
Veel gestelde vragen over asbest
Wat is asbest?
Asbest is een natuurproduct dat in asbestgroeven wordt gewonnen. Het zijn mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine 
vezels. Asbest is in veel (bouw)materialen als toeslagstof gebruikt vanwege positieve eigenschappen als sterkte, duurzaamheid en 
lage prijs. 

Hoe ziet asbest eruit?
Asbestvezels zijn met het blote oog niet waarneembaar. Vezelbundels in producten zijn soms wel te zien. 
Er zijn verschillende manieren om asbest en asbestverdachte materialen te herkennen. Wij raden u aan 
om dit aan de specialist over te laten tijdens een inventarisatie. Uiteindelijk wordt pas in een laboratorium 
onder de microscoop bepaald of een materiaal asbest bevat. 

Moet gevonden asbest altijd worden gesaneerd?
Nee, wanneer het gevonden asbest geen direct gevaar voor een bewoner of gebruiker oplevert, hoeft het 
niet te worden verwijderd. In dat geval wordt een asbestbeheersplan opgesteld waarin is omschreven dat asbesthoudend materiaal 
in het vastgoed aanwezig is en hoe ermee dient te worden omgegaan.
Direct gevaar ontstaat wanneer asbestvezels loskomen uit een materiaal en deze kunnen worden ingeademd. Dit komt bijvoorbeeld 
voor als materiaal is beschadigd of bewerkt. 

Moet een gebouw altijd geheel worden onderzocht tijdens een asbestinventarisatie?
Het is niet altijd nodig om het gehele vastgoed te onderzoeken tijdens een asbestinventarisatie. Als er bijvoorbeeld sprake is van 
sloop of renovatie in een deel van het vastgoed, is het voldoende om dat deel, een zogenaamde bouwkundige eenheid, te 
onderzoeken.

 Zit er asbest in onze school?
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Training asbest 

Wilt u in vervolg op het lezen van deze brochure meer weten over asbest? 

Wij geven ook trainingen asbest herkennen. In een training van vier uur 
leren wij u meer over het herkennen, de toepassingen en de risico’s van 
asbest. Deze training is zinvol voor iedereen die te maken heeft met reno-
vatie en slopen en de kennis over asbest wil vergroten. 

 
 Interesse?

 Heeft u interesse in een asbestinventarisatieonderzoek
 dan geven wij u graag persoonlijk een toelichting.
 U kunt contact opnemen met:

	 •	Arie	Stapper	(productmanager	asbest	/	Gecertificeerd		 	
	 	 DIA	-	DTA);	astapper@alphaplan.nl
	 •	Wim	Lazarom	(projectleider);	wlazarom@alphaplan.nl
   
	 (0172)	484	000
 



Asbest, weet waar u aan toe bent!

Waarom?

Voor het geven van goed onderwijs is ook goede huisvesting van belang. Net als in 
alle gebouwen en woningen is ook in schoolgebouwen asbest toegepast.

Voor 1994 was het gebruik van asbesthoudende (bouw)materialen nog toegestaan. 
Tegenwoordig is bekend dat asbest gevaarlijk en dodelijk kan zijn. Daarom is het no-
dig om het soort, de schadelijkheid en de hoeveelheid van het aanwezige asbest in uw 
schoolgebouw in kaart te brengen en waar nodig te beheersen of te saneren.

Asbest in kaart brengen

Het in kaart brengen van asbest gebeurt in een asbestinventarisatieonderzoek dat een SC-540 gecertificeerd bedrijf uit-
voert. Alphaplan is zo’n gecertificeerd bedrijf en kan dit onderzoek in uw schoolgebouw uitvoeren. 

Een van onze Deskundig Inventariseerders Asbest (DIA) onderzoekt het bestek en de tekeningen van uw schoolgebouw op de aanwezig-
heid van asbest en bespreekt de onderhoudsgeschiedenis van het gebouw met u of de beheerder van het gebouw (deskresearch). Ver-
volgens onderzoekt de DIA het schoolgebouw en neemt monsters van de asbestverdachte materialen. Een geaccrediteerd laboratorium 
onderzoekt deze monsters en stelt vast of er sprake is van asbesthoudend materiaal. Ook stelt het laboratorium het soort asbest en het 
percentage asbest vast.

Alphaplan stelt een SC-540 asbestinventarisatierapport voor u op waarin de resultaten van het gehele onderzoek staan vermeld. Daarnaast 
adviseren wij u over het al dan niet saneren van het aanwezige asbest en stellen wij, indien nodig, een asbestbeheersplan voor u op. 

Gezondheidsrisico’s 

Asbest is veel toegepast in bouwmaterialen vanwege sterke en duurzame eigenschap-
pen. Pas later werd duidelijk dat asbest zeer schadelijk is voor de gezondheid. Asbestve-
zels kunnen menselijke cellen delen en daardoor kanker veroorzaken. Dat gebeurt vooral 
bij het inademen van asbestvezels waardoor longkanker kan ontstaan. Wanneer mensen 
langdurig of met grote regelmaat met asbestvezels in aanraking komen, kan het ook as-
bestose (een vorm van stoflongen) veroorzaken. Niet iedere asbestsoort is even schade-
lijk en ook per asbesthoudende toepassing zijn de risico’s zeer verschillend. Wanneer u 
een asbestinventarisatie door ons laat uitvoeren, adviseren wij u hierover.

Communicatie

Om duidelijkheid te geven over het inventariseren en de moge-
lijke gevaren van asbest is goede communicatie belangrijk. De 
betrokkenen van de school moeten weten wat er aan de hand is. 
Wij kunnen u vóór, tijdens en na het onderzoek ondersteunen in 
het communicatietraject.

Voorafgaand aan het onderzoek kunnen wij u en alle andere betrok-
kenen inlichten over asbest en de inventarisatie die gaat plaatsvinden. 
Dit doen wij via een flyer. Wanneer blijkt dat in uw school asbest is ge-
vonden, zullen docenten, ouders van de kinderen op school en andere 
betrokkenen, bijvoorbeeld omwonenden, vragen hebben. Op een infor-
matiemiddag of -avond kunnen wij de risico’s van het gevonden asbest 
toelichten. 

Planning

Het inventariseren van een gemiddeld schoolgebouw duurt na opdrachtverstrekking slechts tien weken; van initiatieffase tot en met de afron-
ding van de inventarisatie. Dit is inclusief een informatiemiddag of -avond. Alleen in de voorbereidingsfase vragen wij u informatie over het 
gebouw te verstrekken. In de vervolgfasen ontzorgen wij u. 

Wat zijn de kosten?

De kosten van een asbestinventarisatie hangen af van een aantal factoren, zoals de leeftijd en omvang van de school. Wanneer u dat wenst, 
stellen wij een passende offerte voor u op. Als wij meerdere scholen voor u kunnen inventariseren, gaat het bedrag per school omlaag.

Wat dient u hiervoor te doen?

Wilt u meer weten over asbest of asbestinventarisaties? Neem dan contact met ons op. In een eerste gesprek kunnen wij vaststellen hoe wij 
de asbestinventarisatie in uw schoolgebouw kunnen uitvoeren. Wij geven dan aan welke gegevens wij met betrekking tot de inventarisatie 
van het gebouw nodig hebben en bespreken met u de planning en de kosten. 


