
Het zetten van een blaas in een asbestcementleiding: Verwijderen en afvoeren van asbest cementbuizen, met een kettingknijper:
Maak, voordat je de kettingknijper om de buis doet, de buis met een borstel en water goed nat

Afvoeren afval:

Verwijderen en afvoeren van asbestcementbuizen,  
door een mof stuk te slaan:
Maak voordat je de mof stukslaat, de buis met een borstel en water goed nat

Noteer op de zak waar 
het afval vandaan komt

Instructiekaart
Werken aan gasleidingen met asbestcement

Asbesthoudend afval moet altijd dubbel 

verpakt zijn. De buitenste zak moet een 

asbestlogo hebben zodat duidelijk is dat er 

asbest in zit.

De asbestcontainer moet goed afgesloten zijn 

met bijvoorbeeld een klep met slot of moet 

goed afgezet zijn met hekwerk er omheen.

Maak zo min 

mogelijk moffen  

of buizen stuk.  

De buizen kunnen 

door het uit de mof 

schuiven, één voor 

één verwijderd 

worden.



Werken met gasleidingen van asbestcement kan op een veilige manier.  

Het is belangrijk dat je de cursus hebt gevolgd waarin je geleerd hebt hoe  

je veilig kunt werken met asbestcement.

Werken aan gasleidingen met 
asbestcement

Met deze Instructiekaart kun je nog een keer 

nakijken hoe je veilig werkt met gasleidingen 

van asbestcement.

Aandachtspunten vóór het werk:
• Zet de werklocatie af met de juiste afzettings

materialen. Kijk hiervoor in de CROW 96 a / b

• Zet de werkplek rond de sleuf af met een lint 

of ketting. Een bord met de waarschuwing 

‘Asbestgevaar’ is niet nodig.

• Zorg dat je op de hoogte bent van de 

bodemkwaliteit voordat je gaat graven. 

Misschien zijn er extra maatregelen nodig.

Aandachtspunten tijdens het werk:
• Eten, drinken en roken doe je buiten het 

afgezette gebied. 

• Zorg dat je voldoende water binnen hand

bereik hebt 

Aankleden
Mouwen en pijpen van de overall over de (over)laarzen/handschoenen

Aanboren gasleiding:
Maak voordat je het zadel op de buis zet, de buis met een borstel en water goed schoon

of

Uitkleden
Maak je handschoenen schoon en maak je overall aan de buitenzijde nat

Herstellen van lekken met behulp van een reparatieklem:
Maak voordat je de reparatieklem op de buis zet, de buis met een borstel en water goed schoon

• Zorg voor folie en afvalzakken met en  

zonder asbestlogo.

• Bij onverwachte situaties of als je twijfelt, 

neem je contact op met je werkverantwoor

delijke (WVer).  

Aandachtspunten na het werk:
• De veiligheidslaarzen en helm mogen na 

goed schoonmaken met water weer  

opnieuw gebruikt worden.

• De wegwerpoverall en het filtrerend 

P3masker met ventiel mogen niet langer  

dan één werkdag worden gebruikt.  

Pak ook na een pauze of bij het uit en  

weer ingaan van het werkgebied, een  

nieuw masker. Overall en masker na het 

gebruik als asbesthoudend afval weggooien 

met het andere asbest houdende afval.

Kleed je aan en uit op de 

grens van het gemarkeerde 

gebied. Loop niet met je 

overall uit het gemarkeerde 

gebied om bijvoorbeeld iets 

te pakken of andersom; niet 

in je normale kleding het 

gemarkeerde gebied inlopen. 

Maak gebruik van een 

wegwerp overall type 5/6, een 

P3 filterend masker met 

ventiel, veiligheidslaarzen S5, 

neopreen werkhandschoenen 

en een veiligheidshelm (als je 

in de buurt van een graaf

machine of kraan werkt). Zorg 

dat je geen baardgroei hebt, 

hierdoor sluit het masker 

namelijk niet goed aan.

Trek je overall en eventueel 

overlaarzen tegelijk binnen

stebuiten uit.

Maak je laarzen goed schoon 

met water, zorg dat het profiel 

helemaal schoon is!


