
Heeft u nog asbest op uw dak? 
Kom naar het Boerencafé!

Asbestsanering Gelderse Vallei

Ook bij u in de buurt!
Heeft u asbest op uw daken? Dan is het Boerencafé bij uitstek de geschikte locatie om 
u te laten informeren over de saneringsmogelijkheden. 

Ook in úw regio is een Boerencafé. Hieronder ziet u een schema met datums, sprekers 
en locaties. De Boerencafés beginnen om 19.30 uur. U wordt ontvangen met koffi e en 
thee. Het inhoudelijke programma gaat om 20.00 uur van start.

U komt toch ook?

Datum Thema Locatie

06-03-19 Asbest eraf, zon erop Familie van Ommen
Houtkampweg 7,  Otterlo

13-03-19 Fiscale en fi nanciële regelingen ’t Trefpunt
Hoofdweg 148,  Ederveen

21-03-19 Omgevingsgericht ondernemen Familie Toonen
Renswoudestraatweg 21,  Lunteren

28-03-19 Fiscale en fi nanciële regelingen Familie van der Bor
Wencopperweg 76,  Kootwijkerbroek

17-04-19 Omgevingsgericht ondernemen Familie Visscher
Hoef 3,  Nijkerk

25-04-19 Asbest eraf, zon erop Familie Bouw
Kleuterweg 3,  Barneveld
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Over asbest
Tot in de jaren tachtig werd veel 

asbest gebruikt in gebouwen, 

woningen en wegen. Het is sterk, 

slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop. Inmiddels weten we dat er gezondheidsrisico’s kleven aan asbest. 

Zo lang het in tact blijft, is er niets aan de hand. Het is echter levensgevaarlijk als er asbestvezels vrijkomen.

In en op veel stallen en opslagruimten die tot 1993 zijn gebouwd, is asbest verwerkt. Vooral in golfplaten 

en in gevels. Het vormt daarmee een risico voor de gezondheid van de agrarische ondernemer én voor 

de omgeving. Asbest zorgt bovendien voor een waardedaling van vastgoed. Het is dus in uw persoonlijke 

belang én in uw bedrijfsbelang om die risico’s waar mogelijk te beperken. Dat begint met het stellen van 

een aantal vragen. Heb ik asbest? Kan ik deze schuur nog benutten? Is functieverandering mogelijk op 

mijn erf? Wat zijn de mogelijkheden met zonne-energie? Welke fi nanciële en fi scale mogelijkheden zijn er?

Verbod op asbestdaken
Met ingang van 2025 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Alle asbesthoudende dakbedekking moet 

dus uiterlijk 31 december 2024 zijn verwijderd. Als we het huidige saneringstempo doortrekken, is Nederland 

op zijn vroegst in 2044 asbestvrij. Dit is één van de redenen waarom LTO Noord, in samenwerking met 

GAJK, DKK en het Asbestdakenteam De Vallei, is gestart met een programma om de asbestsanering te 

versnellen. Een asbestvrije regio is een randvoorwaarde om nieuwe functies voor het gebied te ontwikkelen, 

de aantrekkelijkheid van de Vallei 

te vergroten en duurzame energie 

op te wekken. Wilt u weten wat de 

mogelijkheden en voordelen van 

dit programma voor u als agrarisch 

ondernemer zijn? Kom dan naar één 

van onze Boerencafés!

Boerencafés
Voor agrarisch ondernemers uit de Gelderse Vallei worden dit voorjaar door LTO Noord en GAJK 

Boerencafés georganiseerd. Tijdens deze Boerencafés kunt u al uw praktische vragen over as-

bestsanering stellen. Daarnaast is in ieder Boerencafé een spreker aanwezig die inhoudelijk op 

een specifi ek onderwerp zal ingaan. U kunt zelf kiezen welk onderwerp voor uw eigen situatie 

relevant is. U kunt daarbij denken aan:

Collectieve sanering
Laten we ook Stichting de Asbesttrein niet vergeten. Via deze stichting zijn gecertifi ceerde bedrijven 

geselecteerd voor asbestinventarisaties en sanering. Hun collectieve aanpak is mogelijk ook voor ú 

interessant. Tijdens het Boerencafé ontvangt u hier informatie over.

-  Omgevingsgericht ondernemen
 Een vertegenwoordiger van Gebiedscoöperatie O-gen neemt u mee in 
ontwikkelingen rond Vrijkomende Agrarische Bebouwing en informeert u over 
de mogelijkheden van een collectieve aanpak van de aanleg van zonnepanelen 
op staldaken. Ook krijgt u informatie over coachingstrajecten, waarbij een 
onafhankelijke coach u kan ondersteunen bij het maken van strategische keuzes 
op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en de toekomst van uw bedrijf.

-  Fiscale en fi nanciële regelingen 
  Alfa Accountants uit Barneveld gaat onder andere in op fi scale regelingen, 

fi nancieringsvormen en sloopregelingen.

-  Asbest eraf, zon erop 
  Een energiecoöperatie informeert u over de mogelijkheden om 

zonnepanelen op uw daken te plaatsen. Zo is het voor twee bedrijven 
bijvoorbeeld mogelijk om deel te nemen aan een zogenoemde 
Postcoderoosregeling, waarmee de kosten voor asbestsanering 
(grotendeels) worden betaald. 


