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kers daarmee van last te zijn.
Visscher benadrukt dat het gevon-
den asbest geen gevaar vormde
voor de bezoekers van het centrum.
„Als het er nog tien jaar had gele-
gen, had het niemand kwaad ge-
daan”, zegt hij. „Asbest is een ster-
ke stof waar je eigenlijk niet naar
om hoeft te kijken. Pas wanneer
het gebroken wordt, kunnen de
gevaarlijke vezels vrijkomen. Maar
dat was niet aan de orde.” 

Vezels
Asbest komt in veel verschillende
vormen, gaat Visscher verder. „De
riolering van het centrum bestaat
uit rioolpijpen waar asbestvezels in
zitten. Die liggen in heel Neder-
land en vormen geen gevaar mits
die niet kapot worden gemaakt.
Bovendien gaat het hier om hecht-
gebonden asbest: dat is een vorm
waarin de vezels sterk zijn veran-
kerd en niet snel vrijkomen bij
bewerking.” 
Regelgeving in Nederland bepaalt
echter dat wanneer er op een werk-
plek asbest wordt aangetroffen, die
stof direct verwijderd moet wor-
den. „Daarom moeten we dit dus
echt doen, het zijn de regels”, zegt
Job Harthoorn, adviseur accommo-
datiebeheer van Gemeente Huizen.
De sanering leverde enige ophef en
vragen aan de gemeente op, mede
door de 63.000 euro die zij voor de
klus reserveerde. Dat bedrag is
volgens Harthoorn helemaal niet
gek. „We pakken nu de gehele
riolering onder het centrum aan.
Doen we dat alleen op de plek van
het lek, dan zitten we over een
aantal jaar met hetzelfde probleem.
Nu hoeven we maar één keer aan
de slag. Bovendien doen we dit nu
voor de laagst mogelijke prijs.” 
Het saneren van asbest is gewoon
erg duur, erkent ook Visscher.
„Voor particulieren is het soms
onbetaalbaar. Wil je asbest verwij-
deren of bijvoorbeeld een verbou-
wing doen in een huis van voor
1993 (vanaf dat jaar is het gebruik
van asbest verboden, red.), dan
moet je eerst een inventarisatie
laten doen om te zien of er asbest
in je huis zit”, zegt hij. 
„Daarna moet je een vergunning
aanvragen om het saneringsbedrijf
aan de slag te laten gaan. Als laat-
ste moet je alle producten waar

In dat hokje staan luchtfilters en
een op een koelkast lijkende witte
box. „In die box kleden we ons
eerst om tot de bekende ’maan-
mannetjes’. Vanuit daar kunnen we
naar de ruimte waar het asbest zit.
Bij terugkomst douchen we af in
de box en kleden we ons weer om.
We werken veilig en het is belang-
rijk om angst voor asbest bij de
mensen weg te nemen”, zegt Vis-
scher van saneringsbedrijf Lage-
maat B.V.

Kruipruimtes
Een tijd geleden merkte Gaby
Hoogendoorn (een van de eigena-
ren van Bala) op dat hij twee keer
per maand zijn radiator moest
bijvullen. Omdat het pand van de
gemeente is, klopte hij eerst bij
hen aan. „Ergens zat een lek, maar
dat konden ze in eerste instantie
niet vinden”, vertelt Hoogendoorn.
Maar bij het betreden van de krui-
pruimtes van het gebouw vonden
ze naast het lek ook restanten pijp
met mogelijke asbestdeeltjes. Daar-
door stopten de onderzoekers
direct hun werkzaamheden en
schakelde de gemeente een asbe-
stinventarisatiebedrijf in.
Hoogendoorn is tot nu toe tevre-
den met de werkzaamheden. „De
mannen hebben mij overtuigd van
de sanering en ik vertrouw ze
volledig. Ze hebben er gewoon veel
verstand van”, zegt hij. „En geluk-
kig is het nu rustig, als de drukte
volgende week weer begint begint
zijn zij weer verdwenen. We kun-
nen het centrum gewoon openhou-
den. De mannen maken vrijwel
geen lawaai en we merken weinig
van hun aanwezigheid.” 
Bovendien is het centrum dagelijks
tot vier uur ’s middags geopend,
dus kan Visscher na die tijd samen
met zijn collega’s het afval boven
de grond halen zonder de bezoe-

eerst asbest in zat opnieuw aan-
schaffen. Een kleine klus kan daar-
om al snel heel veel geld kosten.” 
Dat heeft tot gevolg dat particulie-
ren zelf aan de slag gaan om asbest
te verwijderen. Visscher zegt dat
zoiets erg onverstandig is. 
„Het verwijderen van asbest is
gevaarlijk. Je moet producten die
asbest bevatten goed bevochtigen
en nog beter inpakken in plastic.
Daarna weten mensen vaak niet
waar ze het afval moeten laten. We
werken veel in bossen en komen
ontzettend vaak grote stapels met
asbestafval tegen: gevaarlijk voor
mens en dier.” 
Ook Madelaine Geerenstein van
asbestinventarisatie Inspectus uit
Veenendaal ziet dat er in het sane-
ringstraject nog veel fouten wor-
den gemaakt. „Mensen weten niet
goed wat ze moeten doen bij een
verbouwing”, zegt zij. 
„Het komt voor dat we verbouwin-
gen moeten stilleggen, omdat er
asbest wordt aangetroffen. Dan is
er vooraf niet geïnventariseerd. En
soms zijn gemeenten er niet zo
scherp op. Gelukkig zien we daarin
wel een stijgende lijn en worden
mensen zich steeds meer bewust
van de gevolgen.” 
Ondanks de hoge prijzen van het

saneren heeft de overheid als doel-
stelling om in 2024 alle daken in
Nederland asbestvrij te maken.
„Asbest is bijna overal wel te vin-
den”, zegt Visscher. 
Dat betekent niet dat we daar bang
voor moeten worden. „Vroeger zat
het nog in auto’s en ook in kozij-
nen, vensterbanken of vloerzeilen
is asbest te vinden. Het is overal
om ons heen en doet in de meeste
gevallen geen kwaad.” 

Inmiddels verstrekken sommige
gemeenten leningen tegen lage
rentes om asbest te laten saneren.
Ook kijkt de overheid naar moge-
lijkheden om afval in de toekomst
te recyclen. „Van het residu kun je
bijvoorbeeld een nieuw product 
maken, en de warmte kan weer 
als energie ge-bruikt worden. Er 
is in ieder geval nog een hoop 
werk te doen, maar de angst voor 
asbest moet wel wat gaan 
afnemen”, besluit Visscher.

Niemand in of rondom het centrum loopt gevaar, zolang de regels maar worden nageleefd. 

De term asbest zorgt bij veel mensen voor een hoop
angst. Eerder deze maand trof de gemeente die stof
aan in de kruipruimtes van Bewustzijnscentrum
Bala aan de Trompstraat in Huizen. Zij besloot direct
in te grijpen en schakelde een saneringsbedrijf in
om het asbest te verwijderen. Die werkzaamheden
zullen nog een week duren. Maar hoe gevaarlijk was
die stof voor het Bewustzijnscentrum en is de angst
rondom asbest eigenlijk wel terecht? 

Aan de voorkant van het centrum is niet te zien dat er onder het gebouw asbest wordt gesaneerd. ’Dat zou mensen alleen maar bang maken, en dat is onnodig’, zegt Stefan Visscher. FOTO’S STUDIO KASTERMANS/BEN DEN OUDEN

’Asbest is
bijna overal

wel te vinden’ 

Bezoekers Bala
hebben geen last
van sanering
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Stefan Visscher van het saneringsbedrijf is op weg naar de kruipruimtes.

Vroeger werd er veel asbest ge-
bruikt, omdat het een prettige
en effectieve stof was om mee
te werken: het is goedkoop,
sterk en slijtvast. Het kent
ruim 3500 verschillende toe-
passingen in bijvoorbeeld fa-
brieken, scholen en ziekenhui-
zen, maar ook in schepen, au-
to’s en wegen. 
Maar bij het verwerken, bewer-
ken of verwijderen van asbes-
thoudende producten komen
vezels vrij die via inademing
diep in de longen terechtko-
men. Na verloop van tien tot
zestig jaar kunnen longvlies-
kanker of andere vormen van
die ziekte ontstaan. Toch is as-
best in veel gevallen niet scha-
delijk als het niet wordt be-
werkt. 
Sinds 1993 is het verboden om
asbest of asbesthoudende pro-
ducten te bewerken, te verwer-
ken of in voorraad te houden. 

Wat is asbest
en wat is het
gevaar ervan? 
Hilversum Asbest is een ver-
zamelnaam voor natuurlijke
silicaatmineralen met een ve-
zelstructuur. Het is dus een ve-
zel die in verschillende pro-
ducten voorkomt. 

Sjors ten Tije
s.ten.tije@hollandmediacombinatie.nl

Huizen Wie langs Bewustzijns-
centrum Bala loopt of er naar bin-
nen gaat, heeft in eerste instantie
helemaal niet door dat er asbest
wordt verwijderd. Pas als je goed
kijkt, zie je aan de achterkant van
het gebouw een houten hokje staan.


