
 

In de periode tussen 1950 en 1980 is in veel toepassingen asbest 

verwerkt. Materiaal met asbest is slijtvast, brandwerend, goed isolerend 
en goedkoop. Bovendien kunnen ze goed tegen zuren, logen en hoge 

temperaturen. 

Het materiaal is veel toegepast, zowel buiten op daken en gevels als binnen op 
wanden en in kelders. De schatting is dat er alleen in de land- en tuinbouw nog 

zo’n 100 miljoen vierkante meter op daken gevels zit. 

Tegenover de voordelen van asbest staat één heel groot nadeel namelijk de 
ernstige gevolgen die het kan hebben voor de gezondheid.  

Asbest is in diverse toepassingen verwerkt. Hieronder vindt u de belangrijkste op 
een rij. 

Asbest in golfplaten 
70 procent van alle golfplaten van asbestcement wordt aangetroffen in de land- 
en tuinbouw. Vooral als dakbedekking van stallen en schuren maar ook inpandig 

is het toegepast. Asbestplaten bevatten 10 tot 15 procent wit asbest. Dikkere 
platen bevatten soms 2 tot 5 procent blauw asbest.  

Meer zien en lezen 

Asbest in vlakke platen 
Asbest is ook verwerkt in vlakke platen die dienst doen als gevelpanelen, 
wandelementen, in rookgasleidingen en als bekleding van cv-ruimten.  

Meer zien en lezen 

Asbest in leidingen, buizen en schoorstenen 
Onder meer in rioolbuizen of de afvoer van toiletten kan asbest aangetroffen 

worden. Ook in schoorstenen en luchtkanalen bij kachels of CV-installaties is het 
in het verleden verwerkt.  

Meer zien en lezen 

Spuitasbest 
In het verleden is asbest ook in vloeibare vorm toegepast, onder meer als 
brandwerende laag en rond bepaalde staalconstructies. Omdat de vezels niet 

vast zitten en door het hoge percentage aan (veelal bruin en blauw) asbest, 
behoort spuitasbest tot de meest gevaarlijke toepassingen.  

Meer zien en lezen 

Asbest in isolatielagen 
Door de losse structuur en het gebruik van bruin en blauw asbest, is ook deze 

toepassing gevaarlijk. Sinds 1982 is deze vorm nauwelijks meer toegepast. 
Asbest is als isolatielaag onder andere toegepast rond verwarmingsketels en 
leidingen.  

Meer zien en lezen 
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