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Asbest Partners Brabant B.V. - De Amert 100A, 5462 GH  Veghel - Tel. +31 413 35 34 02

Asbest Partners België bvba - Zone Reme 5, 2260  Westerlo - Tel. +32 14 26 78 03
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Asbest Partners Brabant is op 4 januari gestart 
met de asbestsanering op het voormalige Philips 
terrein gelegen aan de Zwaanhoefstraat 2 te 
Roosendaal.
Wij voeren de asbestwerkzaamheden uit voor 
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland welke 
de totaalsloop op zich heeft genomen van het 
gehele terrein.
Wat de planning betreft zullen wij naar 
verwachting in juli van dit jaar klaar zijn met 
onze werkzaamheden. Het gaat in totaal om 
27 gebouwen met diverse asbesthoudende 
toepassingen.

Ter ondersteuning van Sabine Beute is op
1 oktober 2015 het kantoorteam van Asbest 
Partners Brabant versterkt met de komst van 
Marjolein Broos.
Wellicht heeft u ondertussen al telefonisch of per 
email contact met 
haar gehad.
Zij draagt zorg voor 
alle administratieve 
taken en is uw aan-
spreekpunt voor 
onder andere 
planning, offerte 
aanvragen en werk-
voorbereiding t.b.v. 
onze projecten die 
in uitvoering zijn en 
komen.

Voor Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken 
uit Helvoirt heeft Asbest Partners Brabant de 
asbesthoudende wandbeplating verwijderd in
6 kleedkamers/doucheruimtes, in het voormalige 
jeugd sportcomplex van FC Den Bosch aan de Jan 
Sluyterstraat 50 te ’s-Hertogenbosch.
Het betrof hier circa 200 m² asbesthoudende 
wandbeplating.
Deze werkzaamheden hebben wij in vijf werkdagen 
uitgevoerd met voldoende personeel om de 
strakke planning te behalen. De werkzaamheden 
zijn naar alle tevredenheid van onze opdrachtgever 
opgeleverd, binnen de door hun gestelde termijn.

Naar aanleiding van een aantal recentelijk verschenen persartikelen over asbest, durf ik hier te stellen 
dat de bewustwording in België over de gevaren en de dodelijkheid van asbest steeds groter wordt. Voor 
onze Noorderburen is dit misschien even schrikken! Maar juist dit toont soms de grote verscheidenheid 
aan tussen beide landen. We worden er ons steeds meer van bewust welke gevaren er zijn verbonden aan 
asbest. Daarom is het van groot belang om een goede asbestinventaris op te stellen, die de basis moet zijn 
van een goed asbestbeheer in gebouwen en die de leidraad moet vormen voor de sanering van asbest. Wij 
zien nog steeds te amateuristische inventarissen, zowel op het vlak van onderzoek als naar overzichtelijkheid. 
Daarom pleiten we toch voor een erkenning, specifiek voor het opstellen van asbestinventarissen.
De toekomst zal bepalen hoe we het asbest op een correcte en veilige manier zullen verwijderen.

Luk De Knijf - Directeur Asbest Partners België bvba

Project Philips Roosendaal

Nieuwe aanwinst voor
Asbest Partners Brabant

Voormalig Sportcomplex FC 
Den Bosch

Voorwoord
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In opdracht van A. van Liempd Sloopwerken is Asbest 
Partners Brabant ingeschakeld om uit 14 woningen 
in de wijk Trichterveld (zogenaamde ‘witte woningen’) 
te Maastricht diverse asbesthoudende materialen 
te verwijderen. Hierbij zijn besmettingen die op 
zolders aanwezig waren gereinigd, is de beglazingskit 
verwijderd, alsook de asbesthoudende buizen en 
dakbeschotten van alle woningen. 

Deze werkzaam-
heden hebben wij
in vier weken uit-
gevoerd met één 
DTA’er en twee tot 
drie DAV’ers.
De totaalsloop van 
de woningen is 
door A. van Liempd 
Sloopbedrijven 
uitgevoerd.

Samen met Van Kempen 
Afbraakwerken bvba 
vormen wij de THV 
APB - Van Kempen en 
hebben wij de asbest-
verwijdering en totale 
sloop van het gebouw 
toegewezen gekregen.
Asbest Partners België
heeft de asbest-
verwijderingswerken 
afgerond op gebouw G 
van RAC. Momenteel is 
Van Kempen volop bezig 
met de sloop van het 
gebouw. Het einde van 
het project is voorzien 
voor eind augustus 
2016.

Asbest Partners België heeft in de afgelopen weken 
2 asbestbranden opgeruimd in Rijkevorsel en Sint-
Truiden. Er wordt steeds meer belang gehecht door 
gemeenten aan asbestbranden.
Zo zijn er vaste contracten met studiebureaus die 
ervoor zorgen dat hier aandacht aan wordt besteed 
en is er een richtlijn hiervoor. Asbest Partners België 
voorziet in een integrale opkuis van een brand waarbij 
ook selectieve sloop wordt aangeboden en niet enkel 

de asbestverwijdering. De nodige stuttingswerken 
voorzien wij ook om veilig te kunnen werken.

Daar Asbest Partners Brabant gevestigd is in Veghel 
zijn wij altijd weer verheugd wanneer wij in ons dorp 
een project uit mogen voeren.
Dit keer is het voormalig Zwijsen College aan de beurt, 
gelegen aan de Burgemeester de Kuijperlaan 10 in 
Veghel. Dit complex bestaat uit verschillende bouwdelen 
welke in fasen gesaneerd dienen te worden.
Dit betreft een langlopend project waarvan de einddatum 
nog niet bekend is, daar de planning in fases uitgevoerd 
worden. Steeds wanneer een fase wordt opgeleverd 
starten wij aan een nieuwe fase.
Inmiddels hebben wij de asbestverwijderingswerkzaamheden

Asbest Partners Brabant heeft voor Gebroeders van   
den Brand en Van Oort uit Uden, namens woningstichting 
Goed Wonen te Gemert, diverse asbesthoudende 
materialen verwijderd uit de woningen gelegen aan 
de Groeskuilenstraat, President Verhofstadtstraat en 
Virmundtstraat.
Hetgeen wij hebben gesaneerd bestond o.a. uit 
besmettingen welke op zolders aanwezig waren,          
AC-buizen, golfplaten welke op de bergingen en garages 
lagen en het dakbeschot van alle woningen.
De werkzaamheden zijn in zeven weken uitgevoerd met 
twee DTA’ers en vier tot zes DAV’ers en binnen de 
gestelde planning behaald, ondanks al het meerwerk 
en het slechte weer.

Sloop en asbestsanering 14
woningen Trichterveld Maastricht

RAC te Brussel

Asbest branden in België

Voormalig Zwijsen College
te Veghel

Sloop en asbestsanering
10 woningen te Gemert

www.asbestpartners.eu

uitgevoerd in bouwdeel
E en F, waarbij asbest-
houdende kit, spouw-
stroken, AC-buizen,
koord en besmettingen 
zijn verwijderd. Onze 
opdrachtgever ‘De 
Woningbeheerder’ is 
erg te spreken over
onze manier van
meedenken zowel op
planning, als op uitvoeringsniveau. Onze 
contactpersoon is de heer Clemens Römer.


