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Wat is asbest? 
 



Inleiding: Asbest is een natuurlijk product 

!  Asbest is verzamelnaam voor: 
!  Een aantal minerale gesteenten 
!  Vrij in de natuur voorkomend 

 

!  ontginning in open mijnen 

 
 
 
 
 
 
 



Inleiding: Asbest is een natuurlijk product 

!  Asbestgesteente:  Vezelachtige structuur (kristallijne silicaten) 
!  Vezels bruikbaar in diverse toepassingen (goede fysische eigenschappen) 

 
 
 
 
 
 
 



Inleiding: Asbest is een natuurlijk product 

!  Asbestgesteente wordt vermalen en gezeefd: eindproduct (vezels) – restafval (steen) 
 
 
 

Verpakking asbestvezels 

Zeven/triage 

breker 

Restgesteente (afval) 



Inleiding: Asbestsoorten 

!  Er zijn 6 belangrijke soorten 
!  commerciële toepassing of als bijvervuiling in andere grondstoffen (vb in vermiculiet) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

“Grijs asbest” “Geel asbest” “Groen asbest” 
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Is asbest zichtbaar voor het blote oog? 

"  Vezelbundels in materiaal zijn zichtbaar 
o  > 100 000 vezels gebundeld 
 

"  Fijne vezels in de lucht niet zichtbaar 
o  2000 x dunner dan een haar 
o  Dikte: 0,002 – 0,10 µm 

"  Gemakkelijk diep in te ademen  
o  indien diameter  < 3 µm 

"  Heel licht (lang in de lucht) 

"  1 cm3 chrysotiel bevat 
5.000.000.000.000.000 vezels 



#  Goedkoop en eenvoudig te ontginnen 

  => Zeer populair WOII – jaren ’90 

  => meer dan  3500 soorten materialen 
 

#  ASBEST is water, hitte en vuurbestendig 
•  Brandwerende materialen 
•  Textiel: dichting, isolatie of kledij 
•  Kartondichtingen en pakkingen 
 

#  ASBEST is een sterke vezel (stevig maken)  
•  Bindmiddel: 

"  In cement, pleister,  lijm,… 
•  Slijtvastheid: remvoeringen 

 

#  Bestendig tegen zuren, logen en micro-organismen  
•  filtratiemateriaal,… 
 

#  Asbest heeft isolerende eigenschappen 
•  Elektrische- en thermische isolatie 

"  Asbestlint, asbestkarton,isolatie… 
•  Geluidsabsorptie 

8 

Asbest, het wondermiddel! 



INLEIDING: ASBEST  
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Asbest, het wondermiddel! 



Asbest het wondermiddel! 

In sigarettenfilters, wijnfilters, filters in gasmaskers, diverse labotoepassingen, 
 industriële filters,… 

Asbestvoering  
In smeltkroes 



Asbest het wondermiddel! 

Kunstsneeuw Isolatie in bekerhouder voor babymelk  



INLEIDING: ASBEST  

1
2 

asbestcementindustrie 

Asbest, het wondermiddel! 



Veelzijdig maar schadelijk voor de gezondheid! 

Asbest veroorzaakt ernstige longaandoeningen (kankers, asbestose,…)  
 
 
 
 

Film 1  inademen van asbest en ziekten 



 
Asbestmaterialen 
herkennen 
 



KB 16/03/2006 (nu codex boek VI titel 3) 
•  hechtgebonden: asbestcement, asbesthoudende tegels en 

vloerbekledingen, … waarvan het bindmiddel uit cement, bitumen, kunsstof 
of lijm bestaat en die niet beschadigd zijn of in goede staat verkeren 

•  losgebonden: alle andere asbesthoudende materialen 
 

tussencategorie: Vlaams begrip (o.a. Tracimat) 
 

•  semi-hechtgebonden: in oorsprong hechtgebonden 
asbesttoepassingen 

 - verweerd of beschadigd (vooral dakbedekkingen en gevelbekledingen) 
 - uit grondige visuele inspectie en risico-evaluatie blijkt een risico op vrijgave 
   van asbestvezels 

 

Asbestmaterialen: indeling 
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Asbestmaterialen: indeling 

 

Klasse 1: Losgebonden toepassingen 

"  Asbestvezels niet stevig gebonden 
o  Zwak gebonden (vb kalkmatrix) 
o  Ongebonden (vb spuitlaag) 
o  Geweven asbest (textiel, koord,…) 

"  Hechtgebonden toepassingen in slechte 
staat (aanvankelijk hechtgebonden) 

"  Vezels komen gemakkelijker vrij 
"  Vaak meer asbest in materiaal (tot 100%) 

Voorbeelden: 
$  Dichtingskoorden en textiel 
$  Muurpleister 
$  Kalkisolatie CV-leidingen 
$  Kartondichtingen 
$  Vinylzeil met kartononderlaag 
$  Type Pical platen 

Klasse 2: Hechtgebonden toepassingen 

"  Asbestvezels stevig gebonden in: 
o  Cement 
o  Bitumen 
o  Kunststof of lijm 

"  Alleen hechtgebonden toepassingen in 
goede staat 

"  Vezels komen enkel vrij bij schade 
"  Vaak minder asbest (0,1 - 25 Vol%) 

Voorbeelden: 
$  Asbestcementplaten en buizen, leien,… 
$  Imitatiemarmer (masal) 
$  Bitumen en roofing 
$  Vinyl vloertegels 
$  Hechtgebonden dichtingen en pakkingen 
$  Mastiek, lijm,… 



Asbest in oude gebouwen (bouwjaar tot 1999 – marge: 2001) 



 
Losgebonden 
asbestmaterialen 
 



Brandcompartimentering in hoogbouw en industrie (50 – 95% asbest) – groot risico 
Vezelvrijgave zonder beroering 
Let op voor overspray in chape, spuitasbest in rolluikkasten, achter bekisting peilers, … 
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Spuitasbest (floccage) tot 1980 (ongebonden) 
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Dichtingskoord (100% asbest) 

Asbestkoord (tot in jaren ’80) – ongebonden geweven asbest 
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Dichtingskoord in chauffageketels, ovens, kachels en installaties 
(100% asbest) 

Asbestkoord (tot in jaren ’80) – ongebonden geweven asbest 



22 

Dichtingskoord in ophangbeugels en doorvoeren CV-buizen (100% asbest) 

Asbestkoord (tot in jaren ’80) – ongebonden geweven asbest 
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Geweven asbestlint en doek 

Asbestlint/doek (tot in jaren ’80) – ongebonden geweven asbest 

Op metalen steun voor bekisting rond silo’s, leidingen,… 

Isolatie uitlaat  
dieselgroep 

Textieldoek tussen ventilatiegroep en kanaal 
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Asbestgordijn in oude theaters, industrie,…  Kledij in geweven asbest, branddekens,… 

Asbesttextiel (tot in jaren ’80) – ongebonden geweven asbest 
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 Electrische toepassingen (tot in jaren ’80) – textiel, karton,…  

Isolatie electrische kabels en leidingen 
(verschil met katoen moeilijk zichtbaar) 
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Asbesthoudende plaasterisolatie (zwakgebonden) 

Plaasterisolatie rond CV-leidingen, stoomleidingen,… (tot jaren ‘80) 
!  Minerale wol of glasvezel rond leiding, kartonomwikkeling, plaasterlaag en daarrond katoendoek 
!  Asbestvezels in de plaasterlaag, concentratie variabel (weinig tot zeer veel) 
!  Asbest niet altijd zichtbaar in de plaaster/bruine, witte of blauwe asbest of combinatie 
!  Dikte plaasterlaag variabel (enkele mm tot enkele cm)/hardheid variabel 
!  Som zandig (geler uitzicht) 
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Asbesthoudende plaasterisolatie (zwakgebonden) 

Plaasterisolatie rond CV-leidingen, stoomleidingen,… (tot jaren ‘80) 
!  In goede staat: geen vezelvrijgave 
!  In slechte staat of bij werken: asbestvezels komen gemakkelijk vrij 
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Asbest in muur en plafondpleister (zwakgebonden) 

-  Vooral in de jaren ‘60 en ‘70 toegepast 
-  Asbest is visueel niet zichtbaar in pleister (neem voldoende stalen!!!) 
-  Waarneming andere vezels (vb hout) is geen garantie op afwezigheid asbest!! 
-  Soms in volledige pleister, soms alleen in toplaagje, samenstelling variabel 
-  Zwevende vlakke plafonds zijn extra verdacht 
-  Soms alleen in traphallen en gangen, soms in ganse gebouw 
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Asbestvilt of karton in vloerbekleding (zwakgebonden) 

Vinylvloerbekleding met asbestkarton onderlaag (tot 1993 toegepast) 
Bevat veel asbest/ Uitzicht zeer divers (± uitzicht verduurd schoendooskarton) 
Vaak in oude woningen, rusthuizen, sociale woningen,… 
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Bevat bruine asbest (soms in combinatie met witte) 
Tot 30% asbest 
Uitzicht en kleur variabel: Wit, grijs of beige 
Soms gewafeld uitzicht / dikte variabel 
 

Lage densiteitplaten type pical (zwakgebonden) 



Valse Plafondtegels type pical (zwakgebonden)  

Vb Toepassing: decoratieve platen, valse plafonds,… 
-  Vierkante of rechthoekige tegels 
-  Vrij hard maar zwakgebonden (calciumsilicaatplaat  met bruine asbest) 

 * voelt zwaarder en harder aan dan recentere minerale woltegels 
 * dikker en minder hard dan asbestcementplafondtegels   



Asbestpapier met alufolie:  rond buisisolatie, rond kanalen, 
als dampscherm,…  (ongebonden) 
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Isolatie in oude huishoudtoestellen, lampen,… 

Asbestisolatie in oude toestellen (karton/textiel/…) - ongebonden 



Asbestkarton: pakkingen en dichtingen (zwakgebonden) 

Pakkingen en dichtingen in leidingflenzen (asbestkarton) 
   

OPM: cementpakkingen zijn oorspronkelijk semi-
hechtgebonden na gebruik 

   



Asbestkartondichtingen in installaties, mangaten,...
(zwakgebonden) 

Dichtingen in ketel (tussen brander en CV-ketel) 
   

Dichting in mangat    



Asbestkartondichtingen in installaties,...(zwakgebonden) 

Dichtingen in schouw (kartonring) 
   



Asbest in voertuigen, liften, tractoren, machines, … 

Remvoering, pakkingen, joint de culasse, textielisolatie, …. 
   



Asbest in oude tractoren, machines, … 

Isolatie asbestkarton 
In Ford 4600 (bj 1978) 

   



 
Hechtgebonden 
asbestmaterialen 
 



Asbestcement golfplaten en schouwkapjes  
(tot 1998)  Hechtgebonden ! semi-hechtgebonden 

Semi-hechtgebonden (in oorsprong hechtgebonden) 
Bij sterke verwering: losse vezelbundels zichtbaar 

   

Onderzijde mos: 
losse asbest 

Verweerd oppervlak: vrije vezels 



Asbestcement dakgoot   
Hechtgebonden ! semi-hechtgebonden 

Semi-hechtgebonden (in oorsprong hechtgebonden) 
Bij sterke verwering: losse vezelbundels zichtbaar 

   



Asbestcement kunstleien tot 1998 
Hechtgebonden of semi-hechtgebonden 

Dak en gevelbekledingen: leien en shingles    



Asbestcement kunstleien tot 1998 
Hechtgebonden of semi-hechtgebonden 

Gevelleien (shingles) vaak verweerd ! semi-hechtgebonden 
(vervuiling afdruipzones)    



Asbestcement kunstleien tot 1998 
Hechtgebonden of semi-hechtgebonden 

Isolatie, opslag  of zoldervloer onder leien dak vaak bevuild met asbesthoudend stof 
(rekening mee houden bij werken -  neem vervuiling mee weg)    



Onderdakplaten (tot 1998) 
(meestal hechtgebonden) 

Vaak genageld – samenstelling variabel: menuiseriet, asbestcementplaat,… 
Asbestvezels niet altijd zichtbaar op breukvlakken – meestal hechtgebonden  

  



Asbestcement gevelplaten (hechtgebonden) 



Prefab wandelementen in asbestcement 
(hechtgebonden) 
Holle welfsels voor vloeren en wanden (asbestcement) 
Vooral stallingen, sporthallen, industriële gebouwen,… 



Asbestplaten wandplaten (tot jaren 90) 
(hechtgebonden) 

Asbestcement buitenwanden   



Asbestcementplaten 

Vlakke platen en golfplaten 
(asbestcement) 



Plantentafels in serres (asbestcementplaat) 



Bekleding muren en plafond stal (asbestcement) 

Muur- en plafondplaten paardenstal (asbestcement) 



Stalindeling: asbestcementplaten (soms pical) 

Platen stalindeling 
(asbestcement) 



Brijbakken, voederbakken, drinkbakken,… 
(asbestcement) 



Bloembakken in asbestcement 
(hechtgebonden) 



Afboording plantenperken (asbestcement) 



Asbestplaten in binnenmuren (tot jaren 90) 
(hechtgebonden) 

Valse voorzetwanden op houten latten - vaak verborgen achter behang!!! 
Diverse types: menuiseriet, hardboard asbestcement,…  
Typisch hol geluid bij aantikken – genageld of geschroefd    



Asbestwanden in kasten, werktafels,… (tot jaren 90) 
(hechtgebonden) 



Asbest glasalplaten (tot 1994) – binnen en buiten 
(hechtgebonden) 

Glasalplaten (harde platen met gekleurde toplaag) 
in gevels, raambeschotten, binnentoepassingen,…  



Asbest glasalplaten (keukens en badkamers) 
(hechtgebonden) 

Glasalplaten : platen in badkamers, glasal in keukenkasten,… 



Vals plafondtegels in asbestcement 
(hechtgebonden) 

Volle of geperforeerde plafondtegels in asbestcement 
Rond 4mm dikte (niet te verwarren met kalktegels of zwakgebonden tegels) 



Asbest lambriseringen – o.a. houtimitaties 
(hechtgebonden) 
Asbestcementplaten met houtmotief, andere motieven,… 



Electrische borden en vonkenscheiders 
(asbestcement) 



Muurkappen en vensterbanken asbestcement 
(hechtgebonden) 

Kenmerken: 
%  grijs 
%  hol van binnen 
%  meestal schuin aflopend 
%  egaal opp. 



Massal vensterbanken en tabletten 
(imitatiemarmer – hechtgebonden) 

Kleur zeer divers: wit, beige, rood, zwart,… 
Bij zwarte massal vezels soms zichtbaar 



Massalscherm tussen urinoirs 
(imitatiemarmer – hechtgebonden) 



Asbestcement afvoer- en rioolbuizen 
(hechtgebonden, soms semi-hechtgebonden) 
Chrysotielasbest of crocidoliet of beide 



Asbestcement dakgoten, waterklok,… 
(hechtgebonden, soms semi-hechtgebonden) 
Chrysotielasbest of crocidoliet of beide 



Asbestcement doorvoer- en verluchtingsbuizen 
(hechtgebonden) 
Verluchting stookplaatsen, kelders, technische ruimtes,… 
Doorvoerbuisjes voor kabels en leidingen 



Asbestcement schouwbuizen, schouwkapjes,… 
(hechtgebonden) tot 1998 

Vaak fel verweerd aan de binnenzijde ! semi-hechtgebonden 
(zeker bij mazoutketels) 



Ventilatiekappen stallen (asbestcement) 



Asbestcementbuizen in gemetste schouw 
Asbestcement inspectieluikjes (roetschuif) 



Asbestcementpilaren - al dan niet gevuld met beton 
(hechtgebonden) 

Pilaren met verloren bekisting (beton gegoten in asbestcementbuis) 



Asbestcement gas- en waterleiding 
(hechtgebonden) 
Chrysotielasbest of crocidoliet of beide 



Asbestcement kanalen (verluchting, ventilatie,…) 
(hechtgebonden) 

Soms zit er asbest dichtingskoord in de aansluitmof en textiel in ophangbeugels 

Vaak ook bij oude hete luchtverwarming van woningen 



 
Asbesthoudende vinyldals - hechtgebonden 
Asbesthoudende bitumenlijm - hechtgebonden 
 
Dunne (enkele mm) relatief buigzame tegels in diverse kleuren of gevlamd 
Vaak gelijmd met asbesthoudende zwarte bitumenlijm 



Asbest in bitumen, roofing en teer 
(hechtgebonden) 

Dichtingsteer van platte daken, asbesthoudende bitumen,… 



Asbesthoudende mastiek: ramen, deuren, poorten,…  
(hechtgebonden) – vooral jaren 60 tot 80 
 

Tussen glas en raamkader Tussen raamkader en muur 

Vaak droge pel met 
nog kneedbare 
binnenkant (grijs, 
bruin, wit,…) 

Zowel bij houten als metalen kaders mogelijk 



Asbesthoudende mastiek in voegen tussen muurpanelen 
(hechtgebonden) – vooral jaren 60 tot 80 
 

Vaak droge pel met 
nog kneedbare 
binnenkant (grijs, 
bruin, wit,…) 



Asbestcoatings en verven op metalen en betonnen 
constructies (hechtgebonden?) 

Vooral toegepast in industriebouw, metalen wandplaten, bruggen, schepen,… 
Diverse types: dunne verflaag, dikke coating, teerlaag, … 
Binding zeer divers, meestal chrysotielasbest 
Bescherming van metaal en beton tegen corrosie, verwering,… 



 
 
Asbestvrije materialen 
herkennen 
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Asbestvrije materialen herkenbaar? 

 

Nieuwe Technologieplaten (NT) 
 

Menuiserite met asbestvezels 

Menuiserite zonder asbest 
(andere vezels;NT) 
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Asbestvrije materialen herkenbaar? 

 

Nieuwe Technologieplaten 

 

NT-label op vezelcementplaten 



83 

Asbestvrije materialen herkenbaar? 

 

Wapening met synthetisch lint 

Nieuwe Technologieplaten (NT) 
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Asbestvrije materialen herkenbaar? 

 

Brandtest (hulpmiddel om een eerste indruk te krijgen):  
"  Enkel toepasbaar op vrije vezelbundels door deskundige  (en te bevestigen met analyse) 
"  Asbest gloeit op en behoudt zijn structuur en sterkte (let op: blauwe asbest krimpt) 
"  Vuurvaste keramische vezel verdwijnt ook niet (is ook kankerverwekkend) 
"  Glasvezels smelten tot een glazen bolletje, andere vezels verkruimelen of verdwijnen 
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Asbestvrije materialen herkenbaar? 

 

Beslissingsbomen voor  
vezelcement golfplaten 
 

Beslissingsbomen voor  
vezelcement leien 
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Asbestvrije materialen herkenbaar? 

 

Brandwerende/isolerende platen 
 

PROMATECT® calciumsilicaatplaat Plaat type PICAL (asbesthoudend) 

geen asbest asbest 
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Asbestvrije materialen herkenbaar? 

 
Massal (asbesthoudend) 
-  Geen fossielen zichtbaar 
-  Soms witte streepjes van chrysotiel 

marmer (natuursteen) 
Vaak fossielen, Voelt kouder aan 
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Asbestvrije materialen herkenbaar? 

 
Gres-buizen (gebakken klei) - geen asbest 
Let wel op voor asbestkoorden of asbestpasta in  
aansluitingen 
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Asbestvrije materialen herkenbaar? 

 

Vloerbekleding met jutekoord of cocosvezels - geen asbest 
(Asbest zit in een kartononderlaag of zwarte lijm) 
Indien twijfel – brandtest op koordjes of vezels 
 



HERACLIET ISOLATIEPLATEN – BEVATTEN GEEN ASBEST!!! 
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LET OP: Wel vaak asbesthoudende pleisterlaag op heracliet toegepast 

Asbestvrije materialen herkenbaar? 
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Asbestvrije materialen herkenbaar? 

 
Vals plafond in (geperforeerde) kalktegels (witte kalk)  ≠ asbestcementtegel 
Zelden asbesthoudend - meestal glasvezel versterkt 
Steeds staalname nodig om zeker te zijn (brandtest beperkt bruikbaar) 
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Asbestvrije materialen herkenbaar? 

 

Vals plafond tegels in minerale wol - weegt weinig, voelt niet hard aan 
(Asbesthoudende plafondtegels zijn veel zwaarder en stijver) 
Brandtest mogelijk op plafondtegels met vrije vezel 
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Asbestvrije materialen herkenbaar? 

 
Glasvezel-, glaswol- en rotswolisolatie ! bij twijfel brandtest mogelijk 
 



Asbestbranden 



Asbestbranden 



Asbestbranden 

Primaire emissies: 
•  Losse asbestvezels meegevoerd met rookpluim 
•  Weinig risico voor de omgeving (verdunning) 
•  Wel een risico  binnen de rookpluim  

o  evacuatie omwonenden 
o  ramen en deuren gesloten houden 

Secundaire emissies: 
•  Brokstukken en asbestflinters vallen op de grond 

o  tientallen tot honderden meters ver 
o  secundaire vezelvrijstelling door: 

&  stukrijden, vertrappelen, verwaaien,… 
o  deze vervuiling vormt wel een risico en moet 

opgeruimd worden! 



Asbestbranden 

Branden worden ingedeeld in 3 categoriën: 
 
% Categorie I:  

o  geen verspreiding van asbest vastgesteld buiten de brandlocatie 

% Categorie II:  
o  verspreiding van asbest vastgesteld buiten de brandlocatie 
o  maar niet in woon-, werk- of recreatiegebied 

 
% Categorie III:  

o  verspreiding van asbest vastgesteld buiten de brandlocatie 
o  in woon-, werk- of recreatiegebied 

! Risico en maatregelen zijn functie van categorie-indeling 



Asbestbranden: aansprakelijkheid 

Wie is aansprakelijk voor de opruiming? 
 
% De exploitant, gebruiker, huurder maar meestal de eigenaar van het afgebrande gebouw  

o  zowel op het eigen bronterrein als het openbaar domein en verontreinigde omliggende terreinen 

% bij bodemverontreiniging wordt de exploitant, gebruiker, of eigenaar aangewezen als 
bodemsaneringsplichtige 

 
% hij/zij zal in overleg met de verzekeraar een asbestdeskundige en/of een erkend 

bodemsaneringsdeskundige en saneerder aanstellen. 

% Indien de aansprakelijke niet de veroorzaker is van de brand 
o  kosten van de genomen maatregelen proberen te verhalen op de veroorzaker via 

burgerrechtspraak. 
 



Asbestbranden: aansprakelijkheid 

 

% Blijft de aansprakelijke (bodemsaneringsplichtige) in gebreke dan neemt de 
gemeente (milieuambtenaar) het voortouw: 

o voor de primordiale zones en het openbaar domein.  

%  Na brandveilig verklaring terreinen door brandweer: 
% is het cruciaal om snel te handelen om blootstellingsrisico’s en ook oplopende 

saneringskosten te vermijden 
% de lokale toezichthouder, de burgemeester of gouverneur, zal in de praktijk snel 

bestuurlijke maatregelen opleggen of zelf onder bestuursdwang laten uitvoeren 
indien de aansprakelijke – bodemsaneringsplichtige weigert op te treden. 

%  Bij branden waar risicozones (vb woonzone) vervuild werden zal de gemeente en 
brandweer reeds bewarende maatregelen nemen in de risicozones om de 
volksgezondheid te garanderen. 

 



Asbestbranden: afvalmengsels 
 

%  Bij branden ontstaan bijzondere afvalmengsels 
o  Experten bekijken hoe dit afgevoerd moet worden 

%  Keuze verwerkingswijze is niet evident: 
o  Dierlijk afval tussen het puin en dierlijk afval vervuild met asbest 

&  Reiniging van de kadavers voor acceptatie door Rendac 
o  Asbestvervuiling in Organische fractie (vb mest, stro, gier,…) 

&  niet aanvaard door storten (eerst verwerken) 
o  Asbestcement in andere puinfracties 

%  Bodem: criterium < 100 mg asbest/kg ds (ongebonden telt x10) 

 



Asbestbranden: concreet voorbeeld 
 

%  Brand in kippenstal en vervuiling in en op aanpalende melkveestal 
 



Asbestbranden: concreet voorbeeld 
 

%  Brand in kippenstal en vervuiling in en op aanpalende melkveestal 
 



Asbestbranden: concreet voorbeeld 
 

%  Brand in kippenstal en vervuiling in en op aanpalende melkveestal 
%  Kippenstal aan binnenkant bespoten met PUR 

% Explosie bij bij brand door opbouw gassen 
 



Asbestbranden: concreet voorbeeld 
 

%  Er waren geen kippen  in de kippenstal op het moment van de brand 
 



Asbestbranden: concreet voorbeeld 
 

%  Depositie van asbestbrokstukken en flinters rond de afgebrande kippenstal 
o  Vervuiling onverharde oppervlakken (gras) in een straal van 15 m rond 

kippenstal (perimeter afgebakend door brandweer) 
o  Vervuiling van verharde betonoppervlakken en dak met zonnecellen van 

de naastgelegen koeienstal 
o  Geen kippen aanwezig op moment brand 
o  Brand categorie II (geen verspreiding naar woongebied) 
 

%  Rook met asbestdeeltjes is via de open wand in de melkveestal gedrongen 
o  Verschillende dieren met rookvergiftiging afgemaakt 
o  Koeienstal vervuild met asbeststukjes 
o  De veeboer heeft de vaste mest reeds uit de koeienstal gevoerd en 

achteraan opgeslagen 
o  De mestkelder van de koeienstal is vervuild geraakt 
o  Waterputten zijn vervuild met asbeststukjes 

%  Dak aanpalende woning van de kippenboer is door brandend stro beschadigd 
 



Asbestbranden: concreet voorbeeld 
 

%  vervuiling onverharde en verharde delen rond kippenstal 
 



Asbestbranden: concreet voorbeeld 
 

%  vervuiling van daken en goten 
 



Asbestbranden: concreet voorbeeld 
 

%  afbakening vervuilde perimeter door brandweer 
% Overleg met verzekeringen van beide partijen  
% aanstelling van asbestdeskundige en gespecialiseerde asbestsaneerder in 

overleg met verzekeraar 
% Onderzoek en uitzetten van de perimeter door de asbestdeskundige 

% Indien nodig bodemonderzoek door bodemsaneringsdeskundige 
% Incident moet gemeld worden bij de VLM en gemeente 
 



Asbestbranden: concreet voorbeeld 
 

%  vervuiling in koeienstal en mestkelder 
% Veehouderij geblokkeerd door federaal voedselagentschap - onderzoek 

%  250 m3 vloeibare mest overpompen en steekvast maken 
%  solidificatie over een schroefverdichter 
%  overblijvende waterige fractie gefilterd over zandfilter. 

% Filtergrind en vaste fractie uit de dehydrato afgevoerd naar stort 
% Kostprijs 137,00 € per m3 



Asbestbranden: concreet voorbeeld 
%  asbestsaneerder krijgt goedkeuring FOD WASO voor start werken 
%  Resterende golfplaten op het dak worden afgenomen 

%  Waterverneveling tijdens werken 
%  Personeel beschermd met stofdicht pak en overdrukmasker 

%  Als dak vrij is: wegnemen van de vervuiling op de vloer (opscheppen) 
%  Alle afval wordt verpakt in container met Big Bag 
%  Overpompen van de gier en steekvast maken (zie eerder) 
%  Afbraak resterende muren en betonplaat 
%  Reinigen van de zonnecellen en dak koeienstal (afspoelen) 
%  Uitgraven onverharde grasoppervlaktes en afvoer grond 



Asbestbranden: concreet voorbeeld 
 

%  2 maanden na brand:  
% gebouw volledig afgebroken 
%  terrein afgegraven  en omliggende gebouwen volledig proper gemaakt: 

 



Asbestbranden: concreet voorbeeld 
 

%  kostprijs van sanering en schade loopt hoog op > 100 000 € 
%  exploitatieschade en heropbouw nog niet meegerekend 
%  verzekering dekt zeker niet alles 

% Kijk uw polis na in verband met asbestrisico’s 
% Veel boeren zijn onderverzekerd voor zo’n geval 

“Als beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen die nagenoeg alle 
Belgische en buitenlandse verzekeringsmaatschappijen vertegenwoordigt die op 
de Belgische markt werkzaam zijn, stelt Assuralia: asbest wordt op 
verzekeringsvlak als een specifiek risico beschouwd dat in heel wat gevallen niet 
gedekt is en dat dit zo zal blijven” 
 
Voor meer info:  
Leidraad OVAM asbestbranden 
https://www.ovam.be/asbest-en-handhaving 

   


