
 

 
Hoe kan ik asbest veilig verwijderen? 
 
 
Als u als particulier asbest wilt verwijderen is een (asbest)sloopmelding aan de gemeente 

verplicht. Deze melding kunt u doen met het (asbest)sloopmeldingsformulier. Na 

beoordeling van de (asbest)sloopmelding deelt de gemeente degene die de melding heeft 

ingediend mede dat er kan worden gesloopt “onder voorwaarden” of dat er een 

(asbest)sloopvergunning moet worden aangevraagd. 

 

Als u zelf asbesthoudend vloerbedekking of golfplaten veilig wilt verwijderen, neem dan 

de volgende voorzorgsmaatregelen: 

 

•  Zorg dat u speciaal verpakkingsmateriaal in huis heeft: plastic folie en dubbele 

  plastic zakken. U kunt dit materiaal krijgen bij het afvalbrengstation Havelte. 

 

•   Controleer of het materiaal nog hechtgebonden is. Is dat niet het geval, dan moet 

  de verwijdering gebeuren door een gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf 

 

•   Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen: overal, handschoenen (na gebruik 

  wegwerpen als asbestafval) en ademhalingstoestel met filtercapaciteit P3 

  (mondkapje is niet voldoende). 

 

•   Zorg als u binnenshuis werkt voor een goede ventilatie. 

 

•  Maak asbest goed nat. Dit voorkomt verstuiven. 

 

•  Verwijder het asbest zoveel mogelijk zonder het te breken. 

 

•  Gebruik geen zaag, slijptol of ander gereedschap waardoor het asbest verpulvert. 

 

•  Gebruik uitsluitend handwerktuigen. 

 

•  Neem kleine restjes asbest op met een natte dweil en verpak de dweil na afloop 

  net als het asbestafval. Gebruik geen stofzuiger. 

 

•  Verpak het asbest altijd in twee lagen plastic en sluit het pakket goed af. 

 

•  Maak uzelf grondig schoon (vooral uw haar). 

 

•  Afspuiten van asbestcement golfplaten/leien met een hogedrukreiniger is taboe! 

 

•  Hergebruik en verkoop van asbest (golfplaten/leien) is verboden. 

 

 

Afvoeren asbest  
De gemeente Meppel heeft met de gemeente Westerveld een overeenkomst gesloten over het 
gebruik van het Afvalbrengstation (ABS). Het ABS is gelegen aan de Oeveraseweg 19 te Havelte. 
U heeft als particulier alleen toegang met de afvalpas van de gemeente Meppel 

 
Asbesthoudende materialen moeten op een speciale manier worden verpakt en kunnen alleen 
dubbel verpakt bij het ABS worden aangeleverd. Bij het ABS kunt u als particulier asbest gratis 
verpakt aanleveren. 
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Voorwaarden afvoeren asbest 
Wilt u asbest, dat u zelf verwijderd heeft, afvoeren, dan gelden daarvoor een aantal voorwaarden: 
 
* U haalt speciaal daarvoor bestemd verpakkingsmateriaal bij het Afvalbrengstation (ABS) op  
  vertoon van de ontvangstbevestiging (toestemming) van de gemeente. Deze  
  verpakkingsfolie is minimaal 2,0 mm dik en doorzichtig. Andere verpakkingen, zoals  
  bijvoorbeeld landbouwplastic, worden op het ABS niet geaccepteerd. 

  
* U verpakt de asbest met dit folie dubbel in hanteerbare verpakkingen. Op het ABS moet u  
  de pakken namelijk zelf handmatig in de daarvoor bestemde container leggen. 
  
*   U mag asbest alleen vervoeren wanneer u de ontvangstbevestiging (toestemming) van de  
  gemeente bij u heeft.  
 

*   Op het ABS meldt u dat u asbest heeft en u toont de ontvangstbevestiging (toestemming)  
  van de gemeente en uw legitimatiebewijs.  

 
*   De speciale container voor  het inzamelen van asbest wordt voor u geopend door het  

aanwezige personeel. Daarna kunt u uw asbest hierin leggen. 

 

 

Afvalbrengstation Havelte (ABS) 
Adres: Oeveraseweg 19, Havelte 

Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 12.30 uur tot 16.00 uur 

       zaterdag 8.30 - 12.00 uur 

 

https://www.meppel.nl/Inwoner/Afval_groen/Afval/Afvalbrengstation_Havelte

