
ASBEST HERKENNEN 
IN EEN NOTENDOP 



Wie is KOVA 

Wie zijn wij en wat doen wij? 



Kennis- en Opleidingscentrum 

voor Vezels en Agentia  
 

KOVA verzamelt en deelt kennis om voor 

iedereen de impact van vezels en agentia 

(werkzame stoffen) te verduidelijken. Iedereen 

kan er in de desbetreffende keten mee in 

aanraking komen. Van werknemer tot 

werkgever en van (toekomstig) eigenaar tot 

handhaver. 





Henk Onderstal  
 
 

• Jaren lid van het Centraal College van Deskundigen ASCERT 

• Oprichter VAO 

• Internationaal asbestconsulent en adviseur voor overheden 

als SZW, gemeenten, media en RUD ’s 

• Kennismakelaar op het gebied van asbest, 

arbeidsomstandigheden, milieu en veiligheid 

• Asbestconsultant t.b.v. deelname aan onderzoekscommissies, 

incidenten, calamiteiten, vraagstukken 
 

 

 

                              Aanhanger GBV principe 
 

      
 



Wat is  

de leeftijd 

van deze 

dame? 



 

 

 

Het herkennen van asbest is net 

zo moeilijk als de leeftijd van 

deze dame(s) vast te stellen. 

 



Asbest kun je niet met het 

blote oog herkennen. 



Alleen een geaccrediteerd laboratorium kan 

met bepaalde microscopietechnieken, 

vaststellen of iets asbesthoudend is. 



A. Goeroe 

Dus ga NOOIT in op asbestgoeroe’s 



Wat is asbest? 

• Eigenschappen  

• Verschijningsvormen? 

• Kenmerken  

• Toepassingen 



Asbest is een minerale 

vezel met een 

kristallijnen structuur 

Open asbestmijn in Canada 



Soorten asbest wereldwijd: 

•   Chrysotiel  wit, 
•   Crocidoliet blauw, 
•   Amosiet  bruin, 
•   Actinoliet  geel, 
•   Anthofyliet groen, 
•   Tremoliet  grijs. 



Groepen en soorten asbest welke 
we in Nederland tegen komen 

 

TWEE GROEPEN 

 

Serpentijn-asbest 

  

Amphibool-asbest 

 









 Hittebestendig; 

 Bestand tegen temperatuurschommelingen; 

 Vochtbestendig; 

 Isolerend (warmte, geluid en elektra); 

 Zuur- en loogbestendig; 

 Sterk; 

 Duurzaam; 

                 Goedkoop. 

Eigenschappen 



Toepassingen asbest 





Asbest is hitte- bestendig 



Asbest is onoplosbaar in water 

• gas- en waterleidingbuizen 

• riolering 

• kabeldoorvoeren onder wegen, spoor 

Voorbeelden: 



ASBEST IS SLIJTVAST 

Asbesthoudend Zeil 





Asbest is hittebestendig, warmte isolerend. 







Restanten spuitasbest 



Asbest toepassingen 

• Asbestcement  

• Isolatie 

• Brandwering  

• Diverse afwerkingen 

• Kleding 







Asbestverdachte materialen kunnen worden 

herkend aan de hand van een aantal kenmerken, 

te weten: 

 Functie of toepassing 

 Kleur van het materiaal 

 Honingraatstructuur 

 Vezelstructuur  

 Kenmerken fabrikant 

 

 

Asbestverdacht 



Uiterlijke 
kenmerken 



ASBESTVERDACHT ? 

Altijd een vezelachtige structuur 



Bouwperiode: 
Type asbest 

Vóór 
1978 

1978 
- 
1983 

1983 
– 
1993 

Na 
1993 

Spuitasbest                 

Leidingisolatie               

Asbestkoord                             

Brandwerende platen                             

Asbestcement                                              

asbestcement uit buitenland door 
particulieren toegepast 

VOORKOMEN VAN ASBEST IN 
GEBOUWEN en OBJECTEN 



GEBOUWEN EN OBJECTEN MET 
EEN GROOT RISICO 

GEBOUW  SUB KLASSE     AANTAL   
Winkelgebouwen Warenhuizen, supermarkten      500 
   Verkoophallen        188 
   Overdekte winkelcentra            800 
Gezondheidszorg Intramurale gezondheidszorg      754 
gebouwen   
Bijeenkomst-  Kinderdagverblijven       2.700 
gebouwen  Peuterspeelzalen 
Sportgebouwen Overdekte accomodaties      2.040 
Complexen  Recreatiehallen             800 
Logiesgebouwen Opvangcentra        178 
Horecagebouwen      24.000 
Industriegeb.  Loodsen / hallen   15.000 
Rest    Scheepvaart/luchtvaart/o.v.      550     
   energiecentrales                 14 





 

 
 

 

 

 

 

•  

Deskresearch is een begrip dat wordt gebruikt 

voor het vooraf verzamelen van reeds bestaande 

gegevens over het bouwwerk (of object). 

 

 

 



• beschikbare plattegronden en constructietekeningen 

historische gegevens (verbouwing, renovatie, eerdere 

asbestverwijderingsactiviteiten; 

• bestek dat voor de bouw of verbouw is 

gebruikt; 

• gegevens welke bekend zijn bij de gemeente aanvragen 

/ vergunningsverstrekkingen; 

• informatie inwinnen bij de beheerder van het te 

onderzoeken gebouw / personen relevant voor het 

onderzoek. 







 500    :   Griekse priesters, asbestos = onbrandbaar, 

1300   :   middeleeuwse laboratoria in het geheim, 

1880   :   eerste spintechniek voor o.a. koord in Italië, 

1900   :   Hatchek ontwikkelt asbestcement technologie, 

1993   :   algemeen verbod op asbest in Nederland, 

1900   :   eerste bedenkingen in UK en Duitsland,       

1929   :   machinale productie cementbuizen voor bouw, 
1930   :   eerste toepassingen automobielindustrie, 
1931   :   asbestose beroepsziekte in UK, 
1945   :   heropbouw Europa; Marshal plan, 

1965   :   beroering scheepswerf in Nederland: mesothelioom, 

1975   :   hoogste afzet, met name door vloerbedekking, zeil, 

2005   :   algemeen verbod in Europa. 



 Tussen 1917  en 1993 circa 770 duizend ton asbestvezels  

     in Nederland ingevoerd, 

  In de 20e eeuw circa 174 miljoen ton asbestvezels  

    wereldwijd afgezet. En tot op de dag van vandaag     

    blijven de tonnages oplopen!    

 Chrysotiel (wit asbest) 80% toegepast, Amosiet (bruin  

    asbest) 15% toegepast en Crocidoliet (5%), 
 

 In 1960 een enquête door Instituut voor Landbouw-     

    bedrijfsgebouwen onder 400 boeren. Bij de helft waren   

    de 30 tot 40 jaar oude platen nog niet vervangen. Maar  

    gemiddeld wel 587 m2 asbest golfplaten op het dak    

    liggen, 



 

 De overheid heeft de ambitie om in 2024 alle  

    asbesthoudende golfplaten op daken in Nederland    

     verwijderd te hebben, 

 

 Na 1 juli 1993 nog steeds asbest (onbewust) is verwerkt  

     in gebouwen / objecten. 



In de jaren na de 2e Wereldoorlog heerste 

in Nederland een nijpende woningnood.  





Het is van belang om dit vooronderzoek in een 

historisch perspectief te doen plaatsvinden. Omdat data 

van bouw, verbouw, renovatie en gedeeltelijke sloop een 

belangrijke indicator zijn voor de mate van toepassing 

van asbesthoudend materiaal.  

 

 
 



Vergeet dan niet het 
stadsarchief te raadplegen! 

Of een deskundig 
bodembureau in te schakelen 

 

 
 





Gezondheidsrisico’s 



De asbestvezel 

Het gevaar 



Het gevaar: 

    De asbestvezel 



Asbestvezels 

Asbestvezels die: 

 langer zijn dan 5µm, 

 dunner zijn dan 3µm, 

 een lengte / dikte verhouding hebben 

groter dan 3:1 vormen een gevaar 

voor de gezondheid. 



Direct in verband te brengen met het inhaleren 

van asbestvezels: 

      Asbestose 

      Mesothelioom 

      Asbestgerelateerde longkanker 

Asbestziekten 







Wat nu te doen? 



Als je jenever nog nooit geproefd hebt,  

weet je ook niet hoe het smaakt 



Schakel deskundige bureau ‘s in: 

Bouwwerken en objecten SC 540, 

 

Bodem     SIKB      



Vragen 


