
Geachte Relatie, 
 
Voor u ligt alweer het derde nummer van onze nieuwsbrief.  
 
Hierin staat uiteraard het laatste nieuws over de beurs Asbestos 2015. 
De app met alle informatie  over de beurs is nog steeds te downloaden. 
U kunt de app downloaden in de app store via de link :  
https://itunes.apple.com/us/app/beurs-asbestos/id955128380?mt=8  
 
en Google Play via de link:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onsite.asbestos 
 

Als u geïnteresseerd bent en ons op de beurs met een bezoek wilt vereren,  

dan kunt u via onderstaande link bij ons uw toegangskaarten bestellen.  

U kunt zich aanmelden door hier te klikken. 

 

Verder staat uiteraard het laatste nieuws omtrent asbest in deze nieuwsbrief  

vermeld.  

Rob Swinkels 

Algemeen directeur 
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Routebeschrijving Ahoy naar parkeerplaats P6 
 

 

Ahoy is gunstig gelegen ten opzichte van alle uitvalswegen. Met de auto neemt u op de Ring Rotterdam-
Zuid (A15), de afrit Ahoy-Zuidplein en kunt u verder de borden Ahoy volgen. 
 
Vanuit richting Amsterdam/Den Haag 
 
U houdt de A4 aan tot Den Haag. U volgt dan de A13 richting Rotterdam en daarna de A20 richting Hoek 
van Holland. U neemt de A4 door de Beneluxtunnel. Vervolgens volgt u de A15 Ring Rotterdam Zuid. 
Neem afrit 18 + 19 richting Charlois.  
Vanaf de Groene Kruiswegneemt u de 4e afrit rechts de Oldegaarde op.  
Vervolgens bij de verkeerslichten links de Zuiderparkweg op.  
Op de Zuiderparkweg de eerste rechts de Ahoy-weg op.  
Ingang P4 vindt u meteen aan de rechterkant via Hek 4 
 
Vanuit richting Utrecht 
 
U houdt de A12 aan tot Gouda. U volgt dan de A20 richting Rotterdam. Op de A20 neemt u de afrit A16 
richting Dordrecht/Breda.  
Na de Van Brienenoordbrug kiest u voor de Ring Rotterdam-Zuid richting Zierikzee (A15).  
Op de A15 staat de afrit 19a naar Ahoy aangegeven. 
U rijdt nu via de Vaanweg. U rijdt vervolgens bij de 2e verkeerslichten links de Oldegaarde op.  
Bij de eerstvolgende verkeerslichten slaat u rechtsaf.  
Op de Zuiderparkweg de eerste afslag rechts de Ahoy-weg op.  
Ingang P4 vindt u meteen aan de rechterkant via Hek 4. 
 
Vanuit richting Dordrecht/Breda 
 
U houdt de A16 aan richting Rotterdam.  
Op de A16 kiest u voor de Ring Rotterdam-Zuid richting Zierikzee (A15).  
Op de A15 staat de afrit 19a naar Ahoy aangegeven.  
U rijdt nu via de Vaanweg. U rijdt vervolgens bij de 2e verkeerslichten links de Oldegaarde op. 
Bij de eerstvolgende verkeerslichten slaat u rechtsaf.  
Op de Zuiderparkweg de eerste afslag rechts de Ahoy-weg op.  
Ingang P4 vindt u meteen aan de rechterkant via Hek 4. 
 
Vanuit richting Zeeland/Roosendaal 
 
U houdt de A29 aan richting Rotterdam. U rijdt de A29 helemaal uit.  
Vervolg uw route via afrit 19a naar Ahoy.  
U rijdt nu via de Vaanweg.  
U rijdt vervolgens bij de 2e verkeerslichten links de Oldegaarde op.  
Bij de eerstvolgende verkeerslichten slaat u rechtsaf.  
Op de Zuiderparkweg de eerste afslag rechts de Ahoy-weg op.  
Ingang P4 vindt u meteen aan de rechterkant via Hek 4. 

Routebeschrijving 



Het programma boekje is geplaatst op de website www.asbestos2015.nl  
Dit kunt u vinden door op de knop Bezoekers te klikken. 
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Asbestdaken verboden in 2024 
 

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met as-
besthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. De ministerraad heeft hiermee inge-
stemd, op voorstel van staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Het verbod beschermt 
mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. As-
bestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan 
kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 
'We moeten dit risico serieus nemen en aanpakken. Ik wil voorkomen dat mensen worden blootgesteld 
aan asbestvezels. Recente branden waarbij asbestdeeltjes in woonwijken terechtkwamen, onderstrepen 
de noodzaak van een verbod', aldus Mansveld. Het opruimen van die verspreide asbestdeeltjes zorgt bo-
vendien voor hoge kosten. 
Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoor-
beeld in golfplaten en dakleien. Op dit moment is er nog circa 120 miljoen vierkante meter aan asbestda-
ken in Nederland te vinden. Ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector. 
 

Subsidieregeling 
Met de definitief stelling van het verbod heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een subsidiere-
geling aangekondigd voor de periode tot 2024 om bij te dragen aan de verwijdering van alle asbestdaken. 
Voor deze regeling is 75 miljoen euro beschikbaar. Het is nog niet bekend hoe de regeling er uit ziet en 
voor wie deze beschikbaar komt. Informatie hierover wordt in het najaar verwacht. 
 

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. 
 

Bron: Rijksoverheid 
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Grootschalige asbestsanering in provincie Groningen 
 

Ruim 70 agrarische ondernemers in Groningen zullen de komende twee jaar 125.000 m2 asbestdak sane-
ren. Meer dan de helft van de bedrijven overweegt om de sanering te combineren met de plaatsing van 
zonnepanelen met een gezamenlijk capaciteit van 1.195.000 kWh. 
Dit bleek tijdens een informatiebijeenkomst over asbestsanering van LTO Noord afdelingen Het Hogeland, 
Fivelingo, De Marne, Winsum en Bedum/Ten Boer. Agrarische ondernemers werden geïnformeerd over 
de werkwijze bij asbestsanering, de gezondheidsrisico’s, kosten, stimuleringsregelingen – waaronder As-
best eraf, zonnepanelen erop - en andere recente ontwikkelingen op dit gebied. De vijf afdelingen hebben 
een tweejarig contract afgesloten met asbestsaneerder Man & Mach. 
 

In 2014 hebben de vijf afdelingen het initiatief genomen om te komen tot ‘vraagbundeling asbestsanering 
en nieuw dak’. Een belangrijke reden hiervoor is de overspannen vraag bij bouwbedrijven in deze regio 
die wordt veroorzaakt door aardbevingen. Een andere complicerende factor is dat er in Groningen veel 
riet onder het asbest ligt. Door bundeling van de vraag van asbestsanering wordt de onderhandelingsposi-
tie versterkt voor prijs, kwaliteit en voorwaarden. 
 

Uitbreiding 
Provincie Groningen onderstreept het belang van asbest saneren. En heeft LTO Noord daartoe opdracht 

gegeven om het initiatief uit te rollen over de hele provincie.  
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SC 548 
 
 
De afgelopen tijd is ASCERT  in samenwerking met TNO en SZW druk bezig de SC 548 te herzien en de SC 
547 (die zich richt op landelijke validatie in SMA‐rt) definitief te maken. 
De nieuwe SCi 548 is inmiddels vastgesteld door het CCVD en zal na vaststelling door SZW (beleid en in-
spectie) per 1 mei 2015 ingaan. Zie onderstaand bericht van ASCERT. 
 

Voor de praktijk heeft dit als gevolg dat alle nieuwe terugschalingsonderzoeken per 1 mei 2015 moeten 
zijn gebaseerd op de SCi 548. 
Door SZW is aangegeven is dat als overgangsregeling geldt dat reeds uitgevoerde SC 548 onderzoeken, 
die hebben geleid tot een contractuele opdrachtverlening tot sanering zullen worden gerespecteerd, voor 
zover deze overeenkomst voor 1 mei 2015 definitief is aangegaan. 
Van contracten tot sanering die zijn gesloten na 1 mei 2015 zullen bij een uitvoering in risicoklasse 1, de 
terugschalingsonderzoeken worden getoetst op basis van de SCi 548. 
 

Hieronder volgen een aantal veranderingen in de nieuwe SCi 548 ten opzichte van de huidige SC548: 
- Uitvoeren 0-meting, middels kleefmonsters of vezelconcentratiemetingen (niet verplicht) 
- 9 PAS-metingen in totaal 
- Ten minste 2 stationaire metingen, in totaal minimaal 6 (bij terugschalingsmetingen) 
- Toetsing aan 10% van de referentiewaarde 
- Bij overschrijding van 10% van de referentiewaarde is terugschaling niet toegestaan 
 

Dit heeft in praktijk een grote impact op validatiemetingen zoals we die nu kennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tot wanneer kan ik nog subsidie aanvragen? 
 

Binnen de huidige Stimuleringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' kunt u nog tot 1 september 2015 

subsidie aanvragen. Dit kan via de website www.asbestvanhetdak.nl. Uiterlijk 31 oktober 2015 moet het 

asbestdak zijn gesaneerd en de zonnepanelen geplaatst. Bekijk voor de specifieke voorwaarden altijd de 

geldende regeling in uw provincie. 

 

Ik sloop een volledige schuur met daarop een asbestdak. Kom ik in aanmerking? 
 

Ja, u komt in aanmerking voor de regeling als u minimaal 250 m2 asbestdak verwijdert en minimaal            

5 kW piek zonnepanelen terugplaatst op een gebouw op de (voormalige) bedrijfslocatie van de aanvraag. 
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Jong talent 

 

TAS steunt jong talent 

 

Kate Okrasinski is een jonge, sportieve meid uit Amerika met prestigieuze ambities. 
Tijdens haar masterstudie Global Health aan de VU in Amsterdam heeft zij o.a. onderzoek gedaan naar de 
wensen en behoeften van patiënten in een revalidatiecentrum wat betreft ontwerp en interieur van het 
gebouw. 
 
Het uitgangspunt hierbij was “als een patiënt input kan geven over zijn omgeving en zich daardoor beter 
voelt wordt het verblijf aangenamer en daardoor mogelijk verkort." 
Technical Asbest Services BV kan zich als maatschappelijk verantwoord bedrijf buitengewoon goed vinden 
in deze stelling.’ 
 
Haar bevindingen zijn naar de organisatie van het World Congress in Design and Health gestuurd en uit 
vele inzendingen hebben zij Kate uitgenodigd om haar concept toe te lichten op het congres in Hong 
Kong. 
 
Om deze reis, die zij zelf moet bekosti-
gen, te kunnen realiseren is een 
crowdfunding actie op touw gezet. 
Technical Asbest Services BV heeft in-
middels een donatie gedaan en moe-
digt iedereen aan hetzelfde te doen. 
Elk bedrag is welkom.  
Hier kunt u haar volgen en/of een do-
natie doen. ‘ 
 
Wij hopen op een succesvolle fundrai-
sing en dat Kate haar ambities in Hong 
Kong ten toon kan spreiden. 
Hieronder volgt het verhaal van Kate 
zelf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://life.indiegogo.com/fundraisers/my-research-on-the-world-stage-hong-kong-2015/x/6943667
https://life.indiegogo.com/fundraisers/my-research-on-the-world-stage-hong-kong-2015/x/6943667


 
 

Dear Friends of TAS,  
 
 
My name is Kate Okrasinski and I am eager to share with you my research ambitions and opportunity I 
have to shape the future of healthcare facilities. My ambitions, and expertise are anchored in taking pa-
tient centred care beyond just a value, but into practice. In my Masters Thesis, I developed a participatory 
research methodology to involve patients in the design research process, and capture their experiences in 
healthcare. I used the methodology to explore what patients in inpatient rehabilitation need and value in 
their healthcare environment.  
 
The findings were very insightful. Patients explained how the building could better support their relation-
ships with their children and their spouse while they were hospitalized (some up to a year). They dis-
cussed how important privacy and personal space was for rest and recovery.  Highlighting that they would 
rather have more social areas in the hospital than share their room with other patients. 
In light of the shifting healthcare system, and the aging of our current healthcare infrastructure, renova-
tions are needed.  As healthcare managers, facility managers, and architects consider what the future will 
bring; the needs and values of our patient populations should be prioritized.  
 
I am honoured to be invited to share my research and findings with some of the worlds leading decision 
makers in healthcare design at the World Congress in Design and Health in Hong Kong. This opportunity is 
the first step in launching my career as a healthcare design researcher forward. Making my passion as a 
patient advocate, that much more real.  
I appreciate your support and invite you to follow my journey  
  
Sincerely Kate Okrasinski   
- See more at:  

Jong talent 

https://life.indiegogo.com/fundraisers/my-research-on-the-world-stage-hong-kong-2015/x/6943667
http://www.tasbest.eu/my-research-on-the-world-stage-hong-kong-2015/#sthash.UPkoHxWO.dpufC:/Users/Rob-LT01/Documents/Albelli Fotoboeken


 

 

Contact 

Klik op ons logo om naar onze website te gaan                                        of stuur een E-mail bericht  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Volg ons op Linkedin                                                                          Volg ons op Facebook 
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Contactgegevens 

Molensteyn 3c, 3454 PT, De Meern 

085-27 34  717 

E-mail: info@tasbest.eu 

TAS 

 
Kortom, wat uw asbestprobleem ook mag zijn, stop hem bij ons in de TAS en wij ontlasten u hiervan.  

Put your asbestos problems in a bag and let us carry them, so you can find out we are  

PEOPLE WHO CARE, FOR PEOPLE WHO CARE 

 
 

Dan dit nog even 

TAS 

mailto:info@tasbest.eu

