
Werkzaamheden en veiligheid 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door een 
gespecialiseerd en gecertificeerd asbestsanerings-
bedrijf. De werkzaamheden veroorzaken geen 
gezondheidsrisico voor bewoners en omwonenden.  
Het aanwezige asbest wordt namelijk op een veilige  
 manier verwijderd. De werknemers van het bedrijf 
dragen wel persoonlijke beschermingsmiddelen, 
zoals beschermende kleding (witte of blauwe 
pakken)  en maskers. Dit is verplicht en een standaard
veiligheidsprocedure, omdat zij de hele dag met 
asbest werken. Tijdens de werkzaamheden is altijd
een deskundig toezichthouder aanwezig. Hij heeft
de leiding over de asbestsanering, is eindverantwoor-
delijk en uw aanspreekpunt. De toezichthouder  legt 
het werk administratief vast.

Voordat het asbest verwijderd wordt
De asbestsaneerder zet de woning met linten en 
borden af. Dit omdat u bepaalde ruimtes en soms
de gehele woning voor een tijdje niet kunt gebruiken.
Hierover zijn met u afspraken gemaakt. De ruimtes 
waar gesaneerd moet worden moet u vooraf zo leeg 
mogelijk maken. U krijgt instructies en hulp van 
Acantus en de toezichthouder.

Asbestsanering
De ruimte waarin zich het asbest bevindt, wordt 
geïsoleerd van de overige ruimtes met een tent. 
Ook wel containment genoemd. Het is een nagenoeg 
luchtdichte tent. De lucht in de tent wordt via een 
filter, dat de asbestvezels tegenhoudt, naar buiten 
afgevoerd. De asbestsaneerders betreden en verlaten  
de tent via een sluis. In deze sluis zit ook een 
douche ruimte. Wanneer asbestsaneerders asbest 
buiten verwijderen, betreden en verlaten zij de 
afgebakende omgeving met persoonlijke bescher-
mingsmiddelen. Het is vanwege de veiligheid voor 
u als bewoner niet toegestaan om deze afgebakende 
plek te betreden. 

Werk in een tent 
Bij werkzaamheden binnenin de woning, wordt er 
een tent in uw woning geplaatst. Hierin wordt het www.acantus.nl/asbest 

asbesthoudende materiaal verwijderd. Het asbest 
wordt in folie verpakt en afgevoerd via een sluis. 
Na afloop van de sanering wordt de ruimte in de 
tent schoongemaakt. Het schoonmaakwerk wordt 
door een onafhankelijk laboratorium gecontroleerd. 
Als alles in orde is, vindt er in de tent aansluitend 
een eindmeting plaats. Er wordt gecontroleerd of de 
hoeveelheid vezels die zich nog in de lucht bevindt, 
beneden de wettelijke norm ligt. Is dat het geval, 
dan wordt de tent afgebroken en is de asbestsanering 
voltooid. Deze eindcontrole duurt twee uur. Wanneer  
asbest aan de buitenkant wordt verwijderd, wordt
de omgeving schoon gemaakt. Vervolgens wordt 
de werkplek door een laboratorium visueel 
 gecontroleerd. Tijdens deze eindcontroles kunnen 
de  saneerders geen werkzaamheden uitvoeren. 

Na de werkzaamheden kleden de asbestsaneerders 
zich om en spoelen zich af. Bij binnenwerkzaam-
heden doen zij dit in de sluis. Bij asbestsanering 
buiten doen zij dit in een mobiele doucheruimte. 

Geluidsoverlast
Tijdens de asbestsanering en de eindcontrole blijft 
de machine van de tent aan staan, als het nodig is 
ook ‘s nachts. Dit geeft enige geluidsoverlast.

Voel je thuis

Asbesthoudend materiaal verwijderen: zo werkt ‘t 
Uit een asbestinventarisatie is gebleken dat er asbesthoudend materiaal aanwezig is in of bij uw 

woning. Dit moet worden verwijderd, omdat het bij beschadiging een risico kan vormen voor uw 

gezondheid. Graag informeren wij u over de werkzaamheden die plaatsvinden in of bij uw woning 

en hoe het verwijderen van asbesthoudend materiaal in zijn werk gaat.


