Stappenplan asbestdaken kleiner dan 35 m2
Stappenplan zelf uw asbestdak verwijderen
Uw asbestdak zelf verwijderen mag en kan alleen als het gaat om geschroefde en hechtgebonden
asbestplaten (geen leien). In alle andere gevallen moet een gecertificeerde asbestsaneerder dat
doen. Uiteraard kunt u er voor kiezen om uw dak te laten verwijderen. Op de site van Stichting
Ascert www.ascert.nl vindt u een overzicht van bedrijven die het wettelijk verplichte certificaat hebben
om deze werkzaamheden te mogen uitvoeren.
Stappenplan in het kort
1.
2.
3.
4.
5.

Inventariseer het aantal m² van uw dak.
Controleer of het gaat om geschroefde en hechtgebonden asbestplaten.
Maak een sloopmelding aan bij uw gemeente.
Na acceptatie van de melding (daar krijgt u een brief van), kunt u uw asbestdak verwijderen.
Lever het afval in bij het milieubrengstation in Raalte of Zwolle.

Stap 1 en 2
Bereken de totale oppervlakte van uw dak en kijk hoe de asbestplaten zijn bevestigd. Is uw dak
kleiner dan 35 m² en zijn de asbestplaten geschroefd? Ligt het dak op een woning of privégebouw
(zonder bedrijfsfunctie) én is het dak niet verweerd? Dan mag u zelf uw asbestdak verwijderen.
Op de website www.olst-wijhe.nl/asbestparticulieren vindt u een filmpje met informatie over hoe u
asbest kunt herkennen en een filmpje met een duidelijke uitleg over het zelf verwijderen van een
asbestdak en de benodigde materialen. De site geeft ook een schatting van de kosten voor het
verwijderen van een asbestdak.
Stap 3
Via www.omgevingsloket.nl maakt u een sloopmelding aan. Doe dat 5 dagen voordat u start met de
werkzaamheden.
Stap 4
Zodra uw aanvraag akkoord is, ontvangt u een acceptatiebrief van Omgevingsdienst IJsselland. Nu
kunt u aan de slag. Bereid u goed voor, draag beschermende kleding en zorg dat u alle materialen bij
de hand heeft. De materialen die u nodigt heeft, staan onderaan dit stappenplan.
De gemeente heeft een veiligheidspakket voor u klaarliggen, waarin alle benodigde materialen zitten.,
behalve inpakfolie. Die krijgt u apart. Het pakket is op vertoon van de acceptatiebrief van de
Omgevingsdienst IJsselland gratis op te halen bij het ROVA milieubrengstation in Raalte en Zwolle.
Het kan voorkomen dat de pakketten op zijn. Dan kan het voorkomen dat het een paar weken duurt
voor ze er weer zijn. Uiteraard proberen wij altijd pakketten beschikbaar te hebben.
De benodigde materialen voor het verwijderen van asbestplaten kunt u ook zelf aanschaffen bij een
bouwmarkt (zie voor de materialen het lijstje onderaan deze pagina).
Verwijder uw asbestdak. Boor, slijp of zaag niet in asbestplaten. Zo komen asbestvezels vrij die
gevaarlijk kunnen zijn voor uw gezondheid en die van uw omgeving. Dat geldt ook voor het breken
van de platen. Veiligheid staat voorop!

Stap 5
Lever het asbesthoudende materiaal in bij het speciale afvaldepot op het ROVA milieubrengstation in
Raalte of Zwolle. Als u als particulier zelf uw dak van maximaal 35 m2 verwijdert, mag u hier op
vertoon van de acceptatiebrief van de Omgevingsdienst IJsselland en uw milieupas gratis uw
asbestafval tot maximaal 600kg inleveren. Asbest mag niet bij het huishoudelijke of grof afval worden
gezet. Let op; het asbesthoudende materiaal moet goed en dubbel verpakt zijn in daarvoor geschikt
plastic en stofdicht afgeplakt te worden met tape. Zorg ervoor dat u handzame pakketten aanbiedt; u
zult de asbestplaten zelf in de daarvoor bestemde container moeten leggen.
Tips
Als u het asbesthoudende materiaal verpakt, maak pakketten niet te zwaar en zorg voor bescherming
van scherpe randen en hoeken met bijvoorbeeld een stuk karton. Maximaal twee platen per pakket.
Vervoer de pakketten liggend op een laadvloer of ondersteun de pakketten met houten latten om
breuk tijdens transport te voorkomen.
Kijk op www.ROVA.nl voor meer informatie.
Richtlijnen verwijderen asbestplaten








Maak het asbestafval eerst vochtig met water.
Verpak het stofdicht in stevig doorzichtig plastic (minimaal 0,2 mm dik).
Bescherm plastic voor scherpe randen en hoeken met bijvoorbeeld een stuk karton. Omwikkel
het pakket met tape.
e
Verpak het nogmaals in plastic en tape (2 laag).
Verpak het asbestafval in kleine hoeveelheden (tilbaar), maar breek daarvoor geen platen.
Doe de wegwerpkleding in het laatste pakket (tussen beide plastic lagen) of verpak apart op
dezelfde wijze als het asbesthoudende materiaal
Breng het naar het afvaldepot van uw gemeente. Vervoer de pakketten vlak om breuk te
voorkomen.

Benodigde materialen













wegwerpkleding
mondkapje (P3)
veiligheidsbril
handschoenen
tuinslang met sproeistand
snoeischaar voor eventueel wegknippen groen
steek- of ringsleutels of schroevendraaier/accuboor
spuitlijm of haarlak
schone doek
afplaktape
trap of ladder
plastic om asbest in te verpakken (min. 0,2 mm dik)

Inhoud veiligheidspakket
Hiermee kunnen twee personen veilig de asbestplaten verwijderen. De benodigde hoeveelheid inpakfolie krijgt u apart.












wegwerpoverall (2)
ondergoed incl. handdoek (2)
handschoenen (paar) montage wit/grijs (2)
stofmasker FFP3 ventiel / cup (blister verpakking van 2 stuks) ( 1)
wegwerpmesje ( 2)
asbeststicker ( 50 x 110 mm, vel a 10 stickers) ( 1)
rol ducttape ( 48 mm x 50 m) (1)
bus spuitlijn ( 500 ml) ( 1)
kleefdoekjes ( 2)
zakje met Grip-sluiting ( 80 x 120 mm) ( 2)
kleine afvalzak (onbedrukt 70 x 110 cm) ( 1)

