
Asbest, het klinkt eng en gevaarlijk. In 
sommige situaties is asbest inderdaad 
gevaarlijk – maar vaak ook niet. Dat 
kan verwarrend zijn. Daarom vindt u 
in deze info informatie over verschil-
lende soorten asbest, de risico’s en 
omstandigheden waarbij asbest geen 
gezondheidsrisico’s oplevert. 

Over asbest
Asbest is slijtvast, brandwerend, goed isolerend en betaal-
baar. Het leek een ideaal bouwmateriaal en werd dan ook 
veel gebruikt in woningen, schuren en gebouwen. Asbest 
wordt gewonnen in asbestmijnen en bestaat uit microsco-
pisch kleine vezels. Die vezeltjes, dat zijn de boosdoeners: 
als ze vrijkomen, kunnen ze kanker veroorzaken. In 1993 is 
het gebruik van asbest in de bouw helemaal verboden. Voor 
die tijd werd asbest vaak gebruikt als bouwmateriaal. Daar-
om kan asbest nog voorkomen in oudere woningen, vooral 
in huizen die zijn gebouwd tussen 1945 en 1993.
Er zijn verschillende soorten asbest, met verschillende 
technische benamingen, die ook op verschillende manieren 
zijn gebruikt. Al die soorten kun je onderbrengen in twee 
hoofdsoorten: 
Hechtgebonden asbest: de asbestvezels zijn stevig veran-
kerd in een basismateriaal (bijvoorbeeld een golfplaat van 
asbestcement op een schuurtje), er komen niet ‘zomaar’ 
vezels vrij.
Losgebonden asbest: de asbestvezels zijn niet of 
nauwelijks vastgezet in een basismateriaal en kunnen dus 
makkelijk losraken (bijvoorbeeld spuitasbest en brandwe-
rende beplating).

Wat u moet weten over Asbest 
Gevaarlijk?
Het meeste asbest is ongevaarlijk – zolang je het met rust 
laat. Losgekomen asbestvezels kunnen longkanker veroor-
zaken, als deze vezels zijn ingeademd. De ziekte ontstaat 
meestal pas tientallen jaren later. Hoe vaker en langer 
iemand aan asbestvezels is blootgesteld, hoe groter de kans 
op ziekte is. Bij eenmalige blootstelling is de kans op een 
asbest gerelateerde ziekte erg klein.

Niet schuren, boren of zagen in asbest
Hechtgebonden asbest is niet gevaarlijk, mits het materiaal 
niet beschadigd is. De vezels zitten goed verankerd in het 
materiaal en laten niet ‘zomaar’ los. Als hechtgebonden 
asbest beschadigd is of bewerkt wordt, kunnen er wel 
gevaarlijke vezels vrij komen. Schuren, boren of zagen is dus 
gevaarlijk en niet toegestaan!
Bij het verwijderen van asbest kan het beschadigen. Daarom 
worden er dan - uit voorzorg - hele strenge veiligheids-
maatregelen genomen. De overheid ziet er op toe dat die 
strenge regels worden nageleefd. Zelf asbest verwijderen is 
niet toegestaan.

Periodieke controle
Wanneer asbest deel uitmaakt van de constructie en in 
goede conditie verkeert, dan bestaat er geen gevaar en 
laat Woongoed Zeist het asbest zitten. Periodiek wordt de 
kwaliteit van dit materiaal getoetst. Losse delen en bescha-
digd asbesthoudend materiaal worden altijd op een veilige 
manier verwijderd. 
U hoeft zich geen zorgen te maken: uw huis is veilig!
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Hoe herkent u asbest?
In alle woningen die voor 1994 gebouwd zijn, kan bij de 
bouw asbesthoudend materiaal zijn gebruikt. Uiteraard 
hoeft dat niet. Soms is asbest zichtbaar, bijvoorbeeld in 
een vensterbank, of als plaatmateriaal. Maar asbest kan ook 
‘onzichtbaar’ zijn verwerkt, bijvoorbeeld in een muur of in 
het dak. Iedereen kent de asbesthoudende golfplaten op 
garages en schuren. Maar als leek is het vaak moeilijk om 
ander asbesthoudend materiaal te herkennen. De aanwezig-
heid van asbest kan worden vastgesteld door deskundigen. 
En soms is materiaalonderzoek in een laboratorium nodig. 
Gaat u klussen? Vraag dan eerst aan Woongoed Zeist of dat 
geen gevaar oplevert. Wij weten waar in uw woning asbest 
verwerkt is.

Waar kan je asbest tegen komen?
    Op plaatsen waar goede isolatie belangrijk is, bijvoor-

beeld in het dakbeschot, rond cv-ketels en in schoorste-
nen. Meestal gaat het hier om hechtgebonden asbest;

    Op plekken die lijden onder weersinvloeden. Bijvoor-
beeld gevels en daken van schuren en garages. Dit is 
meestal hechtgebonden asbest;

    Als brandwerend (plaat)materiaal, bijvoorbeeld in 
meterkasten, rond schoorstenen en cv-ketels. Hier gaat 
het vaak om losgebonden asbest;

    In sommige soorten vinyltegels (geproduceerd voor 
1984);

    In sommige huishoudelijke apparaten (geproduceerd 
tot de jaren 80) die warmte uitstralen, bijvoorbeeld een 
föhn, broodrooster en (gas)kachel.

  Als u twijfelt over materialen bij u in huis, neem dan 
contact met ons op. Doe dat zeker als u denkt dat u 
beschadigd asbest in huis hebt.

Nog even op een rij: vuistregels asbest
1.  Klussen in een woning van voor 1994? Vraag ons eerst 

advies.
2.  Nooit zomaar zelf asbest verwijderen!
3.  Nooit in asbest zagen, boren , schuren of breken, dit is 

niet alleen gevaarlijk, maar zelfs verboden!

4.  Neem altijd contact op met Woongoed Zeist als u 
 (beschadigd) asbest tegen komt.
5.  Twijfelt u of een materiaal asbesthoudend is? Vraag het 

ons.
6.  Een oude broodrooster of ander huishoudelijk apparaat 

in huis? De fabrikant kan vertellen of er asbest in ver-
werkt is.

Meer weten?
Er zijn interessante websites over asbest, bijvoorbeeld:
www.ggdru.nl/mijn-gezondheid/gezond-in-huis/giftige-stof-
fen-in-huis/asbest 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest
www.lavsinfo.nl

Heeft u nog vragen?
Met al uw vragen kunt u terecht bij onze Klantenservice via 
e-mail of telefonisch. Komt u liever langs op kantoor? Ook 
daar staan wij u graag te woord.

Bezoekadres
Steniaweg 44, 3702 AH Zeist

Openingstijden
Maandag t/m donderdag : 8.00 tot 16.30 uur
Vrijdag: 8.00 tot 12.00 uur

Telefoonnummer
(030) 693 66 00

Reparatieverzoekenlijn
(030) 693 66 01

Postadres
Postbus 135, 3700 AC Zeist

E-mail
info@woongoedzeist.nl

Website
www.woongoedzeist.nl

Huurderportaal
https://mijnwoongoedzeist.nl
U kunt 24 uur per dag informatie opvragen 
via het portaal en onze website.


