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De effecten van de zware hagelbui maakten het voor Toon Kuipers duidelijk: “De asbestdaken leveren 
veel risico op en moeten eraf.” Dit voorjaar zijn alle daken in een rap tempo vervangen en ziet het er weer 
mooi strak en toekomstbestendig uit.

Op 23 juni 2016 trok er een zware hagelbui over Zuidoost-Brabant. 
Het bedrijf van Toon Kuipers in Leende was een van de bedrijven 
met flink wat schade. De sandwichpanelen op de nieuwste zelf ge-
bouwde vleesvarkensstal overleefden de bui wel. De zonnepanelen 
liepen enige schade op die mogelijk de levensduur verkort, maar 
ze werken nog wel.
Bij de asbestdaken op de oudste vleesvarkensstal en andere ge-
bouwen op het gemengde bedrijf was het een ander verhaal. De 
golfplaten raakten flink beschadigd door de hagelbui. Kuipers: 
“Overal lagen splinters asbest en je vraagt je dan toch af waar dat 
allemaal wel niet terecht komt.”
De asbestsplinters zijn allemaal opgeruimd. Het dak hoefde niet 
acuut te worden vervangen, maar het zat Kuipers niet lekker. 
“Het is niet prettig als je eenmaal hebt meegemaakt dat er overal 
asbestvezels liggen. Mijn inzet was dan ook dat de asbestdaken 

Toon Kuipers heeft alle asbestdaken op zijn bedrijf vervangen

Bewust van risico

er af moesten.” De wetgeving leek daarbij ook duidelijk: er zou 
een verbod komen op asbestdaken met ingang van 2024. Bij een 
milieucontrole werd Kuipers daar ook op gewezen. Daarna is de 
deadline van het asbestverbod verschoven waardoor de situatie er 
minder duidelijk op is geworden. Dat asbest van alle daken moet 
worden gehaald, staat echter buiten kijf.

Nog verzekerbaar?
Voor Kuipers zelf was het wel duidelijk dat hij van de asbest af 
moest. “De vraag was hoe lang ik de gebouwen nog verzekerd 
kreeg. Of dat je te maken krijgt met een heel hoge premie. Zelf het 
risico dragen dat er nog een keer asbest vrijkomt bij een hagelbui 
of door een andere oorzaak is uiteraard niet reëel.”
In maart 2018 hakte Kuipers de knoop door en besloot hij op de LIV 
Venray op zoek te gaan naar een bedrijf dat de daken kon vervan-
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gen. Hij kwam daarbij onder andere terecht bij Middendorp Mon-
tage in Kootwijkerbroek. Nadat Kuipers een aantal bedrijven had 
bekeken waar Middendorp de daken al had vervangen, besloot hij 
met dit bedrijf in zee te gaan. “Daar heb ik geen moment spijt van 
gehad. Qua prijs zijn ze zeker niet de duurste en het werk werd heel 
vlot afgehandeld. Het zijn echt harde werkers, daar hou ik wel van.”

In etappes
De werkzaamheden werden in twee etappes uitgevoerd. Eerst 
werden bij de helft van de gebouwen de asbestdaken verwijderd. 
Daarna volgde een keuring die moet aantonen dat alle asbest ook 
daadwerkelijk weg is. In de tussentijd werd al gestart met het ver-
wijderen van asbest op de vleesvarkensstal. Na de keuring werden 
de nieuwe daken gelegd.
Op de vleesvarkensstal zat grotendeels nog goede isolatie onder 
de asbest golfplaten. Waar de isolatie wel aan vervanging toe was, 
moest de afdeling leeg en helemaal schoon. Na het verwijderen 
van het asbest moest de hele afdeling schoon worden gezogen 
voordat er verder kon worden gewerkt. Waar de isolatie bleef zit-
ten, is deze aan de bovenkant helemaal schoon gezogen. Binnen 
twee weken was de hele klus op het bedrijf van Kuipers voltooid. 
Asbest is niet meer aanwezig en de isolatie in de bestaande vlees-
varkensstal heeft nu een hogere R-waarde.

Meer weten over de ervaringen van Toon Kuipers met het  
vervangen van zijn asbestdaken? Ga naar www.varkens.nl, 
lees het verdiepende artikel en kijk bij Bedrijf in beeld.
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Van binnen helemaal nieuw
De bestaande vleesvarkensstal van 2008 is na de renovatie 
van het dak verder aangepakt. Om de resultaten met de 
vleesvarkens te verbeteren wil Kuipers overstappen naar de 
HyCare methode. Gestart is met het coaten van de vloeren 
en wanden. Zoon Twan heeft telkens na het leegkomen van 
een afdeling een zeer grondige schoonmaak uitgevoerd. 
Dat gaat in meerdere etappes zodat zeker is dat de vloeren 
en inrichting echt helemaal perfect schoon zijn. Na een 
speciale voorbehandeling kan dan het coaten van de vloeren 
starten. Dat werd uitbesteed aan het gespecialiseerde bedrijf 
Mesa coatings. Inmiddels zijn alle afdelingen onder handen 
genomen. De stal heeft nu niet alleen een nieuw dak maar is 
ook van binnen helemaal nieuw. Kuipers: “Daarmee kunnen 
we nog vele jaren vooruit en de resultaten verder verbeteren. 
De eerste belangrijke stap naar de overstap op HyCare is 
gezet.”

Het coaten van wanden 
en vloeren: de eerste stap 
naar HyCare

Zoon Twan zorgde voor grondige 
schoonmaak van de afdelingen

Toon Kuipers (52) heeft in Leende een bedrijf met 2.600 vlees-
varkens. Op afstand houdt hij 280 zeugen op voergeldbasis. 
Daarnaast verbouwt hij jaarlijks bijna 40 hectare aardappelen, 
heeft hij wat hectares snijmaïs voor de verkoop en teelt hij 
waspeen voor de conservenindustrie.

Praktijkcase

ZELF HET RISICO DRAGEN DAT ER NOG 
EEN KEER ASBEST VRIJKOMT BIJ EEN 
HAGELBUI OF DOOR EEN ANDERE 
OORZAAK IS UITERAARD NIET REËEL’


