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1 Resultaten 

1.1 Staalname brokstukken vezelcementen dakbedekking  

Analyse van de genomen stalen door het erkende labo1, wijst uit dat : 

• 4 van 4 geanalyseerde stalen asbest bevatten  

o MM01 t/m MM04 uit rapport nr. A00001726.1  

o Analyserapport opgenomen in bijlage 1  

 

1.2 Visuele inspectie ter bepaling van de contaminatieperimeter(s)  
 

De contaminatieperimeters kunnen als volgt worden ingedeeld : 

a. Ernstige vervuiling – perimeter 1:   Duidelijk zichtbare asbestresten: > 10 deeltjes per m² 

b. Matige vervuiling – perimeter 2:   Zichtbare asbestresten :   1 tot 10 deeltjes per m² 

c. Lichte vervuiling – perimeter 3:   Zichtbare asbestresten sporadisch aangetroffen < 1 deeltje per 1 m² 

Het plan met weergave van de contaminatieperimeter(s) is opgenomen in bijlage 2. 

De foto’s ter staving van het dossier zijn opgenomen in bijlage 3. 

 

1.3 Staalname (kleefstalen) op kritieke plaatsen  

Analyse van de genomen stalen door het erkende labo1, wijst uit dat : 

• 0 van 3 geanalyseerde kleefstalen asbest bevatten  

o Analyserapport nr. A00001726.1 opgenomen in bijlage 1  

o  

1.4 Adviesverlening ter beperking van vezelverspreiding naar derden & 
bewoner(s) 

a) Reeds genomen veiligheidsmaatregelen op datum van inspectie: 

• Bevochtigen van neergekomen dakbedekking (golfplaten), tijdens bluswerken. 

• Uitzetten veiligheidsperimeter (afbakenen rijbaan). 

 

b) Te nemen veiligheidsmaatregelen tov derden 

• Verplicht gebruik van PBM’s bij betreding van perceel brandhaard (gelaatsmasker met P3-

filter, stofdichte overal type 5/6, laarzen/overschoenen, handschoenen). 

• Afbakenen van de toegang tot perceel brandhaard  

 

1 door de FOD WASO erkend voor asbestidentificatie in materialen  
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c) Tussentijdse opvolging en controle 

De contaminatieperimeters dienen in afwachting van sanering op geregelde tijdstippen te worden 

gecontroleerd (periodiciteit te bepalen, rekening houdend met wijzigingen in (weers)omstandigheden 

(wind, zwaar verkeer, andere activiteiten,…).  

Voornamelijk sterke wind, of luchtverplaatsingen kunnen ervoor zorgen dat stof, flinters en stukken 

migreren, en grotere oppervlaktes contamineren dan initieel het geval was.  In functie van de 

vaststellingen moeten de contaminatieperimeters aangepast worden, of dienen bijkomende 

maatregelen genomen te worden (instellen veiligheidsperimeter, correctieve acties,… ). 

 

1.5 Uitvoeren van luchtmeting ter bepaling van vezelconcentratie in de lucht 

Er werden geen luchtmeting uitgevoerd ter bepaling van de vezelconcentratie in de lucht.   
 

1.6 (Bijstand bij) informatieverstrekking naar betrokken buurtbewoners 

Dit werd tijdens de rondgang aan de betrokken bewoners persoonlijk gecommuniceerd. 
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1.7 Saneringsadvies 

 

1.7.1 maatregelen op korte termijn voor wat betreft perceel van de brandhaard: 

 

Maatregelen voor perceel van de brandhaard en aanpalende bedrijventerreinen: 

Maatregelen : Bijkomende inspectie ter bepaling van 

de contaminatieperimeters (zie plan) : 

Uitvoering : Asbestdeskundige  

Opmerking :Tijdens de inspectie van 29/7werd enkel 

het openbaar domein en de mogelijk betrokken 

(particuliere) percelen onderzocht en besproken in dit 

inspectierapport. 

Het perceel van de brandhaard en aanpalende 

bedrijventerreinen werden tijdens deze inspectieronde 

niet nader onderzocht en beoordeeld (enkel de 

oprijlaan naar de bedrijvenunits. 
 

 

1.7.2 maatregelen op korte termijn voor wat betreft openbaar domein/openbare weg : 

 

Maatregelen voor openbaar domein/openbare weg 

Maatregelen : sanering/schoonmaak/opkuis 

Uitvoering : gespecialiseerde firma  

Behandelingswijze : handpicking – stofzuigen / 

zuigwagen 

Te behandelen delen :  

• Straat 

• Parkeerstrook 

• Fiets-/voetpad 

• Bermen en beplanting  

In de volgende straten werd neerslag vastgesteld (zie plan contaminatieperimeter, bijlage 2a):  

• Trakelweg (thv betrokken brandperceel) 

• Guido Gezellelaan n°28 t/m n°36 

• Zonnebloemstraat van Guido Gezellelaan tot n° 43 

• Hortensiastraat vanaf n°7 tot kruispunt met Deken De Saegherplein 

• Deken De Saegherplein (beide kanten van de kerk) 

• Seringenstraat (enkel op kruispunt met Deken De Saegherplein) 

• Azalealaan (kruispunt met Deken De Saegherplein, tussen Seringenstraat en Hortensiastraat) 

• Azalealaan (kruispunt Leliestraat en Begoniastraat) tot Rumbeeksesteenweg 

• Leliestraat (vanaf kruispunt Azalealaan) tot n°54 

• Begoniastraat (enkel op kruispunt met Deken De Saegherplein) 
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1.7.3 maatregelen op korte termijn voor wat betreft naastgelegen (betrokken) percelen: 

 

Maatregelen voor ALLE percelen binnen de contaminatieperimeter: 

Maatregelen : sanering/schoonmaak/opkuis 

Uitvoering : gespecialiseerde firma  

Behandelingswijze : handpicking – stofzuigen – zuigwagen - afgraven  

Te behandelen delen :  

• Handpicking van brokstukken/flinters op 

o Gazon 

o Tussen platen 

Wanneer brokstukken in de planten moeilijk bereikbaar zijn worden deze eerst gesnoeid 

om restanten te kunnen verwijderen (best in overleg met eigenaar). 

o Tussen grind en andere fijne bodembedekkers (oa schors). 

(wanneer handpicking niet afdoende blijkt om alle zichtbare resten te verwijderen kan een 

plaatselijke verwijdering van de toplaag nodig zijn). 

• Stofzuigen van verharding 

o Opritten 

o Terrassen 

o Tuinpaden  

• Stofzuigen of reinigen met vochtige doeken van 

o Tuinmeubelen 

o Speeltoestellen/trampolines 

o Daken : 

▪ zowel hellende als platte daken 

▪ ook de dakgoten worden gereinigd 

▪ ook daken van tuinhuisjes 

• Leegzuigen van 

o Vrijstaande watervaten (met opening aan bovenzijde 

o Vijvers  

• Opmerking : wanneer de weersomstandigheden wijzigen (regenweer) zal de aanwezige neerslag 

op de daken en in de dakgoten afvloeien naar de riolering of wateropvangputten. 

In dit laatste geval worden deze putten leeggezogen. 

 

Bijkomende percelen (private tuinen) worden nog onderzocht om de betrokken percelen verder binnen 

de perimeter exacter te kunnen bepalen. 
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1.7.4 maatregelen op korte termijn voor wat betreft perceel spoorweg: 

 

Maatregelen voor perceel van de spoorweg en spoorwegberm: 

Maatregelen : // : 

Uitvoering : //  

Opmerking : Geen inspectie mogelijk langs de 

spoorweg. Een deel van de sporweg valt binnen de 

contaminatieperimeter. Door passage van de treinen is 

een verspreiding (buiten de ingetekende perimeter) 

mogelijk. 

LET OP : indien schoonmaak/opkuis wordt overwogen 

is dit niet mogelijk zonder treinverkeer stil te leggen. 
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1.7.5 Bijlage 1 : Analyserapporten 

Analyserapport monstername inspectieronde 
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Bijlage 2 :  Plannen  

Bijlage 2a :  Plan met weergave contaminatieperimeters  

 

Waarbij :  

 
brandhaard 

 delen die BINNEN de contaminatieperimeter vallen - duidelijk zichtbare asbestresten: > 10 deeltjes per m² op perceel 
van de brandhaard (niet nader onderzocht) 

 delen die BINNEN de contaminatieperimeter vallen - zichtbare asbestresten :  1 tot 10 deeltjes per m² 

 delen die BINNEN de contaminatieperimeter vallen - sporadisch asbestresten aangetroffen (< 1 deeltje per 1 m²) 

 

Locatie waarbij één enkel deeltje neerslag werd aangetroffen (dit werd tijdens de inspectie meteen verwijderd). 
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Bijlage 2b :  Plan met monsternamelocaties 

 

Waarbij :  

 
brandhaard 

 Monstername asbesthoudende neerslag of stofafzetting via kleefmonster 

 Monstername NET asbesthoudende neerslag of stofafzetting via kleefmonster 
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Bijlage 2c : Inspectie volgens eerste inspectieperimeter 

 

Waarbij :  

 
Bezocht perceel MET vaststelling van visuele asbestneerslag 

 
Eigenaar/bewoner niet thuis op moment van plaatsbezoek. Perceel valt echter duidelijk binnen de 
contaminatieperimeter waar sanering/opkuis aan de orde is. 

  
Bezocht perceel ZONDER vaststelling van visuele asbestneerslag 

 Eigenaar/bewoner niet thuis op moment van plaatsbezoek. Perceel valt (nog) niet toe te wijzen aan een 
contaminatieperimeter waar sanering/opkuis aan de orde is. Bijkomend plaatsbezoek is aangewezen. 
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Bijlage 2d : Inspectie van enkele percelen volgens binnengekomen vragen 

 

Waarbij :  

 
Bezocht perceel MET vaststelling van visuele asbestneerslag 

  
Bezocht perceel ZONDER vaststelling van visuele asbestneerslag 

 Eigenaar/bewoner niet thuis op moment van plaatsbezoek. 
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Bijlage 3 :  Fotoreportage per bezocht perceel/straat 

Perceel brandhaard en aanpalende bedrijventerreinen – buiten inspectiegebied  

Het perceel van de brandhaard en de aanpalende bedrijventerreinen werden niet nader bekeken. Deze percelen vallen 

buiten het inspectiegebied binnen deze opdracht. 

Enkel de bestrating van het bedrijventerrein achteraan het brandperceel werd opgenomen in de contaminatieperimeter 

van de openbare weg en privétuinen. 

 

   

 

 

 

Conclusie : Zichtbare neerslag van flinters aangetroffen – asbest waargenomen 

 

Maatregel : • Inspectie ter bepaling van de contaminatieperimeters en aanbevelingen voor deze 

percelen. 
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Opmerking :  

• Restanten op naastgelegen terrein (oa op de zandbergen en watertanks achteraan). 
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• Daken van bedrijventerrein werden niet bezocht. 

    

   

 

• Bij de inspectie van de bestrating van het bedrijventerrein heeft de eigenaar van unit 13 aangegeven dat de 

dakkoepel openstond tijdens de brand waardoor asbestresten in de unit zijn terechtgekomen (dit werd vastgesteld, 

niet nader onderzocht. 
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• Bij de inspectie van de bestrating van het bedrijventerrein werd visuele neerslag waargenomen bij de bovenste 

Units (zie onderstaand plan). 
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Spoorweg –perimeter 3 

Het openbaar domein (wegen) werden nagekeken op aanwezigheid van visueel waarneembare neerslag, afkomstig 

van de asbesthoudende dakbekleding. 

 

 

Conclusie : Geen inspectie mogelijk langs de spoorweg. Een deel van de sporweg valt binnen de 

contaminatieperimeter. Door passage van de treinen is een verspreiding (buiten de ingetekende perimeter) 

mogelijk. 

LET OP : indien schoonmaak/opkuis wordt overwogen is dit niet mogelijk zonder treinverkeer stil te leggen.  
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Openbare weg –perimeter 3 

Het openbaar domein (wegen) werden nagekeken op aanwezigheid van visueel waarneembare neerslag, afkomstig 

van de asbesthoudende dakbekleding. 

In de volgende straten werd neerslag vastgesteld :  

• Trakelweg (thv betrokken brandperceel) 

• Guido Gezellelaan n°28 t/m n°36 

• Zonnebloemstraat van Guido Gezellelaan tot n° 43 

• Hortensiastraat vanaf n°7 tot kruispunt met Deken De Saegherplein 

• Deken De Saegherplein (beide kanten van de kerk) 

• Seringenstraat (enkel op kruispunt met Deken De Saegherplein) 

• Azalealaan (kruispunt met Deken De Saegherplein, tussen Seringenstraat en Hortensiastraat) 

• Azalealaan (kruispunt Leliestraat en Begoniastraat) tot Rumbeeksesteenweg 

• Leliestraat (vanaf kruispunt Azalealaan) tot n°54 

• Begoniastraat (enkel op kruispunt met Deken De Saegherplein) 

 

    

   

MM01, neerslag/brokstuk Trakelweg (asbest aangetroffen)  
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Conclusie : Zichtbare neerslag van flinters aangetroffen – asbest waargenomen 

 

   

MM04, neerslag/brokstuk voetpad Rumbeeksesteenweg (thv tankstation) (asbest aangetroffen)  
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Perceel Guido Gezellelaan 27 - perimeter 3 

  

  

 

Conclusie : Zichtbare neerslag van flinters aangetroffen – asbest waargenomen 

 

 

Perceel Guido Gezellelaan Braakliggend terrein tussen n°28 en n°31- perimeter 3 

   

MM02, neerslag/brokstuk braakliggend perceel (asbest aangetroffen)  

 

Conclusie : Zichtbare neerslag van flinters aangetroffen – asbest waargenomen 

 

Perceel Guido Gezellelaan 31 - perimeter 3 
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Conclusie : Zichtbare neerslag van flinters aangetroffen – asbest waargenomen 

 

Perceel Guido Gezellelaan 33 - perimeter 3 
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Conclusie : Zichtbare neerslag van flinters aangetroffen – asbest waargenomen 

 

 

Perceel Guido Gezellelaan 36 - perimeter 3 

    

    

   

 

Conclusie : Zichtbare neerslag van flinters aangetroffen – asbest waargenomen 
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Percelen Zonnebloemstraat 43 - perimeter 3 

    

    

    

  

 

Conclusie : Zichtbare neerslag van flinters aangetroffen – asbest waargenomen 

 

Percelen Zonnebloemstraat 45 - perimeter 3 
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Conclusie : Zichtbare neerslag van flinters aangetroffen – asbest waargenomen 

 

Percelen Zonnebloemstraat 47 - perimeter 3 
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Conclusie : Zichtbare neerslag van flinters aangetroffen – asbest waargenomen 
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Percelen Hortensiastraat n°7- perimeter 3 
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Conclusie : Zichtbare neerslag van flinters aangetroffen – asbest waargenomen 

 

  

KM03, venstertablet in veranda (binnen) (geen asbest aangetroffen)  
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Percelen Leliestraat n°57- perimeter 3 

    

   

MM03, neerslag/brokstuk gazon (asbest aangetroffen)  

 

Conclusie : Zichtbare neerslag van flinters aangetroffen – asbest waargenomen 
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Percelen Guido Gezellelaan 21- valt buiten contaminatieperimeter  

   

 

  

KM02, Tuintafel (geen asbest aangetroffen)  

 

Conclusie : Geen zichtbare neerslag van flinters aangetroffen – geen asbest waargenomen 

 

 

Percelen Leliestraat 55- valt buiten contaminatieperimeter  

    

 

Conclusie : Geen zichtbare neerslag van flinters aangetroffen – geen asbest waargenomen 
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Speeltuin Madeliefjesplein- valt buiten contaminatieperimeter  

    

   

KM01, Speeltoestel speeltuin (geen asbest aangetroffen)  

 

Conclusie : Geen zichtbare neerslag van flinters aangetroffen – geen asbest waargenomen 


