
Waar naartoe met asbesthoudend materiaal dat 
u zelf hebt verwijderd?

■ De recyclageparken van de stad Antwerpen  
aanvaarden enkel gebonden asbestafval.

 
Hoe levert u het asbesthoudend materiaal aan 
op het recyclagepark?

■ Pak het materiaal goed in.
■ Leg het materiaal zachtjes in de asbestcontainer 

om stofvorming te voorkomen.
■ Asbesthoudend materiaal hoort niet bij grofvuil 

of steenpuin!
■ De toezichter van het recyclagepark dekt met 

plastiekfolie het asbesthoudend materiaal in de 
container af.

 

 

 

 

 Meer info:

Meer informatie op de website van OVAM
https://www.asbestinfo.be

ASBEST
Wat doet u ermee?

Wat te doen indien u asbesthoudende 
materialen aantreft?

■ Asbesthoudend materiaal in goede staat mag 
blijven waar het zit.

■ Beschadigd of verweerd asbesthoudend materi-
aal kan u beter verwijderen.

Wie kan asbesthoudend materiaal 
verwijderen?

■ Ongebonden, sterk verweerde en moeilijk te ver-
wijderen asbesthoudende materialen kan u niet 
zelf op een veilige manier afbreken en afvoeren. 

 Doe in dergelijke gevallen een beroep op een  
professionele asbestverwijderaar. 

 De gegevens van alle erkende asbestverwijde-
raars vindt u op de website van de Federale 
Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg, op het adres 
www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx  
U kan de lijst ook opvragen via het telefoonnum-
mer 02 233 41 11. 

■ Enkel gebonden asbest mag u zelf verwijderen.

Hoe het asbesthoudend materiaal zelf 
verwijderen?

■ Bevochtig het materiaal intens, zo vermijdt u 
dat vezels wegwaaien. 

■ Verwijder de delen één voor één met de hand.
■ Gebruik uitsluitend handwerktuigen, geen  

sneldraaiend gereedschap.
■ Zorg voor een goede ventilatie.
■ Zorg dat het materiaal niet breekt.
■ Hergebruik het materiaal niet.
■ Gebruik geen hogedrukreiniger en voer geen   

agressieve handelingen uit op het materiaal.
■ Hou het materiaal apart.
■ Gebruik steeds wegwerphandschoenen, -masker 

en -overall. v.
u.
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Wat is asbest?

■ Asbest is opgebouwd uit kleine vezels die u  
met het blote oog niet kan zien.

■ Asbest is een materiaal dat vroeger veelvuldig  
in de woningbouw werd gebruikt voor zijn  
uitstekende eigenschappen. Het is sterk,  
slijtvast, hittebestendig, isolerend en  
gemakkelijk te bewerken. 

■ Asbest is ongezond. Het wordt niet gebruikt  
in nieuwe bouwmaterialen maar kan wel in  
en om het huis aanwezig zijn.

Wat zijn de risico’s van asbest?

■ Tijdens het bewerken en/of verwijderen van 
asbest komen er fijne, lichte vezels vrij.

■ Het inademen van deze vezels geeft een risico op 
asbestose en kanker. Die ziekten duiken meestal 
pas 20 jaar na de blootstelling aan asbest op.

Welke soorten asbest zijn er?

■ Gebonden asbest.
 (op plan van huis wit gekleurd)
■ Ongebonden asbest.
 (op plan van huis rood gekleurd)

Waar kan asbest zich bevinden?
(deze lijst is niet-limitatief)

Asbestkoord

Plaasterisolatie




