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U kent ze wel,  de opstallen met de kenmerkende asbest  golfplaten.
Vanaf 2024 zijn deze golfplaten verboden. Ze dienen dus voor die tijd
te worden gesaneerd. Én er moeten uiteraard nieuwe dakplaten terug
geplaatst worden. Dit vraagt om een aanzienlijke kostenpost van de
eigenaar.  

Opdrachtgever
Guido Berends (eigenaar van autostalling De Bazuin) heeft ook een loods met
asbest golfplaten als dakbedekking. “Gezien de staat van de golfplaten waren
wij toe aan vernieuwing. We hebben contact gezocht met ASM Asbestsanering
& milieutechniek met de vraag of hun het gehele traject kunnen begeleiden. 
Na  de  uitvoering  kan  ik  zeggen dat  dit  een  verstandige keus  is  geweest.  1
aanspreekpunt, een vlotte uitvoering van alle werkzaamheden en dit voor een
goede prijs.”, aldus Berends

“Denken dan doen”
Nadat we waren gebeld  door Guido met zijn verzoek hebben we eerst  een
locatie opname gedaan. Daarnaast luisteren we naar de wensen van de klant
en geven we waar nodig deskundig advies; 

 wat voor dakbedekking wil hij/zij ervoor terug hebben 
 wanneer kan er gestart worden met de sanering
 waar moeten we rekening mee houden tijdens de werkzaamheden 

Na de opname en het overleg met de opdrachtgever konden wij een plan van
aanpak maken voor deze klus. Dit plan van aanpak koppelen we terug naar de
opdrachtgever, iedereen weet wat hem te doen staat en het schept helderheid.
Dit is  essentieel,  benadrukt Fred van de Vijfeijke commercieel  directeur van
ASM BV. 

Voorbereiding 
Nadat we een klus gegund krijgen starten we met het in gang zetten van een
asbestinventarisatie.  Voorafgaand  aan  een  asbestsanering  is  een
asbestinventarisatie verplicht. Er staat o.a. in waar het asbest aanwezig is, de
hoeveelheid en in welk regime het moet worden verwijderd. 
Met  het  rapport  kan  er  tevens  een  sloopmelding  ingediend  worden  bij  de
gemeente. 
Bij  dit  project hebben we  ABF BV ingeschakeld. Dit bureau verzorgt heldere
rapporten  in  een  kort  tijdsbestek.  4  weken  na  het  indienen  van  de
sloopmelding  mag  er,  mits  er  geen  opmerkingen  zijn  vanuit  de  gemeente,
gestart worden met de asbestsanering. 

Asbest sanering - alles in eigen huis
Nadat het werkterrein is afgezet met asbest gevaren lint kan er gestart worden
met de sanering. Tijdens de locatie opname bleek dat de ruimte rondom de
loods beperkt was. ASM heeft een breed scala aan eigen materieel. Voor deze
klus  hebben  we  onze  hoogwerker  (bereik  10m)  en  verreiker  (bereik  20m)
ingezet. 
Beide machines lenen zich prima voor dergelijke klussen. Daarbij zijn we ook
minder  afhankelijk  van  de  verhuur  sector.  Het  maakt  ons  flexibel  en  zeer
concurrerend.  Legt  Henk  de  Jong  (hoofduitvoerder  ASM)  uit.  Na  de
verwijdering van het asbest vindt er nog een visuele eindcontrole plaats hierna
wordt het dak asbestvrij verklaard. 

Aanbrengen nieuwe  golfplaten
Als laatste fase wordt het dak voorzien van nieuwe dakbedekking. De nieuwe 
golfplaten en hulpstukken worden op de bestaande constructie geschroefd. Op 
de golfplaten wordt een garantie afgegeven van 25 jaar. Na het gehele project 
vindt er een evaluatie plaats met de opdrachtgever. 

Geïnteresseerd?
Bent u zelf in bezit van een opslagloods, kapschuur, berging of elk ieder ander
opstal  waar  asbest  golfplaten op  liggen.  Neem dan contact  op  met   1  van
onderstaande bedrijven, zij nemen uw asbestprobleem uithanden. 

ABF BV
0517 - 43 42 74
info@abfbv.nl 
www.abfbv.nl

ASM BV
0517 - 59 14 70
asmbv@norderholding.nl 
www.asm-bv.nl

loods met oude asbestgolfplaten 

asbestsanering met eigen materieel 

de golfplaten zijn gesaneerd 

bovenaanzicht nieuw dak  
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