
 

Het woord ‘asbest’ maakt veel mensen ongerust. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk, 

maar vaak ook niet. In deze folder leest u wat asbest is, en wat u kunt doen en welke maatregelen 

UWOON neemt om de risico’s te beperken. 

Regelgeving  
 

Er zijn veel regels over asbest en veiligheid. In sommige  

situaties kan asbest namelijk gevaarlijk zijn. De verkoop,  

het gebruik, maar ook het bewerken (zagen, boren,  

schuren of slopen) van asbest is dan ook sinds 1993  

verboden. Voor die tijd werd asbest geregeld gebruikt  

als bouwmateriaal. Daarom kan asbest nog voorkomen  

in oudere woningen, vooral in huizen die gebouwd zijn  

tussen 1945 en 1993.  

 

UWOON gaat secuur en verantwoordelijk om met deze  

regels en normen. Daarom verwijderen we asbest dat  

direct gevaar oplevert voor de gezondheid bij het  

dagelijks gebruik van de woning.  

  
Riskant?  
 

Asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels. In hecht-
gebonden’ asbest zijn de asbestvezels stevig verankerd in 
een basismateriaal (bijvoorbeeld golfplaat van asbest-
cement). Er bestaat ook ‘losgebonden’ asbest, waarbij de 
asbestvezels niet of nauwelijks vast zitten in een basis-
materiaal. Losgekomen asbestvezels kunnen long- en  
darmkanker veroorzaken, als mensen deze vezels hebben 
ingeademd. Hoe lang en hoe vaak iemand is blootgesteld 
aan de vezels, bepaalt mede hoe hoog het risico is. Zo is bij 
eenmalige blootstelling het risico op asbest gerelateerde 
ziekte statistisch gezien klein. Je kunt alleen vezels  
inademen als ze op een of andere manier zijn losgekomen.  

 
 

INFORMATIE OVER ASBEST IN EN OM DE WONING 

De vezels uit losgebonden asbest kunnen makkelijk 
vrijkomen, omdat de vezels niet vastzitten in een 
basismateriaal. Hechtgebonden asbest is niet  
gevaarlijk, behalve als het beschadigd raakt of 
wordt bewerkt. Daarom zijn er strenge regels die 
klussen (zagen, boren, schuren) of slopen van  
asbest verbieden.  
 
Wat doet UWOON? 
 

Is er asbest gebruikt bij de bouw van een woning, 
dan onderzoeken wij samen met professionals of 
het gevaar oplevert voor de gezondheid van  
bewoners en omwonenden. We laten ons  
daarbij adviseren door een onafhankelijke  
en gespecialiseerde adviseur. 

 
UWOON brengt met een asbestinventarisatie  
in kaart in welke woningen asbest is toegepast.  
Vervolgens bepalen we of, en zo ja hoe urgent,  
de asbest verwijderd moet worden.  

 
Het verwijderen van asbest doen we bij voorkeur op 
het moment dat bewoners daar de minste overlast 
van ervaren. Bijvoorbeeld tijdens planmatig onder-
houd, of wanneer een woning vrijkomt. 
 

 

 



 

Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg 
T 0525 68 49 00 E elburg@uwoon.nl  
 
Bezoekadres Ermelo: Dr. Holtropstraat 77, 3851 JH Ermelo 
T 0341 56 51 00 E ermelo@uwoon.nl  
 
Bezoekadres Harderwijk: Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk 
T 0341 41 68 94 E harderwijk@uwoon.nl  
 
 
Openingstijden: kijk voor de actuele openingstijden op de contactpagina van 
onze website: www.uwoon.nl (klik op contact). 
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Veilig verwijderd 
 

Als UWOON overgaat tot het verwijderen 
van asbest, dan gebeurt dat veilig.  

 

Er zijn strenge regels waaraan asbest-
verwijderaars moeten voldoen. Deze  
gespecialiseerde bedrijven schermen  
bijvoorbeeld de ruimte waar ze werken 
hermetisch af. Daardoor blijven er geen 
asbestvezels in uw woning achter. Een  
gespecialiseerd laboratorium komt dit na 
de sanering ook nog controleren. 

 

Wat kunt u zelf doen? 
 

Wilt u een klus in huis doen en denkt u 
dat er asbest zit? Of vermoedt u dat u  
beschadigd of zelfs losgebonden asbest in 
huis heeft? Neem dan contact op met 

UWOON voor advies. 

 

 
 

●  als brandwerend plaat- 
 materiaal, bijvoorbeeld in  
 garages, in meterkasten, rond  
 schoorstenen, ventilatiekanalen
 en cv-ketels  

●  in sommige soorten vinyltegels
 en vinylzeil, geproduceerd  
 vóór 1984.  

 
Hieronder ziet u een aantal foto’s 
van asbesthoudend materiaal. 

 

Vragen? 
 

Heeft u nog vragen over asbest? 
Neem gerust contact op met 
UWOON. 

 

Hoe herken ik asbest?  
 

Er is een kans dat er asbesthoudende  
materialen zijn gebruikt tijdens de bouw 
van woningen vóór 1994. Natuurlijk zit niet 
in elke woning asbest. Als leek herken je 
asbest niet altijd. De aanwezigheid van 
asbest kan alleen worden vastgesteld door  
materiaalonderzoek in een laboratorium, 
door daarvoor opgeleide mensen. Wilt u 
klussen en twijfelt u? Laat u dan vooraf 
informeren door UWOON. Op deze  
plaatsen zou asbest kunnen voorkomen:  

●  op plaatsen die goed geïsoleerd  

 moeten  worden, bijvoorbeeld daken, 
 schoorstenen, rond cv-ketels  

●  op plaatsen die door weersinvloeden 
 aan slijtage onderhevig zijn, bijvoor-
 beeld gevels  of daken op schuren  
 en garages  

 

http://www.uwoon.nl

