
Brandbrief aspergeteler Verhoeven 

 

Beste aspergeliefhebber,  

  

Nederland is er vol van: de boeren hebben het verkeer in heel Nederland en Den Haag ontregeld. 

Wat is er toch allemaal aan de hand! Er is heel, heel, heel, veel aan de hand, en niet alleen bij de 

koeienboeren! 

Ook wij als biotuinder zitten volop in de stress. Tegenwoordig ben je meer tijd kwijt met politiek dan 

met het telen van je asperges. Wij realiseren ons vandaag des te meer dat jullie als consument 

eigenlijk helemaal niet op de hoogte zijn van het wel en wee op ons bedrijf. Wij hopen daarom ook 

dat u deze nieuwsbrief, zonder grappen en grollen, met belangstelling zult lezen. Bedankt alvast 

daarvoor. 

  

Zoals jullie wellicht weten hebben wij in 2015 een groot project opgepakt om onze biologisch 

geteelde asperges op een verantwoorde manier te verwarmen. We kregen de mogelijkheid om 

mooie verse grond te pachten in een warme hoek op Giersbergen (gemeente Drunen). De 

voorbereidingen beginnen al bij het zetten van de nieuwe plantjes, de verwarmingsslangen dienen 

gelijktijdig met de plantjes aangebracht te worden. Een heel doordacht systeem met pvc-slangen 

wordt aan de kop van het veld ingegraven om de doorstroming van het warme water en het 

retourwater goed te regelen. Er wordt voor veel geld een biomassa kachel gekocht. De overheid 

stimuleert dit met een mooie subsidie. Zonder deze subsidie is het gewoon niet recht te rekenen. Om 

kosten te besparen heeft Erik zich helemaal kapot gewerkt om zelf de voorzieningen in een container 

te maken. Lean heeft zich beziggehouden met een Excelsheet, maar blijven tellen, dat de asperges 

nog betaalbaar blijven voor jullie, de consument. 

Één seizoen (8 weken) hebben we gestookt…..de buurman heeft last van de uitstoot. Het laatste wat 

wij willen. 

De gemeente geeft wel een vergunning af, maar de milieubeweging komt in opstand. 

Een schorsing voor het stoken voor ons, een rechtszaak en dan komt heel de PAS (Progammatisch 

Aanpak Stikstof) om de hoek kijken. Heel veel rekenwerk wordt gedaan met ingewikkelde 

programma’s door overheid en landelijke instanties, meningen zijn verdeeld. Onze portemonnee is 

leeg, wij zijn klaar met stoken op Giersbergen. 

 

Als ondernemer zit je dan niet stil. We hebben die grote investering toch niet voor niets gedaan!!! 

Dan moet die kachel maar ergens anders gaan branden. We zijn toch goed bezig? Een 



overheidsgekeurde kachel, gekeurde pellets…. Niets is minder waar, wij hebben de pech dat wij kort 

bij “Natura 2000” zitten met onze velden. De metingen die gedaan zijn geven een uitstoot van 

+0.0082 mol/ha/jaar en het moet toch echt -0,00 mol/ha/jaar zijn. Terwijl ik dit op papier zet, zucht ik 

nog maar eens een keer. Natuurlijk willen wij de wereld niet bevuilen, maar de balans in Nederland is 

volledig zoek. 

 

Bedankt voor uw tijd. 

Erik, Edwin, Lean Verhoeven 

  


