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MIWA blijft asbesthoudende golfplaten ophalen aan huis
4 juli 2018

Vandaag zamelt afvalintercommunale MIWA exact 1 jaar asbestcementen
golfplaten in aan huis. Zowel de cijfers als de positieve commentaren tonen aan dat
deze extra service een succesverhaal is. Normaal ging dit project stopgezet worden
voor de zomer, maar dankzij subsidie van de OVAM gaat MIWA nog door.

Asbest, een wondermiddel
De productie en toepassing van asbest en asbesthoudende materialen in ons land mag dan al
wel sinds 1998 en 2001 verboden zijn, toch zijn er naar schatting in Vlaanderen nog
ongeveer 2,09 miljoen ton asbesthoudende materialen in en rondom onze woningen,
scholen, bedrijven en openbare gebouwen. Dat is veel.
Asbest werd in de jaren 60 tot eind jaren 90 beschouwd als een wondermiddel: makkelijk te
ontginnen, onbrandbaar, weersbestendig, makkelijk in gebruik en vooral ook goedkoop. Pas
tientallen jaren laten kwamen de gevaren voor gezondheid, omgeving en milieu aan het
licht.

Versneld afbouwbeleid
Een versneld afbouwbeleid drong zich op. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
(OVAM) stelt zich als doel om mits verscheidene projecten Vlaanderen asbestveilig te krijgen
tegen 2040. Eén van die projecten is de ophaling aan huis van asbestcementen golfplaten.
Waarom net die toepassing? In het Waasland zien we nog heel veel golfplaten liggen op
daken en stallen. Doorheen de jaren kunnen deze door externe weersfactoren en slijtage,
verweren. De losse vezels die dan vrijkomen, zijn schadelijk voor de gezondheid.

Ophaling blijkt een succes
Door asbestcementen golfplaten aan huis op te halen, hopen MIWA en de OVAM om de
drempel te verlagen om asbest te verwijderen. Het is namelijk niet voor iedereen evident om
dergelijke platen te vervoeren en ook de kost is voor sommigen een stoppende factor.
Op één jaar tijd zijn er 500 asbestplaatzakken verkocht en werd er 159,5 ton aan
asbesthoudende golfplaten opgehaald.
Nu is dus zeker het moment om golfplaten met asbest te verwijderen van de daken, stallen
en tuinhuizen. Tot wanneer dit project loopt, is nog niet gekend. “Zolang we subsidie krijgen
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van de OVAM, gaan we door. Die subsidie maakt het mogelijk om dit project voordelig en
dus laagdrempelig te houden.”, aldus communicatieverantwoordelijke bij MIWA, Sara De
Coster.
Gemeente
Sint-Gillis-Waas
Sint-Niklaas
Stekene
Temse
Waasmunster

Aantal verkochte
asbestplaatzakken
op 1 jaar
52
156
120
73
27

Praktisch
De asbestplaatzakken (3,10 m lang x 1,10 m breed x 0,30 m hoog) zijn beschikbaar in al de
recyclageparken van MIWA. De prijs van de zak bedraagt slechts € 30. Nadien maakt de
burger een afspraak via het gratis nummer 0800 98 003 en wordt de zak aan huis
opgehaald. Het transport en de verwerking wordt gesubsidieerd door de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).
Meedoen in 4 stappen
1. Surf naar www.miwa.be/asbest voor alle info en download het aanmeldingsformulier.
2. Ga naar je recyclagepark en koop een asbestplaatzak (een set met persoonlijke
beschermingsmiddelen: overall, handschoenen, P3-mondmasker krijg je gratis).
3. Bel naar het gratis nummer 0800 98 003 en maak een afspraak voor ophaling.
4. Haal je platen er met de nodige voorzichtigheid af (tips: zie www.miwa.be/asbest), vul je
zak volgens de instructies en bied je zak aan langs de straatkant.
Voorwaarden proefproject deelname:

Alleen voor particulieren, jeugd- en sportverenigingen

Alleen asbesthoudende golfplaten (geen leien of andere asbesttoepassingen)

Maximaal 50 m²



Alleen correct gevulde en gesloten asbestplaatzakken worden meegenomen. Vul de
zak maximaal tot aan de vullijn, anders zal de rits niet meer sluiten.

Herkenning & veiligheid
Hoe weet je nu of de golfplaten op jouw dak asbesthoudend zijn? Heb je golfplaten uit
asbestcement, maar je weet niet hoe je ze verwijdert zonder je gezondheid en omgeving te
schaden?
Lees zeker onze tips na op www.miwa.be/asbest
Ook mini asbestzakken en transparante plaatzakken
te koop.
In het kader van veiligheid en preventie biedt MIWA in al
haar recyclageparken ook mini asbestzakken (tot 50-60 kg)
en transparante asbestplaatzakken (2 tot 3 platen) aan. Het
is namelijk altijd aangewezen om asbesttoepassingen
verpakt te vervoeren en aan te bieden. Zo kunnen
asbestvezels niet verder verspreid worden.
Contact:
Sara De Coster
Communicatieverantwoordelijke
tel 03 780 68 51
gsm 0498 86 27 11
communicatie@miwa.be

