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Vanwege de aanwezigheid van asbest in WKC Noord en andere 
gebouwen, laat EdeA ieder jaar een monitoring uitvoeren door een 
onafhankelijk, geaccrediteerd bureau. Tijdens de laatste monitoring 
werd geconstateerd dat er sprake was van een asbestbesmetting 
in WKC Noord. Meteen liet EdeA het hele gebouw inspecteren door 
middel van kleefmonsters en luchtmonsters. Op basis daarvan is 
onder leiding van John Penners als projectleider een plan van aanpak 
opgesteld. Vervolgens is gestart met het reinigen van de met asbest 
besmette gebieden in WKC Noord. De klus was nog niet geklaard en 
daarom heeft met ingang van dit jaar Harry Kuijper nam zijn taak 
overgenomen. 

De klus
Volgens dit plan moest het gebouw grondig gereinigd worden. 
Alle oppervlakken in een ruimte zijn eerst met een vacuümzuiger 
gereinigd en vervolgens nat afgenomen. Moeilijk te reinigen delen 
zoals kabelgoten (die mogen niet nat afgenomen worden), zijn na 
het reinigen behandeld met een impregneermiddel. Op een paar 
plaatsen was asbestsanering nodig: hier is de asbestbron verwijderd. 
In april vorig jaar is gestart met reinigen van asbestbesmettingen 
in WKC Noord. Het voormalige ketelhuis F219 is de één na laatste 
grote ruimte die is gereinigd. De laatste grote ruimte die nog niet is 
gereinigd, is ketelhuis F375. Wanneer die wordt gereinigd, is nog niet 
bekend.
Begin 2015 kreeg de firma Couwenbergh opdracht om ook F219 te 
reinigen en in februari 2015 ging de operatie van start. Harry Kuijper: 
“We hadden onder andere als voorwaarde gesteld dat de installatie 
tijdens de schoonmaakactie volledig in bedrijf moest blijven, dus 
dat de bedrijfsvoering zo min mogelijk verstoord mocht worden. 
Bovendien moest de klus in week 14 klaar zijn, vanwege de verplichte 
keuring voor de vergunningverlening van de installatie.” 

Strenge regels
Vanaf begin februari zijn steigers in het gebouw geplaatst. Net 
als het reinigen van asbest moest ook dat uiteraard onder 
asbestcondities gebeuren. Daarna gingen de medewerkers van 
Couwenbergh aan de slag onder gebruikmaking van de nodige 
pbm’s, zoals witte beschermende kleding en volgelaatmaskers met 
de voorgeschreven filters. Iedereen die in het gebouw moest zijn, 
moest zich houden aan de Arbo-regels voor beschermende kleding, 
ontsmetting, douchen, werktijden etc. Bij twee ingangen van het 
ketelhuis stond een decontaminatie-unit, waar alle medewerkers 
zich bij iedere pauze moesten uitkleden, douchen en weer aankleden 
(de zogeheten Sluisprocedure). 

Lastige werkomstandigheden
Om te voorkomen dat er asbest in de lucht zou komen, werd het 
gebied op ‘onderdruk’ gehouden. Hierdoor was de ventilatie beperkt, 
waardoor het klimaat ook qua temperatuur (28 tot 36oC) en 
luchtvochtigheid (40 tot 70%) erg lastig was om te werken. Vanwege 
die ‘heat stress’ mochten de medewerkers maar een beperkt aantal 
uren achter elkaar in de ruimte werken. Daarna moesten ze de 
ontsmettingsprocedure volgen en een uur herstelpauze houden.  
Dat kostte dus veel tijd. Bij een werkdag van 10 uur, kon effectief maar 
6 uur gewerkt worden. Om de klus toch vóór de gestelde deadline 
klaar te krijgen, werkte de firma Couwenbergh met twee ploegen. 

Cycloonzuigers
Peter Wilms, deskundig toezichthouder asbestverwijdering (dta) 
bij Couwenbergh: “Het reinigen gebeurde met grote industriële 
cycloonzuigers. In die stofzuigers zitten twee filters, waaronder een 
asbestfilter. Na het zuigen werd alles nat afgedaan en nam een 
laborant van de firma Sanitas plakmonsters, om vast te stellen of de 

reiniging van dat bepaalde deel succesvol was. Zo niet, dan werd er 
nog een keer gereinigd. Alle oppervlaktedelen van het gebouw zijn 
op deze wijze asbestveilig gemaakt. Een flinke klus dus.” 
Dagelijks zijn er tijdens het reinigen in de ruimte luchtmonsters 
genomen, om vast te stellen dat de omgevingslucht aan de daarvoor 
gestelde normen voldeed.

Asbestbeheersplan
Harry: “De omgeving heet nu asbestschoon of asbestveilig, naar de 
norm die per 1 juli 2015 ingaat. We hebben het asbestbeheersplan 
bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Hierin staat dat je de 

installatie gewoon kunt bedienen (reguliere werkzaamheden), maar 
dat je die plaatsen die nog asbestverdacht zijn of waar asbest ingepakt 
is en waar een A-sticker op zit, de asbesttoepassing niet mag 
verwijderen en flensen/apparatuur niet mag openen. Dat mag alleen 
onder begeleiding van een dta. Als de asbesttoepassing verwijderd 
moet worden, dan mag dat alleen door een hierin gespecialiseerd 
bedrijf worden uitgevoerd, volgens de voorgeschreven procedures. 
Uiteraard blijven we de toestand monitoren door middel van 
luchtmonsters. In het begin zal dat tweewekelijks gebeuren en 
afhankelijk van de meetresultaten zal dat uiteindelijk teruggebracht 
worden naar jaarlijks.”

Omgeving asbestschoon naar de nieuwste normen

Asbestreiniging bij WKC Noord
Tot begin jaren tachtig werd asbest in Nederland veel toegepast in bedrijfspanden, woningen en installaties, vanwege 
bepaalde nuttige eigenschappen. Het is sterk, slijtvast en isolerend. En het was niet duur. Ook in WKC Noord, die dateert 
uit de tijd waarin asbest heel gewoon was, is asbest aanwezig. Goed ingepakt kan asbest weinig schade aanrichten, 
maar wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht, kunnen ze schade aan de longen opleveren.
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