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Beste relatie,
Het is leuk om te melden dat APB het goed doet. Vorig jaar werd samen met onze Nederlandse vestiging een omzet
gehaald van 5,2 miljoen euro. Dit elan inspireert ons en houdt ons alert. Omdat onze erkenning door het FOD met
drie jaar werd verlengd, werken we naarstig verder. Dit is nodig ook, want recente studies hebben nog maar eens
aangetoond dat mensen blijven overlijden aan asbestose. Je hebt op dit moment 600 tot 900 dossiers per jaar. Ik
vrees dat het aantal sterfgevallen nog zal toenemen. Het is immers een gegeven dat de incubatietijd van de kankers
die asbest veroorzaakt 30 jaar is. Vermits het goedje veel werd gebruikt in de jaren ’70 en ’80 zal het effect ervan
steeds intenser spelen. Het aantal kankergevallen gaat toenemen, terwijl ik jammer genoeg vaststel dat vanaf het
moment dat de economische groei achteruit ging, meteen ook het investeren in asbestverwijdering afnam. Dat is
jammer, want ook in tijden van recessie blijft het goedje natuurlijk erg gevaarlijk voor de gezondheid. Men mag daar
niet onbesuisd mee omgaan. De overheid lijkt daaraan voorbij te gaan.
Luk De Knijf
Directeur Asbest Partners België bvba

Klaar voor zes oorlogsschepen

Gevangenis van Haren is prestigeproject

Er komt een nieuwe gevangenis in Haren bij
Evere. In opdracht van de Regie der Gebouwen
en in samenwerking met firma Van Kempen uit
Merksem worden nu de oude gebouwen asbestvrij gemaakt en gesloopt. Van Kempen doet het
sloopwerk, Asbest Partners België bvba de asbestverwijdering. Het gaat hier over een enorme
site: die bevat 22 gebouwen en loodsen. Asbest
Partners België bvba stelt 12 tot 15 mensen te
werk. Dit is een prestigieus project waar we erg
fier op zijn.

Er komen zes oorlogsschepen naar Gent en die gaan door
Asbest Partners België bvba in samenwerking met de
scheepssloper Galloo NV van alle asbest worden ontdaan
en daarna gesloopt. Dit is geen gemakkelijke klus, want de
aanpak van dergelijke werken is niet alleen totaal anders
maar ook moeilijker dan bij gebouwen. De bereikbaarheid
van het asbest wijzigt. Bovendeks is dit immers horizontaal, benedendeks verticaal. Men moet telkens terug naar
boven om te kunnen opschuiven. Bijkomend probleem is
dat de ventilatie onder de waterlijn op een specifieke manier moet gebeuren. Er is ook een beperkte plaats voor
een douche, maar APB is er klaar voor. We zijn er op
berekend.

Elk jaar nieuwe maskers in België

APB draagt veiligheid hoog in zijn vaandel. Dat was
van in het begin zo en daar stappen we niet vanaf. We willen absoluut niet dat onze werknemers
ook maar enig gevaar lopen. Daarom dat we ervoor opteren om de bescherming steeds weer te
optimaliseren. Zo schaffen we ons elk jaar weer
nieuwe maskers aan. We kiezen daarvoor voor die
van Dräger, want die zijn bekent voor hun hoge
beschermingsgraad.

Wetgeving zal verder verstrengen
in België

Het ziet ernaar uit dat de verwijdering van asbest
een steeds duurdere job wordt, want de wetgeving
in dit verband zal verder verstrengen. De inspecties blijken nog strenger en intenser te worden,
terwijl aan het afvoeren en verwerken van asbest
op zich een steeds duurder prijskaartje hangt.

Alle audits prima doorstaan

Asbest Partners heeft de audits conform de Belgische wetgeving 7-05 (enkel in België) en VCA**
(zowel in België als in Brabant) prima weerstaan.
Zowel qua kantoor- als qua werfdoorlichting verliep
alles vlekkeloos. Zowel in België als in Nederland.
Kiwa Belgium was erg lovend. Er werden geen
non-conformiteiten vastgesteld.
Asbest Partners Brabant B.V. - De Amert 100A, 5462 GH Veghel - Tel. +31 413 35 34 02
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Grootschalig werk
in De Drie Hoven te Amsterdam

Golfplaten verwijderd op marinebasis
Savaneta in Aruba.

Het is ons gelukt en we mogen er fier op zijn: we hebben tussen 22 maart en 3 april op Aruba 520m² golfplaten van de marinebarakken 26 en 27 verwijderd.
We kregen die job in handen omdat zowel prijstechnisch als uitvoeringstechnisch alles prima geregeld en
verzorgd was. Maar wat een opdracht. Die was zwaarder dan aanvankelijk gedacht. Ze werd uitgevoerd door
één DTA’er en twee DAV’ers die omwille van de hitte
en de luchtvochtigheid meer ’s avonds en ‘s nachts als
overdag werkten. Ook speciaal was dat de vliegtrip er
naar toe tien uur duurde en dat ook een laborant mee
moest om dit werk volgens de Nederlandse norm te
kunnen vrijgeven. Maar het lukte binnen het voorzien
tijdsbestek. We kregen achteraf de gelukwensen van
onze opdrachtgever de heer Shannon Quandt van Albo
Aruba en van de heer Wilbert van Opstal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie.

We zijn al een tijdje bezig in
de gebouwen zuid, centraal en
west van het verzorgingstehuis
De Drie Hoven in stadsdeel
Nieuw-West te Amsterdam. In
november 2014 werd gestart
met het opruimen van een calamiteit, in januari startten we
met het daadwerkelijk saneren. Het is vooral kit rond de
raamkozijnen binnen en buiten
als tussen de betonstaanders
dat weg moet. We zetten hiervoor eerst alle verdiepingen
in onderdruk om zo binnen te
saneren, pas daarna is de buitenzijde aan de beurt. Alles gebeurt volgens de voorgeschreven asbestcondities. Zo
worden hydraulische knipscharen handmatig bediend
en wordt na het wegknippen van de kozijnen het kit
met een elektrische hakhamer met puntafzuiging weggehakt. De hoeveelheid te verwijderen kit is erg groot:
19.723m rond kozijnen binnen en buiten, 2.310 m
verloren bekistingsstroken en 4.130 m beglazingskit
binnenkozijnen. We overboorden ook 4.079 stuks hijsogen onder risicoklasse 1 en saneerden besmettingen
in 6 trappenhuizen met circa 65 schachtdeuren onder
risicoklasse 3. Deze werkzaamheden zijn bijna afgerond, vermoedelijk week 38.

School in Valkenburg a/d Geul

Nog een prestigieus project van Asbest Partners Brabant B.V. is
het verwijderen van diverse asbesthoudende toepassingen uit een
schoolgebouw voor kinderen die speciaal onderwijs genieten in Valkenburg a/d Geul. Er wordt hier vaak tijdens vakanties en in de
weekends gewerkt op basis van een lean-sessie. We willen de leerkrachten en de leerlingen die sowieso extra aandacht nodig hebben
en revalideren zo weinig mogelijk storen. We voeren dit werk uit
op basis van het budget dat de school heeft. Sloopwerkzaamheden
worden uitgevoerd door A. Jansen uit Son en herstellingen gebeuren
door het bouwbedrijf. We zijn hier bezig met asbesthoudende plinten,
beglazingskit, kit in boeiboorden en beplatingen in de buitengevels.

38 woningen De Peppelhof te Veghel.
Asbest Partners
Brabant B.V.
is NIWO
gecertificeerd.

Een vergunning om in ons mooi
bedrijfspand tot 15 m³ asbesthoudend afval te mogen opslaan
in onze containers hadden we al,
we beschikken nu ook over een
eigen NIWO certificaat. We zijn
bijgevolg trots dat we vanaf nu
ons eigen afval mogen inzamelen, transporteren en afvoeren
naar de erkende stortplaatsen.

Omdat Asbest Partners Brabant B.V. gevestigd is in
Veghel zijn we erg blij dat we bij ons in het dorp 38 woningen in de Peppelhof mogen renoveren. We werken
aan de ontluchtingsbuizen op het dak, in de keukens
en de badkamers en we verwijderen vloerzeilen in de
keukens en borstweringspanelen bij de buitenkozijnen.
Omdat we ongeveer elke dag aanwezig zijn maken we
er een punt van om de senioren die er verblijven en die
graag zelfstandig blijven wonen zo weinig mogelijk overlast te bezorgen. Dit is erg belangrijk omdat onze klant
Knaapen Groep uit Son via hun project ‘Tante Keet’ de
bewoners overdag gezellig laat bezig zijn met kaarten
en kletsen. We willen hen niet storen.
Voor meer info: http://www.knaapen.nl/blog/feestelijke-opening-van-tante-keet-in-veghel.
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