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Oplossing voor ‘rotte kies’ Anderen
BERND OTTER

ANDEREN Het dorp Anderen raakt
nog deze maand zijn ‘rotte kies’
kwijt. De boerderij aan ’t Loeg
wordt volgens eigenaar Prolander
eindelijk verkocht.

Het is al jaren een hobbelige weg, de
verkoop van de boerderij aan ’t Loeg
17. Maar de laatste hobbel wordt de-
ze maand genomen, meldt een
woordvoerder van Prolander.

Die hobbel is de aanwezigheid van
asbest op twee plekken op het erf
van de boerderij, waar eerder schu-
ren stonden. De boerderij wacht al
jaren op een nieuwe eigenaar. Voor-
al de schuren raakten daarbij steeds
verder in verval.

Dit tot groot ongenoegen van het
dorp. Al in 2011 trok Dorpsbelangen
Anderen aan de bel vanwege de slor-
dige aanblik en de potentiële onvei-
ligheid voor spelende jeugd. Mede
door de druk vanuit het dorp heeft
Prolander (voorheen Dienst Lande-
lijk Gebied) eind vorig jaar besloten
de schuren te slopen, zodat het ge-
heel er wat aantrekkelijker uit kwam
te zien.

Er diende zich vervolgens wel een
koper aan, maar al snel bleek dat on-
der de gesloopte schuren asbest in
de grond zat. Volgens Prolander
wordt dat deze maand opgeruimd.

Met deze sanering wordt de weg
vrijgemaakt om de verkoop van de
boerderij alsnog door te zetten. De
nieuwe eigenaren willen er een

Asbest vormt
laatste hindernis
voor verkoop
boerderij ’t Loeg

woonboerderij van maken. „De da-
tum van overdracht is al vastge-
steld”, aldus de woorvoerder van
Prolander.

Dat het verkoopproces zo lang
duurde heeft alles te maken met de
noodzakelijke wijziging van het be-
stemmingsplan – de boerderij had

een agrarische bestemming die
moest gewijzigd – en de crisis op de
woningmarkt. De vraagprijs van de
boerderij was mede daarom al met
een paar ton verlaagd.

Hypotheekverstrekkers zijn
streng en dat zit ook de verkoop in
de weg van twee andere bouwkavels
die naast de grote rietgedekte boer-
derij zijn vrijgekomen. Er was welis-
waar belangstelling voor, maar tot
verkoop is het nog niet gekomen,
meldt Prolander. Bij deze kavels
speelt asbest overigens geen rol.

In het dorp bestond de vrees dat
de asbestvondst een nieuwe ronde
van afwachten en dus verder verval
zou inluiden. Voor een hypotheek is
tenslotte een verklaring nodig dat
de te bebouwen kavel schoon is.


