NIEUWSBRIEF

Jaargang 2
nummer 1
2011

Beste Relatie,
Met de zomer in aantocht sturen wij u de 2e editie van onze nieuwsbrief. In de afgelopen
3 maanden zijn er redelijk wat veranderingen geweest op het gebied van asbest verwijderen in België
en Nederland. In ieder geval hebben wij gemerkt dat de markt weer goed aantrekt, er worden weer
meer offertes aangevraagd en het belangrijkste daarvan…Ze worden ons ook gegund!
Desalniettemin is ons marktsegment nog niet wat het in 2008 geweest is, echter zien wij het zonnig
tegemoet en zijn ervan overtuigd dat het helemaal goed gaat komen, is het niet dit jaar dan wel volgend
jaar. Al met al nog een teken voor ons en onze bedrijven dat wij de puntjes op de i nog beter dienen te
bewaken en de lat net iets hoger proberen te leggen dan een collega bedrijf.
Ik wens u voor nu alvast een fijne zomer toe.
Met vriendelijke groet, Danny van Kasteren Zaakvoerder/directeur

Asbest Partners Brabant B.V.

134.000 m², zijnde een 8-tal gebouwen, 2 openbare wegen
en een groot gedeelte van het Viecuri ziekenhuis. Vanaf 29-12heeft een aanzienlijke asbest calamiteit dienen op 2010 is Asbest Partners Brabant B.V. ingeschakeld door de gemeente Venlo en Search Ingenieursbureau om deze calamiteit
te lossen in de gemeente Venlo.
in goede banen te leiden. Er was echter 1 groot verschil met de
Op 28-12-2010 heeft er in de gemeente Venlo een brand ge- normale manier van ‘hand-picking’: er lag sneeuw… Dat was een
woed bij een palletfabriek. Het betrof een asbestbrand waar- grote uitdaging omdat Search Laboratorium een gebied niet kan
bij stukjes golfplaat verspreid lagen over een gebied van circa vrijgeven volgens hun normering als er sneeuw ligt. Dus dienden
we al de sneeuw op te ruimen, verpakken in speciale zakken om
ze vervolgens in containers te deponeren totdat deze gesmolten was. Circa 6 ploegen met een totaal van 30 asbestverwijderaars, die onder het supervisie stonden van 4 Deskundig Toezichthouders Asbestverwijdering, voerden het werk in circa 7
weken uit. In totaal werden er 35 containers gevuld met sneeuw
en een 8-tal met asbesthoudend materiaal. Ook werd er groot
materieel ingezet zoals: 2 mobiele kranen, 1 minigraver en 2
bobcats die allen waren uitgerust met een overdrukcabine. Het
was een hectische periode, zowel voor ons als voor de gemeente Venlo en alle betrokken partijen, toch werden de gestelde termijnen perfect aangehouden.

Illegale asbestverwijdering in belgië
Op 20/01 heeft het programma “Peeters & Pichal” een item gespendeerd aan de problematiek van het verwijderen van asbest
door niet FOD erkende bedrijven. Even ter herinnering de wettelijke bepalingen hierover volgens het KB van 16/03/2011.
Hechtgebonden asbest
Wat is dit? Golfplaten, gevelleien, afvoerbuizen, schouwen, onderdakbeplating,…
Wie mag dit verwijderen? Erkende en niet erkende bedrijven
Voorwaarden:
Het asbest mag niet beschadigd zijn, mag niet geschroefd, genageld of gelijmd zijn, en moet kunnen verwijderd worden zonder
gereedschap. Voor buitentoepassingen mag het beschadigd zijn
en vezels zichtbaar zijn, maar de verwijdering mag geen aanleiding geven tot toestandsverandering (breken). De werken moeten minimaal 14 dagen voor aanvang gemeld worden aan TWW
(Toezicht Welzijn op het Werk). Een werkplan (plan van aanpak)
moet opgesteld zijn evenals een risico-analyse. De werknemers
beschikken over een attest van jaarlijkse scholing voor het verwijderen van asbest, en een medische keuring niet ouder dan 1 jaar
Niet hechtgebonden asbest
Wat is dit? leidingisolatie, picalbeplating, koorden,… en alle hechtgebonden asbest dat niet valt onder punt 1
Wie mag dit verwijderen? Enkel FOD erkende asbestverwijderaars
Voorwaarden:
De werken moeten minimaal 14 dagen voor aanvang gemeld

worden aan TWW (Toezicht Welzijn op het Werk). Een werkplan
(plan van aanpak) moet opgesteld zijn evenals een risico-analyse
De werknemers beschikken over een attest van basisopleiding
32 u, met jaarlijkse bijscholing, en een medische keuring niet ouder dan 1 jaar
Asbest Partners België en Asbest Partners Brabant B.V. beschikken beiden over een ministeriele erkenning voor asbestverwijdering en zijn beiden gecertificeerd door KIWA conform de
Belac7-05 norm. Onze certificaten staan op onze website vermeld.
Noot: dit artikel is enkel een toelichting bij het programma, de
juiste wetgeving kan steeds opgevraagd worden
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Stofarm verwijderen van vloerbekleding en teer/lijmlagen:

Innowinkel in Woluwe Shopping Center

foto+tekst www.maandacht.be

CEI-De Meyer, met projectleider Saskia Claes, heeft voor de asbestverwijdering op hun project “renovatie- en uitbreidingswerken INNO
in het Woluwe Shopping Center” beroep gedaan op Asbest Partners
België bvba
De werken werden aangevat op 21 februari en zullen tot voldoening
van onze opdrachtgever afgewerkt zijn in de loop van de maand mei. De
werken zijn specifiek daar ze plaatsvinden in een winkel van INNO die
niet gesloten wordt tijdens de werken. Winkelend publiek en personeel
van INNO dienen geen last te ondervinden van de werken, het werken
in termijnen was dus zeer belangrijk.

Helden in de sport
Karel Vannieuwkerke & Les Supappes

De asbestverwijdering omvatte in hoofdzaak 2 soorten asbesttoepassingen:
Vloerbekleding: Het verwijderen van asbesthoudende vloerbekledingen
(colovinyltegels) en teer/lijmlaag op de eerste en tweede verdieping.
In totaal werd er een 880m² verwijderd met de methode van hermetische zone in onderdruk, waarbij de wanden en plafonds met folie
worden afgeschermd. De vloerbekleding werd manueel verwijderd, de
teer/lijmlaag werd met een schuurmachine en bijhorend stofafzuiging
verwijderd (zie foto). Deze werkwijze heeft het voordeel dat er stofarm
gewerkt wordt, waardoor de hermetische zone snel en efficiënt gereinigd kan worden. Daarna voeren wij in eigen beheer de visuele inspectie uit en kan de zone vrijgegeven worden door een onafhankelijk labo
d.m.v. luchtmetingen in de hermetische zone.
Plafonds: Het verwijderen van valse plafonds van het type Pical (circa
310 m²) op diverse plaatsen waaronder voorraadlokalen en noodtrappen. Dit werd volgens de methode van hermetische zone in onderdruk
(in totaal 5 zones) uitgevoerd.

■ Voor het Telenet Fidea Cycling Team werd het een succesvol weekend!
Op zaterdag veroverde Karel Hnik een bronzen medaille bij de beloftes,
op zondag deden we het zelfs nog beter met een derde plaats voor
Kevin Pauwels en een overtuigende overwinning voor Zdenek Stybar.
Als sponsor van zowel het Telenet Fidea Cycling Team als van het WK,
was het eerste cyclocross-seizoen voor APB dus een schot in de roos!

Bedrijfspand Veghel

Bedrijfspand Oevel

Dit project kon vlot worden gerealiseerd door een flexibele inzet van
personeel, machines en door het constructieve overleg tussen de projectleiding en Asbest Partners België bvba

Tijdens
het laatste
weekend van
januari vonden
in het Duitse
Sankt Wendel
de wereldkampioenschappen
cyclocross
plaats.

www.asbestpartners.eu

Bron foto’s: www.photopress.be

■ Na een sabbatwinter zijn Karl Vannieuwkerke & Les Supappes er terug in het theaterseizoen 2011-2012. Er waren de uitverkochte zalen van Wielerjaar 2006, 2007, 2008 en 2009,
straks is er de voorstelling ‘Helden in de sport’. ‘Helden in de
sport’ is een humoristische, historische en muzikale trip door
de geschiedenis van de sport. Van Muhammad Ali over John Mc
Enroe tot Eddy Merckx. Van Tiger Woods over Pélé tot Michael
Phelps. Maar ook van Greg Louganis over Eddy ‘The Eagle’ Edwards tot Joe DiMaggio. En veel meer… Na het succes van de
‘Wielerjaren’ straks dus ‘Helden in de sport’. Een voorstelling ter
stimulering van de fantasie van het geheugen. Voor iedereen die
van sport houdt en voor iedereen die er een hekel aan heeft!
APB nodigt u uit voor de avant-première op, 22/10/2011 in
Vilvoorde! U mag, als onze relatie, nu alvast uw gratis kaarten
reserveren via ons mailadres info@asbestpartners.be
Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt!

