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Asbest in uw woning? 
 
Asbest roept vaak veel vragen op. Wat is het? Is asbest gevaarlijk? Waar zit het in? 
Hoe herken je asbest? Wat kan ik doen als ik het in huis tegenkom? Asbest is een 
materiaal dat in sommige situatie een risico vormt, maar vaak ook niet. En dat kan 
verwarrend zijn. Daarom vinden wij het belangrijk om u goed te informeren over of 
er asbest in uw woning zit en zo ja, waar. In deze brochure vertellen wij u daar meer 
over en hoe LEKSTEDEwonen omgaat met asbest in uw woning. 

 
Wat is asbest? 
Tot de jaren tachtig is asbest geregeld toegepast in woningen. Het (bouw)materiaal was populair, 
omdat het sterk, vuurvast, isolerend en goedkoop was. Asbest is een verzamelnaam voor een 
aantal in de natuur voorkomende mineralen. Asbest bestaat uit microscopische kleine, 
naaldvormige vezels en kennen we in twee staten van hechting: 
- Hechtgebonden: de asbestvezels zijn stevig verankerd in een basismateriaal. Voorbeelden 

hiervan zijn golfplaten, rioolbuizen, schoorsteenpijpen en asbestcementplaten. 
- Niet hechtgebonden: de asbestvezels zijn niet of nauwelijks vastgezet in een basismateriaal en 

kunnen makkelijker loslaten. Denk aan vinylzeil en isolatiemateriaal. 
 
Begin jaren negentig werd duidelijk dat asbest geen onschuldig materiaal was. Het risico voor de 
gezondheid ontstaat pas wanneer asbestvezels vrijkomen en worden ingeademd. Sinds 1 juli 1993 
is de verkoop, het gebruik en ook het bewerken van asbest verboden. Zolang asbest niet wordt 
bewerkt (bijvoorbeeld door zagen, schuren of boren), komen er geen asbestvezels vrij en is er geen 
risico voor de gezondheid. Toch is het verstandig om voorzichtig te zijn met asbest 

 
Asbestinventarisatie 
Als uw woning in 1994 of later is gebouwd, dan zijn er bij de bouw 
geen asbesthoudende materialen gebruikt. Bij woningen die vóór 
1994 zijn gebouwd bestaat de kans dat er asbesthoudende 
materialen zijn gebruikt.  
Het is dus belangrijk dat u weet of en zo ja, waar u het kunt 
tegenkomen in onze woningen. LEKSTEDEwonen heeft alle 
woningen en complexen geïnventariseerd op de aanwezigheid 
van asbest. Wij weten in welke woningen er tijdens de bouw 
asbesthoudende materialen zijn gebruikt en op welke plek deze 
zitten. Deze asbestinventarisatie actualiseren wij voortdurend. 

 
Waar kan asbest voorkomen?  
Asbest komt vaak voor in daken, gevels, rioleringen, schoorstenen, ventilatiekanalen en rond  
cv-ketels. Op plekken dus waar sterk en hittebestendig materiaal van pas komt. Asbestplaten zijn 
veelvuldig gebruikt als isolatiemateriaal naast, onder of boven cv-ketels. Asbest zit soms in oude 
schouwen die voorkomen in enkele eengezinswoningen in de wijk Hogeland. De riolering en de 
ventilatiekanalen in oudere woningen bevatten vaak asbest. In de meeste gevallen zijn deze 
kanalen echter omkokerd en is er dus geen gevaar. Ook kan asbest voorkomen in de kit van 
enkelvoudige beglazing. Natuurlijk kan het zijn dat huurders in het verleden zelf asbesthoudende 
materialen hebben gebruikt, bijvoorbeeld vinylzeil, vinyltegels of golfplaten op schuren. Daarvan is 
LEKSTEDEwonen niet altijd op de hoogte.  
 
Op pagina 3 en 4 vindt u een lijst met adressen en (mogelijke) locaties van asbesthoudend 
materiaal. Bij ondertekening van de huurovereenkomst heeft u de asbestinventarisatie ontvangen 
van uw woning. Daarop kunt u zien in en aan welke (asbest)onderdelen in uw woning u dus niet 
moet zagen, schuren of boren.  
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Asbest verwijderen? 
Asbest hoeft niet altijd te worden verwijderd. Het zit vaak op een onbereikbare plek, waar het bij 
normaal gebruik van de woning niet beschadigd kan worden; denk aan een ventilatiekoker of 
afvoerpijp. Er is geen noodzaak om asbest op die plekken te verwijderen. Bovendien zou, om dat 
asbest te verwijderen, een groot deel van de woning gesloopt moeten worden. 
Als er asbest in de woning aanwezig is, dan wordt beoordeeld of het veilig is. Als het asbest een 
gevaar kan vormen, dan laten wij het verwijderen, zo mogelijk in combinatie met groot onderhoud. 
Zo worden asbesthoudende platen rond cv-ketels verwijderd bij vervanging van de cv-ketels.  
 
Wanneer een woning (bouwjaar vóór 1994) vrijkomt voor verhuur, dan inspecteren onze opzichters 
de woning op mogelijke aanwezigheid van asbest en beoordelen zij of dit moet worden verwijderd.  
Voorafgaand aan planmatig onderhoud, renovatie of sloop worden woningen geïnspecteerd op de 
mogelijkheid van asbest. Onze opzichters zijn opgeleid zodat zij asbest kunnen herkennen en 
weten hoe te handelen. LEKSTEDEwonen volgt daarbij altijd geldende regels en wetten. Zo nodig 
worden inspecties uitgevoerd door gespecialiseerde of gecertificeerde bedrijven. 
 
Als u zelf beschadigingen vaststelt aan asbesthoudende onderdelen in uw woning, wilt u dat 
melden bij ons? Dan komen we langs om te beoordelen of er maatregelen nodig zijn. 

 
Gaat u klussen? 
Belangrijk is dat u oplet als u gaat klussen in huis. Asbest is niet altijd zichtbaar en vaak ook niet 
herkenbaar. Vermoedt u dat er zich ergens in de woning asbest bevindt? Of vindt u onder uw 
vloerbedekking oude gladde vloerbedekking? Dan is het verstandig om ons te bellen, zodat wij u 
kunnen adviseren wat u het beste kunt doen. Voorkom dat u asbesthoudende materialen bewerkt 
(zie de lijst) en verwijder asbesthoudende materialen nooit zelf.  

 
Vragen? 
Heeft u nog vragen na het lezen van deze brochure? Gaat u klussen en twijfelt u of u op asbest 
bent gestuit? Aarzel dan niet en neem contact op met LEKSTEDEwonen. Wij adviseren u wat u het 
beste kunt doen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer (0347) 37 20 20 of kijk voor meer 
informatie op www.lekstedewonen.nl. 
 
Informatie over toepassingen van asbest in en om woningen vindt u in de asbestwegwijzer op 
www.infomil.nl. Algemene informatie over asbest kunt u vinden op de website 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest  
 

 
  

http://www.lekstedewonen.nl/
http://www.lekstedewonen.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest
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Asbest in woningen 
 
 

In woningen gebouwd vóór 1994 kan asbest voorkomen. In de meeste gevallen zit 
het op plekken waar het, bij normaal gebruik van de woning, geen kwaad kan.  
Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren of er asbest in uw woning zit, 
zodat u er rekening mee kunt houden. Wat zit waar en waar moet u op letten? 

 
 
Everdingen  Waar zit asbest? 
Graaf Florisstraat 24 t/m 28 (even)  Ventilatiekanaal keuken en asbestplaat 

dakdoorvoer CV-ketel 
Oranjestraat 1, 2, 3, 4 en 5  Ventilatiekanaal badkamer 

Prins Bernhardstraat 13 t/m 21 (oneven)  Eterniet bekleding dakkapellen 

   

Hagestein  Waar zit asbest? 
Achterweg 12 en 16  Ventilatiekanaal keuken 

Bongerd 13  Ventilatiekanaal keuken 

Dorpsstraat 40 en 42  Delen van het riool 

Gasperdenstraat 1, 2, 3, 4 en 6  Delen van het riool kunnen asbest bevatten. 

Gasperdenstraat 7 t/m 19 (oneven) en 8 t/m 22 (even)  Ventilatiekanaal badkamer 

Kerkeland 2 t/m 22 (even)  Ventilatiekanaal keuken  

Lekdijk 70  Delen van het riool 

Stuwstraat 11, 12, 13 en 14  Delen van het riool 

Stuwstraat 2 t/m 10 (even)  Delen van het riool en ventilatiekanaal toilet 

Stuwstraat 3, 7 en 9  Delen van het riool 

Vosstraat 1, 2, 5 en 7  Delen van het riool 

   

Vianen  Waar zit asbest? 
Acaciastraat 1, 3 t/m 7  Ventilatiekanaal keuken. 

Achterstraat 2  Ventilatiekanaal badkamer 

Achterstraat 74A t/m 74L  Eterniet leien op het dak 

Benedictushof 34 t/m 42 (even) en 60 t/m 78 (even)  Mogelijke asbestpanelen achtergevel. 

Berkenstraat 2 t/m 18 (even)  Kabeldoorvoeringen en delen van het riool 

Brugstraat 2 t/m 12 (even)  Ventilatiekanaal keuken. 

Burg. Jhr. Hoeufftlaan 18 t/m 68 (even) 
 

 Teerlaag op de wanden (achter stucwerk); 
buitenbeplating tussenbouw schuur en woning; 
tegellijm onder wand/vloertegels 

Cambierstraat 1 t/m 11 (oneven)  Doorvoeringen fundering. 

Esdoornstraat 1 t/m 23 (oneven)  Ventilatiekanaal keuken 

Franciscushof 86 t/m 134 (even)  Zijwangen dakkapel; kitvoegen enkele beglazing. 

Hofplein 2 t/m 6 (even) en 39 t/m 49 (oneven)  Ventilatiekanaal badkamer 

Hogelandseweg 45 t/m 63 (oneven),   Ventilatiekanalen keuken, toilet en badkamer. 

Hogelandseweg 46 t/m 56 (even) en 64 t/m 76 (even)  Doorvoeringen fundering. 

Kastanjelaan 26 t/m 56 (even)  Ventilatiekanaal keuken. 

Lijsterbesstraat 1 t/m 27 (oneven)  Ventilatiekanaal keuken. 
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Vianen  Waar zit asbest? 

Mariënhof 2 t/m 72 (even), 9 t/m 31 (oneven), 45 t/m 
183 (oneven), 92 t/m 132 (even) en 152 t/m 200 (even) 

 Ventilatiekanaal keuken; kitvoegen enkele 
beglazing. 

Mariënhof 33, 39, 76 en 82   Asbeststrookjes tussen de balkkoppen van de 
gordingen; kitvoegen enkele beglazing. 

Meeuwenstraat 5 t/m 15 (oneven)  Borstwering woonkamerkozijn achtergevel. 

Meidoornlaan 1 t/m 31 (alle) en 33 t/m 41 (oneven)  Ventilatiekanaal vanuit keuken. 

Molengraaf 1 t/m 5 (oneven), 18 t/m 80 (even) en 27 
t/m 75 (oneven) 

 Strookjes tussen de balkkoppen van de gordingen 

Mr. M.C. van Hallstraat 8 t/m 14 (even)  Doorvoeringen fundering. 

Nachtegaalstraat 1 t/m 27 (oneven)  Borstwering woonkamerkozijn achtergevel. 

Plataanstraat 2 t/m 16 (even)  Ventilatiekanaal keuken. 

Prunusstraat 2 t/m 12 (even)  Ventilatiekanaal keuken. 

Reigerstraat 12 t/m 36 (even)  Borstwering woonkamerkozijn achtergevel. 

Rietkamp 5, 9 en 11, 21 t/m 71 (oneven), 75 t/m 77 
(oneven) en 83 

 Strookjes tussen de balkkoppen van de gordingen 

Schramstraat 1 t/m 8 (alle)  Delen van het riool. 

Stammershoefstraat 1 t/m 31 (oneven) en 2 t/m 60 
(even) 

 Doorvoeringen fundering. 

Ursulinenhof 12 t/m 22 (even)  Mogelijke asbestpanelen achtergevel 

Van den Brinkstraat 1 t/m 39 (oneven), 8 t/m 42 (even)  Delen van het riool en ontluchtings- en 
ventilatiekanalen 

Van Eijkstraat 1 t/m 15 (oneven) en 2 t/m 12 (even)  Delen van het riool 

Van Eijkstraat 14 t/m 32 (even), 17 t/m 29 (oneven)  Ventilatiekanalen keuken, toilet en badkamer 

Van Mourikstraat 1 t/m 12 (alle)  Doorvoeringen fundering. 

Verduinstraat 3 t/m 13 (oneven)  Ventilatiekanalen keuken, toilet en badkamer 

Verhoefstraat 1 t/m 8 (alle)  Delen van het riool en ontluchtings- en 
ventilatiekanalen 

Verhoefstraat 10 t/m 18 (even)  Ventilatiekanalen keuken, toilet en badkamer. 

Weidekamp 2 t/m 40 (even)  Strookjes tussen de balkkoppen van de gordingen 

Wendelaar 2 t/m 114 (even) en 23 t/m 97 (oneven)  Strookjes tussen de balkkoppen van de gordingen; 
beplating naast cv-ketel op zolder; Kitvoegen 
enkele beglazing; buitenbeplating tussen kozijnen 
en slaapkamers aan de achterzijde. 

   

Zijderveld  Waar zit asbest? 
Dorpsweg 26 t/m 30 (even)  Delen van het riool 

Kerkweg 28  Delen van het riool en ventilatiekanalen 

Kerkweg 32, 34  Delen van het riool 

't Werfje 1 t/m 15 (oneven) en 25 t/m 31 (oneven)  Ventilatiekanaal keuken loopt door slaapkamer en 
zolder. 

 
 
 
Deze asbestinventarisatie wordt regelmatig geactualiseerd en dit is de situatie zoals die ons nu bekend is. 
Heeft u vragen of twijfelt u of u op asbest bent gestuit? Neem dan contact met ons op: (0347) 37 20 20 of 
kijk op www.lekstedewonen.nl. 

http://www.lekstedewonen.nl/
http://www.lekstedewonen.nl/

