
 

HANDLEIDING 
VERWIJDEREN 
ASBEST 
(SCHUUR)DAK



VOORDAT JE BEGINT
	Controleer of je dak kleiner is dan 35 m2. Is jouw dak groter? Schakel dan een gecertificeerd  

 bedrijf in.

	Controleer of je dak met bouten vastzit. Is je dak gespijkerd, gelijmd of geniet? Schakel dan een  

 gecertificeerd bedrijf in. Alleen als het dak met bouten vastzit, mag je het zelf verwijderen.

	Meld online bij het Omgevingsloket van jouw gemeente dat je een asbestdak zelf wilt verwijderen.  

 Vijf dagen na jouw melding kun je aan de slag of krijg je een reactie op je melding.

	Het is het beste om asbest te verwijderen op een regenachtige dag.  

	Zorg er ook voor dat de wind in je rug is wanneer je aan het werk bent, zodat eventuele vezels  

 niet in je ademzone komen.

	Maak het dak niet schoon. Dan kunnen asbestvezels vrijkomen. 

HANDLEIDING 
VERWIJDEREN ASBEST 
(SCHUUR)DAK Maak de schuur leeg, zodat de asbest-

vezels niet op de spullen komen en je 

genoeg werkruimte hebt.

Bedek de schuurvloer met afdekfolie, 

zodat je eventueel stof met vezels  

opvangt. Dit folie met vezels breng je, 

aan het eind van de klus, met de rest 

van het materiaal weg.

 

Je kunt planken die vastzitten aan de 

wand of grote kasten ook met afdekfolie 

bedekken.

 

Vouw, op een plek naast de schuur,  

twee lagen plastic verpakkingsmateriaal 

op elkaar uit. Hier ga je de verwijderde 

asbestplaten in verpakken.

 

Trek wegwerpkleding aan boven je  

kluskleding. Bijvoorbeeld een weg -

werp overall. Trek ook handschoenen, 

rubberen laarzen of werkschoenen aan. 

Doe de mouwen over de handschoenen 

heen en trek het pak over je laarzen of 

schoenen heen.

 

STAPPENPLAN

BENODIGDHEDEN 
	Wegwerpkleding

	Handschoenen

	Afplaktape

	Afdekfolie

	Plastic verpakkingsmateriaal 

	Tuinslang met sproeistand die aangesloten 

 is op de kraan

	Snoeischaar

	Steek of ringsleutels voor houtdraad bouten

	Schone doek

	Trap of ladder

	Stukjes karton voor tussen de asbestplaten

	Eventueel spuitlijm of haarlak

	Eventueel een mondkapje

	Eventueel een veiligheidsbril
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Leg vooraf alle benodigd-
heden klaar en zorg ervoor 
dat je tijdens de klus niet 
in huis hoeft te zijn. Zo 
komen eventuele asbest-
vezels niet in je woning. 
Zorg ook dat kinderen en 
mensen die niet bij de klus 
nodig zijn, niet in de buurt 
komen van het dak. 

Heb je toestemming om zelf 
asbest te verwijderen? Check 
dan of je in jouw gemeente 
gratis beschermende mid-
delen voor het verwijderen 
van asbest kunt halen bij 
het afvalstation. Zoals weg-
werpkleding, handschoenen, 
plastic verpakkingsmateriaal 
en asbeststickers.

TIP! 

TIP! 

2

3

4

5

CHECK 
DE VIDEO



Til de plaat in één keer van het dak. 

Breek of zaag de plaat niet. Schuif de 

plaat bij het verwijderen niet over de  

balken heen. Het is belangrijk dat de  

platen niet beschadigen. Ga nooit op  

de asbestplaten staan, omdat ze dan 

kunnen breken.  

Leg de plaat voorzichtig op het dubbele 

plastic verpakkings materiaal dat je hebt 

klaargelegd in de voorbereiding.

 

Vouw een stuk karton om de rand van de 

eerste plaat voordat je de tweede plaat 

erop legt. Dit voorkomt dat de twee platen 

schuren en beschadigen. Pak nooit meer 

dan twee platen tegelijk in. De platen  

zijn zwaar en je moet ze naar de auto of 

aanhangwagen kunnen tillen. Heeft het 

dak meer dan twee platen? Leg extra  

dubbel plastic verpakkingsmateriaal klaar.

 

Het is verstandig om het asbest zoveel 

mogelijk buiten je adem zone te houden. 

Je kunt een goed sluitend mondkapje op-

zetten, bij voorkeur een FFP3 stofmasker. 

Zijn er planten op het dak gegroeid? Laat 

deze zitten, maar knip ze voorzichtig los 

met een snoeischaar, zodat je het dak 

eraf kunt tillen.

 

Maak de platen boven- en onderop licht 

vochtig met de tuinslang op sproeistand. 

Als het regenachtig weer is, is dit niet 

nodig.

Begin de eerste plaat te verwijderen daar 

waar de golf over de andere plaat heen 

zit. Draai de houtdraadbouten van de 

plaat voorzichtig los.
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Breken of beschadigen de platen? Spuit de breuk direct in met haarlak of spuitlijm 
om het verspreiden van vezels te beperken. Maak de klus voorzichtig af. Merk je dat 
platen breken omdat ze in slechte staat zijn, stop dan met de klus. Neem contact op 
met een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf om de klus af te maken. 

LET OP



Spoel buiten je schoenen of laarzen met 

een ruime hoeveelheid water af.

Til het materiaal liefst niet door de woning, 

maar buitenom, naar je vervoersmiddel. 

Vervoer de platen voorzichtig, zodat ze 

niet breken. Breng het ingepakte materiaal 

zo snel mogelijk naar het afvalscheidings-

station. Neem het papier dat toestemming 

geeft om je dak te verwijderen en je 

identiteitsbewijs mee naar het afval-

scheidingsstation.

Bij het afvalscheidingsstation leg je het 

dubbel ingepakte asbest voorzichtig in de 

container. Medewerkers vertellen je welke 

container bedoeld is voor asbestafval.

 

Kun je het niet direct wegbrengen? Zet het 

op een plek waar geen mensen komen. 

Laat aan de buitenkant zien dat het pakket 

asbest bevat, bijvoorbeeld met een 

asbeststicker. Spoel dan het plastic nog 

een keer af voordat je het wegbrengt. 

 

Verwijder de andere platen op precies 

dezelfde manier. Verpak, per twee platen, 

in dubbel plastic en maak dicht met tape.

Bij voorkeur verpak je alle platen extra 

in plastic. Leg het plastic pakket met 

daarin twee platen dus nog een keer op 

een stuk plastic en pak het in. Zo zijn de 

platen dubbel verpakt.

 

Wanneer alle platen verwijderd zijn, maak 

je de balken waarop de platen vastzaten 

met een natte doek schoon

Maak ook je trap en gereedschap schoon 

met een natte doek. Let op: gebruik geen  

stofzuiger om de vezels op te zuigen, om-

dat de vezels er aan de achterkant weer 

uitblazen en zo juist verspreiden.

Leg buiten extra plastic klaar op de 

grond. Trek daar de overall, het masker 

en de handschoenen uit. Verpak deze, 

samen met de schoonmaakdoek(en) en 

het afdekfolie, in het plastic en maak  

het dicht met tape.
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www.milieucentraal.nl/asbestdak


