten, kom je vaak bij 
boeren. Dan hoor je steeds weer 
dat er wel eerst wat verdiend 
moet worden voordat ze aan die 
asbest beginnen”, vult Henk zijn 
broer aan.
Toch is het noodzaak dat het 
tempo van de asbestsanering 
versneld wordt, vindt August 
Kamphuis, de betrokken beleids-
medewerker van de gemeente 
Rijssen-Holten. „Als je dat over 
een paar jaar gaat doen, dan is 
het te laat. Dan zijn misschien de 
huidige subsidieregelingen ver-
vallen. En de kosten hoger, om-
dat er een groot tekort aan sane-
ringscapaciteit dreigt. Hier gaat 
het om 180.000 vierkante meter 
asbest daken in het buitengebied. 
Sinds een brand op het bedrijven-
terrein in Rijssen, waarbij asbest 

afgehaald, op een nieuwere loods 
kwamen zonnepanelen. Tussen 
de broers zijn verschillen. Zo wil 
Bertus over enkele jaren stoppen 
en Henk heeft mogelijk een op-

volger. „Dat geeft goed weer hoe 
belangrijk maatwerk is. Bij dit 
clusterproject mikken we vooral 
op de grote groep boeren die over 
enkele jaren willen stoppen. Pre-
VAB-bers (Vrijkomende Agrari-
sche Bebouwing, red.) noem ik 
ze”, legt Janssen uit.
De broers Bronsvoort weten dat 
er in de sector niet altijd aan-
dacht voor asbestsanering is, ook 
al moet alles in 2024 verwijderd 

Holten - Zoek een boer die 
asbest wil saneren, vind in 
zijn omgeving andere boeren, 
bedrijven en particulieren die 
dat ook willen en pak het ge-
zamenlijk aan. Deze ‘cluster-
sanering’ trekt in Twente veel 
belangstelling. „Om 2024 
te halen is een versnelling 
noodzaak.” 

Niet de aangemelde vijftig, maar 
ruim honderd belangstellenden 
bezochten begin juli in Holten een 
informatieavond over clustersa-
nering van asbest. Op 21 septem-
ber is er een bijeenkomst in Rijs-
sen. Organisator Remco Janssen 
van het Borculose adviesbureau 
Duurzaam Ondernemen Ooste-
lijke Regio (DOOR) was blij met 
die opkomst. Na een proef vo-
rig jaar in Twenterand lijkt het, 
door onder andere provincie en 
gemeenten gesteunde idee van 
clustersanering in Rijssen-Hol-
ten, Hof van Twente, Twenterand 
en Noaberkracht (Dinkelland en 
Tubbergen) aan te slaan.
De opzet is helder: zoek een boer 
die asbest wil saneren, vind in 
de buurt vijf of zes boeren (toe-
komstige stoppers, gestopten, 
blijvers), bedrijven en particu-
lieren en pak die (gesubsidieer-
de) sanering gezamenlijk aan 
in combinatie met bijvoorbeeld 
energiebesparing. „Efficiënter en 
kostenbesparend. Hoeveel? Mis-
schien wel tien procent of meer.” 
Zo’n groep moet volgens Janssen 
niet te groot worden. „De betrok-
kenen moeten elkaar kennen en 
vertrouwen. En worden de af-
standen te groot, dan kun je niet 
meer met centrale asbestcontai-
ners werken.”
In Holten vertelde oud-LTO-af-
delingsvoorzitter Bertus Brons-
voort, 64 jaar, over zijn goede 
ervaringen met asbestsanering. 
Bronsvoort, oud-melkveehouder 
en nu opfokker van jongvee, 
deed die sanering vorig jaar sa-
men met broer, buurman en ak-
kerbouwer Henk (59 jaar). Van 
oudere schuren werd het asbest 

‘Over een paar jaar is het te laat’
Veel animo voor ‘clustersanering’ van asbest bij Twentse boeren 
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voldoende om de stalemissies op 
boerderijniveau te reduceren. Dat 
is de aanleiding geweest om hier-
mee te starten en daarom voegen 
we geen co-producten toe.”
Het traject met de zeven melkvee-
houders dat nu gestart is, zit in de 
eerste fase. De bedoeling is dat de 
komende jaren een tweede fase 
gestart wordt waarbij nog eens 
tien andere melkveehouders een 
monovergister gaan bouwen op 
hun erf. Wanneer die tweede fase 
ingaat, is nog niet bekend. 
Het initiatief kwam van de Stich-
ting Duurzaam Noord Deur-
ningen. Later werd de Energie 
Coöperatie IJskoud in het leven 
geroepen. Deze coöperatie is in 
mei 2015 officieel opgericht. De 
biogasleiding wordt aangelegd 
door netbeheerder Cogas.

berekend dat er door de zeven 
melkveehouders in totaal 1,6 mil-
joen kubieke meter biogas per 
jaar wordt geleverd. Hiermee kan 
ongeveer 1 miljoen kuub aardgas 
worden vervangen. 
Het investeringsbedrag voor de 
boeren ligt rond de tweehon-
derdduizend euro. Van dit bedrag 
werd dertig tot vijftig procent ge-
subsidieerd via een innovatiesub-
sidie en de SDE-subsisie vanuit 
de overheid. De melkveehouders 
betalen daarnaast een tarief voor 
het transport.
Cornelissen: „Links- of rechtsom 
moet het betaald worden, maar 
zonder SDE-subsidie ben je ner-
gens. Dan is het niet te doen voor 
een boer. Monovergisting is een 
prachtige manier om de land-
bouw te verduurzamen. Dit is een 
voor de hand liggende manier. 
Puur en alleen mest vergisten is 

men Tiel. In totaal wordt 40.000 
kuub dagverse mest per jaar van 
de bedrijven vergist. De bedrijfs-
grootte van de melkveehouders 
varieert van 80 tot 400 koeien. 
Volgens René Cornelissen van 
CCS Energie Advies, een Deven-
ter bedrijf dat de boeren adviseert 
en ondersteunt en de business 
case opstelde, zijn de monover-
gisters low-budget, maar wel de-
gelijk duurzaam. 
„Het biogas wordt via het biogas-
netwerk, dat zeven kilometer lang 
is, vervoerd naar twee industriële 
afnemers in Denekamp. Eén van 
hen maakt kant-en-klaarmaal-
tijden. Het gas wordt omgezet in 
stoom. De beide bedrijven doen 
dit nu met aardgas, maar kunnen 
dus straks het biogas hiervoor ge-
bruiken.”
Sinds 2013 is er gewerkt aan dit 
project. Het adviesbureau heeft 

Noord Deurningen - Bio-
gas van zeven melkveehou-
ders uit Noord Deurningen 
gaat binnenkort rechtstreeks 
naar industriële afnemers in 
Denekamp. De aanleg van 
het netwerk is onlangs ge-
start.

De melkveehouders, die samen 
de Energie Coöperatie IJskoud 
vormen, laten allemaal een mon-
overgister op hun erf bouwen. De 
eerste is klaar. Twee vergisters 
volgen binnenkort. De leiding 
wordt nu aangelegd. 
De vergisters lijken op het oog op 
een mestsilo en bestaan uit een 
stalen frame waarin een mest-
zak ‘hangt’ met daarboven een 
membraan-dak. Deze vergister 
wordt geleverd door Milieusyste-

Biogas van boeren rechtstreeks naar industrieterrein
Monovergister bij zeven melkveehouders uit Noord Deurningen 

Agelo
Varkensbrand
Bij een brand in een stal in het 
Twentse Agelo zijn honderden 
varkens omgekomen. Het vuur 
woedde in twee geschakelde 
schuren. Ze gingen beide verlo-
ren. De brand ontstond in één van 
de schuren. Die schuur werd al 
snel als verloren beschouwd. De 
brandweer probeerde de tweede 
schuur te behouden. Omdat het in 
de schuur te onveilig werd, moest 
de brandweer zich terugtrekken 
en waren ook de varkens in die 
stal niet meer te redden. Beide 
nog relatief nieuwe schuren, da-
terend uit 2011, zijn tot de grond 
afgebrand. Volgens dagblad Tu-
bantia zaten in beide stallen za-
ten rond de duizend fokzeugen 
en bijbehorende biggen. 

Twente
Zonneparken
LTO Noord West Twente heeft 
bezwaar tegen de locaties van 
twee nieuwe zonneparken in de 
gemeente Twenterand. Dat blijkt 
uit de zienswijze die de organi-
satie indiende bij de gemeente. 
LTO Noord heeft bezwaar tegen 
het gebruik van agrarische grond 
voor zonneparken. Zonnepark 
Oosterweilanden in Vriezenveen 
beslaat 16 hectare. Het zonne-
park moet worden aangelegd op 
grond die bestemd is voor een in-
dustrieterrein. De grond is nu nog 
in gebruik bij boeren. Aangezien 
deze plek de komende jaren nog 
niet nodig is voor industrie, wil 
de gemeente deze tussentijds ge-
bruiken voor het zonnepark. Het 
andere zonnepark, Flierbelten 
in Den Ham, is ruim zes hectare 
groot en is van een voormalig 
boer.

Slagharen
Klaverteelt
Met klaver kunnen boeren de bo-
demkwaliteit verbeteren en geld 
verdienen. Dat was de boodschap 
van bodemdeskundige Nick van 
Eekeren tijdens een studiegroep-
bijeenkomst over bodem op het 
melkveebedrijf van Rick Eken-
horst in Slagharen. Tijdens de 
middag beantwoordde de onder-
zoeker van het Louis Bolk Insti-
tuut vragen rondom het thema 
bodem. Van Eekeren legt uit dat 
de bodemkwaliteit afhankelijk is 
van zes onlosmakelijke elemen-
ten, namelijk waterhuishouding, 
bodemstructuur, organische stof, 
beworteling, bodemleven en bo-
demchemie. Als ‘manager’ van 
de bodem kan je de afbraak en 
aanvoer van organische stof in 
bodem sturen. 

Zwolle
Drinkwater
Het aantal veehouders dat aan 
het Overijsselse project ‘Boeren 
voor Drinkwater’ deelneemt, is 
verdubbeld tot dertig. In het pro-
ject werken de veehouders in 
drinkwaterbeschermingsgebie-
den samen met specialisten aan 
vermindering van de uitspoe-
ling van mineralen en gewasbe-
schermingsmiddelen. Het project 
wordt ondersteund door drink-
waterbedrijf Vitens en de provin-
cie Overijssel. Deze beide partij-
en hebben besloten het project in 
ieder geval de komende drie jaar 
nog te subsidiëren.
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