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Samenvatting 
 
In opdracht van Oenema Infra, Milieu en Sloopwerken B.V. heeft MUG Ingenieursbureau een volledige 
asbestinventarisatie type A uitgevoerd van de woningen met bijgebouwen aan 
Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk. 
 
De aanleiding tot de asbestinventarisatie type A wordt gevormd door de geplande sloop van de 
bouwwerken. Doel van het onderzoek is het lokaliseren en vaststellen van alle direct waarneembare 
asbesthoudende materialen aan de hand van een beperkt destructieve inspectie met behulp van 
handgereedschap. 
 
Op basis van de te verzamelen gegevens kan duidelijkheid worden verschaft over de risico’s van 
asbesthoudende materialen en de kosten van de eventuele verwijdering van deze materialen. Onderstaand 
overzicht toont de verschillende aangetroffen asbesthoudende materialen met de bijbehorende risicoklasse 
bij verwijdering. 
 
Tabel 0.1  Aangetroffen asbesthoudende materialen met bijbehorende risicoklasse bij verwijdering 

Nr. Asbesthoudende toepassing Rk Nr. Asbesthoudende toepassing Rk 

1 beplating, los 1 (bi) 2 golfplaten, geschroefd 2 (bu) 

3 beplating, geklemd 2 (bi) 4 verwarmingstoestel, geklemd 1 (bi) 

5 wandbeplating, gespijkerd 2 (bi) 6 vloerzeil, gelijmd 2 (bi) 

7 schoorsteenkap, los 1 (bu) 8 schoorsteenbuis, geklemd 2 (bu) 

Rk: 1 (bi): risicoklasse 1 (binnensanering) 1 (bu): risicoklasse 1 (buitensanering) 
 2 (bi): risicoklasse 2 (binnensanering) 2 (bu): risicoklasse 2 (buitensanering) 
 3 (bi): risicoklasse 3 (binnensanering) 

 
Ondanks dat tijdens de visuele inspectie beperkt destructief gewerkt kon worden, bestaat altijd een kleine 
mogelijkheid dat er nog verborgen materialen aanwezig zijn die tijdens de visuele inspectie niet 
geïnspecteerd konden worden. Tijdens de inspectie was de schoorsteen in de woonkamer van de woning 
aan nummer 68 beperkt te inspecteren. De schoorsteen op het dak van de woning aan nummer 67 was 
ook beperkt te inspecteren. Daarnaast waren de kruipruimtes van de woningen beperkt te inspecteren. Ten 
slotte was tijdens de inspectie de hemelwaterput aan de achterzijde van de woning aan nummer 68 
beperkt te inspecteren.  
 
Gezien de beperkingen tijdens de inspectie hebben wij een redelijk vermoeden dat er nog verborgen 
asbesthoudende materialen kunnen zijn toegepast ter plaatse van de schoorsteen in de woning aan 
nummer 68 (schoorsteenbuis), de kruipruimtes (rioleringen) en ter plaatse van de hemelwaterput (riolering) 
die nog niet zijn geïdentificeerd. Daarom achten wij een aanvullende asbestinventarisatie (type B) 
voorafgaand aan de geplande werkzaamheden ter plaatse van de schoorsteen van woning 68, 
kruipruimtes en de hemelwaterput noodzakelijk. De vergunningverlener dient de verplichting tot de 
uitvoering van het type B-onderzoek op te nemen in de omgevingsvergunning. 
 
Met de bovengenoemde beperkingen dient voorafgaand aan en tijdens de geplande werkzaamheden 
rekening te worden gehouden. 
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1 Inleiding 

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen, die zijn 
opgebouwd uit vezels. Vanwege enkele goede eigenschappen zijn deze mineralen in het verleden 
veelvuldig als toevoeging in onder andere bouwmaterialen toegepast. Asbest blijkt echter niet alleen goede 
eigenschappen te hebben. Sinds de jaren ‘70 zijn de schadelijke gevolgen bij inademing van asbestvezels 
algemeen duidelijk geworden. Met name bij het bewerken of verwijderen van asbesthoudende materialen 
bestaat een groot risico op het vrijkomen van schadelijke asbestvezels. 
 
Om risico's van asbest te minimaliseren, is in het Asbestverwijderingsbesluit een wettelijke basis gelegd 
voor het verwijderen van asbest. Hierin wordt onder andere omschreven dat bij het opruimen van materiaal 
waarin mogelijk asbesthoudende materialen zijn verwerkt, het verplicht is een asbestinventarisatie te laten 
uitvoeren. In het Asbestverwijderingsbesluit zijn tevens eisen vastgelegd met betrekking tot de in te 
schakelen bedrijven voor de asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling. 
 
Op 1 juni 2008 heeft de SC-540 de eerdere norm voor het inventariseren van asbest (BRL 5052) 
vervangen. Vanaf deze datum dienen alle rapportages tevens voorzien te zijn van een gevalideerde 
risicoklassebepaling. Per ingang van 1 februari 2012 is een nieuwe versie van SC-540 van kracht 
geworden. Uitsluitend Deskundig Inventariseerders Asbest (DIA’s) die in het bezit zijn van een geldig  
SC-560-certificaat zijn bevoegd om asbestinventarisaties type A en type B uit te voeren. 
 
Asbestinventarisaties worden vaak in fasen uitgevoerd, omdat vanwege gebruik of andere oorzaken niet in 
één gang een allesomvattend onderzoek kan plaatsvinden. In SC-540 wordt onderscheid gemaakt tussen 
drie typen onderzoek. Type A betreft een volledig of onvolledig onderzoek naar direct waarneembaar 
asbest op de gehele onderzoekslocatie met behulp van handgereedschap (niet- of licht destructief 
onderzoek). Deze onderzoeken zijn geschikt als bijlage bij een melding voor sloop of asbestverwijdering. 
Indien hierbij een redelijk vermoeden bestaat voor de aanwezigheid van niet direct waarneembaar asbest, 
leidt dit tot een aanvullend onderzoek (type B). Een aanvullend onderzoek type B wordt doorgaans in de 
sloopfase uitgevoerd. Het derde type onderzoek, type G, betreft een onderzoek naar de aanwezigheid van 
asbest (type A) aangevuld met een risicobeoordeling met betrekking tot de gebruikssituatie.  
Type G-onderzoeken worden op vrijwillige basis uitgevoerd (bijvoorbeeld voorafgaand aan een 
eigendomstransactie) en zijn niet geschikt voor asbestverwijdering. 
 

1.1 Omschrijving van de opdracht 

In opdracht van Oenema Infra, Milieu en Sloopwerken B.V. heeft MUG Ingenieursbureau een volledige 
asbestinventarisatie type A uitgevoerd van de woningen met bijgebouwen aan 
Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk. 
 
De aanleiding tot de asbestinventarisatie type A wordt gevormd door de geplande sloop van de 
bouwwerken. Doel van het onderzoek is het lokaliseren en vaststellen van alle direct waarneembare 
asbesthoudende materialen aan de hand van een beperkt destructieve inspectie met behulp van 
handgereedschap. 
 
MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen juridische relatie te hebben met (de bedrijfsorganisatie van) 
de eigenaar van de onderzoekslocatie en/of de opdrachtgever van het onderzoek. MUG Ingenieursbureau 
heeft het onderzoek als onafhankelijke organisatie uitgevoerd. 
 
Door en onder leiding van de heer H. Jeuring (SCA 51E-130213-410398) is op 27 januari 2016 het 
veldwerk uitgevoerd conform de in SC-540 gestelde eisen voor type A. Hiermee kan aan de hand van de 
onderhavige rapportage tot drie jaar na autorisatie (10 februari 2016) een sloopmelding worden verricht 
voor verwijdering en/of afscherming van de asbesthoudende materialen. In het onderhavige onderzoek is 
geen onderzoek verricht conform de gestelde eisen voor de typen B en G (volgens SC-540). 
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2 Vooronderzoek 

Na het verkrijgen van de opdracht voor het inventariseren van het project is nagegaan welke gegevens 
over de onderzoekslocatie bekend zijn. Op basis van de beschikbare gegevens is een projectteam 
samengesteld en een inspectie- en bemonsteringsplan opgesteld. Het onderhavige hoofdstuk beschrijft de 
voorbereidende werkzaamheden voor de daadwerkelijke inventarisatie. 
 

2.1 Deskresearch 

MUG Ingenieursbureau heeft de opdrachtgever verzocht alle relevante informatie, documenten en 
archieven beschikbaar te stellen waarin de toepassing van asbesthoudende materialen is beschreven. 
Hierop is door de opdrachtgever geen informatie aangeleverd.  
 
Bijlage 3 toont een compleet overzicht van de deskresearch. 
 

2.2 Onderzoeksplan 

Op basis van de verstrekte opdracht zal de inventarisatie zich richten op alle direct waarneembare 
asbestverdachte materialen. Bij de inspectie wordt gebruikgemaakt van handgereedschap. 
 
Aan de hand van de verkregen informatie uit deskresearch wordt een inventarisatieplan opgesteld en wordt 
de verwachte asbestvezelconcentratie op de onderzoekslocatie geschat. Op basis van deze schatting 
worden de te treffen veiligheidsmaatregelen vastgesteld. Tijdens de monsterneming wordt gebruikgemaakt 
van de standaard veiligheidsmaatregelen, bestaande uit: adembescherming, wegwerpkleding en 
bronafzuiging.  
 
Voor de gehele onderzoekslocatie worden de asbestverdachte materialen beschreven en op tekening 
gemarkeerd. 
 
Van de verschillende aangetroffen asbestverdachte materialen worden monsters genomen. Deze monsters 
worden verpakt in de hiertoe bestemde plastic zakjes, die voorzien zijn van een asbeststicker. Op de 
plastic zakjes worden de monstercodes en het projectnummer vermeld. 
 
De genomen materiaalmonsters worden ter analyse aangeboden aan een door de Raad van Accreditatie 
(RvA) geaccrediteerd Testlaboratorium. Na monsterneming zal, indien het noodzakelijk is, gebruik worden 
gemaakt van fixatie van de asbestverdachte materialen om verspreiding van asbestvezels te voorkomen. 
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3 Resultaten 

3.1 Vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek zijn er geen aanvullende veiligheidsmaatregelen vastgesteld. 
 

3.2 Inspectie 

De onderzochten bouwwerken aan Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 zijn gebouwd in 1910. De woningen 
zijn opgebouwd uit metselwerk met houten kozijnen en een dak van hout met dakpannen.  
 
Tijdens de inspectie van de woningen zijn de volgende asbestverdachte materialen aangetroffen: bitumen 
op het dakbeschot, behang, juten wandbekleding, beplating met stenen motief, golfplaten, geisers van het 
merk Fasto, beplating achter een gaskachel van het merk Etna, kit, wandbeplating met tegelmotief, 
vloerzeil, schoorsteenkap en een schoorsteenbuis. 
 
Van deze aangetroffen asbestverdachte materialen zijn materiaalmonsters samengesteld. 
 
Uit het handboek ‘Intechnium’ blijkt dat de aanwezige geisers van het merk Fasto van oorsprong niet zijn 
gefabriceerd met asbesthoudende onderdelen. Op basis hiervan wordt deze toestellen als niet 
asbesthoudend beschouwd in de onderhavige rapportage.  
 
Uit het handboek ‘Intechnium’ blijkt dat de aanwezige gaskachel van het merk Etna van oorsprong is 
gefabriceerd met asbesthoudende onderdelen. Op basis hiervan wordt dit toestel als asbesthoudend 
beschouwd in de onderhavige rapportage.  
 

3.3 Monsterneming 

De volgende tabel geeft de gegevens van de genomen materiaalmonsters van de aangetroffen 
asbestverdachte materialen weer. 
 
Tabel 3.1  Overzicht bemonsterde asbestverdachte materialen 

Naam ruimte Toepassing Monster Type Omschrijving 

zolder woning 67 bitumen mm1 M bitumen op dakbeschot 

woonkamer woning 67 behang mm2 M  

 jute mm3 M juten wandbekleding 

keuken woning 67 plaat mm4 M beplating met steenmotief 

dak keuken en toilet woning 67 golfplaat mm5 M  

dak kippenhok golfplaat mm6 M  

woonkamer woning 68 beplating mm7 M beplating achter gaskachel 

keuken woning 68 behang mm8 M  

 beplating mm9 M beplating met tegelmotief 

slaapkamer woning 68 vloerzeil mm10 M  

maaiveld schuur  schoorsteen mm11 M schoorsteenkap 

kippenhok kit mm12 M  

Type:  M: materiaalmonster, L: luchtmonster, K: kleefmonster, V: veegmonster 
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Tijdens de monsterneming is, zoals in het inspectie- en bemonsteringsplan is beschreven, gebruikgemaakt 
van de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Tevens is, waar nodig, gebruikgemaakt van 
fixatiemiddelen om emissie van schadelijke vezels bij de bron te voorkomen. 
 
De materiaalmonsters zijn ter analyse aangeboden aan het door de RvA geaccrediteerde laboratorium 
Stella Analyse B.V. te Woerden. 
 

3.4 Analyseresultaten 

De identificatie heeft plaatsgevonden door middel van optische lichtmicroscopie en is uitgevoerd conform 
NEN 5896, mei 2003. In de volgende tabellen worden de resultaten van de asbestanalyse weergegeven. 
 
Tabel 3.2  Resultaten materiaalanalyse 

      Materiaalmonsters 

  mm1 mm2 mm3 mm4 mm5 mm6 

Chrysotiel (wit asbest) % < 0,1 < 0,1 < 0,1 10-15 10-15 10-15 

Amosiet (bruin asbest) % < 0,1 < 0,1 < 0,1 2-5 < 0,1 < 0,1 

Crocidoliet (blauw asbest) % < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Overige asbestsoorten % < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

mm1: bitumen 
mm2: behang 
mm3: jute 
mm4: plaat 
mm5: golfplaat 
mm6: golfplaat 

 
      Materiaalmonsters 

  mm7 mm8 mm9 mm10 mm11 mm12 

Chrysotiel (wit asbest) % 10-15 < 0,1 2-5 30-60 10-15 < 0,1 

Amosiet (bruin asbest) % < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1-2 < 0,1 

Crocidoliet (blauw asbest) % < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Overige asbestsoorten % < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

mm7: beplating 
mm8: behang 
mm9: beplating 
mm10: vloerzeil 
mm11: schoorsteen 
mm12: kit 

 
Materiaalmonsters mm1, mm2, mm3, mm8 en mm12 zijn niet asbesthoudend. Materiaalmonsters mm4, 
mm5, mm6, mm7, mm9 en mm11 zijn asbesthoudend en worden aangemerkt als hechtgebonden. 
Materiaalmonster mm10 is asbesthoudend en wordt aangemerkt als niet-hechtgebonden. Het 
analysecertificaat is opgenomen als bijlage 6. 
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3.5 Bespreking van de resultaten 

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan worden vastgesteld of de geïnventariseerde materialen 
daadwerkelijk asbesthoudende materialen betreffen. De volgende tabel geeft een overzicht weer van de 
resultaten van deze beoordeling.  
 
Tabel 3.3  Resultaten van de beoordeling 

Naam ruimte Toepassing Bron-
nr. 

Asb. T_B Insp. Hoeveel-
heid 

Risico- 
klasse 

Monster Foto 

zolder woning 67 
en 68 

bitumen op dakbeschot n.v.t. Nee Nee Ja 80 m² n.v.t. mm1 (m) 1 en 2 

dak schuur bitumen op dakbeschot n.v.t. Nee Nee Ja 32 m² n.v.t. mm1 (ref) - 

woonkamer 
woning 67 

behang n.v.t. Nee Nee Ja 30 m² n.v.t. mm2 (m) 3 t/m 5 

  juten wandbekleding n.v.t. Nee Nee Ja 30 m² n.v.t. mm3 (m) 6 

keuken woning 67 beplating met steenmotief 1 Ja Nee Ja 2 m² 1 (bi) mm4 (m) 7 en 8 

 geiser Fasto n.v.t. Nee Nee Ja 1 stuk(s) n.v.t. - - 

dak keuken en 
toilet woning 67 

golfplaat 2 Ja Nee Ja 7 m² 2 (bu) mm5 (m) 9 en 10 

woonkamer 
woning 68 

beplating achter kachel 3 Ja Nee Ja 2 m² 2 (bi) mm7 (m) 11 en 12 

  gaskachel Etna 4 Ja Nee Ja 1 stuk(s) 1 (bi) - 13 

  schoorsteen - Onbekend Ja Nee - - - - 

kippenhok golfplaat 2 Ja Nee Ja 25 m² 2 (bu) mm6 (m) 14 t/m 16 

  kit n.v.t. Nee Nee Ja 3 m n.v.t. mm12 (m) 17 en 18 

keuken woning 68 geiser Fasto n.v.t. Nee Nee Ja 1 stuk(s) n.v.t. - 19 

  behang n.v.t. Nee Nee Ja 12 m² n.v.t. mm8 (m) 20 t/m 22 

  wandbeplating met 
tegelmotief 

5 Ja Nee Ja 4 m² 2 (bi) mm9 (m) 23 en 24 

badkamer woning 
68 

wandbeplating met 
tegelmotief 

5 Ja Nee Ja 10 m² 2 (bi) mm9 (ref) 25 en 26 

slaapkamer 
woning 68 

vloerzeil 6 Ja Nee Ja 6 m² 2 (bi) mm10 (m) 27 

maaiveld schuur schoorsteenkap 7 Ja Nee Ja 1 stuk(s) 1 (bu) mm11 (m) 28 en 29 

schuur schoorsteenbuis 8 Ja Nee Ja 1,5 m 2 (bu) mm11 (m) 30 

buitenzijde 
woning 68 

hemelwaterafvoerput - Onbekend Ja Nee - - - - 

Asb.: vermoeden aanwezigheid asbesthoudend materiaal bevestigd? Ja of Nee 
T_B: indirect waarneembaar asbest vermoed. Type B-onderzoek geadviseerd 
Insp.: inspecteerbaarheid van object. Ja: inspecteerbaar, Deel: gedeeltelijk inspecteerbaar en Nee: niet inspecteerbaar 
Monster: monstercode en type monster. (m): materiaalmonster, (l): luchtmonster, (k): kleefmonster, (v): veegmonster 

 
In bijlage 4 wordt, per ruimte, een compleet overzicht van het asbesthoudende materiaal gegeven. Hierin 
zijn tevens de staat van het materiaal, de aanwezige hoeveelheid/afmetingen, de bereikbaarheid van het 
materiaal en de wijze van bevestiging opgenomen. Foto’s van de asbestverdachte materialen zijn 
opgenomen in bijlage 5. 
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3.6 Indeling in risicoklassen bij verwijdering 

Een inventarisatie van asbest is gericht op het vaststellen van de blootstellingsrisico’s bij verwijdering van 
de materialen. Op basis van het Arbobesluit zijn deze blootstellingsrisico’s ingedeeld in drie risicoklassen. 
De uiteindelijke risicoklasse is afhankelijk van de gehanteerde verwijderingsmethode en is in het 
onderhavige onderzoek vastgesteld met het gevalideerde systeem SMA-rt. De uitdraaien uit het  
SMA-rt-systeem zijn opgenomen in bijlage 7. 
 
Bij verwijdering van de losse beplating met steenmotief (bron 1) is risicoklasse 1 (binnensanering) van 
toepassing omdat deze als één geheel verwijderd kan worden. Verder dient te worden voldaan aan de 
voorwaarden die zijn opgenomen in de SMA-rt-uitdraai. 
 
Bij verwijdering van de geschroefde golfplaten (bron 2) is risicoklasse 2 (buitensanering) van toepassing 
als deze verwijderd worden door middel van demontage. Verder dient te worden voldaan aan de 
voorwaarden die zijn opgenomen in de SMA-rt-uitdraai. 
 
Bij verwijdering van de geklemde beplating achter de gaskachel (bron 3) is risicoklasse 2 (binnensanering) 
van toepassing omdat deze als één geheel verwijderd na verwijdering van de gaskachel. Verder dient te 
worden voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de SMA-rt-uitdraai. 
 
Bij verwijdering van het geklemde verwarmingstoestel (bron 4) is risicoklasse 1 (binnensanering) van 
toepassing omdat deze als één geheel verwijderd kan worden. Verder dient te worden voldaan aan de 
voorwaarden die zijn opgenomen in de SMA-rt-uitdraai. 
 
Bij verwijdering van de gespijkerde wandbeplating met tegelmotief (bron 5) is risicoklasse 2 (containment) 
van toepassing omdat deze niet als één geheel verwijderd kan worden. Verder dient te worden voldaan 
aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de SMA-rt-uitdraai. 
 
Bij verwijdering van het gelijmde vloerzeil (bron 6) is risicoklasse 2 (containment) van toepassing als deze 
verwijderd worden door middel van schrapen en/ of schuren. Verder dient te worden voldaan aan de 
voorwaarden die zijn opgenomen in de SMA-rt-uitdraai. 
 
Bij verwijdering van de losse schoorsteenkap (bron 7) is risicoklasse 1 (buitensanering) van toepassing 
omdat deze als één geheel verwijderd kan worden. Verder dient te worden voldaan aan de voorwaarden 
die zijn opgenomen in de SMA-rt-uitdraai. 
 
Bij verwijdering van de geklemde schoorsteenbuis (bron 8) is risicoklasse 2 (buitensanering) van 
toepassing als deze verwijderd wordt door middel van demontage. Verder dient te worden voldaan aan de 
voorwaarden die zijn opgenomen in de SMA-rt-uitdraai.   
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4 Conclusie en aanbevelingen 

Na het uitvoeren van een volledige asbestinventarisatie type A van de woningen met bijgebouwen aan 
Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk blijkt dat de volgende asbesthoudende materialen zijn 
toegepast: 
- bron 1: beplating met steenmotief, los (mm4), risicoklasse 1; 
- bron 2: golfplaten, geschroefd (mm5 en mm6), risicoklasse 2; 
- bron 3: beplating achter gaskachel, geklemd (mm7), risicoklasse 2; 
- bron 4: verwarmingstoestel, geklemd, risicoklasse 1; 
- bron 5: wandbeplating met tegelmotief, gespijkerd (mm9), risicoklasse 2; 
- bron 6: vloerzeil, gelijmd (mm10), risicoklasse 2; 
- bron 7: schoorsteenkap, los (mm11), risicoklasse 1; 
- bron 8: schoorsteenbuis, geklemd (mm11), risicoklasse 2. 
 
Ondanks dat tijdens de visuele inspectie beperkt destructief gewerkt kon worden, bestaat altijd een kleine 
mogelijkheid dat er nog verborgen materialen aanwezig zijn die tijdens de visuele inspectie niet 
geïnspecteerd konden worden. Tijdens de inspectie was de schoorsteen in de woonkamer van de woning 
aan nummer 68 beperkt te inspecteren. De schoorsteen op het dak van de woning aan nummer 67 was 
ook beperkt te inspecteren. Daarnaast waren de kruipruimtes van de woningen beperkt te inspecteren. Ten 
slotte was tijdens de inspectie de hemelwaterput aan de achterzijde van de woning aan nummer 68 
beperkt te inspecteren.  
 
Gezien de beperkingen tijdens de inspectie hebben wij een redelijk vermoeden dat er nog verborgen 
asbesthoudende materialen kunnen zijn toegepast ter plaatse van de schoorsteen in de woning aan 
nummer 68 (schoorsteenbuis), de kruipruimtes (rioleringen) en ter plaatse van de hemelwaterput (riolering) 
die nog niet zijn geïdentificeerd. Daarom achten wij een aanvullende asbestinventarisatie (type B) 
voorafgaand aan de geplande werkzaamheden ter plaatse van de schoorsteen van woning 68, de 
kruipruimtes en de hemelwaterput noodzakelijk. De vergunningverlener dient de verplichting tot de 
uitvoering van het type B-onderzoek op te nemen in de omgevingsvergunning. 
 
Met de bovengenoemde beperkingen dient voorafgaand aan en tijdens de geplande werkzaamheden 
rekening te worden gehouden. 
 
Werkzaamheden met een hoog risico (klasse 2 en 3) mogen alleen door een SC-530-gecertificeerd 
asbestverwijderingsbedrijf worden uitgevoerd. Is het risico laag (klasse 1), dan kan het asbest ook worden 
opgeruimd door een niet-gecertificeerde aannemer. Deze aannemer is echter wel verplicht personeel in te 
zetten dat voorgelicht en opgeleid is voor het verwijderen van asbest, zoals is opgenomen in artikel 4.45 
van het Arbobesluit. Vanaf 1 januari 2008 dient het verwijderingsbedrijf voor de materialen uit alle 
risicoklassen een Deskundig Asbestverwijderaar in dienst te hebben die in het bezit is van een  
SC-520-persoonscertificaat. Bij de verwijdering is te allen tijde het Asbestverwijderingsbesluit van 
toepassing. 
 
Wij adviseren u alle asbesthoudende materialen door een SC-530-gecertificeerd (SCA-procescertificaat) 
Deskundig Asbestverwijderingsbedrijf te laten verwijderen. 
 
MUG Ingenieursbureau heeft het onderzoek met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Bij het aantreffen van 
‘extra’ asbesthoudende toepassingen kan het evaluatieformulier uit bijlage 8 worden ingevuld en 
verzonden aan MUG Ingenieursbureau. Deze ‘extra’ materialen dienen vóór verwijdering en/of afscherming 
aanvullend geïnventariseerd te worden. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 Situering van de 
onderzoekslocatie 
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Bijlage 2 Situering van de 
asbesthoudende materialen 



Onderdeel:

Opdrachtgever:

Project:

Formaat:Projectnummer: Schaal:

Zernikelaan 8
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9350 AC  LEEK
Tel. 
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info@mug.nl

www.mug.nl

(0594) 55 24 20
(0594) 55 24 99

Bijlagenummer:

Wijz. Get. Gec. Omschrijving Datum Infra

Geo-informatie
Archeologie

Milieu
Geo-ICT

0 Eerste uitgave

Volledige asbestinventarisatie type A van de woningen met bijgebouwen

aan Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te haulerwijk

Oenema Infra, Milieu en Sloopwerken B.V.

Situering van de asbesthoudende materialen

53109416a zie tek. A3 2

DEFINITIEF
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Bijlage 3 Deskresearch 
 
  



 

 

DESKRESEARCH 

 

Verrichte inspanningen ten behoeve van de deskresearch 

1. Tekeningen met nummer(s): Geen 

Relevante informatie: 

2. Bestekken met nummer(s): Geen 

Relevante informatie: 

3. Dossiernummers: Geen 

Relevante informatie: 

4. Interviews met: Geen 

Relevante informatie: 

5. Informatie opdrachtgever: Geen 

Relevante informatie: 

 

Conclusie m.b.t. verzamelde informatie 

Bouwjaar: 1910 Verbouwingen: onbekend 

Aanwezigheid asbest verwacht? Nee / Ja, namelijk: * 

 

 

 

Heeft deskresearch voldoende input verschaft voor het veldwerk? 

Ja * Nee * Deels, namelijk * 

 Mogelijke aanvullende acties: Mogelijke aanvullende acties: 

 niet nodig niet nodig 

 
* doorhalen indien niet van toepassing



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 4 Overzicht van de 
asbesthoudende materialen 

 



Overzicht van de asbesthoudende materialen 

 

 

Keuken woning 67 

Naam bron Gegevens bron 
 
beplating met steenmotief 
(bron 1) 

 
Hoofdgroep: decoratie en/of afwerking 
Aspect: alle imitatie-steenachtige materialen 
Indirect waarneembaar asbest vermoed: nee   
Hoeveelheid asbesthoudend materiaal: 2 m² 
Bereikbaarheid: goed bereikbaar 
Bevestiging: losliggend 
Hechtgebondenheid: hechtgebonden 
Type asbest: asbestcement producten 
Soort asbest: serpentijn 
Oppervlaktestructuur: gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 
Oppervlakteconditie: onbeschadigd en niet verweerd 
Genomen monsters: mm4 (m) 
Analyseresultaten: Chrysotiel (wit asbest) 10-15%, Amosiet (bruin asbest) 2-5%, 
Crocidoliet (blauw asbest) < 0,1%, Overige asbestsoorten < 0,1% 
Risicoklasse: 1 
Verwijderingsmethode: binnensanering 

 

 

Dak keuken en toilet woning 67 

Naam bron Gegevens bron 
 
golfplaat 
(bron 2) 

 
Hoofdgroep: waterkerende constructies 
Aspect: golfplaten 
Indirect waarneembaar asbest vermoed: nee   
Hoeveelheid asbesthoudend materiaal: 7 m² 
Bereikbaarheid: goed bereikbaar 
Bevestiging: geschroefd 
Hechtgebondenheid: hechtgebonden 
Type asbest: asbestcement golfplaten 
Soort asbest: serpentijn 
Oppervlaktestructuur: gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 
Oppervlakteconditie: onbeschadigd en licht verweerd 
Genomen monsters: mm5 (m) 
Analyseresultaten: Chrysotiel (wit asbest) 10-15%, Amosiet (bruin asbest) < 0,1%, 
Crocidoliet (blauw asbest) < 0,1%, Overige asbestsoorten < 0,1% 
Risicoklasse: 2 
Verwijderingsmethode: buitensanering 
 

 

Woonkamer woning 68 

Naam bron Gegevens bron 
 
beplating achte gaskachel 
(bron 3) 

 
Hoofdgroep: brandwerende constructies 
Aspect: Beplating achter gaskachel 
Indirect waarneembaar asbest vermoed: nee   
Hoeveelheid asbesthoudend materiaal: 2 m² 
Bereikbaarheid: slecht bereikbaar 
Bevestiging: geklemd 
Hechtgebondenheid: hechtgebonden 
Type asbest: brandwerende platen 
Soort asbest: serpentijn 
Oppervlaktestructuur: gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 
Oppervlakteconditie: onbeschadigd en licht verweerd 
Genomen monsters: mm7 (m) 
Analyseresultaten: Chrysotiel (wit asbest) 10-15%, Amosiet (bruin asbest) < 0,1%, 
Crocidoliet (blauw asbest) < 0,1%, Overige asbestsoorten < 0,1% 
Risicoklasse: 2 
Verwijderingsmethode: containment 
Opmerkingen: verwijdering beplating na verwijdering van gaskachel 

 



Overzicht van de asbesthoudende materialen 

 

 

Naam bron Gegevens bron 
 
gaskachel Etna  
(bron 4) 

 
Hoofdgroep: installaties 
Aspect: verwarmingsinstallaties 
Indirect waarneembaar asbest vermoed: nee   
Hoeveelheid asbesthoudend materiaal: 1 stuk(s) 
Bereikbaarheid: goed bereikbaar 
Bevestiging: geklemd 
Hechtgebondenheid: niet-hechtgebonden 
Type asbest: asbestkoord 
Soort asbest: serpentijn 
Oppervlaktestructuur: constructief afgesloten 
Oppervlakteconditie: onbeschadigd en niet verweerd 
Genomen monsters: geen 
Analyseresultaten: geen 
Risicoklasse: 1 
Verwijderingsmethode: binnensanering 

 

 

Kippenhok 68 

Naam bron Gegevens bron 
 
golfplaat  
(bron 2) 

 
Hoofdgroep: waterkerende constructies 
Aspect: golfplaten 
Indirect waarneembaar asbest vermoed: nee   
Hoeveelheid asbesthoudend materiaal: 25 m² 
Bereikbaarheid: goed bereikbaar 
Bevestiging: geschroefd 
Hechtgebondenheid: hechtgebonden 
Type asbest: asbestcement golfplaten 
Soort asbest: serpentijn 
Oppervlaktestructuur: gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 
Oppervlakteconditie: onbeschadigd en licht verweerd 
Genomen monsters: mm6 (m) 
Analyseresultaten: Chrysotiel (wit asbest) 10-15%, Amosiet (bruin asbest) < 0,1%, 
Crocidoliet (blauw asbest) < 0,1%, Overige asbestsoorten < 0,1% 
Risicoklasse: 2 
Verwijderingsmethode: buitensanering 
 

 

Keuken woning 68 

Naam bron Gegevens bron 
 
wandbeplating met tegelmotief 
(bron 5) 

 
Hoofdgroep: decoratie en/of afwerking 
Aspect: alle imitatie-steenachtige materialen 
Indirect waarneembaar asbest vermoed: nee   
Hoeveelheid asbesthoudend materiaal: 4 m² 
Bereikbaarheid: goed bereikbaar 
Bevestiging: gespijkerd 
Hechtgebondenheid: hechtgebonden 
Type asbest: asbestcement producten 
Soort asbest: serpentijn 
Oppervlaktestructuur: gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 
Oppervlakteconditie: onbeschadigd en licht verweerd 
Genomen monsters: mm9 (m) 
Analyseresultaten: Chrysotiel (wit asbest) 2-5%, Amosiet (bruin asbest) < 0,1%, Crocidoliet 
(blauw asbest) < 0,1%, Overige asbestsoorten < 0,1% 
Risicoklasse: 2 
Verwijderingsmethode: containment 
 



Overzicht van de asbesthoudende materialen 

 

 

Badkamer woning 68 

Naam bron Gegevens bron 
 
wandbeplating met tegelmotief 
(bron 5) 

 
Hoofdgroep: decoratie en/of afwerking 
Aspect: alle imitatie-steenachtige materialen 
Indirect waarneembaar asbest vermoed: nee   
Hoeveelheid asbesthoudend materiaal: 10 m² 
Bereikbaarheid: goed bereikbaar 
Bevestiging: gespijkerd 
Hechtgebondenheid: hechtgebonden 
Type asbest: asbestcement producten 
Soort asbest: serpentijn 
Oppervlaktestructuur: gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 
Oppervlakteconditie: onbeschadigd en licht verweerd 
Genomen monsters: mm9 (ref) 
Analyseresultaten: Chrysotiel (wit asbest) 2-5%, Amosiet (bruin asbest) < 0,1%, Crocidoliet 
(blauw asbest) < 0,1%, Overige asbestsoorten < 0,1% 
Risicoklasse: 2 
Verwijderingsmethode: containment 
 

 

Slaapkamer woning 68 

Naam bron Gegevens bron 
 
vloerzeil  
(bron 6) 

 
Hoofdgroep: decoratie en/of afwerking 
Aspect: vloerbedekking 
Indirect waarneembaar asbest vermoed: nee   
Hoeveelheid asbesthoudend materiaal: 6 m² 
Bereikbaarheid: slecht bereikbaar 
Bevestiging: gelijmd 
Hechtgebondenheid: hechtgebonden 
Type asbest: asbestkarton 
Soort asbest: serpentijn 
Oppervlaktestructuur: gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 
Oppervlakteconditie: onbeschadigd en niet verweerd 
Genomen monsters: mm10 (m) 
Analyseresultaten: Chrysotiel (wit asbest) 30-60%, Amosiet (bruin asbest) < 0,1%, 
Crocidoliet (blauw asbest) < 0,1%, Overige asbestsoorten < 0,1% 
Risicoklasse: 2 
Verwijderingsmethode: containment 
 

 

Maaiveld schuur 

Naam bron Gegevens bron 
 
schoorsteenkap 
(bron 7) 

 
Hoofdgroep: installaties 
Aspect: verticaal transport 
Indirect waarneembaar asbest vermoed: nee   
Hoeveelheid asbesthoudend materiaal: 1 stuk(s) 
Bereikbaarheid: goed bereikbaar 
Bevestiging: geklemd 
Hechtgebondenheid: hechtgebonden 
Type asbest: asbestcement producten 
Soort asbest: serpentijn 
Oppervlaktestructuur: gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 
Oppervlakteconditie: licht beschadigd en licht verweerd 
Genomen monsters: mm11 (m) 
Analyseresultaten: Chrysotiel (wit asbest) 10-15%, Amosiet (bruin asbest) 0,1-2%, 
Crocidoliet (blauw asbest) < 0,1%, Overige asbestsoorten < 0,1% 
Risicoklasse: 2 
Verwijderingsmethode: buitensanering 
 

 



Overzicht van de asbesthoudende materialen 

 

 

Schuur 

Naam bron Gegevens bron 
 
schoorsteenbuis 
(bron 8) 

 
Hoofdgroep: installaties 
Aspect: verticaal transport 
Indirect waarneembaar asbest vermoed: nee   
Hoeveelheid asbesthoudend materiaal: 1,5 m 
Bereikbaarheid: goed bereikbaar 
Bevestiging: geklemd 
Hechtgebondenheid: hechtgebonden 
Type asbest: asbestcement producten 
Soort asbest: serpentijn 
Oppervlaktestructuur: gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 
Oppervlakteconditie: licht beschadigd en licht verweerd 
Genomen monsters: mm11 (ref) 
Analyseresultaten: Chrysotiel (wit asbest) 10-15%, Amosiet (bruin asbest) 0,1-2%, 
Crocidoliet (blauw asbest) < 0,1%, Overige asbestsoorten < 0,1% 
Risicoklasse: 2 
Verwijderingsmethode: buitensanering 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 5 Foto-opnames 
asbestverdachte materialen 

 



 

 

 

Foto 1.  Niet-asbesthoudende bitumen op  
dakbeschot zolder woning 67 en 68 

 

 

Foto 2.  Niet-asbesthoudende bitumen op  
dakbeschot zolder woning 67 en 68 

 

Foto 3.  Niet-asbesthoudend behang woonkamer 
woning 67 

 

 

Foto 4.  Niet-asbesthoudend behang woonkamer 
woning 67 

 

Foto 5.  Niet-asbesthoudend behang woonkamer 
woning 67 

 

Foto 6.  Niet-asbesthoudende juten wandbekleding 
woonkamer woning 67 



 

 

 

Foto 7.  Asbesthoudende beplating met steenmotief 
(bron 1) keuken woning 67 

 

 

Foto 8.  Asbesthoudende beplating met steenmotief 
(bron 1) keuken woning 67 

 

Foto 9.  Asbesthoudende golfplaten (bron 2) dak 
keuken en toilet woning 67 

 

Foto 10.  Asbesthoudende golfplaten (bron 2) dak 
keuken en toilet woning 67 



 

 

 

Foto 11.  Asbesthoudende beplating achter    
gaskachel (bron 3) woonkamer woning 68 

 

Foto 12.  Asbesthoudende beplating achter      
gaskachel (bron 3) woonkamer woning 68 

 

 

Foto 13.  Asbesthoudende gaskachel Etna (bron 4) 
woonkamer woning 68 

 

Foto 14.  Asbesthoudende golfplaten (bron 2) 
kippenhok 



 

 

 

Foto 15.  Asbesthoudende golfplaten (bron 2)               
kippenhok 

 

 

Foto 16.  Asbesthoudende golfplaten (bron 2)                
kippenhok 

 

Foto 17.  Niet-asbesthoudend kit kippenhok 

 

 

Foto 18.  Niet-asbesthoudend kit kippenhok 
 



 

 

 

Foto 19.  Niet-asbesthoudende geiser Fasto 
                keuken woning 68 

 

 

Foto 20.  Niet-asbesthoudend behang keuken  
                woning 68 

 

Foto 21.  Niet-asbesthoudend behang keuken  
                woning 68 

 

 

Foto 22.  Niet-asbesthoudend behang keuken  
                woning 68 

 

Foto 23.  Asbesthoudende wandbeplating met 
                tegelmotief (bron 5) keuken woning 68 

 

Foto 24.  Asbesthoudende wandbeplating met 
                tegelmotief (bron 5) keuken woning 68 



 

 

 

Foto 25.  Asbesthoudende wandbeplating met 
                tegelmotief (bron 5) badkamer woning 68 

 

Foto 26.  Asbesthoudende wandbeplating met 
                tegelmotief (bron 5) badkamer woning 68 
 

 

Foto 27.  Asbesthoudend vloerzeil (bron 6) 
                slaapkamer woning 68 

 

Foto 28.  Asbesthoudende schoorsteenkap (bron 7) 
                maaiveld schuur 
 



 

 

 

Foto 29.  Asbesthoudende schoorsteenkap (bron 7) 
                maaiveld schuur 

 

Foto 30.  Asbesthoudende schoorsteenbuis (bron 8) 
                schuur 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 6 Analysecertificaat 
 



Stella projectnummer: STL.25853 
 
 

Opdrachtgever: MUG Ingenieursbureau, Postbus 136, 9350 AC LEEK Datum aanmelding: 28-01-16 
Ref. Opdrachtgever:  53109416a Datum analyse: 29-01-16 
Locatie monsterneming: Haulerwijk Datum rapportage: 29-01-16 Versie 1 
Monsterneming door: Han Jeuring Aantal monsters: 12 

 
 

 

  

  

 
1 / 1 

  
 

 

Analyse conform NEN 5896 Aantal monsters: 12 

RESULTATEN Analyse mbv optische microscopie conform NEN 5896 

Monster nummer - omschrijving Type Asbest Massa % Binding* Stella ID 

MM1 - Bitumen bitumen n.a. < 0,1 n.v.t.  99489 

MM2 - Behang Behang n.a. < 0,1 n.v.t.  99490 

MM3 - Juten Behang n.a. < 0,1 n.v.t.  99491 

MM4 - Plaat plaat amosiet 
chrysotiel 

2-5 
10-15 

H 99492 

MM5 - Golfplaat Golfplaat chrysotiel 10-15 H 99493 

MM6 - Golfplaat Golfplaat chrysotiel 10-15 H 99494 

MM7 - Beplating plaat chrysotiel 10-15 H 99495 

MM8 - Behang Behang n.a. < 0,1 n.v.t.  99496 

MM9 - Beplating plaat chrysotiel 2-5 H 99497 

MM10 - Vloerzeil Vloerzeil chrysotiel 30-60 NH 99498 

MM11 - Schoorsteen cement chrysotiel 
amosiet 

10-15 
0,1-2 

H 99499 

MM12 - Kit kit n.a. < 0,1 n.v.t.  99500 

*Toelichting: H = Hechtgebonden, NH = Niet Hechtgebonden, n.v.t. = niet van toepassing, n.a. = niet aangetoond 
 

  

 
autorisatie: 
 
Hoofd Laboratorium, dhr. J. Buissant des Amorie  
 
Disclaimer:  

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Stella Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de 

verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige 

onderdelen van de monsterneming. Bij materiaaltype en binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Stella Analyse BV is geconstateerd. Deze kan afwijken van de 

waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organische  gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en 

polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. Organisch gebonden 

materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, waardoor de analyseresultaten vals negatief 

kunnen zijn.  Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid 

van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@stellalab.nl ovv het projectnummer. Stella Lab is een handelsnaam van Stella Analyse BV. Stella Analyse BV is een door de Raad voor 

Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L591. 
 

 

 

mailto:verificatie@stellalab.nl


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 7 SMA-rt-uitdraaien 



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 februari 2016 om 13h15 (479110)

MUG Ingenieursbureau SCA-code: 07-D070013.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070013.01-
53109416a]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 , Haulerwijk
Projectcode 53109416a
Projectnaam Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk
Broncode Bron 1
Bronnaam beplating, los

Feiten
Productspecificatie Asbestcement board
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer STL.25853

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1 (Vrijstellingsregeling)

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

Dit produkt met handelingen valt onder de huidige wettelijke vrijstellingsregeling. Het ministerie van SZW onderzoekt in hoeverre deze onder de huidige
grenswaarden van kracht kunnen blijven.

(479110)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 februari 2016 om 13h15 (479114)

MUG Ingenieursbureau SCA-code: 07-D070013.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070013.01-
53109416a]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 , Haulerwijk
Projectcode 53109416a
Projectnaam Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk
Broncode Bron 2
Bronnaam golfplaten, geschroefd

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 32 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool n.v.t.
Analysecertificaatnummer STL.25853

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Niet
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530,  te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(479114)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 februari 2016 om 13h15 (479115)

MUG Ingenieursbureau SCA-code: 07-D070013.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070013.01-
53109416a]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 , Haulerwijk
Projectcode 53109416a
Projectnaam Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk
Broncode Bron 3
Bronnaam beplating, geklemd

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool n.v.t.
Analysecertificaatnummer STL.25853

Situatie
Bevestiging Geklemd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(479115)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 februari 2016 om 13h15 (479119)

MUG Ingenieursbureau SCA-code: 07-D070013.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070013.01-
53109416a]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 , Haulerwijk
Projectcode 53109416a
Projectnaam Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk
Broncode Bron 4
Bronnaam verwarmingstoestel, geklemd

Feiten
Productspecificatie Asbestkoord
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 1 stuks
Percentage Chrysotiel n.v.t.
Percentage Amfibool n.v.t.
Analysecertificaatnummer -

Situatie
Bevestiging Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: De toepassing is afgeschermd en ligt niet open.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(479119)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 februari 2016 om 13h15 (479122)

MUG Ingenieursbureau SCA-code: 07-D070013.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070013.01-
53109416a]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 , Haulerwijk
Projectcode 53109416a
Projectnaam Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk
Broncode Bron 5
Bronnaam wandbeplating, gespijkerd

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 15 m²
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Percentage Amfibool n.v.t.
Analysecertificaatnummer STL.25853

Situatie
Bevestiging Gespijkerd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(479122)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 februari 2016 om 13h15 (479127)

MUG Ingenieursbureau SCA-code: 07-D070013.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070013.01-
53109416a]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 , Haulerwijk
Projectcode 53109416a
Projectnaam Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk
Broncode Bron 6
Bronnaam vloerzeil, gelijmd

Feiten
Productspecificatie Vinylzeil
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 6 m²
Percentage Chrysotiel 30 - 60 %
Percentage Amfibool n.v.t.
Analysecertificaatnummer STL.25853

Situatie
Bevestiging Gelijmd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Schrapen / schuren

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(479127)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 februari 2016 om 13h15 (479131)

MUG Ingenieursbureau SCA-code: 07-D070013.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070013.01-
53109416a]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 , Haulerwijk
Projectcode 53109416a
Projectnaam Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk
Broncode Bron 7
Bronnaam schoorsteenkap, los

Feiten
Productspecificatie Asbestcement buizen en kanalen
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 1 stuks
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool 0.1 - 2 %
Analysecertificaatnummer STL.25853

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(479131)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 februari 2016 om 13h15 (479133)

MUG Ingenieursbureau SCA-code: 07-D070013.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070013.01-
53109416a]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 , Haulerwijk
Projectcode 53109416a
Projectnaam Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk
Broncode Bron 8
Bronnaam schoorsteenbuis, geklemd

Feiten
Productspecificatie Asbestcement buizen en kanalen
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 1,5 m¹
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool 0.1 - 2 %
Analysecertificaatnummer STL.25853

Situatie
Bevestiging Geklemd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Extra vragen
Vraag: Het product maakt deel uit van het ondergronds openbaar gas-, water,- en rioolleidingnet (buiten).

Antwoord: Nee

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530,  te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(479133)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 8 Evaluatieformulier 
 



 

 

1. Asbestinventarisatie type A 

Naam inventarisatiebedrijf MUG Ingenieursbureau b.v. 

ASCERT-code 07-D070013.01 

Rapportnummer 53109416a 

Vrijgavedatum 10 februari 2016 

 

2. Asbestinventarisatie type B 

Naam inventarisatiebedrijf  

ASCERT-code  

Rapportnummer  

Vrijgavedatum  

 

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest 

Naam inventarisatiebedrijf  

ASCERT-code  

Rapportnummer  

Vrijgavedatum  

 

Omschrijving onvoorzien asbest 

Omschrijving Plaats Hoeveelheid 

   

 

Asbestverwijderingsbedrijf 

Naam inventarisatiebedrijf  

ASCERT-code  

Naam Handtekening 

 

Verzonden naar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Door (naam)       

Datum       

Paraaf       

Verzendlijst:          1= AIB type A;   2=AIB type B;   3=AIB Onvoorzien;   4=gemeente;   5=eigenaar;   6=opdrachtgever 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 9 Verplichtingen opdrachtgever 
conform wet- en regelgeving 

  

















 

 

 




