
Bijlage   Instructie asbest zelf verwijderen 
 
  
Vooraf 

• U mag alleen asbest zelf verwijderen als u tevoren tijdig een melding heeft gedaan via het 
omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) en u van de gemeente in reactie hierop een brief 
heeft ontvangen waarin toestemming is verleend (“aanvaarding sloopmelding particulieren”). 

• Haal indien u dit wenst, bij de gemeentewerf gratis een asbestkit op met het formulier dat u bij deze 
toestemmingsbrief kreeg meegestuurd. U vindt hierin beschermende kleding incl. 
adembescherming en handschoenen, spuitlijm, een verzamelzak voor de gebruikte kleding en een 
big bag (platenzak) waarin u de gedemonteerde platen kunt verpakken en vervoeren. Let op, u kunt 
hiervoor slechts op bepaalde dagen en tijden bij de gemeentewerf terecht, namelijk van maandag 
t/m donderdag van 8:00 uur tot 15:30 uur. 
Meet tevoren de lengte op van uw asbest dakplaten! De gemeente heeft platenzakken beschikbaar 
in 2 lengtematen. Ook de beschermende overalls zijn in meerdere maten te verkrijgen. 

• U mag uiteraard ook eigen beschermende kleding en eigen plastic folie gebruiken voor het 
verpakken. Dit folie moet voldoen aan de wettelijke richtlijnen (foliedikte minstens 150 micrometer 
en doorzichtig, folie van 100 micron mag ook maar dan dient alles dubbellaags te worden verpakt). 
Ook dient de verpakking te zijn voorzien van de gevaarsaanduiding “asbest” (deze stickers zijn te 
koop). 

• Behalve beschermende werkkleding en adembescherming, een platenzak of dikke plastic folie en 
spuitlijm hebt u nog stevige afplaktape (zoals ductape) nodig, een tuinslang, gereedschap, 
afdekfolie, waarschijnlijk een trap of (rol)steiger, een vochtige doek, eventueel kruipolie en iemand 
die meehelpt. 

 
Voorbereiding (dag zelf) 

• Voordat u aan de slag gaat, moet u zich beraden hoe u het asbestdakafval veilig en zorgvuldig kunt 
wegbrengen. Voor het vervoer van de asbestplaten is een aanhanger wenselijk evenals eventueel 
een deugdelijke pallet waarop de verpakte asbestplaten stabiel kunnen liggen en waarmee ze in 
een keer zijn te pakken en te wegen op de brenglocatie. Vervoer in bestelauto kan ook maar alleen 
wanneer u de platen per stuk of per  2 stuks zijn verpakt in folie. 

• Ingeval van gebruik van de door de gemeente verstrekte platenzak zijn de verpakte platen bij de 
stortlocatie veilig op te tillen door een heftruck of verreiker aan de banden die aan deze zak zitten. 
Een pallet is in dat geval sowieso niet nodig. 

• Ingeval van gebruik van uw eigen folie, zal de heftruck of verreiker de platen uit de aanhanger 
moeten kunnen tillen, bij voorkeur inclusief de onderliggende pallet. Dit betekent dat sprake moet 
zijn van gebruik van 1 of 3 pallets (waarbij de middelste pallet wordt opgehesen). De op te hijsen 
pallet dient zich goed gecentraliseerd onder de platen te bevinden. Houdt u daar tevoren rekening 
mee. U kunt de pakketten ook handmatig uit de aanhanger tillen, dan is geen pallet vereist. 

• In geval van gebruik van een pallet heeft een aanhanger met wegklapbare zijden de voorkeur. 
Indien deze niet beschikbaar is, kunnen ook hijsbanden door de pallet worden geleid (hiervoor dient 
voldoende ruimte te worden vrijgehouden, houdt u daar dan tevoren rekening mee, dit vormt vaak 
een beperking. De verpakte platen ophijsen zonder pallet heeft niet de voorkeur om de kans op 
platenbreuk en beschadiging van de plastic folie te minimaliseren).  

• Lukt het niet om het asbest als 1 partij te vervoeren, verpak dan de afzonderlijke partijen conform 
de wettelijke richtlijnen (zoals hierboven samengevat). Ook moet u elke keer bij het brengen uw 
afvalpas meenemen evenals de gemeentelijke aanvaardingsbrief en vragen om de benodigde 
documenten (ondertekende factuur, stortbon, betalingsbewijs). 

• Zorg voor een tuinslang waarmee u het asbest dak kunt bevochtigen. 

• Denk aan uw veiligheid. Dus zorg dat u veilig kan werken op en naast het dak met een goede trap, 
steiger of rolsteiger. Werk nooit alleen. Wanneer de nok van het dak hoger is dan circa 3 meter is 
ons advies om sowieso een erkend bedrijf in te schakelen voor de sanering. Asbest golfplaten 
wegen gauw zo’n 35 kg. Volgens de arbo-wetgeving zijn al extra veiligheidsvoorzieningen vereist 
indien wordt gewerkt op 2,50 meter hoogte. 

• Waarschuw tevoren uw buren dat u asbest gaat saneren. Vertel dat u toestemming hebt van de 
gemeente, laat ze eventueel de aanvaardingsbrief zien. 

• Maak de werkplek veilig en zoveel mogelijk vrij van andere materialen en spullen. 

• Zorg dat er geen kinderen of huisdieren in de buurt zijn. 

• Dek de ruimte (vloer) onder het asbestdak af met plasticfolie. Mocht er onverhoopt asbest naar 
beneden vallen dan is dit gemakkelijk te verzamelen. 



• Snijdt / knip tevoren de dikke plastic folie op maat. Deze moet groot genoeg zijn om 2 platen op 
elkaar liggend rondom dubbellaags in te pakken (enkellaags mag alleen in geval van folie van 
tenminste 150 micrometer, maar ook dan heeft dubbellaags de voorkeur). Spreidt deze folie uit op 
de grond. Zorg dat deze open blijft liggen (leg bijv. stenen op de hoeken). 

• Probeer in 1 werkgang de klus af te maken, ga tussendoor bij voorkeur niet je huis in en eet en 
drink dus tevoren en ga vooraf naar het toilet. 

• Bekijk vooraf het volgende filmpje. Hierin wordt stap voor stap voorgedaan hoe u zelf veilig te werk 
moet gaan: https://youtu.be/YdpmIn0hWHQ  

 
Tijdens de werkzaamheden 
 

• Zorg dat het asbest voor het verwijderen vochtig is gemaakt om eventuele stofvorming te 
voorkomen. Herhaal dit telkens. Werken in de regen kan natuurlijk ook.  

• Loop niet op de verweerde dakplaten: allereerst loopt u kans er doorheen te zakken, maar ook 
komen er door het lopen extra vezels vrij. 

• Spray de bouten / schroeven eventueel in met WD40 of kruipolie. Draai ze los en probeer de platen 
zo heel mogelijk (zonder breuk) te verwijderen. Ga vastzittende bouten of schroeven in geen geval 
uitboren of met een slijpschijf of ijzerzaag te lijf ! Voor het geval er toch een breuk(je) optreedt: spuit 
deze in met spuitlijm (zit in gemeentelijke asbestkit) of haarlak zodat zich zo min mogelijk vezels en 
losse brokjes kunnen verspreiden. Spuit ter plekke van de aansluiting van de bouten op het asbest 
wat spuitlijm zodra de bouten wel losdraaien ter fixatie van vezels die door het draaien loskomen. 

• Leg de verwijderde platen voorzichtig in de platenzak in de gereedstaande aanhanger (in geval van 
gebruik van de platenzak). Leg ze vervolgens telkens voorzichtig op elkaar. Let hierbij goed op de 
gewichtsverdeling. 
Of, in geval van gebruik van eigen dubbellaagse dikke doorzichtige folie: leg de verwijderde platen 
voorzichtig op elkaar op de opengevouwen klaarliggende dubbellaagse folie. Leg deze vervolgens 
in de gereedstaande bestelbus dan wel aanhanger met op de pallet(s). Let hierbij goed op de 
gewichtsverdeling en dat er voldoende ruimte vrij blijft. Zorg in geval van gebruik van een 
aanhanger met wegklapbare randen dat de pallet zo in de aanhanger ligt, dat deze vanaf de zijkant 
door een heftruck is de pakken. 

• Ruim brokjes die toch vrijkomen direct op. Dit geldt ook voor vuil en mos dat op het dak ligt en eraf 
valt bij het verwijderen van de beplating. Gebruik hiervoor een (bij voorkeur doorzichtige) plastic 
zak van folie van tenminste 100 micrometer. In de door de gemeente verstrekte asbestkit zit zo’n 
verzamelzak. 

• Hoewel dit niet verplicht is, adviseren wij u om een (type III) wegwerpoverall en persoonlijke 
beschermingsmiddelen (p3-stofmasker en handschoenen) te gebruiken. De vanuit de gemeente ter 
beschikking gestelde asbestkits bevatten dergelijke beschermingsmiddelen. 

• Draag bij het verwijderen van asbest altijd een mondkap.  

• Zorg dat het asbest niet breekt of beschadigt bij het demonteren. Is toch sprake van een flinke 
breuk of brokkelen er vaker stukjes af en is het dak bij nader inzien te zwak of verweerd om goed 
intact te verwijderen? Laat het dan verder door een erkend bedrijf (zie www.ascert.nl). verwijderen 
en afvoeren. Valt het gebroken asbest naar beneden? Loop  dan niet door de verontreinigde zone! 

• Controleer na afloop de omgeving en verzamel eventuele brokjes. 

• Maak de draagconstructie van de golfplaten die achterblijft schoon met een natte doek. Doe dit ook 
met het gebruikte gereedschap en de trap of steiger.  

• Trek de beschermende kleding uit, de handschoenen en de mondkap en verpak ook deze als 
asbestafval (zie hierboven). 

• Leg alle asbestafval bij elkaar in de platenzak (zit in de gemeente verstrekte asbestkit) dan wel de 
eigen dubbellaagse folie. Sluit de platenzak goed af of plak het foliepakket (of pakketten) goed 
dicht, bijvoorbeeld met ductape, zodanig dat alles stevig en luchtdicht is verpakt. 

• Maak uw schoenen of laarzen goed schoon met een natte doek. Spuit de zool schoon met de 
tuinslang of loop door een plas water. Neem een douche. 

• Breng hierna zo mogelijk direct aansluitend het asbest dakafval weg naar de brenglocatie, die u 
eerder al heeft gebeld voor de openingstijden, het storttarief en (als u in totaal meer dan 32 m
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golfplaten heeft verwijderd) het eventuele maximale gewicht dat wordt geaccepteerd. 
 
 
Hebt u deze brochure gelezen en begrijpt u iets niet of hebt u nog vragen? Bel dan met de gemeente 

Rijssen-Holten, op werkdagen telefoon (0548) 854 854. 


