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CONTACTGEGEVENS  
 

Opdrachtgever 

Bedrijf    :  Gemeente Noard East Fryslân 

Contactpersoon   : De heer F. Hylkema 

Adres    :  Postbus 13 

Postcode en plaats  : 9290 AA Dokkum 

Telefoon   : 06-25242378 

E-mail    : F.Hylkema@noardeast-fryslan.nl    

 

Opdrachtnemer 

Asbestinventarisatiebureau : ABF Asbestinventarisatie Bureau Friesland B.V.  

Contactpersoon   : Mevrouw T. Willekes 

Adres    :  Alde Buorren 19 

Postcode en plaats  :  8855 HR te Sexbierum  

Telefoon   :  0517-434274 

E-mail    :  info@abfbv.nl  

 

CLASSIFICATIE ONDERZOEK 
 

Reikwijdte van de asbestinventarisatie 

O het gehele gebouw of gehele object  

O   een gedeelte van het bouwwerk of een gedeelte van het object  

X  het bouwwerk of het object en het gebied rondom het bouwwerk of het object         

O   uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object  

 

Geschiktheid van het asbestinventarisatierapport 

O   niet geschikt voor asbestverwijdering, risico beoordeling noodzakelijk  

X geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudend 

 materiaal  

O  geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 

O  geschikt voor volledige renovatie of sloop  

 

 

mailto:F.Hylkema@noardeast-fryslan.nl
mailto:info@abfbv.nl
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In opdracht van Gemeente Noard East Fryslân is op 4 januari 2022 door ABF B.V. een 
asbestinventarisatie uitgevoerd in en aan het gemeentehuis, gelegen aan de Hegebeintumerdyk 2 te 
Ferwert.  
De opdracht betrof een onderzoek naar (direct waarneembaar) asbest, asbesthoudende objecten, 
asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructiedelen in en aan het 
gemeentehuis.  
De asbestinventarisatie is uitgevoerd conform geldende regelgeving.  
ABF B.V. is in het bezit van het procescertificaat met nummer 16267/5.2 uitgegeven door certificatie-
instelling TÜV Nederland QA B.V. 
 
Voor de asbestinventarisatie alsmede het asbestinventarisatierapport zijn uitsluitend de algemene 
leverings- en verkoopvoorwaarden van ABF B.V. van toepassing. 
 
Het asbestinventarisatierapport dient in kleur te worden uitgeprint. Dit in verband met de bron- 
en/of monsteraanduidingen welke in kleur zijn uitgevoerd. Het asbestinventarisatierapport is 3 jaar 
geldig vanaf de autorisatiedatum. 

1.2 Doel onderzoek 

Het pand betreft het voormalige gemeentehuis van Ferwerderadiel. Het pand bestaat uit het 
monumentale “Grietenijhuis” uit 1840 en het in 1986 aangebouwde linkerdeel. Het pand is in gebruik 
als dependance van gemeente Noard East Fryslân. 
 
De opdrachtgever is voornemens het gemeentehuis te verkopen. Voorafgaand aan de verkoop wil de 
opdrachtgever een beeld hebben van de asbesthoudende toepassingen in het gemeentehuis. 

   
De opdrachtgever heeft aangegeven het volledige gemeentehuis te willen laten inventariseren.  
De asbestinventarisatie en het asbestinventarisatierapport hebben als doel een overzicht te krijgen 
van het aanwezige asbest in en aan het gemeentehuis. Hierbij worden van de asbestverdachte 
materialen monsters genomen en vervolgens door een daartoe geaccrediteerd laboratorium 
onderzocht op de aanwezigheid van asbest. 

1.3 Versiebeheer 

Wanneer er een actualisatie, een aanvullend onderzoek of een aanpassing aan de rapportage wordt 
uitgevoerd, volgt er een opvolgversie van het asbestinventarisatierapport. Enkel bij een actualisatie 
van de volledige reikwijdte volgt een volledig nieuw versienummer. Wanneer niet de volledige 
reikwijdte opnieuw is onderzocht, blijft de geldigheidsdatum van het rapport ongewijzigd. 
Oude versies van het asbestinventarisatierapport komen te vervallen. 
 

versie autorisatiedatum geldigheidsdatum type onderzoek 

1 7 januari 2022 7 januari 2025 asbestinventarisatie 

Tabel 1: versies en autorisatiedata 
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2 SAMENVATTING 
 
De reikwijdte van de asbestinventarisatie betreft het gemeentehuis en de directe omgeving.  
Het asbestinventarisatierapport is geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het genoemde 
asbesthoudend materiaal. 
 
In en aan het gemeentehuis, gelegen aan de Hegebeintumerdyk 2 te Ferwert zijn door de 
inspecteur(s) 3 asbestverdachte materialen aangetroffen en bemonsterd. Na analyse bleek 1 van de 3 
materiaalmonsters asbesthoudend te zijn. 
 
Er is binnen de reikwijdte van de asbestinventarisatie 1 asbesthoudende bron aangetroffen.  
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3 STAPPENPLAN ONDERZOEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Deskresearch en interview 

Voordat er gestart wordt met het onderzoek op locatie wordt er deskresearch uitgevoerd. Doel van 
het deskresearch is om vooraf asbestverdachte materialen/objecten/locaties in kaart te brengen.  
Dit gebeurt aan de hand van tekeningen/gegevens/documenten die voorhanden zijn. Onderstaande 
tekeningen/gegevens/documenten zijn beschikbaar en van toepassing: 
  

tekeningen gegevens/documenten 

✓ plattegronden: “GEMEENTEWERKEN 
FERWERDERADEEL, vluchtplan gemeentehuis”, 
d.d. 01-11-1995 

 (voormalige) asbestinventarisatierapporten 
 

 gevelaanzichten   vrijgaven 

 doorsneden   bestek 

 details  bestektekening 

 constructietekeningen  foto’s 

 installatietekeningen  overige; schetsen/aanzicht Google Street View etc. 

Tabel 2: beschikbaar gestelde tekeningen/gegevens/documenten 
 
  

Onderzoek op locatie 

Monstername op locatie 

Analyse monsters 
 

Indeling risicoklasse 
 

Asbest 
inventarisatierapport 

Deskresearch, interview 
en aanmaken LAVS 
 

Invoeren en oplevering 
LAVS 
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Naast het opvragen en beoordelen van tekeningen/gegevens/documenten is er door de inspecteur(s) 
een interview afgenomen met de contactpersoon en de bode. Doel van het interview is om meer te 
weten te komen over de levensloop van het bouwwerk, denk hierbij aan eventueel uitgevoerde 
renovaties, restauraties en verbouwingen. En asbestverdachte materialen/objecten/ locaties die 
bekend zijn bij de contactpersoon of de bode. 
 
Na beoordeling van de beschikbare tekeningen/gegevens/documenten en/of het afgenomen 
interview zijn er geen asbestverdachte materialen/objecten/locaties en/of asbestbronnen bekend. 

3.2 Onderzoek op locatie  

Het onderzoek op locatie heeft plaatsgevonden op 4 januari 2022. Gedurende het onderzoek was het 
gemeentehuis vrij toegankelijk. Het gemeentehuis was deels in gebruik. Zie conclusie van deze 
rapportage voor eventuele uitsluitingen van het onderzoek. Het gemeentehuis is door de 
inspecteur(s) systematisch onderzocht op asbestverdachte materialen. Van alle asbestverdachte 
materialen zijn registraties gemaakt.  
De reikwijdte van het onderzoek omhelst de benoemde bouwdelen en de directe omgeving. In een 
buitensituatie, te allen tijde tenminste 5 meter buiten een potentiële asbestbron. 

3.3 Monstername op locatie 

Door de daartoe bevoegde inspecteur(s) zijn de asbestverdachte materialen bemonsterd. 
Monstername heeft plaatsgevonden onder beheerste omstandigheden. Tijdens de monstername is 
gebruik gemaakt van bronmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. De asbestverdachte 
materiaal- en/of kleefmonsters zijn vervolgens luchtdicht verpakt en voorzien van de nodige 
identificatie. Van materialen waarin het asbest niet homogeen aanwezig is, worden meerdere 
monsters genomen. 

3.4 Analyse asbestverdachte materiaal- en/of kleefmonsters 

De asbestverdachte materiaal- en/of kleefmonsters zijn opgehaald door Eurofins Omegam B.V. De 
door ABF B.V. aangeleverde materiaal- en/of kleefmonsters zijn door middel van 
polarisatiemicroscopie (conform NEN 5896) en/of SEM/RMA microscopie (conform NEN 2991) 
onderzocht. Eurofins Omegam B.V. is RvA Test geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. 
Resultaten van de monsters zijn in het analyserapport weergegeven. 

3.5 Asbestinventarisatierapport  

Onderzoeks- en analyseresultaten zijn vervolgens in dit asbestinventarisatierapport samengevat. In 
de rapportage zijn asbesthoudende materialen/objecten, bijbehorende locatie(s), hoeveelheid, 
bevestiging en indien van toepassing bemonsterd niet-asbesthoudend materiaal samengevat. 
Vervolgens zijn van iedere asbestbron foto’s in de rapportage opgenomen. In de bijgevoegde 
tekeningen zijn de locaties van de asbestbronnen weergegeven. Tevens is het analyserapport als 
bijlage toegevoegd.  

3.6 Landelijk asbest volgsysteem (LAVS) 

Het LAVS is een webportaal waarin informatie over het proces van asbestinventarisatie, 
asbestverwijdering, eindbeoordeling en afvoer van asbest wordt ingevoerd en opgeslagen. Na het 
uitvoeren van de asbestinventarisatie verwerkt ABF B.V. de resultaten in het LAVS.  
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4 TOELICHTING RISICOKLASSEN   

4.1 Risicogerichte classificatie 

Ten behoeve van het nemen van maatregelen tijdens het verwijderen van asbesthoudende 
materialen/objecten is in dit asbestinventarisatierapport door ABF B.V. per asbestbron aangegeven in 
welke risicoklasse de asbestbron is ingedeeld. Hierbij zijn wij ervan uitgegaan dat ABF B.V. niet kan 
garanderen dat de grenswaarde tijdens het verwijderen van het materiaal/object niet overschreden 
zal worden.  
 
Per 1 januari 2017 is het nieuwe Arbeidsomstandighedenbesluit ingegaan. De grenswaarden voor 
zowel serpentijn als amfibool asbest betreffen 2.000 vezels per m3. De risicoklassen zijn 1, 2 en 2A.  

4.2 Risicoklasse 1 

Onder risicoklasse 1 vallen alle bronnen die bij verwijdering onder de verwachte 
asbestvezelconcentratie van 2.000 vezels per m3 blijven.  
 
Voorbeelden risicoklasse 1: 

▪ losstaande asbesthoudende objecten in een gebouw (bijvoorbeeld bloembakken) die geen 
tekenen van aantasting vertonen. 

▪ deuren, voorzien van opgelegde hechtgebonden asbesthoudende beplating in goede staat, die 
in zijn geheel uit de scharnieren kunnen worden getild. 

▪ asbesthoudende schaamschotten die kunnen worden verwijderd door het demonteren van het 
materiaal waarmee ze aan de muur zijn bevestigd. 

4.3 Risicoklasse 2 

Onder risicoklasse 2 vallen asbesthoudende bronnen waarin alleen serpentijn asbest is verwerkt en 
waar bij de verwijdering een verwachte asbestvezelconcentratie ontstaat van meer dan 2.000 vezels 
per m3. Vrijgave mag conform de NEN 2990 met Fase-contrast microscopie.  

4.4 Risicoklasse 2A 

Onder risicoklasse 2A vallen asbesthoudende bronnen waarin amfibool asbest is verwerkt en waar bij 
de verwijdering een verwachte asbestvezelconcentratie ontstaat van meer dan 2.000 vezels per m3.  
Vrijgave dient conform de NEN 2990 met Scanning Elektronen Microscopie en kleefmonsters 
uitgevoerd te worden. Betreffende de vrijgave gelden er enkele uitzonderingen. 
 
 
ABF B.V. adviseert alle asbesthoudende materialen, ook bronnen vallend onder risicoklasse 1, door 
een proces gecertificeerd bedrijf te laten verwijderen. 
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5 RESULTAAT ONDERZOEK 

5.1 Asbesthoudende bronnen 

bron omschrijving locatie bevestiging hoeveelheid 
 

hecht 
geb. 

foto risico 
klasse 

analyse 

1 
(M3) 
 

golfplaat ketelruimte ingestort ca. 2,5 m2 ja 1, 2,  
3, 4 

2 10-15% 
Chrysotiel 

Tabel 3: asbesthoudende bronnen 

 
M  = materiaalmonster 

5.2 Bemonsterd niet-asbesthoudend materiaal 

monster 
code 

omschrijving locatie foto asbestvrij kenmerk 
analyserapport 

M1 
 

plaatmateriaal begane grond en 1e verdieping A/B/C/D ja 1294156 

M2 
 

plaatmateriaal zolder E/F ja 1294156 

Tabel 4: bemonsterd niet-asbesthoudend materiaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A B 

C D 
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Het hiervoor beschreven materiaal betreft materiaal wat tijdens het onderzoek asbestverdacht was 
maar waarvan de analyse heeft uitgewezen dat het materiaal niet asbesthoudend is. 

5.3 Saneringsadvies 

Zie SMA-rt. 

bron omschrijving binnensanering  
 

buitensanering 

1 

 

golfplaat klasse 2 - 

Tabel 5: saneringsadvies 

5.4 Reeds verwijderde asbesthoudende bronnen 

bron omschrijving locatie bevestiging hoeveelheid 
 

hecht 
geb. 

risico 
klasse 

analyse 

- - - - - - - - 

Tabel 6: reeds verwijderde asbesthoudende bronnen 

E F 
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6 CONCLUSIE 
 
Vanuit het deskresearch zijn er geen asbestverdachte materialen/objecten/locaties bekend.  
 
Tijdens het veldwerk zijn door de inspecteur(s) 3 asbestverdachte materialen aangetroffen en 
bemonsterd. Na analyse bleek 1 van de 3 materiaalmonsters asbesthoudend te zijn. 
 
Tijdens de asbestinventarisatie is er 1 asbesthoudende bron aangetroffen, zie tabel 3. 
 

bron omschrijving locatie bevestiging hoeveelheid 
 

hecht 
geb. 

foto risico 
klasse 

analyse 

1 
(M3) 
 

golfplaat ketelruimte ingestort ca. 2,5 m2 ja 1, 2,  
3, 4 

2 10-15% 
Chrysotiel 

Tabel 3: asbesthoudende bronnen 

Ondanks dat de asbestinventarisatie systematisch en door gekwalificeerd personeel is uitgevoerd kan 
ABF B.V. niet garanderen dat er tijdens renovatie-, restauratie- of sloopwerkzaamheden geen 
(overige) asbesthoudende materialen/objecten/locaties worden aangetroffen. 

6.1 Uitsluitingen 

Onderstaande ruimte(n) en/of constructiedeel/constructiedelen zijn niet onderzocht binnen de 
reikwijdte van de asbestinventarisatie. 
 

uitsluitingen reden uitsluiting 

spouwruimte niet toegankelijk/niet zichtbaar zonder (zwaar) destructief onderzoek 
 

kit achter beglazing branddeuren 
 

niet toegankelijk/niet zichtbaar zonder (zwaar) destructief onderzoek 

riolering oude deel 
 

niet toegankelijk/niet zichtbaar zonder (zwaar) destructief onderzoek 

lijmlagen achter wandtegels 
 

niet toegankelijk/niet zichtbaar zonder (zwaar) destructief onderzoek 

flenspakkingen ketelruimte 
 

ingepakt met isolatie/niet zichtbaar zonder (zwaar) destructief onderzoek 

Tabel 7: uitsluitingen 
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7 OVERZICHT PER ASBESTBRON 
 

bron: 1 foto: 1, 2, 3, 4 materiaal: golfplaat  

bevestiging ingestort 

hoeveelheid totaal ca. 2,5 m2 

monstercode M3 

soort asbest Chrysotiel  

percentage asbest 10-15% 

analyserapport 1294156 

gebondenheid hechtgebonden 

beschadiging  niet 

verwering niet 

risicoklasse 2 

bereikbaarheid slecht 

buiten-/binnen sanering binnen 

locatie ketelruimte 

opmerkingen 

De bron betreft golfplaat, toegepast als opstort voor de betonplaat, waar voormalig de 
verwarmingsketel op heeft gestaan. 
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8 TEKENINGEN 
  

LEGENDA 

 bron 1 golfplaat 

 
M1; plaatmateriaal,  
niet asbesthoudend 

 M2; plaatmateriaal,  
niet asbesthoudend 

PLATTEGROND 

 

De tekening is indicatief. 

Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.  

 

BEGANE GROND

VERDIEPING(EN)
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9 ANALYSERAPPORT 
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10 SMA-RT 
 
SMA-rt versie 2.4 staat voor stoffenmanager asbest en is een bron gerelateerde output van de 
risicoklasse bepaling. In de afgelopen jaren zijn bij veel asbestverwijderingswerken de vrijkomende 
asbestvezels gemeten door TNO. Uitkomsten van de metingen zijn vastgelegd in een door TNO 
opgesteld databestand.  
 
Wanneer men gebruik maakt van deze data dan is, wanneer de invoergegevens bekend zijn, voor 
bijna alle gevallen een voorspelling te maken van de vrijkomende asbestvezels bij de verwijdering en 
dus de risicoklasse.  
 
Deze invoergegevens zijn o.a. de soort asbest en het soort materiaal waarin het asbest is verwerkt, 
de hoeveelheid, de wijze van bevestiging, de mate van hechtgebondenheid, de staat waarin het 
materiaal zich bevindt, of het een binnen- of buitensituatie betreft, etc.  
 
Na invoering van de bovenstaande bron eigenschappen bepaald SMA-rt de risicoklasse waarin de 
bron gesaneerd moet worden.  
 
Zie bijlage(n).  
 



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 07 januari 2022 om 14h48 (2062867)

ABF Asbestinventarisatie Bureau Friesland B.V. SCA-code: 01-D010023.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010023.01-
ABF221003].

Identificatie
Adres Hegebeintumerdyk 2, Ferwert
Projectcode ABF221003
Projectnaam Hegebeintumerdyk 2 te Ferwert
Broncode Bron 1
Bronnaam Golfplaat

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2,5 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 1294156

Situatie
Bevestiging Ingestort in beton of cement
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 12112021 (ingangsdatum 12-11-2021)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(2062867)


