
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief bewoners Het Breed 19 maart 2014 

 

Beste bewoner,  

 

In onze nieuwsbrief van 12 maart hebben we u geïnformeerd over het nieuw 

aangetroffen asbest in een portiektrappenhuis tijdens de renovatie-

werkzaamheden in blok F. Dit zat in een afdichtingskoord rondom de regenpijp in 

het plafond van de 4
e
 verdieping. In deze nieuwsbrief informeren we u over de 

voortgang. 

 

Wat hebben we tot nu toe gedaan? 

De bewoners van het betreffende portiektrappenhuis zijn direct geïnformeerd 

over het aangetroffen asbest. Het asbest is direct door een gecertificeerd bureau 

op een veilige manier en volgens de geldende richtlijnen verwijderd. Dit 

trappenhuis is nu weer schoon. Bij nader onderzoek in de woningen is geen asbest 

aangetroffen. 

 

Tegelijkertijd hebben we Stadsdeel  Noord en de GGD geïnformeerd. Op basis van 

alle uitgevoerde onderzoeken  is er overlegd met met Stadsdeel  Noord en de 

GGD over de vervolg aanpak.  

 

Wat gaan wij meteen doen? 

Op donderdag 20 maart en vrijdag 21 maart fixeren wij  uit voorzorg de plek 

rondom de regenpijp in het plafond van de 4
e
 etage met een spray. Hierdoor kan 

er geen asbest vrijkomen. Deze spray heeft een blauwe kleur zodat u kunt zien dat 

deze is aangebracht. 

 

Tijdens het aanbrengen van de spray inventariseren wij direct of het asbestkoord 

zichtbaar is of niet. Ook wordt het asbesthoudende zeil, indien aanwezig en 

beschadigd, afgeplakt om eventuele verspreiding van asbest te voorkomen. 

 

Wie doet dit en wanneer? 

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door gespecialiseerde medewerkers 

van het gecertificeerde onderzoeksbureau BK Ingenieurs. Omdat zij in hun werk 

dagelijks met asbest in aanraking kunnen komen, moeten zij door de wetgever 

bepaald beschermende blauwe pakken dragen en een neus- en 

mondbescherming.  

Op donderdag doen wij de blokken A t/m E en op vrijdag de blokken G t/m M. 

 

Vervolg aanpak vanaf 24 maart 

Op basis van het onderzoeken van donderdag en vrijdag, gaan wij vanaf  

maandag 24 maart verder met de aanpak.  

  



Koord wel zichtbaar 

In eerste instantie richten wij ons op de plekken waar koord is aangetroffen. Wij 

gaan per blok alle trappenhuizen met een zichtbaar koord nader onderzoeken.  

Wij beginnen in de blokken F en M met ieder 2 portiektrappenhuizen. In deze 

trappenhuizen nemen we kleefmonsters voor nader onderzoek naar de 

aanwezigheid van asbest.  

Hierbij dragen de inspecteurs blauwe beschermende kleding en adembescherming.  

De uitkomsten van dit onderzoek bespreken we met de betreffende bewoners.  

 

Koord niet zichtbaar 

In deze trappenhuizen voeren we een representatieve steekproef uit om te 

controleren of er eventueel asbest is vrijgekomen. Op basis van de uitkomsten 

van deze steekproef bepalen we welke actie er verdere nodig is. 

 

Saneren 

Als bij het nader onderzoek asbest is aangetroffen dan volgt de sanering van het 

trappenhuis. Hierover worden dan nadere afspraken gemaakt met de betreffende 

bewoners.  

 

Wanneer weet u meer? 

De bewoners van de portiektrappenhuizen waar wij nader onderzoek gaan 

uitvoeren worden vooraf door ons geïnformeerd. De uitkomsten van de 

onderzoeken worden ook met de betreffende bewoners besproken. 

De komende weken werken wij aan een planning voor de aanpak van de overige 

blokken. Daarbij is het uitgangspunt dat voor de zomervakantie alle blokken 

onderzocht zijn en waar nodig gesaneerd.  

 

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 Marijn van der Weijden, 

M.Weijden@eigenhaard.nl, 020-6 801 801  

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 


