
GOLFPLAAT
Asbestcementen golf

plaat van ongeveer 5 mm 
dikte. Lichtgrijs of gekleurd 

(zwart of rood). 

BLOEMBAK
Vrij dunne asbestcementen 

bakken in diverse vormen. Grijs, 
maar vaak ook wit gekleurd.

ONDERDAKPLAAT
Dunne roze, lichtgrijze of gele plaat

in asbestcement met cellulosevezels.
DAKLEIEN  
Vlakke kunstleien in asbest
cement. Grijs materiaal, maar aan 
de buitenkant vaak zwart of rood 
gekleurd.

GEVELLEIEN
Vlakke kunst

leien in 
asbest
cement. 

DRAAILINGEN
Productieafval van asbestcement 
riool en waterleidingbuizen, vooral 

in de buurt van KapelleopdenBos 
gebruikt om opritten te verharden en 

terreinen op te hogen.

AFVOERBUIZEN  
EN GOTEN 
Ronde, meestal grijze 
buizen en goten in 
asbestcement.

VENSTERDORPEL
Massieve stukken asbest cement, soms 
grijs, maar meestal zwart gekleurd.

IMITATIE
MARMER
Asbestcementplaat, 
meestal zwart met witte 
stipjes. Soms ook lichtgrijs of wit.

AFDICHTINGSKOORD 
Wit tot grijs pluizig koord. Valt zeer  
makkelijk uiteen. Bij kachels en 
verwarmingsketels vaak als 
afdichting van schoor
steen, uitlaat, ruit of 
deurtje gebruikt.

GLASAL
TOEPASSING 
Vlakke plaat in asbestcement 

met een gladde harde bovenlaag. 
Uitgevoerd in verschillende kleuren. 
Vaak in keukenmeubelen.

PLAASTER
ISOLATIE 
Brokkelig plaaster rond verwarmingslei
dingen met weinig tot zeer veel vezels. 
Meestal omwikkeld met wit jute doek.

VLOERTEGELS 
Harde, dunne, meestal gevlamde
tegels in asbesthoudend vinyl. 
Breken bij buiging. Vaak 
bevestigd met asbesthou
dende lijm.

SCHOUWPIJP 
Ronde of vierkante buizen in 
grijs asbestcement.

ASBEST 
ook in jouw huis?

ASBEST ook in jouw huis?

Iedereen die verbouwt, kan 
te maken krijgen met asbest. 
Maar dat is geen reden tot 
paniek. Meestal is er geen 
gevaar en kan het asbest 
beter blijven zitten. In het 
andere geval kan je het vaak 
zelf veilig verwijderen. Toch 
moet je voorzichtig zijn. Bij 
twijfel moet je beroep doen op 
gespecialiseerde bedrijven. 

MEER INFO OP  
WWW.ASBESTINFO.BE



TWEE SOORTEN ASBEST 

Er zijn twee soorten asbest: 
(hecht)gebonden en ongebonden. 

(Hecht)gebonden asbest komt voort uit 
alle toepassingen van asbestcement, zoals 
golfplaten, dakleien en schoorstenen. 
Zolang het in goede staat is, komen er 
nauwelijks vezels vrij. 

Ongebonden asbest is de gevaarlijkste 
soort. Dit type werd vooral als isolatiemate
riaal rond verwarmingselementen en leiding 
gebruikt. Deze asbestvezels komen onmid
dellijk vrij bij elke bewerking. 

Voor beide soorten geldt: hoe ouder het 
asbest, des te sneller komen de vezels vrij.

HOE ASBEST VEILIG VERWIJDEREN?
Gouden regels om veilig asbest te verwijderen: WAARHEEN MET HET AFVAL?

Breng het meteen naar het containerpark 
(maak geen stof, luchtdicht verpakt, zie de 
regels van je containerpark). Meestal is dit 
gratis tot 1m³. 

Lees ook de brochure ‘Asbest in en om 
het huis’ voor gedetailleerde instructies.

Zowel ongebonden als gebonden asbest 
kan je ook laten afvoeren door een  
erkende inzamelaar.

›  www.ovam.be/ 
asbestenmaterialenbeheer

›  www.werk.belgie.be/ 
lijst_asbestverwijderaars

ASBESTZIEKTEN

Hoe langer en hoe intenser het contact, 
des te meer kans op asbestziekten. Vaak 
verlopen er 20 jaar of meer tussen de 
blootstelling en de eerste symptomen.

Asbestose is een ziekte waarbij de 
longen stijver worden. Daardoor wordt 
ademhalen moeilijker. De patiënt moet 
vaak hoesten. Deze ziekte is niet dodelijk 
maar ze overbelast je hart en maakt je 
veel gevoeliger voor andere longziektes. 

Maligne mesothelioom of long-
vlieskanker is een tumor. De meeste 
patiënten overlijden binnen één jaar na 
de diagnose.

ABEVA

Abeva is de vereniging van  
asbestslachtoffers.  

›  Ze helpt asbestslachtoffers te  
procederen

›  Ze wil nieuwe regelingen uitwerken 
voor slachtoffers met nietgedekte 
kosten 

›  Ze wil nieuwe asbestslachtoffers 
voorkomen door strenge controle op 
de werking van asbestverwijderaars

www.abeva.be 

1    Maak het asbest goed nat.  
Zo verspreid je minder stof. 

2    Gebruik alleen handwerktuigen.  
Elektrisch, sneldraaiend gereedschap 
maakt veel stof. Dakleien mag je nooit 
ontmossen: zeker niet met hogedruk
reiniger en ook niet met de hand. Dit 
is een vaak gemaakte fout en zelfs 
strafbaar!

3    Werk traag en voorzichtig! Verwijder 
de delen, handmatig, één voor één.  
Nooit gooien!

4    Zorg voor een goede luchtbevochtiging 
van de werkplek.

5    Zorg voor beschermde (wegwerp)kledij:  
› overall 
› handschoenen 
› mondmasker met filtercapaciteit P3.

6    Was je huid en haar héél grondig na de 
werken. 

7    Reinig achteraf de werkplek en het 
gereedschap met een natte doek. Veeg 
het stof op met een vochtige doek en 
doe beiden in het asbestafval. Nooit 
stofzuigen!

WAAROM IS ASBEST  
GEVAARLIJK? 

Je loopt geen gevaar door naar asbest 
te kijken of het aan te raken. Pas als je 
asbesthoudend materiaal breekt, komt er 
stof vrij. Die stofdeeltjes zijn zo fijn dat je ze 
niet met het blote oog kan waarnemen. Dit 
asbeststof dringt zeer diep in de longen en 
veroorzaakt dodelijke ziekten. Voorkomen 
is dus beter dan genezen.

WAT IS ASBEST?

Asbest bestaat uit microvezels: sterk, 
hittebestendig, isolerend en makkelijk te 
bewerken. Het was een populair bouwma
teriaal vanaf de jaren 1940, met een piek in 
de jaren 1980. Asbest bleek echter kanker-
verwekkend. Sinds 1998 mag het in België 
niet meer gebruikt worden. Voor nieuw
bouw hoef je je dus geen zorgen te maken: 
de materialen van tegenwoordig bevatten 
geen asbest meer.

Het Vlaamse departement  
Leefmilieu, Natuur en  
Energie verzamelt 
info over asbest op 

www.asbestinfo.be

STICHTING  
WILLY VANDERSTAPPEN

In 2007 overleed 
Willy Vanderstappen 
aan longvlieskanker. 
Hij was een fervent 
fietser, politiek actief 
en een verwoed 
strijder tegen asbest
vervuiling in al haar 
aspecten.

De stichting met zijn naam wil mensen 
informeren over de gevaren van asbest en 
vooral nieuwe slachtoffers voorkomen.

Elk jaar op de laatste zondag van septem
ber organiseert de stichting een ‘actieve 
memorial voor alle asbestslachtoffers’ met 
een fietstocht. 

De opbrengst gaat telkens naar een goed 
doel, gelinkt aan asbest. Zo houdt de 
stichting de problematiek in de aandacht 
en steekt de asbestslachtoffers en hun 
familie een hart onder de riem.

www.fietstochtwillyvanderstappen.be

Zieken kan men niet genezen,  
doden niet terugbrengen.  

Het komt eropaan om  
geen nieuwe slachtoffers  

meer te maken.

Paniek is onnodig,  
maar voorzichtigheid  

is geboden.
Tie Roefs

WILLY VANDERSTAPPEN

BELEIDSVERANTWOORDELIJKE: TIE ROEFS 
Vlaams-Brabants gedeputeerde voor leefmilieu

VRAAG  
DEZE FOLDER 
GRATIS AAN

›  Voor groepen (scholen, architecten,  
gemeentelijke diensten, kandidaat  
(ver)bouwers,…) geeft de stichting  
infosessies over asbest. Wat is asbest, 
waar kom je het tegen, voorbeelden  
en hoe kan je het (laten) verwijderen.  
We brengen ook materiaal mee.  
Duur: 60 minuten.

›  INFO 
asbestsessie@outlook.be  
049447 48 40

INFOSESSIES


