
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief bewoners Het Breed 12 maart 2014 

 

Beste bewoner,  

 

Zoals u weet zijn we volop bezig met de renovatie in Het Breed. Tijdens werkzaamheden in 

Blok F is in een portiektrappenhuis op de 4
e
 etage asbesthoudend materiaal aangetroffen 

bij de afvoerpijp van het regenwater.  

 

Asbest in één portiektrappenhuis, nader onderzoek loopt 

Het gaat om een afdichtingskoord rondom de regenpijp in het plafond van de 4
e
 

verdieping. Tijdens de werkzaamheden liet het koord los. Dit koord werd vroeger gebruikt 

toen de pijp van gietijzer was. Tientallen jaren geleden is deze pijp vervangen door een pijp 

van grijs pvc. 

Toen het asbest tijdens de werkzaamheden werd aangetroffen, zijn de bewoners van het 

trappenhuis in Blok F geïnformeerd en is het portiek ontruimd. Het gecertificeerde 

onderzoeksbureau BK ingenieurs heeft het trappenhuis en het materiaal in een 

laboratorium onderzocht. Dit trappenhuis wordt nu schoongemaakt (gesaneerd) door een 

gekwalificeerd bedrijf volgens de geldende veiligheidseisen. We hebben het stadsdeel 

Noord hiervan op de hoogte gesteld. 

 

Het portiektrappenhuis  in de module ernaast is ook onderzocht. Hier is géén 

asbesthoudend materiaal aangetroffen. 

 

Uit voorzorg onderzoekt BK ingenieurs nu alle portiektrappenhuizen  om te beoordelen of 

zich op dezelfde plek asbesthoudend materiaal  bevindt. 

 

 
Voorbeeld van een regenpijp in een portiektrappenhuis op de 4

e
 verdieping. 

 



We vragen u om NIET aan de regenpijp te zitten totdat de resultaten van het onderzoek 

klaar zijn en er meer duidelijkheid is over vervolgmaatregelen. U wordt geïnformeerd over 

de resultaten zodra deze bekend zijn. 

 

Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met de corporatie waar u huurt: 

- Ymere, gebiedsregisseur Andrea Wallinga, a.wallinga@ymere.nl   

tel. 020-435 68 87. 

- Eigen Haard, bewoners begeleider Mike Vermeulen , 

m.vermeulen@eigenhaard.nl, tel. 06-51 27 62 09. 

 

U kunt ook tijdens het spreekuur terecht op het Projectbureau, Het Hoogt 246, blok L. De 

spreekuren zijn dinsdag van 10:00 tot 11:00 uur en donderdag van 14.30 tot 15.30 uur. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Rob Oosterloo 

Projectmanager 


