
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief bewoners Het Breed 14 april 2014 
 
Beste bewoner, 
 
In onze laatste nieuwsbrief van 19 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over de 
werkwijze rondom het aangetroffen asbest in de portiektrappenhuizen. Graag 
informeren wij u over de laatste stand van zaken en uitkomsten van de 
onderzoeken. 
 
Op 20 en 21 maart hebben we uit voorzorg alle plekken rondom de regenpijp in 
het plafond met blauwe spray gefixeerd om te voorkomen dat er eventueel 
asbestvezels vrijkomen. 
 
Uitkomst onderzoek geen koord zichtbaar 
In de portieken waar geen zichtbaar asbestkoord en geen asbesthoudend vloerzeil 
aanwezig zijn, hebben we voor de zekerheid een representatieve steekproef 
uitgevoerd in 10 procent van de  portieken. In geen van deze portieken zijn losse 
asbestvezels aangetroffen. Daarom hoeven in de portieken waar geen koord en 
zeil aanwezig is, geen verdere maatregelen getroffen te worden.  
 
Het bovenstaande is van toepassing voor verschillende adressen. De betreffende 
adressen staan in een overzicht. U kunt dit overzicht bekijken op het 
projectbureau, de Buurtkamer of op de website www.hetbreed.nl. 
 
Uitkomst onderzoek koord wel zichtbaar  
In elk portiektrappenhuis waar het koord wel zichtbaar is of een asbesthoudend 
vloerzeil ligt, voeren we in fases onderzoeken uit. Dit doen we door middel van 
kleefmonsters. Per portiektrappenhuis informeren we de betreffende bewoners 
vooraf persoonlijk over wanneer wij gaan onderzoeken en over de uitkomsten. 
We doen dit in volgorde van de uitvoering van de renovatie. Het totale onderzoek 
is voor de zomer klaar.  
 
In één van de acht onderzochte portiektrappenhuizen is een beperkte 
hoeveelheid  asbestvezels aangetroffen, maar niet voor de ingang van de drie 
woningen. De vezels bevonden zich op een plek in het portiek waarbij 
verspreiding zeer onwaarschijnlijk is. Het gezondheidsrisico wordt daarom door 
de GGD als verwaarloosbaar klein ingeschat. Daarom zijn in de woningen geen 
verdere maatregelen nodig. We hebben de bewoners  geïnformeerd en het  
betreffende trappenhuis gesaneerd. De bewoners zijn terug gekeerd naar hun 
woning. 
 
  

http://www.hetbreed.nl/


 
Website www.hetbreed.nl 
Wilt u op de hoogte blijven over de voortgang? Hou ook onze website 
www.hetbreed.nl in de gaten. Hier vindt u informatie over de verdere uitkomsten 
van de onderzoeken. 
 
 
Heeft u in de tussentijd nog 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 – Projectbegeleider Mike Vermeulen, 
M.vermeulen@eigenhaard.nl   tel. 06 – 51 27 62 09 

Ook kunt u, met vragen over de gezondheid,  contact opnemen met de GGD, 
Afdeling Milieu en Gezondheid.  Telefoonnummer (020) – 5555 405 
 

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 
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