
Asbest
Veilig ingezameld 
in je recyclagepark

duurzaam afvalbeheer regio Oostende



VOORZICHTIG ZIJN, 
NIET PANIKEREN 

Asbestvezels kunnen ernstige longziektes 
veroorzaken zoals longvlieskanker en 
asbestose. Je wordt niet onmiddellijk 
ziek, maar pas tientallen jaren later.  

Vormen alle asbesttoepassingen  
een risico?  
Niet onmiddellijk. Er is een belangrijk 
verschil tussen  vast en los asbest: 

•  bij ‘vast’ asbest zitten de vezeltjes 
stevig verankerd in het materiaal. 
Als dat in goede staat is en niet 
bewerkt wordt, komen er nauwelijks 
vezels vrij en is er dus geen 
gezondheidsrisico. Door blootstelling 
aan weer en wind kunnen echter 
wel vezels loskomen. Die zijn wel 
gevaarlijk. 

• bij ‘los’ asbest zitten de vezels  
vrij los. Daardoor kunnen ze 
makkelijk vrijkomen en vormen ze 
een gezondheidsrisico.  
Enkel gespecialiseerde bedrijven 
mogen ‘los’ asbest verwijderen.

WAT IS ASBEST?

Asbest is een natuurlijk mineraal dat 
uit microscopisch kleine vezeltjes 
bestaat. Het is brandwerend en 
isolerend waardoor het tot eind jaren 
‘90 veel gebruikt werd o.a. in daken en 
bloembakken tot keukenkasten.  

Ondertussen toonde onderzoek aan dat 
asbest schadelijk is voor de gezondheid 
en werd het gebruik ervan verboden. 
Maar, in heel wat woningen zitten vaak 
nog materialen met asbest.  

HUURWONINGEN 
Wie eigenaar van  

een huurwoning is,  
moet ervoor zorgen dat asbest 

geen risico vormt  
voor de huurders. 

Vast, hechtgebonden 
asbesthoudend materiaal dat 

in goede staat is, hóéf je niet te 
verwijderen. Je laat het zelfs best 
gewoon zitten waar het zit. Hou 
het materiaal wel goed in het 

oog: als het beschadigd wordt of 
verslijt, kunnen de asbestvezels 
loskomen en dat is gevaarlijk.



WAT MOET JE LATEN 
VERWIJDEREN 
DOOR EEN SPECIALIST?

1.  Losse, niet-hechtgebonden  
asbesttoepassingen.  
Die moeten verplicht verwijderd worden  
door een erkend asbestverwijderaar. 

 
Lijst met erkende bedrijven:  
https://werk.belgie.be/nl/erkenningen  

 2.  Sterk beschadigde, verweerde of moeilijk  
te verwijderen ‘vast’ asbest.  
Ook hiervoor doe je best een beroep  
op een professionele aannemer  
of een erkende asbestverwijderaar.  

 

WAT MAG JE ZELF VERWIJDEREN?

Vaste, hechtgebonden asbesttoepassingen die in goede staat zijn,  
mag je zelf verwijderen en naar het recyclagepark brengen.  

HOE 
Het verpakkingsmateriaal voor je asbestafval moet je vooraf aankopen  
in het MAC. Je kan er ook persoonlijke beschermingsmiddelen zoals FFP3-
stofmaskers kopen.  

Je betaalt voor een plaatzak 2 euro per stuk, voor een puinzak 1 euro per stuk.  
Een beschermingskit kost 16 euro. 

Opgelet: het recyclagepark accepteert enkel asbest in de aangekochte zakken. 
Asbest aanbieden in eigen recipiënten wordt niet aanvaard. 

OP HET CONAINTERPARK BETAAL JE 
als particulier: gratis tot 1000 kg per kalenderjaar, 0,20 euro vanaf 1001 kg 

als bedrijf: 0,20 euro/kg 



ZIT ER ASBEST 
IN JOUW HUIS?

Schouwpijp. Ronde of vierkante buizen 
in grijs asbestcement. Ook luchtkanalen 
en afvalkokers werden uitgevoerd in dit 
materiaal. 

Onderdakplaat. Dunne plaat 
in asbestcement, vermengd 
met cellulosevezels. Roos, 
lichtgrijs of geel.

Asbestvilt of -karton.  
Kartonachtig 
materiaal, gebruikt 
als onderlaag voor 
vinylvloerbedekking. 

Regenwater. Water 
dat van asbestdaken 
stroomt, neemt asbest-
deeltjes mee. Gebruik 
het niet voor de tuin. 
Voer het bij voorkeur  
af naar de riolering.

Bloembak. Vrij dunne 
bakken in asbestcement. 
Allerlei vormen. Grijs, 
vaak ook wit.

Golfplaat. Asbestcementen 
golfplaat van zo’n 5 mm 
dikte. Lichtgrijs of gekleurd 
(rood of zwart). Zeer veel 
toegepast op daken van  
garages, schuren, tuin-
huisjes, dierenhokken,  
bijgebouwen ... 

Gevelleien. Vlakke kunstleien 
in asbestcement. Grijs 
materiaal dat vaak rood of 
zwart gekleurd is. 

Kijk voor tips op www.ovam.be/hoe-asbest-herkennen. 
Je vindt er ook een link naar erkende testlabo’s.

Asbesthoudende 
materialen waren heel 
populair vanaf 1945 
tot eind jaren ‘90, met 
pieken in de jaren ‘50 
en ‘80. 

Woon je dus in een 
ouder huis? Dan is  
de kans groot dat er 
asbest in zit.  
Deze prent toont je  
de meest voorkomende 
toepassingen van 
asbest.

Ben je niet zeker van 
een bepaald materiaal 
in je huis?  
Dan beschouw je het,  
voor je eigen veiligheid,  
best als asbesthoudend 
tot het tegendeel 
bewezen is. 

VOORZICHTIG
BEVAT 

ASBEST

Het inademen van 
asbeststof is schadelijk 

voor de gezondheid.

Houd u aan de
veiliheids-

voorschriften.



Legende 
Hechtgebonden asbest: kan je zelf verwijderen, tenzij het beschadigd is en de vezels vrijkomen.    
Niet-hechtgebonden asbest: moet verwijderd worden door gespecialiseerde firma’s.

Glasaltoepassingen.  
Asbesthoudende 
platen met een gladde 
harde bovenlaag. Vaak 
gebruikt voor keuken- 
en badkamermeubels. 
Allerlei kleuren.

Dakleien. Vlakke kunstleien in 
asbestcement. Grijs materiaal dat 
vaak rood of zwart gekleurd is. 

Mastiek. Ziet eruit als 
siliconen. Meestal harde 
buitenkant met nog 
kneedbare binnenkant.  
Wit, bruin of grijs. 

Plaasterisolatie. Witte 
brokkelige plaaster rond 
verwarmingsleidingen 
(meestal in de kelder), 
vaak omwikkeld met jute.

Vloerbekleding. Asbesthoudende vinyl 
(van rol of als tegels). Vaak bevestigd 
met asbesthoudende lijm.

Afdichtingskoord. Pluizige koord 
die makkelijk uiteenvalt. Gebruikt 
als afdichting bij gaskachels en 
verwarmingsketels. 

Plafondtegels. Vlakke of 
gegroefde tegel. Gebruikt als 
plafondbekleding. Allerlei kleuren.

Muurplaten. Vlakke of gegroefde 
plaat. Gebruikt als muurbekleding. 
Allerlei kleuren.

Afvoerbuizen en goten. 
Ronde of vierkante buizen 
in grijs asbestcement.

Imitatiemarmer. Massieve 
stukken gekleurd asbestcement 
in grijs, bruin of zwart met 
witte stippen. Gebruikt voor 
venstertabletten, deurdorpels 
of trappen. 



VEILIG ASBEST VERWIJDEREN: WERKWIJZE 

1. Doe een stofmasker (FFP3/P3) , een wegwerpoverall  
en wegwerphandschoenen aan. 

2. Bevochtig het te verwijderen materiaal.  
Zo voorkom je dat eventueel vrijkomende asbestvezels wegwaaien. 

3. Verwijder het asbesthoudende materiaal voorzichtig, met handwerktuigen.  
Werk niet met zaagschijven, slijpschijven, boormachines of hoekslijpmachines. 
Het risico op beschadiging is te groot. 

4. Voorkom dat het materiaal breekt. Verwijder stukken één voor één  
en leg ze voorzichtig neer. Gooien is uit den boze. 

5. Hou het asbesthoudend materiaal altijd strikt gescheiden  
van ander bouw- of sloopafval. 

6. Breek je binnenshuis iets af? Zorg dan voor een goede verluchting en  
maak alles achteraf schoon met natte doeken. Gebruik zeker geen stofzuiger 
want die blaast de fijne asbestvezels gewoon de lucht in.  

7. Doe je beschermende kledij buiten uit; het stofmasker als laatste.  
Verpak alles in een dubbele plastic zak en leg hem bij je asbestafval.  
Spoel je schoenen grondig af om eventuele vezeltjes te verwijderen. 

8. Verpak al je asbestafval in het verpakkingsmateriaal dat je kocht in het MAC. 
Sluit alles correct af.  

9. Was je handen en neem een douche.  

10. Breng je afval naar je recyclagepark. 

Als je asbesthoudende materialen laat verwijderen 
door een (erkend) bedrijf, zorgen zij voor de correcte 

afvoer van dat materiaal. 
Enkel materiaal dat je zelf verwijderd heb,  

mag je naar je recyclagepark brengen.



IN HET RECYCLAGEPARK 

Asbestafval is gevaarlijk afval. Daarom 
gelden er strikte regels in je recyclagepark.  

Je mag enkel vast, 
hechtgebonden materiaal 
naar het recyclagepark 
brengen. Dat asbestafval 
moet verpakt zijn in 
zakken die je vooraf kocht.  

Belangrijk: zorg ervoor dat je de zak(ken) 
zelf kan dragen. De parkwachter mag je 
immers niet helpen met het deponeren 
van het afval in de container. 

1.  
Verwittig de parkwachter 
als je aankomt in het 
recyclagepark en volg zijn/
haar instructies. 

2.  
Leg je asbestafval  
in de container.  

3.  
Het is verboden om 
de verpakking met je 
asbestafval te openen,  
of om het asbest uit 
de verpakking te halen.

Afvalzakken asbest  
(verplicht te gebruiken!)

• Plaatzak  2 euro
• puinzak  1 euro

Beschermingspakket  16 euro
• FFP3 stofmasker 
• wegwerpoverall  
• wegwerphandschoenen

TE KOOP IN HET MAC
GEMEENTEHUIS - RODE ZONE - KAS
SPERMALIESTRAAT 1 - MDDELKERKE
ma - di - wo - do  9 - 12 u.  13 - 16 u.
vr  9 - 12 u. 
+
AFHALEN MET AANKOOPBEWIJS

IN HET GEMEENTELIJKE MAGAZIJN
MOLENSTRAAT 45 - MDDELKERKE
ma - di - wo - do  9 - 12 u.  13 - 16 u.
vr  9 - 12 u.

Openingsuren recyclagepark
ma  9.00 - 16.30 u.

di - wo - do - vr  13.00 - 16.30 u.

za  08.30 - 16.30 u.



MEER INFO OVER  
ASBEST EN ASBESTINZAMELING 

WWW.MIDDELKERKE.BE/ASBEST

Asbestafval?

Veilig ingezameld  
in je recyclagepark 

Asbest is een schadelijke stof die vroeger  
in heel veel bouwmaterialen verwerkt werd.  

Hoe herken je asbest, 
hoe verwijder je het en hoe breng je het naar het recyclagepark?
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