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3. Beschrijvend gedeelte
3.1. Administratieve gegevens
Projectcode

2019D174

Nummer wettelijk depot

Niet van toepassing

Naam en

Condor Archaeological Research bvba

erkenningsnummer

(OE/ERK/Archeoloog/2016/0107),

erkend archeoloog

Bedrijfsstraat 10, 3500 HASSELT

Provincie

Limburg

Gemeente

Hasselt

Deelgemeente

Runkst

Plaats

Runkstersteenweg

Toponiem

/

Bounding Box

X: 217081.72

Y: 179914.10

X: 217240.56

Y: 180007.75

Kadastrale gegevens

Gemeente: Hasselt Afdeling: 6 Sectie: F Nrs.: 263m21,
263f21, 263x21,

Kaartblad

/

Kadasterkaart
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Topografische kaart

Datum uitvoering

12/04/2018 tot en met 04-05-2019

Thesaurus

Bureauonderzoek, eolische processen, mariene processen

3.2. Verstoorde zones
Vandaag de dag ligt binnen het centrale en oostelijke deel van het plangebied een
ontmoetingscentrum met bijhorende jeugdlokalen en feestzaal, het westelijke deel
bestaat uit een park. Binnen het park zijn geen verstoringen gekend. Het centrale
gebouw is een jeugdlokaal dat niet onderkelderd is. De constructie is gefundeerd op
een vloerplaat met ter plaatse van de muren een funderingssleuf die vorstvrij is
aangezet. Er moet bijgevolg worden uitgegaan van een verstoring van circa 70 cm
beneden het huidige maaiveldniveau. Binnen het oostelijke deel licht het parociale
centrum en de bijhorende feestzaal die dateert ui 1933. In 1977 werd de feestzaal
uitgebreid en verbouwd. De feestzaal is 18 op 9 m groot. Ten noorden en oosten van
de feestzaal zijn de bergingen, keuken, toiletten en vergaderzaal gelegen. Het
merendeel van het gebouw is gefundeerd op vloerplaat die voorzien is van
funderingsleuven die vorstvrij zijn aangezet. Onder het podium zou een kelder zijn
gesitueerd. Deze is langs buiten toegankelijk (afbeelding 2). De kelder zou enkel de
oppervlakte van het podium beslaan (+/- 12 m²) en zou 1.26 m diep zijn (afbeelding 3).
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Afbeelding 1: Inplantingsplan van de bestaande toestand (bron: Hippo architecten bvba).
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Afbeelding 2: Originele bouwtekening uit 1976 (bron: architect P. Stevens).

Afbeelding 3: Snedes van de feestzaal op tekeningen uit 1976 (bron: architect P. Stevens).
In 1964 werd aan de westzijde van het ontmoetingscentrum een jeugdhuis gebouwd.
Dit jeugdhuis werd volledig op vloerplaat gebouwd, waarbij onder de muren
funderingsleuven werden voorzien die vorstvrij werden aangezet.
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Afbeelding 4: Bouwtekeningen uit 1964 van het achterliggende jeugdhuis (bron: architect G.
Gouderts).
Tussen de gebouwen is verharding gelegen in de vorm van asfalt. De exacte
verstoringsdiepte is niet gekend, maar rekening houdende met een onderfundering
10
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moet gedacht worden aan een verstoringsdiepte tussen 30 en 50 cm. Aan de voorzijde
van het ontmoetingscentrum is een mazouttank gelegen, de exacte inhoud en
bijhorende verstoringsoppervlakte is niet gekend.

3.3. Archeologische voorkennis
Binnen het plangebied en de onmiddellijke omgeving zijn er geen archeologische
onderzoeken gekend.

3.4. Onderzoeksopdracht
Dit archeologisch bureauonderzoek omvat het afbakenen en beschrijven van het
onderzoeksgebied, het verwerven van informatie over de landschappelijke opbouw en
de reeds bekende archeologische en/of historische waarden. Het heeft tot doel een
gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen voor deze locatie. Alsook,
indien mogelijk, eveneens een eerste indruk geven van de kwaliteit (gaafheid en
conservering), aard, datering, omvang en diepteligging van de eventuele aanwezige
archeologische vindplaatsen.
De volgende onderzoeksvragen worden vooropgesteld:
- Wat is het archeologisch potentieel binnen de grenzen van het plangebied.
- Wat is de impact van de geplande werken?
- Is een vervolgonderzoek noodzakelijk?

3.5. Randvoorwaarden
Er zijn geen randvoorwaarden van toepassing voor dit plangebied.

3.6. Geplande werken
In eerste instantie worden de jeugdlokalen die in het centrale deel van het plangebied
liggen gesloopt. De voetprint van het nieuwe gebouw ligt namelijk deels binnen de
contouren van de bestaande jeugdlokalen.
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Het nieuw te bouwen ontmoetingscentrum wordt centraal oostelijk binnen het
plangebied gesitueerd. Het ontmoetingscentrum zal 772 m² groot worden (afbeelding 5).
Het gebouw wordt gefundeerd op een gewapende betondek van 30 cm dikte die ter
plaatse van de buitenmuren voorzien zijn van een funderingssleuven die vorstvrij
worden aangezet (minimaal 80 cm). De afvoeren van de keuken, toog, toiletten en de
uitgietbakken wordt voor de aanleg van de funderingsplaat aangelegd hieronder
aangelegd (afbeelding 6). De afvoeren (regenwater en vuilwater) worden gescheiden
aangelegd en komen aan de oostzijde van het gebouw in dezelfde afvoersleuf te liggen.
Het regenwater komt uit in een infiltratievoorziening. Deze bestaat uit kratten en
beslaat uit een oppervlakte van 18 m² en kan 10975 l bufferen. De verstoring van de
infiltratiekratten zelf is bijgevolg beperkt 61 cm. De infiltratiekratten worden bedekt
met 30 cm aarde. Rondom en onder de kratten wordt een buffer gemaakt in zand die
helpt om het water gelijkmatiger over de ondergrond te infiltreren. De totale
oppervlakte is dus iets groter en dieper dan 18 m². Beide afvoeren lopen verder
richting de openbare weg waar ze aansluiten op de openbare riolering.
Nadoet het nieuwe ontmoetingscentrum is opgetrokken wordt het bestaande
ontmoetingscentrum gesloopt. Rondom het nieuwe gebouw kan bijgevolg begonnen
worden met de omgevingswerkzaamheden. Deze omgevingswerkzaamheden bestaan
uit een oprit waarlangs 6 parkeerplaatsen worden voorzien. Deze verharding watert op
eigen terrein af. De verharding zal een verstoringsdiepte van circa 50 cm kennen. Ten
noorden van de oprit wordt een groenzone voorzien met enkele zitbankjes en wordt
er een fietsenstalling gerealiseerd.
De parkzone in het westen van het plangebied blijft onaangeroerd.
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Afbeelding 5: Inplantingsplan van de toekomstige situatie (bron: Hippo architecten bvba).
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Afbeelding 6: Funderings- en rioleringsplan (bron: Hippo architecten bvba).
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Afbeelding 7: Snede van het toekomstige ontmoetingscentrum (bron: Hippo architecten bvba).

Afbeelding 8: Terreinsnede van de toekomstige situatie (bron: Hippo architecten bvba).

Bij een omgevingsvergunning die 3000 m² of meer bedraagt met een ingreep in de
bodem groter dan 1000 m² en niet gelegen in een archeologische zone en/of
(voorlopig) beschermde archeologische zone zoals vastgesteld door de Vlaamse
Regering dient een bekrachtigde archeologienota toegevoegd te worden.
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3.7. Werkwijze
Het bureauonderzoek ligt in een zone die in het verleden gekenmerkt werd door een
lage densiteit aan bebouwing.
Voor het bureauonderzoek is, voor de aardkundige gegevens (Tertiair en Kwartair
geologische kaarten), de website van DOV Vlaanderen geraadpleegd. Voor de Tertiair
geologische kaart werd de viewer gebruikt, de Kwartair geologische kaart is analoog
geraadpleegd. Voor de historische kaarten zijn de Ferrariskaart, de Atlas der
Buurtwegen, de kaart van Vandermaelen en de Poppkaart geraadpleegd via
www.geopunt.be. Daarnaast werden op deze online viewer de bodemkaart, de
bodemgebruikskaart, de erosiekaart en het hoogteprofiel geraadpleegd. Via het
geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed werd de luchtfoto uit 1971
geraadpleegd.
Op die manier worden binnen deze studie historische overzichtskaarten gebruikt uit
1778 (Ferraris), 1843-1845 (atlas der buurtwegen), 1846-1854 (Vandermaelen) en
1971.
Voor de archeologische waarden werd het CAI geraadpleegd.
Van de opdrachtgever kregen we de plannen en snedes van de ontwikkeling, evenals
het sloopdossier voor de bestaande gebouwen.
Op basis van de gegevens die deze kaarten aanleveren zijn we van mening dat deze
volstaan voor het opmaken van dit bureauonderzoek. Het opzoeken van bijkomende
historische kaarten zou geen beter beeld doen vormen van het plangebied in functie
van de toekomstige ontwikkeling.

16

Runkstersteenweg te Hasselt

Condor Archaeological Research bvba

4. Landschappelijke ontwikkeling
4.1. Ligging
Het plangebied ligt aan de Runkstersteenweg te Hasselt, tussen de huisnummers 149
en 151. Het plangebied is in gebruik als ontmoetingscentrum.
Volgens de bodemgebruikskaart uit 2001 komt binnen het plangebied bebouwing
(afbeelding 9, kleurcode rood) voor.

Afbeelding 9: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader). De rode
pixels staan voor bebouwing, de gele voor weiland.

4.2. Algemeen
De ligging van archeologische vindplaatsen relateert in hoge mate aan het natuurlijk
landschap waarin deze zich bevinden. Het huidige landschap is hierbij intussen het
resultaat van een lange en complexe ontwikkeling.
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Belangrijke

fysische

variabelen

zijn:

de

geologie,

de

geomorfologie,

de

bodemgesteldheid en de hydrologie. Op basis hiervan kunnen uitspraken worden
gedaan over de landschapsgenese, de bodemopbouw, de ligging en stratigrafische
positie van sedimenten waarin archeologische vindplaatsen kunnen zijn ingebed.
Tevens is van belang het grondgebruik in het heden en verleden te inventariseren.
Bovenstaande elementen zijn gewichtige uitgangspunten om gefundeerde uitspraken
te kunnen doen over de gespecificeerde archeologische verwachting (zie infra).

4.3. Geologie, geomorfologie en bodem
Geo(morfo)logisch gezien ligt het plangebied in het Scheldebekken. Ten noorden van
Hasselt situeert zich de Demervallei. Ten zuiden van de Demervallei ligt vochtig
Haspengouw.
Op de uitsnede van het Digitaal HoogteModel (DHM, afbeelding 10) ligt het plangebied
op de noordoostelijke flank van een heuvelrug. De heuvelrug daalt af in noordelijke
richting, naar de vallei van de Demer. In zuidelijke en zuidwestelijke richting stijgt het
reliëf naar hoogtes van meer dan 45 m +TAW. Ten westen van het plangebied, op een
afstand van circa 200 m is een retailzone gelegen. Bij de aanleg hiervan hebben ze
duidelijk

het

reliëf

aangepast

in

functie van

deze

infrastructuurwerken (Grote ring) is het landschap aangepast.
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Afbeelding 10: Digitaal HoogteModel van de wijde omgeving van het onderzoeksgebied (paarse
kader).
Binnen het plangebied bedraagt het hoogteverschil circa 60 cm (afbeelding 11). In het
zuidwesten ligt het maaiveldniveau op circa 41.8 m +TAW. Hierna daalt het
maaiveldniveau naar een gemiddelde van 41.4 m + TAW en komt enkel ter hoogte
van 80 m lijn weer aan hetzelfde maaiveldniveau als in het begin. Wanneer globaal
wordt gekeken naar de hoogtelijn, dan valt op dat er twee lokale pieken zijn, die vaak
slechts enkele meters groot zijn. Mogelijk gaat het om anomalieën, veroorzaakt door
oneffenheden in het terrein, zoals bijvoorbeeld hopen met snoeiafval
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Afbeelding 11: Hoogtelijn doorheen het landschap van west naar oost. Het plangebied wordt
aangegeven met de paarse kader.
Volgens de Tertiair geologische kaart (afbeelding 12) bestaat de tertiaire opbouw ter
hoogte van het plangebied uit de Formatie van Eigenbilzen. Deze formatie bestaat uit
een dik pakket grijs tot grijsgroen kleiig fijn zand en silt met bovenaan een weinig
glauconiet. De zanden van Eigenbilzen bevatten weinig tot geen macrofossielen. In
noordelijke en westelijke richting gaat de formatie geleidelijk aan over in een
afwisseling van silt en kleilaagjes om uiteindelijk over de gehele dikte kleiig te worden.
De afzettingen van Eigenbilzen behoren tot de afzettingen van Rupel en liggen
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meestal met een erosievlak over de afzettingen van de Boomse klei, die eveneens tot
de afzettingen van de Rupel behoren.

Afbeelding 12: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
Volgens de Kwartair geologische kaart1 (afbeelding 13) komt binnen het plangebied
zandleem voor. Dit zijn afwisselende dunne laagjes zand (Formatie van Wildert) en
Leem (Brabant Leem), waarbij er een groter aandeel is van zand. Vanaf het Saaliaan
(circa 238.000 tot 128.000 BP) tot en met het Jonge Dryas (circa 12.745 - 11.755 BP)
heerste er verschillende malen een poolklimaat. Hierdoor ontbrak vegetatie waardoor
op grote schaal verstuiving kon optreden. Vanuit het Noordzeebekken en de brede
rivierbeddingen van Maas en Rijn werd dekzand en löss(leem) meegevoerd. De löss
werd daardoor afgezet in het zuiden van België. In het noorden van het land werd
zand afgezet en meer centraal tussen de zandstreek en de leemstreek werd zandleem
afgezet.

1

Frederickx 1996.
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Net buiten de westelijke grens van het plangebied komt colluvium voor. Dit zijn
afzettingen die hogerop zijn afgespoeld en in de valleien zijn gesedimenteerd (afbeelding
13, kleurcode groen).

Afbeelding 13: Kwartairgeologische kaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving.
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Afbeelding 14: Bodemkaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
Volgens de bodemkaart (afbeelding 14) komt binnen het plangebied OB-bodem voor,
wat staat voor een bebouwd gebied. Dit houdt in dat de bodem er verstoord is door
menselijke ingrepen of dat het gebied niet gekarteerd kon worden. Ten westen van het
plangebied werden wel verschillende bodemtypes gekarteerd. Het bodemtype Lhcz
staat voor een natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur Bhorizont. Een Ldcz heeft dezelfde structuur enkel wordt deze als matig nat
omschreven. Een Pccz-bodem bestaat uit een matig droge lichte zandleembodem met
sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont. Tenslotte komt er ook een Matig
natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont (Pdcz)
voor in de omgeving van het plangebied.
Ter afsluiting van het aardkundig en bodemkundige deel werd de bodemerosiekaart
geraadpleegd (afbeelding 15). Het plangebied is echter niet gekarteerd.
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Afbeelding 15: Potentiële bodemerosiekaart per perceel met aanduiding van het plangebied (paarse
kader).

4.4. Historische situatie en ligging
Oude kaarten kunnen inzicht verschaffen over landschappelijke veranderingen. Ze
kunnen ons duidelijk maken waarom bepaalde wegen lopen zoals ze lopen, wat
restanten van oude verkavelingspatronen zijn en wanneer bepaalde gebieden
ontgonnen zijn, ...
Het historisch gebruik van een landschap is geënt op de natuurlijke omstandigheden
ter plaatse. Tot de 20e eeuw waren namelijk de mogelijkheden beperkt om een
landschap aan te passen aan het gewenste gebruik. Globaal kon het landschap
ingedeeld worden in 3 landschapstypen:
1. de akkerarealen met bijbehorende bewoning;
2. de wei- en/of hooilanden;
3. de woeste gronden.
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De akkerlanden en nederzettingen bevonden zich grotendeels op de goed ontwaterde
en mineralogisch rijkere delen van het landschap. De slecht ontwaterde en
mineralogisch armere delen werden ingericht als wei- en/of hooilanden.
De oudste gedetailleerde beschikbare kaart die men kan georefereren, is die van
Ferraris uit de periode 1771-17782 (afbeelding 16). Het plangebied bevond zich in
landelijk, onbewoond gebied en was in gebruik als gras- en akkerlanden. De
onderlinge percelen werden gescheiden door bomenrijen.

Afbeelding 16: Ferrariskaart uit 1771-1778 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
De Atlas van de Buurtwegen uit 1843-1845 (afbeelding 17) geeft een herverdeling van de
percelen aan. Waar op de Ferrariskaart het plangebied nog bestond uit verschillende
percelen maakt het nu onderdeel uit van één groter perceel. Ten oosten en zuiden van
het plangebied loopt nu een weg die sterk overeenkomt met de huidige
Runkstersteenweg. Deze liep toen echter ter hoogte van waar het plangebied de weg
raakt verder in een pad in noordoostelijke richting.

2

Uitgeverij Lannoo n.v., 2009.
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Ook de kaart van Vandermaelen (afbeelding 18) geeft eenzelfde beeld weer als de Atlas
van de Buurtwegen.

Afbeelding 17: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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Afbeelding 18: Kaart van Vandermaelen met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Afbeelding 19: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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Op de luchtfoto uit 1971 (afbeelding 19) zijn grote veranderingen waar ten nemen. In
het begin van de 20ste eeuw werd de stad Hasselt buiten het oude stadscentrum
drastisch uitgebreid. In deze periode ontstaat het stadsdeel Runkst waarbinnen het
plangebied gelegen is. Het gehele gebied rondom het plangebied is sterk ontwikkeld.
Het plangebied ligt omsloten door bebouwing binnen een woonwijk en is zelf ook
bebouwd in het

noordoostelijke en centrale deel. Het westelijke deel van het

plangebied lijkt onbebouwd. De Runkstersteenweg volgt de ligging op de historische
kaarten waarbij deze de verdere weg volgt van het toenmalige pad ten
oosten/noordoosten van het plangebied.
Vandaag de dag (afbeelding 20) is er binnen het plangebied weinig verandering waar te
nemen ten opzichte van de luchtfoto uit 1971. De toenmalige bebouwing is nog steeds
aanwezig, enkel zijn er verschillende bomen bijgekomen. De omgeving is nog verder
bebouwd. Daar waar in de jaren ’70 nog weilanden en akkers voorkomen op de
luchtfoto zijn alle groene terreingedeelten nu parken, voetbalvelden of achtertuinen.

Afbeelding 20: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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4.5. Erfgoedwaarden en archeologische vindplaatsen
Op de combinatiekaart van de vastgestelde inventarissen (afbeelding 21) komen in de
omgeving van het plangebied vastgesteld bouwkundig erfgoed voor. Deze staan op de
kaart aangegeven in een lichtgele kleur.
De lichtgroene aanduidingen staan voor archeologienota’s/nota’s waarvan reeds akte
is genomen. Zo werd ten oosten van het plangebied een vooronderzoek uitgevoerd
aan de Fonteinstraat door HAAST, evenals een onderzoek ten zuidoosten van het
plangebied aan de Bakkerslaan door ABO. Het onderzoeksgebied op de Bakkerslaan
werd vrijgesteld van verder onderzoek omdat de toekomstige verstoring erg
oppervlakkig is en een landschappelijk booronderzoek kon aantonen dat binnen het
plangebied de hele zone verstoord is tot 1 à 1.4 m beneden het maaiveldniveau. Het
onderzoek aan de Fonteinstraat gaf een positief advies een vervolgonderzoek in de
vorm van proefsleuven, maar hier zijn nog geen verdere stappen ondernomen.

Afbeelding 21: Uitsnede uit de combinatiekaart met de vastgestelde inventarissen met aanduiding van
het plangebied (paarse kader).
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Volgens de Centrale Archeologische Inventaris (afbeelding 22), de Vlaamse
archeologische database, zijn in de nabije omgeving van het plangebied zeven
vindplaatsen geregistreerd.
CAI-inventarisnummer

Periode

Inventaris

55117

Romeinse Periode

Bronzen lampje
Aardewerk

151672

Nieuwe tijd

Huis

207116

Late middeleeuwen

Stadsomwalling

207117

Late middeleeuwen

Stadspoort

212541

Steentijd

Lithisch materiaal

Middeleeuwen

Aardewerk

Onbepaald

Gracht
16 paalkuilen

212916

Nieuwe tijd

Aardewerk
Muur

211783

Steentijd

Lithisch materiaal

Middeleeuwen

Paalkuilen

Nieuwe tijd

Greppels

Nieuwste tijd

Loopgraaf
Munitiedump

Tabel 1: Overzicht van de CAI-inventarisnummers binnen een straal van enkele honderden meters
rondom het onderzoekstracé.
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Afbeelding 22: Uitsnede uit de CAI met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
In de westelijke kaarthelft komen 3 CAI-meldingen voor in de omgeving van het
plangebied. Op circa 650m ten westen van het plangebied ligt CAI-nummer 55.117.
Deze omvat een mogelijk Romeins bronzen lampje met hechtpunt voor een spiegel of
een kapje en eveneens ruwwandig geverfd aardewerk, mogelijk een fragment van een
amfoor uit de Romeinse tijd. Ten noorden van deze melding ligt CAI-nummer
212541. Ter plaatse werd lithisch materiaal uit het mesolithicum aangetroffen, meer
bepaald

een

vuursteenkern,

een

kleine

kling

en

een

grote
de

kling

uit

de

Wommersomkwartsiet. Daarnaast kwam er ook aardewerk uit de 11 -12 eeuw voor
evenals een niet nader gedateerde gracht en 16 paalkuilen. Op circa 760 m ten
zuidwesten van het plangebied, ter plaatse van de huidige IKEA (CAI-nummer
211783), werd een kleine afslagkern en een afslagschrabber uit het mesolithicum
aangetroffen, evenals paalkuilen uit de volle middeleeuwen en greppels uit de nieuwe
tijd. Er werden eveneens een mogelijke loopgraaf en een munitiedump uit de tweede
wereldoorlog aangetroffen.
Ten noordoosten van het plangebied bevindt zich de historische stadskern van
Hasselt. De stadsomwalling staat aangegeven als CAI-nummer 207116, deze dateert
uit de late middeleeuwen, de oude Kuringerpoort of Diestse Poort staat bekend onder
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nummer 207117. Ter plaatse van de Diesterstraat werden verschillende lagen en een
restant van een muur in ijzerzandsteen en aardewerk aangetroffen, waarschijnlijk ten
vroegste uit de laat 18de eeuw. Ten slotte staat onder CAI-nummer 151672 het Dokter
Willemshuis bekend, een alleen staand huis uit de 17de eeuw.
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5. Gespecificeerde archeologische verwachting
Op basis van de verzamelde gegevens kan men een archeologische verwachting
vooropstellen. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen twee typen
samenlevingen, die het landschap ook op een verschillende manier benutten. Het
betreft

enerzijds

jager-verzamelaars

(en

vissers)

(paleolithicum-

mesolithicum/neolithicum) en anderzijds landbouwers (neolithicum - nieuwste tijd).
In

het

algemeen

mag

men

stellen

dat

de

steentijden

(paleolithicum,

mesolithicum/neolithicum) zich kenmerken door het voorkomen van nomadische
jager-verzamelaars en vissers en dat de sedentaire landbouw geleidelijk aan wordt
geïntroduceerd tot ver in het neolithicum of zelfs tegen de overgang naar de
metaaltijden toe. Soms argumenteert men dat, in de contreien van het
onderzoeksgebied, namelijk de zandige tot zandlemige streken, hier sprake is van een
samenlevingsvorm die grotendeels is gebaseerd op jacht en/of op nomadische
veeteelt.3
Voor dit rapport betekent dit dat de locatiekeuze voor jager-verzamelaars behalve
tijdens het paleolithicum en het mesolithicum ook in hoge mate van toepassing waren
tijdens het neolithicum.
Jager-verzamelaars
Jager-verzamelaars leefden voornamelijk van de jacht, de visvangst en het verzamelen
van eetbare planten en vruchten. Omdat alle gewenste voedingsbronnen niet op één
plaats aanwezig waren én om de natuurlijke omgeving niet uit te putten, trokken ze
van de ene kampplaats naar de andere. Hierdoor ontstond na verloop van tijd een
landschap waarin tal van tijdelijke, zowel grote als kleine kampementen voorkwamen.
Uit diverse ruimtelijke analyses van bekende kampementen blijken dat deze vaak op de
overgang van droog (hoog) naar nat (laag) liggen, de zogenaamde gradiëntzone. Vaak
zelfs in een strook die zich vanaf de gradiënt tot respectievelijk circa gemiddeld 200250m in het droge deel uitstrekt. Dit verband is zelfs sterker naarmate de gradiënt

3

Crombé, 1999.
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markanter is. De vindplaatsen komen dus vooral voor op plateau- en terrasranden in
de omgeving van open water, zoals vennen, meren, beken, rivieren, afgesneden
meanders of nabij diep ingesneden droogdalen. Maar ook in en nabij beek- en
rivierdalen op de oeverzones situeren zich kampementen die later eventueel zijn
weggeërodeerd of afgedekt met sedimenten.4 Hier was namelijk water in de
onmiddellijke omgeving aanwezig naast een grote biodiversiteit aan te verzamelen
planten en dieren waarop kon worden gejaagd. Rivier- en beekdalen vormden tevens
markante en goed herkenbare elementen (in het soms door bossen gedomineerde) in
het landschap en waren waarschijnlijk de belangrijkste transportroutes, zowel voor
mens als dier. Langs eroderende oevers konden vuursteenhoudende terrasafzettingen
aan het daglicht treden wat in een begroeid dekzandlandschap een belangrijke bron
van vuursteenontsluiting was.
Een kamp sloeg men best ook niet té dicht bij het water op, want door de grotere
luchtvochtigheid voelde het er killer aan. Vlakbij het water had men ook meer last van
vervelende insecten. Eveneens mag de visserij zeker niet worden onderschat.
Met andere woorden op een relatief korte afstand was dus een grote verscheidenheid
aan voedsel- en grondstofbronnen voorhanden. Het waren locaties die vaak centraal
toegang verschaften tot de verscheidenheid aan eco-zones in het omliggende
landschap. 5
In een pleistoceen landschap komt het paleo-reliëf soms overeen met het huidige
reliëf, maar er zijn ook verschillende vindplaatsen bekend waar op grotere diepte een
paleobodem voorkomt (bijvoorbeeld Usselobodem). De diepteligging van eventuele
paleobodems binnen het plangebied is niet gekend.
Belangrijke wijzigingen met het paleo-reliëf kunnen zijn opgetreden onder andere door
de vorming van stuifduinen, afgravingen, egalisaties en ander grondverzet. Omdat het
huidige kaartmateriaal eerder de recente situatie weergeeft, is deze echter niet in alle
gevallen indicatief voor het oorspronkelijke reliëf en/of hydrologie. In die gevallen
vormen historische kaarten een belangrijke aanvulling. Op historische kaarten zijn
soms vennen en overige natte depressies weergegeven, die tegenwoordig niet of

4

Deeben & Rensink, 2005.

5

De Nutte, 2008.
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nauwelijks meer herkenbaar zijn. De begrenzingen van vennen en andere natte laagtes
kunnen op het zeer nauwkeurige DHM worden afgelijnd.
Het plangebied ligt op de noordoostelijke flank van een rug die in het landschap kan
worden herkend. Ten oosten ligt een weinig duidelijk dal dat tot tegen de rug
aanloopt. In de omgeving zijn verschillende vindplaatsen uit de steentijd bekend, zij
het vaak op grotere afstand. Omwille van de ligging kan er een hoge trefkans
toegekend worden voor het gehele plangebied voor vuursteenvindplaatsen van jagerverzamelaars. Ter plaatse van de aanwezige funderingssleuven, mazouttank en kelder
is de ondergrond echter diep verstoord. Hier wordt er een lage gaafheid toegekend. In
de rest van het plangebied is de gaafheid niet gekend.
Landbouwers (LB)
In de loop van het neolithicum (ca. 5300 - 2000 v.Chr.) ging de mens geleidelijk over
van jagen-verzamelen op de landbouw. Hierdoor werd de mate waarin gronden
geschikt waren om te beakkeren een steeds belangrijkere factor rol spelen in de
locatiekeuze van de mens.
De eerste boeren hadden nagenoeg geen technische middelen om de natuurlijke
bodemstructuur en vruchtbaarheid te verbeteren. Oogstrisico’s en -successen hingen,
behalve van de verbouwde gewassen, voor een belangrijk deel af van de fysische
eigenschappen van de bodem en het landschap. Hierbij speelden met name het
grondwaterregime, de (natuurlijke) vruchtbaarheid, de interne drainage (tijdens natte
perioden), de vochtlevering (tijdens droge perioden) en de bewerkbaarheid een
belangrijke en doorslaggevende rol bij de standplaats voor -permanentenederzettingen en akkerarealen.
De eerste landbouwers kozen daarom eerder goed ontwaterde en mineralogisch rijkere
gronden om hun woningen en akkers aan te leggen. Bij voortdurend gebruik als
akkergrond raken uiteindelijk ook deze bodems op den duur uitgeput, waardoor
boeren moesten uitwijken naar nieuwe vruchtbare gronden.
Ook in latere perioden zien we een vergelijkbaar beeld, zowel in de bronstijd, de
ijzertijd, de Romeinse periode en de vroege middeleeuwen worden voornamelijk de
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hogere terreingedeelten gebruikt. Toch zijn er enkele perioden, onder meer de
midden-ijzertijd en de vroege middeleeuwen dat ook de lagere terreingedeelten
gebruikt worden. Mogelijk heeft een tijdelijke verdroging van het klimaat ervoor
gezorgd dat ook deze terreingedeelten een gunstigere nederzettingslocatie vormde.
Ook de begraafplaatsen, zowel solitaire begraving als de grote grafvelden, worden
meestal op de hoger gelegen landschapsdelen aangelegd, maar wel op enige afstand
van de nederzetting(en).
Vanaf de late-middeleeuwen, onder invloed van een sterke bevolkingsdruk, ontstaat er
een keerpunt aangaande de locatiekeuze voor een nederzetting. Handelsbelangen
beginnen een steeds belangrijkere rol te spelen. Nieuwe bewoningskernen ontstaan
langsheen gewichtige doorgaande wegen, kruispunten of rivierovergangen. De
overledenen worden tevens niet langer buiten de nederzetting begraven maar in het
centrum rond de kerk. Hierdoor worden naast de vruchtbare ook de minder gunstige
gronden ontgonnen evenals de kleinere en meer geïsoleerde vruchtbare gronden, de
zogenaamde kampontginningen. Deze laatste liggen op grotere afstand van de oudste
akkerarealen. Gedurende deze periode werd op de landbouwarealen intensiever
geakkerd waardoor de vruchtbaarheid van de bodem dreigde af te nemen. Door
middel van doorgedreven bemesting werd geprobeerd om de vruchtbaarheid van de
bestaande akkers op peil te houden.6
Het plangebied ligt hoog en droog in het landschap. Om deze reden wordt een hoge
trefkans toegekend voor zowel nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met
de volle middeleeuwen als sporen van begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle
middeleeuwen.
In de late middeleeuwen concentreert zich in de dorpen, steden en gehuchten.
Daarnaast komen verspreid over het platteland boerderijerven voor. Het plangebied
lag binnen buitengebied Om deze reden kunnen archeologische resten uit de periode
niet worden uitgesloten.

Bijgevolg

is er een

nederzettingsresten uit de late middeleeuwen.

6

Renes 1988.
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Historische kaarten tonen aan dat het plangebied binnen akkerland lag. Om deze
reden kan er een lage trefkans worden opgesteld voor nederzettingsresten uit de
nieuwe en nieuwste tijd.
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6. Tekstuele synthese
Binnen de contouren van het plangebied wil men weldra de jeugdlokalen die centraal
liggen slopen. Hier op volgend wordt een nieuw bezoekerscentrum opgetrokken. Het
bezoekerscentrum heeft een oppervlakte van 772 m² en zal op vloerplaat worden
gebouwd. Enkel ter hoogte van de buitenmuren worden funderingssleuven gegraven
die vorstvrij worden aangezet op 80 cm diepte. Onder de gewapende vloerplaat
worden de afvoeren gelegd voor de keuken, de spoelbakken en de toiletten.
Gescheiden van het regenwater loopt de vuilwaterafvoer binnen dezelfde leidingsleuf
richting de Runkstersteenweg. Centraal zal er een buffering van het regenwater plaats
grijpen ten voordele van lokale infiltratie. Deze infiltratievoorziening, gebouwd met
kratten zal iets meer dan 18 m² m groot zijn en uiteindelijk, rekening houden met
bedekking boven en een waterdoorlatende onderlaag, iets meer dan een meter diep
worden ingegraven. Nadat het nieuwe bezoekerscentrum is gerealiseerd zullen de
bestaande gebouwen worden afgebroken ten voordele van een groenzone. Deze
bestaat uit een centrale oprijlaan waarlangs zes parkeerplaatsen worden voorzien.
Daarnaast wordt er een graszone voorzien en zullen er fietsenstallingen worden
aangelegd.
Geo(morfo)logisch gezien ligt het plangebied in vochtig Haspengouw. In de diepe
ondergrond komen mariene zanden voor behorende tot de Formatie van Eigenbilzen.
Vanaf het maaiveld komen eolische zandleemafzettingen voor. Deze zijn opgebouwd
uit een opeenvolging van fijne zandige laagjes die behoren tot de Formatie van Wildert
met lemige afzettingen van het Brabant Leem.
Het digitaal hoogtemodel toont aan dat het plangebied op de noordoostelijke flank
van een rug in het landschap ligt. In noordelijke richting daal het landschap verder tot
in de vallei van de Demer die verschillende kilometers verder naar het noorden ligt.
Net ten oosten ligt een zwak dal.
Historische kaarten tonen akkerland aan. Binnen de het plangebied is tot op heden
geen archeologisch, erfgoed vastgesteld. In de omgeving echter wel, in de nabije
omgeving zijn een zevental vindplaatsen bekend, daterend uit de steentijd, Romeinse
periode, late middeleeuwen en de nieuwe en nieuwste tijd.
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Op basis van bovenstaande resultaten werd een verwachtingsmodel opgesteld.
Voor vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars werd een hoge trefkans opgesteld
op basis van de ligging. Ter plaatse van de aanwezige kelders, rioleringssleuven en
mazoutciternes wordt er een lage gaafheid toegekend. Voor nederzettingsresten vanaf
het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen als sporen van begraving vanaf de
bronstijd tot en met de volle middeleeuwen werd een hoge trefkans opgesteld. De late
middeleeuwen kregen een middelhoge trefkans toegekend. De historische kaarten uit
de nieuwe en nieuwste tijd tonen akkerland aan. Hierdoor is de trefkans voor deze
perioden een lage trefkans opgesteld.
Op basis van de resultaten van onderhavig bureauonderzoek zijn er onvoldoende
gegevens voorhanden om de afwezigheid van archeologische resten en/of de slechte
gaafheid en conservering hiervan te staven. Om die reden wordt een archeologisch
vervolgonderzoek geadviseerd ter plaatse van de oostelijke zone waar de nieuwe
ontwikkelingen plaats grijpen. Het westelijke deel, het huidige parkgebied, blijft
onaangeroerd. Hier wordt geen verder onderzoek geadviseerd. De onderstaande
methodes worden behandeld voor de zone die in aanmerking komt voor een
vervolgonderzoek.
Voor het plangebied worden de verschillende onderzoeksmethoden individueel
beoordelen. Van iedere onderzoeksmethode zullen de vier criteria voor keuzebepaling,
zoals beschreven in hoofdstuk 5.3 van de Code van Goede Praktijk, overlopen
worden. Deze criteria zijn:


Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?



Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?



Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief om toe te passen op dit
terrein?



Is het noodzakelijk dit toe te passen op dit terrein?

Een landschappelijk booronderzoek kan een bijdrage leveren in de kennis over de
bodemopbouw. Enerzijds zijn vuursteenvindplaatsen sterk gevoelig voor verstoringen
of erosie en kan het landschappelijk booronderzoek bepalen of deze vindplaatsen nog
verwacht kunnen worden en wat de gaafheid hiervan is. Het verwachtingsmodel toont
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aan dat er een hoge trefkans is. Anderzijds is de toekomstige verstoringsdiepte erg
beperkt. Een landschappelijk booronderzoek kan in dit geval duiden of er nieuwe
verstoringen zullen gerealiseerd worden. Ter plaatse van de bebouwde delen en de
verharding is het niet mogelijk om het onderzoek uit te voeren, maar ter plaatse van de
groenzones is het zeker mogelijk om de boringen manueel te plaatsen, ter plaatse van
de verhardingen is het misschien mogelijk om, na het verwijderen van enkele
betonklinkers, om manueel te boren, maar anders is het zeker mogelijk om dit
machinaal te doen. Gezien de korte doorlooptermijn die er voorhanden is voor het
indienen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning wenst de opdrachtgever
gebruik te maken van een uitstelprocedure waardoor het momenteel niet wenselijk
wordt geacht. Het kan nuttig zijn om een gedetailleerder beeld te bekomen van de
bodemopbouw, eventuele verstoringen in kaart brengen. Daarnaast kan het onderzoek
een invloed hebben op het verwachtingsmodel voor vuursteenvindplaatsen van jagerverzamelaars. Doordat het uitgevoerd wordt door een handboor is de schadelijkheid
beperkt. Gezien het nut van dit onderzoek wordt het onderzoek noodzakelijk geacht.
Tijdens een oppervlaktekartering wordt een gebied raaigewijs belopen op zoek naar
vondstmateriaal aan de oppervlakte. Het gebied is deels bebouwd, deels verhard en
bestaat voor de rest uit grasland. De vondstzichtbaarheid is bijgevolg nihil. Hierdoor is
het onderzoek niet mogelijk om uit te voeren. Ook het nut kan daardoor niet
achterhaald worden. Ondanks dat het onderzoek volledig onschadelijk is kan de
noodzaak niet geduid worden.
Een geofysisch onderzoek is een goede onderzoeksmethode die vooral sporen die een
afwijking veroorzaken in een magnetisch of elektrisch veld kan opsporen. Het type
sporen dat op basis van het verwachtingsmodel wordt verwacht is meestal klein en
beperkt van aard. Deze sporen zijn vaak erg moeilijk op te sporen of vast te leggen
waardoor het onduidelijk is of het geofysisch onderzoek wel een bijdrage levert aan
de kennis over het plangebied. Als de criteria overlopen worden dan kan gesteld
worden dat het onderzoek kan worden uitgevoerd. Omdat dit type van onderzoek
geen goede resultaten geeft voor nederzettingsresten en vuursteenvindplaatsen kan de
nuttigheid in vraag worden gesteld. Doordat enkel gebruik wordt gemaakt van
elektrische en magnetische pulsen die de grond worden ingestuurd is het geen
schadelijke methode. Aangezien de kennisvermeerdering van het onderzoek niet kan
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worden gestaafd kan dit de kosten voor dit onderzoek niet verantwoorden. Er is
bijgevolg geen noodzakelijkheid.
Afhankelijk van de resultaten van het landschappelijk booronderzoek kan een
verkennend archeologisch booronderzoek noodzakelijk worden geacht gezien de hoge
trefkans voor vuursteenvindplaatsen van jager verzamelaars. Ook nederzettingsresten
van landbouwers vanaf het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen en sporen
van begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle middeleeuwen kunnen
vastgesteld worden door middel van dit type booronderzoek, maar dit onderzoek
levert geen sluitende resultaten op. Dit betekent dat, ondanks of de boringen een
positief of negatief resultaat geven, er toch nog verdere onderzoeken noodzakelijk
zijn. Doordat het een booronderzoek is dat manueel wordt uitgevoerd is het mogelijk
om dit onderzoek uit te voeren. Echter zoals eerder aangehaald, zal men hierbij voor
een uitgesteld traject kiezen waardoor het op dit moment dus onmogelijk is.
Aangezien het de beste methode is om vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars
vast te stellen kan ook het nut aangetoond worden. Net als bij een landschappelijk
booronderzoek gaat het om boringen die, in dit geval, in een grid van 10 x 12 m
worden geplaatst. De boringen kunnen pas worden uitgevoerd nadat alles gesloopt is.
Ongeacht of ze handmatig worden uitgevoerd of mechanisch, de schadelijkheid is
beperkt. Gezien het nut en de kenniswinst die dit onderzoek kan opleveren, wordt de
noodzaak bepaald.
Indien de resultaten van een verkennend archeologisch booronderzoek positief zijn
(intacte bodem en de aanwezigheid van lithische artefacten), kan een waarderend
archeologisch booronderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek wordt in een 5 x 6 m
grid uitgevoerd en kan pas uitgevoerd worden nadat alle verharding verwijderd is en
de gebouwen gesloopt zijn. Het onderzoek heeft tot doel om eventueel aanwezige
vuursteenvindplaatsen beter af te bakenen en een beter beeld te doen vormen van de
intrinsieke kwaliteit van de vindplaats. Het onderzoek is perfect uitvoerbaar. Omdat
het de methode is om een vuursteenvindplaatsen te waarderen en beter af te bakenen
is het een nuttig onderzoek. De schade die het onderzoek toe brengt is groter dan
ieder ander type van booronderzoek, maar omdat het om een boring met een diameter
van 15 cm gaat per 30 m², is de schadelijkheid beperkt van karakter. Gezien de
positieve antwoorden op de vorige criteria wordt de noodzaak weergegeven.

41

Runkstersteenweg te Hasselt

Condor Archaeological Research bvba

Indien op basis van een waarderend booronderzoek duidelijk is dat er een
vuursteenvindplaats aanwezig is, dan kunnen proefputten een beter inzicht geven in de
ruimtelijke spreiding van de vondsten gerelateerd aan een vuursteenvindplaats. De
opdrachtgever wenst het onderzoek pas in de toekomst, na het verkrijgen van de
vergunning uit te voeren. Het is een nuttig onderzoek omdat het bepalend is in de
strategie voor de opgraving van een vuursteenvindplaats. Het onderzoek is erg
schadelijk, omdat een proefput verstorend is voor de volledige oppervlakte van de
werkput. Omwille van het hoge nut kan ook de noodzaak geduid worden.
Afhankelijk van de resultaten van het landschappelijk booronderzoek kan bepaald
worden of een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk is. Een proefsleuvenonderzoek is
de meest geschikte methode om zowel nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot
en met de late middeleeuwen als sporen van begraving vanaf de bronstijd tot en met
de volle middeleeuwen vast te stellen. Door middel van een graafmachine wordt op
steekproefgewijze methode de teelaarde verwijderd en wordt onderzocht of er
antropogene sporen aanwezig zijn. Vandaag de dag is het niet gewenst om het
plangebied te onderzoeken. Indien het onderzoek goed wordt uitgevoerd is het niet
overdreven schadelijk voor het bodemarchief. De kenniswinst die deze methode met
zich mee brengt kan doorslaggevend zijn naar verdere onderzoeken toe. Hiermee
wordt de noodzaak geduid.
Gezien alle onderzoeken binnen een uitgesteld traject dienen te worden uitgevoerd
wordt het bureauonderzoek aangevuld met een programma van maatregelen voor
uitstel van onderzoek voor het oostelijke deel, het westelijke deel, de parkzone, zal
aangevuld worden met een programma van maatregelen voor vrijgave.
Ter afsluiting van het bureauonderzoek worden de vooropgestelde onderzoeksvragen
beantwoord:
- Wat is het archeologische potentieel binnen de grenzen van het plangebied?
Het plangebied is gelegen op de noordoostelijke flank van een rug in het
landschap. Net ten oosten van het plangebied ligt een weinig geaccentueerd dal dat
zich insnijdt in de rug. Om deze reden is voor vuursteenvindplaatsen van jager-
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verzamelaars een hoge trefkans opgesteld, wel is ter plaatse van de kelder, de
mazoutciterne, riolerings- en leidingssleuf een lage gaafheid toegekend. Voor
nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen en
sporen van begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle middeleeuwen is er
een hoge trefkans opgesteld, nederzettingsresten uit de late middeleeuwen kregen
een middelhoge trefkans toegekend. Voor nederzettingsresten uit de nieuwe en
nieuwste tijd werd een lage trefkans opgesteld.
- Wat is de impact van de geplande werken?
De werkzaamheden bestaan uit twee ingrepen. Er is enerzijds de sloop van de
bestaande gebouwen en dit in twee fasen, anderzijds is er de bouw van het nieuwe
ontmoetingscentrum. De bestaande gebouwen hebben, als de plannen mogen
gevolgd worden, een beperkte impact gehad op de ondergrond. Buiten een kelder
van minder dan 20 m², een mazoutciterne en riolerings- en leidingensleuven is de
zwaarste verstoring de vorstvrije aanzet van de funderingssleuven. Voor de
verharding die grote delen van het plangebied in beslag neemt wordt uitgegaan
van een verstoring van circa 50 cm.
Het nieuwe gebouw zal gebouwd worden op een gewapende vloerplaat die enkel
aan de buitenmuren een vorstvrije aanzet tot 80 cm beneden het maaiveld zal
kennen. Onder de plaat komen nog de afvoerleidingen te liggen voor de keuken,
toiletten en spoelbakken. Tussen het nieuwe ontmoetingscentrum en de
Runkstersteenweg komt een infiltratievoorziening te liggen. Deze worden
opgetrokken in kratten. Deze voorziening wordt iets meer dan 18 m² groot en zal
meer dan een meter diep worden aangezet.
Samenvattend kan gesteld worden dat de toekomstige impact eerder beperkt is.
Het merendeel van de werkzaamheden zal beperkt blijven tot de verstoringen die
reeds in het verleden zijn gerealiseerd. Echter moet er ook rekening worden
gehouden met een buffer tussen de verstoring en het archeologisch relevante
niveau, dat er hier zeker niet meer is.
- Is een vervolgonderzoek noodzakelijk?
Het plangebied kan worden opgedeeld in twee delen. Enerzijds is er het
parkgedeelte, het westelijke deel. Deze zone blijft onaangeroerd en wordt bijgevolg
vrijgesteld van verder onderzoek. Voor het oostelijke deel achten we het raadzaam
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om in eerste instantie een landschappelijk booronderzoek uit te voeren. Niet alleen
kan bepaald worden of het traject voor onderzoek naar vuursteenvindplaatsen
voor jager-verzamelaars moeten worden opgestart, bij diepgaande verstoringen
kan de vraag gesteld worden of een proefsleuvenonderzoek wel nuttig is.
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7. Samenvattingen
In het kader van de sloop van de huidige gebouwen en de realisatie van een nieuw
ontmoetingscentrum is er een bureauonderzoek uitgevoerd.
Geo(morfo)logisch gezien ligt het plangebied binnen vochtig Haspengouw. Het
plangebied zelf ligt op de noordoostelijke flank van een rug in het landschap. Tegen de
oostelijke grens van het plangebied is een weinig geaccentueerd dal gelegen. Dit
landschap is in het laat-pleistoceen bedekt met zandleem. Deze sedimenten situeren
zich dan ook nabij het maaiveld.
Historische kaarten geven akkerland aan binnen het plangebied. In de omgeving van
het plangebied zijn een zevental vindplaatsen bekend, die dateren uit de steentijd, de
Romeinse periode en de late middeleeuwen tot en met de nieuwste tijd.
Op basis van bovenstaande resultaten werd een verwachtingsmodel opgesteld.
Voor vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars werd een hoge trefkans opgesteld
voor het gehele plangebied op basis van de gunstige ligging, De gaafheid is niet gekend
met uitzondering van de mazoutciterne, de kelder onder het podium en ter plaatse van
riolerings- en leidingsleuven, waar de gaafheid laag is. Voor nederzettingsresten vanaf
het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen en sporen van begraving vanaf de
bronstijd tot en met de volle middeleeuwen kan een hoge trefkans worden opgesteld,
de late middeleeuwen kregen een middelhoge trefkans toegekend. Voor de nieuwe en
nieuwste tijd is de verwachting laag.
Het westelijke deel, de parkzone, zal onaangeroerd blijven en wordt bijgevolg
vrijgesteld van verder onderzoek. Hiervoor zal een programma van maatregelen voor
vrijgave worden geschreven. Voor het oostelijke deel wordt in eerste instantie een
landschappelijk booronderzoek geadviseerd. Is de bodem intact of slechts ondiep
afgetopt dan wordt eerst het traject voor het vaststellen van vuursteenvindplaatsen
verder gevolgd. Het betreft een verkennend archeologisch booronderzoek, een
waarderend archeologische booronderzoek en een proefputtenonderzoek. In een
latere fase wordt dit gevolgd door een proefsleuvenonderzoek. Laat het
landschappelijk booronderzoek echter een verstoringsdiepte zien die de toekomstige
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verstoringsdiepte ver overstijgt (buffer van minstens 30 cm), dan vervalt het traject
voor vuursteenvindplaatsen en moet er kritisch worden gekeken of een
proefsleuvenonderzoek nog wel noodzakelijk is. Deze verdere onderzoeken worden
beschreven in het programma van maatregelen voor uitstel van onderzoek.
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8.

Potentiële

kennisvermeerdering

en

omkadering
Het bureauonderzoek bracht naar voren dat het plangebied gunstig gelegen is voor
vuursteenvindplaatsen van jager verzamelaars evenals nederzettingsresten vanaf het
neolithicum tot en met de late middeleeuwen en sporen van begraving vanaf de
bronstijd tot en met de volle middeleeuwen. In de omgeving van het plangebied zijn
vandaag de dag verschillende vindplaatsen bekend. Verder onderzoek van het
oostelijke deel is noodzakelijk om het archeologisch potentieel binnen het plangebied
op te sporen en te waarderen. Voor het westelijke deel van het plangebied blijft het
park onaangeroerd en wordt een vrijgave geadviseerd.
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10. Lijst met gebruikte dateringen
Ruwe
datering

Verfijning
1

Paleolithicum

STEENTIJD

Mesolithicum

Neolithicum

Bronstijd

METAALTIJDEN
IJzertijd

ROMEINSE TIJD

MIDDELEEUWEN

Romeinse tijd

Verfijning 2

Verfijning 3

Precieze datering

Vroeg-paleolithicum

Vroeg-paleolithicum

1.000.000/500,000 - 250,000 jaar geleden

Midden-paleolithicum

Midden-paleolithicum

250.000 - 38.000 jaar geleden

Laat-paleolithicum

Laat-paleolithicum

38.000 - 12.000 jaar geleden

Vroeg-mesolithicum

Vroeg-mesolithicum

ca. 9.500 - 7.700 v. Chr.

Midden-mesolithicum

Midden-mesolithicum

7.700 - 7.000/6.500 v. Chr.

Laat-mesolithicum

Laat-mesolithicum

ca. 7.000 - ca. 5.000 v. Chr.

Finaal-mesolithicum

Finaal-mesolithicum

ca. 5.000 - ca. 4.000 v. Chr.

Vroeg-neolithicum

Vroeg-neolithicum

5.300 - 4.800 v. Chr.

Midden-neolithicum

Midden-neolithicum

4.500 - 3.500 v. Chr.

Laat-neolithicum

Laat-neolithicum

3.500 - 3.000 v. Chr.

Finaal-neolithicum

Finaal-neolithicum

3.000 - 2.000 v. Chr.

Vroege bronstijd

Vroege bronstijd

2.100/2.000 - 1.800/1.750 v. Chr.

Midden bronstijd

Midden bronstijd

1.800/1.750 - 1.100 v. Chr.

Late bronstijd

Late bronstijd

1.100 - 800 v. Chr.

Vroege ijzertijd
Midden ijzertijd
(oosten)

Vroege ijzertijd

800 - 475/450 v.Chr.

Midden ijzertijd (oosten)

475/450 - 250 v. Chr.

Late ijzertijd (oosten)

Late ijzertijd (oosten)

250 - 57 v. Chr.

Late ijzertijd (westen)

Late ijzertijd (westen)

475/450 - 57 v. Chr.

Vroeg-Romeinse tijd

Vroeg-Romeinse tijd

57 v. Chr. – 69

Midden-Romeinse tijd

Midden-Romeinse tijd

69 – 284

Laat-Romeinse tijd

Laat-Romeinse tijd

284 – 402

Vroege middeleeuwen

Frankische periode

5de eeuw - 6de eeuw

Merovingische periode

6de eeuw - 8ste eeuw

Karolingische periode

8ste eeuw - 9de eeuw

Volle middeleeuwen

Volle middeleeuwen

10de eeuw - 12de eeuw

Late middeleeuwen

Late middeleeuwen

13de eeuw - 15de eeuw

Middeleeuwen

16de eeuw
NIEUWE TIJD

Nieuwe tijd

17de eeuw
18de eeuw

NIEUWSTE TIJD

Nieuwste tijd

19de eeuw
20ste eeuw

49

Projectcode:

Plannenlijst

2019D174

Allesporenkaarten, allevondstenkaarten en
vlakplannen

2019D174-1

Bodemkaart

Bodemkaart

1:20000

Vervaardigi
datum
ngswijze
digitaal
12/04/2019

2019D174-2

Bodemerosiekaart
Bodemgebruikskaart
Historische kaart
Archeologische
waardenkaart
Hoogtekaart
Historische kaart
Doorsnede
kadasterkaart
Orthofoto
Orthofoto
Erfgoedwaarden
Geologische kaart
Geologische kaart

Bodemerosie per perceel

onbekend

digitaal

12/04/2019

ja

afb. 15

Bodemgebruikskaart
Atlas der buurtwegen

1:100000
1:2500

digitaal
digitaal

12/04/2019
12/04/2019

ja
ja

afb. 9
afb. 17

onbekend
1:1000
1:10000
1:1000
1:1
onbekend
onbekend
onbekend
1:50000
1:50,000

digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal

12/04/2019
12/04/2019
12/04/2019
12/04/2019
12/04/2019
12/04/2019
12/04/2019
12/04/2019
12/04/2019
12/04/2019

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

afb. 22
afb. 10
afb. 16
afb. 11
kadaster
afb. 19
afb. 20
afb. 21
afb. 13
afb. 12

2019D174-15
2019D174-16

CAI
Digitaal hoogtemodel
Ferrariskaart
terreindoorsnede
kadasterkaart
Orthofoto 1971
Orthofoto 2015
Combinatiekaart van vastgelegde inventarissen
kwartair geologische kaart
Tertiair geologische kaart
Topokaart aanduiding plangebied ten opzicht van
topografische kaart omgeving
Historische kaart
Vandermaelenkaart

1:20000
1:10000

digitaal
digitaal

12/04/2019
12/04/2019

ja
ja

topokaart
afb. 18

2019D174-17
2019D174-18
2019D174-19
2019D174-20
2019D174-21
2019D174-22
2019D174-23
2019D174-24

Grondplan
Grondplan
Snedes
Grondplan
Grondplan
Grondplan
Snedes
Snedes

1:200
1:50
1:50
1:100 en 1:50
1:200
1:200
1:100
1:200

digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal

18/01/2019
2/09/1976
2/09/1976
29/08/1964
18/01/2019
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

afb. 1
afb. 2
afb. 3
afb. 4
afb. 5
afb. 6
afb. 7
afb. 8

Plannummer

2019D174-3
2019D174-4
2019D174-5
2019D174-6
2019D174-7
2019D174-8
2019D174-9
2019D174-10
2019D174-11
2019D174-12
2019D174-13
2019D174-14

Onderwerp

Type

Inplantingsplan bestaande toestand
Grond- en funderingsplan verbouwing 1976
snedes verbouwing 1976
Grond- en funderingsplan jeugdlokalen
Inplantingsplan toekomstige toestand
Funderings- en rioleringsplan
Snede toekomstig bezoekerscentrum
Terreindoorsnede toekomstige situatie

Schaal

Gevisua- verwijzing
werkputnr
liseerd
rapport
ja
afb. 14

sectornr

vaknr

vlak

GEVELMATERIALEN
1.

lattenwerk in hout

2.

luifel, lattenwerk in hout

3.

plint in natuursteen

4.

schrijnwerk in aluminium, zwart

5.

schrijnwerk in aluminium, zwart
bekleed met lattenwerk in hout

6.

beplating, zwart

7.

dakrand in aluminium, zwart

8.

koepel, zwart

9.

dorpel in natuursteen

10.

dorpel in aluminium, zwart

11.

kolom gemoffeld, zwart

12.

groendak

13.

omliggende gebouwen

13

+845

13
13

13
+711

+689

1

7
+607

8

8

+543

+454

7

1

+395

7

+400

1
1

110

+353

+250
+244

4

+250

4

V

V

240

125
25 25

V

-25

±0

hippo architecten bvba
Reinpadstraat 19 bus 1 - 3600 Genk

089 36 40 97

3

9

1

+155

5

±0

0

BOUWHEER: Stad Hasselt
Groenplein 1
3500 Hasselt
011 23 90 11

V

210

3

6

+210

250

11

+95

±0

1

4
352

4

-25

+353

4

2
119

2

V

2

3

-25

4

5m

Achtergevel_nieuwe toestand

NIEUWBOUW VAN EEN ONTMOETINGSCENTRUM te

O.C. Runkst,
Runkstersteenweg 149
3500 Hasselt
AFD6, sct.F, nr.: 263/f21,263/x21

±0

BOUWAANVRAAG
BA_16276_G_N_A - 1:100
DOSSIERNR.:
16.276

DATUM:
10/10/18

BLADNR.:
10/23

GEVELMATERIALEN

luifel, lattenwerk in hout

3.

plint in natuursteen

4.

schrijnwerk in aluminium, zwart

5.

schrijnwerk in aluminium, zwart
bekleed met lattenwerk in hout

6.

beplating, zwart

7.

dakrand in aluminium, zwart

8.

koepel, zwart

9.

dorpel in natuursteen

10.

dorpel in aluminium, zwart

11.

kolom gemoffeld, zwart

12.

groendak

13.

omliggende gebouwen

13

+696

+603

78

6

4

V

V

10

41

1

+696

7

V +524

V

+483
+401

+709 +711

+584

6

41

7

+579

13

93

+696
93

+711 +708

13

12

4

V

7

V
+447

1

7
+356

+353
+295
+250

4

6

+210

5

±0
BESTAAND GEBOUW
AF TE BREKEN VOOR NIEUWBOUW

±0

3

-25

3

0

1

2

3

4

5m

Linkergevel_nieuwe toestand

NIEUWBOUW VAN EEN ONTMOETINGSCENTRUM te

hippo architecten bvba
Reinpadstraat 19 bus 1 - 3600 Genk

089 36 40 97

BESTAAND GEBOUW
AF TE BREKEN NA
NIEUWBOUW

240

1

±0

+285

4
210

1

-25

BESTAAND GEBOUW
AF TE BREKEN NA
NIEUWBOUW

+508

10

110

lattenwerk in hout

2.

78

1.

BOUWHEER: Stad Hasselt
Groenplein 1
3500 Hasselt
011 23 90 11

O.C. Runkst,
Runkstersteenweg 149
3500 Hasselt
AFD6, sct.F, nr.: 263/f21,263/x21

BOUWAANVRAAG
BA_16276_G_N_L - 1:100
DOSSIERNR.:
16.276

DATUM:
10/10/18

BLADNR.:
11/23

GEVELMATERIALEN
1.

lattenwerk in hout

2.

luifel, lattenwerk in hout

3.

plint in natuursteen

4.

schrijnwerk in aluminium, zwart

5.

schrijnwerk in aluminium, zwart
bekleed met lattenwerk in hout

6.

beplating, zwart

7.

dakrand in aluminium, zwart

8.

koepel, zwart

9.

dorpel in natuursteen

10.

dorpel in aluminium, zwart

11.

kolom gemoffeld, zwart

12.

groendak

13.

omliggende gebouwen

+711 +709

+696

+696

8

+584

+607

+708 +711

+607

8

+579

12

BESTAAND GEBOUW
AF TE BREKEN NA
NIEUWBOUW

8

12

+508

+543

+543

8

+543

8

7
+482

+418

1

7

+395

7

13

+353

2

2

±0

3

9

-25

4

6

±0

3

-25

9

0

1

2

3

4

±0

5m

Rechtergevel_nieuwe toestand

NIEUWBOUW VAN EEN ONTMOETINGSCENTRUM te

hippo architecten bvba
Reinpadstraat 19 bus 1 - 3600 Genk

089 36 40 97

BOUWHEER: Stad Hasselt
Groenplein 1
3500 Hasselt
011 23 90 11

+295

240

11
9

V

6

1
125

125

250

1

4

BESTAAND GEBOUW
AF TE BREKEN VOOR NIEUWBOUW

2

+244

250

4

+155

+250

110

+353
+250

O.C. Runkst,
Runkstersteenweg 149
3500 Hasselt
AFD6, sct.F, nr.: 263/f21,263/x21

BOUWAANVRAAG
BA_16276_G_N_R - 1:100
DOSSIERNR.:
16.276

DATUM:
10/10/18

BLADNR.:
09/23

GEVELMATERIALEN
1.

lattenwerk in hout

2.

luifel, lattenwerk in hout

3.

plint in natuursteen

4.

schrijnwerk in aluminium, zwart

5.

schrijnwerk in aluminium, zwart
bekleed met lattenwerk in hout

6.

beplating, zwart

7.

dakrand in aluminium, zwart

8.

koepel, zwart

9.

dorpel in natuursteen

10.

dorpel in aluminium, zwart

11.

kolom gemoffeld, zwart

12.

groendak

13.

omliggende gebouwen

+711

7

8

+607

8

+542

+447

7

7

+418

+395

1
1

+355

+250

2

3

3

9

4

V
240

V

-25

±0

V

V

V

4

270

6

4

+244

+155

125

±0

4

V

9

3

-25

3
25

-25

V

296

V

250

V

352

1

125

4

V

110

+401

0

hippo architecten bvba
Reinpadstraat 19 bus 1 - 3600 Genk

089 36 40 97

BOUWHEER: Stad Hasselt
Groenplein 1
3500 Hasselt
011 23 90 11

1

2

3

4

5m

Voorgevel_nieuwe toestand

NIEUWBOUW VAN EEN ONTMOETINGSCENTRUM te

O.C. Runkst,
Runkstersteenweg 149
3500 Hasselt
AFD6, sct.F, nr.: 263/f21,263/x21

BOUWAANVRAAG
BA_16276_G_N_V - 1:100
DOSSIERNR.:
16.276

DATUM:
10/10/18

BLADNR.:
08/23

GEVELMATERIALEN

GEVELMATERIALEN NAASTGELEGEN BUUR

1.

lattenwerk in hout

1'.

gevelsteen bruin/rood

2.

luifel, lattenwerk in hout

2'.

plint in betonsteen, wit

3.

plint in natuursteen

3'.

bakgoot, wit

4.

schrijnwerk in aluminium, zwart

4'.

schrijnwerk in aluminium

schrijnwerk in aluminium, zwart
bekleed met lattenwerk in hout

5'.

dorpel in betonsteen

6'.

dakbedekking in leien

6.

beplating, zwart

7'.

beplating, grijs

7.

dakrand in aluminium, zwart

8'.

schrijnwerk in hout

8.

koepel, zwart

9'.

rwa-pijp

9.

dorpel in natuursteen

10.

dorpel in aluminium, zwart

11.

kolom gemoffeld, zwart

12.

groendak

13.

omliggende gebouwen

1'
13

13

13

6'

1'
3'
+851

1'
6'

2'

9'
1'

2'

4'

+689

3'

2'
4'

2'

4'

+438

2'

+375

2'

toegangswand in
houten lattenwerk
op metalen regelstructuur

5'

714

2'

7'
4'

1'

1'

8'

1'

1'

494

Runkstersteenweg nr. 151/3

4'

400

463

1'

1'

1'
5'

2'

4'

4'

1'

13
4'

1'

4'

1
876

5.

5'

-25

-25

Runkstersteenweg nr. 149

2'

5'

7'

VOORGEVEL STRAATZIJDE

0

hippo architecten bvba
Reinpadstraat 19 bus 1 - 3600 Genk

089 36 40 97

BOUWHEER: Stad Hasselt
Groenplein 1
3500 Hasselt
011 23 90 11

1

2

3

4

5m

Voorgevel straatzijde_nieuwe toestand

NIEUWBOUW VAN EEN ONTMOETINGSCENTRUM te

O.C. Runkst,
Runkstersteenweg 149
3500 Hasselt
AFD6, sct.F, nr.: 263/f21,263/x21

BOUWAANVRAAG
BA_16276_G_N_VS - 1:100
DOSSIERNR.:
16.276

DATUM:
10/10/18

BLADNR.:
07/23

263/h11
nr. 34

N

263/m21

2.988

PERCEELGRENS

AFBRAAK BESTAAND GEBOUW VOOR
NIEUWBOUW
Opp.: 301,10 m2

263/w17
nr. 32
1.453

Afd. 6, sectie F, nr.:
263f21
1.454

1.881

verharding
in asfalt
te verwijderen

263/v17
nr. 30
1.068

2.245

PERCEELGRENS

breken
beton 1m80 af te

431

423

784

alle verlichtingspalen
en andere palen
te verwijderen

groenaanleg
te verwijderen

groenaanleg in gras
te verwijderen
verharding
in asfalt
te verwijderen

F3

nr. 149

263/e9
nr. 22

F4

bestaande schutting in beton
1m80 af te breken

Afd. 6, sectie F, nr.:
263x21
PERCEELGRENS

263/n10
nr. 24

OPP PERCEEL
Opp.: 2.955,88 m2

F6
258/f3
nr. 159

263/20
nr. 26

3.569

2.311

F2

bestaande paal- en draadafsluiting 1m80
af te breken (incl. poort)

F7

nr. 28

PERCEELGRENS

X

263/z12

bestaande schutting in beton
1m80 af te breken

g in
bestaande schuttin

bestaande paal- en
draadafsluiting 1m80
617

verharding
in klinkers
te verwijderen

P

1.973

P

1.197

263/L8
nr. 18

1.152

263/k21

263/d9
nr. 20

752

P

P
1.278

699

412

263/k11
nr. 16

258/k3
nr. 155

verharding
in asfalt
te verwijderen

370

263/h21
nr. 153

941

263/p19
nr. 151/3

403

187

263/k8
nr. 14

2.659

540

899

850

287

PERCEELGRENS

3.614

263/t7
nr. 12

2.620

PERCEELGRENS

ELEKTR.
KABINE
AFBRAAK BESTAAND GEBOUW NA
NIEUWBOUW
Opp.: 823,30 m2

168

X
705

649

verharding
in asfalt
te verwijderen

EG

912

263/d18
nr. 6

263/h14
nr. 147

5
36

2

263/g20
nr. 145

PE
RC
E
90 ELG
7
R

EN
S

28

263/c18
nr. 4

F8

36

263/k14
nr. 143

7

263/l14
nr. 141

20

3

79

1

vermoedelijke diepte
openbare riolering
1m50
62

23
2
18
11
5

AL

LE

KE

VO
E

TP
AD
ER
ST
RO
OK

F1

GA
A

43

0

RV
E

PA
R

263/w21
nr. 149

8

21

ST
RA
AT

F9

LD

verharding
in klinkers
te verwijderen

P

877

NW

4

NK
ST
ER
ST
EE

20
11

RU

263/a5
nr. 8

373

917

P

bestaande schutting
in baksteen af te breken

243

F5

350
587

3.217

257/h3

263/z4
nr. 10

NU W AS V
TS E AN
VO G I D
OR N A E W
Z I SF EG
PA
EN AL
RK
IN T
EE
GE
RS
N
TR
AA
OO
NW
K

263/m14
nr. 139

263/n
EZ
I

G

0

hippo architecten bvba
Reinpadstraat 19 bus 1 - 3600 Genk

089 36 40 97

BOUWHEER: Stad Hasselt
Groenplein 1
3500 Hasselt
011 23 90 11

2

4

6

8

10m

NIEUWBOUW VAN EEN ONTMOETINGSCENTRUM te

O.C. Runkst,
Runkstersteenweg 149
3500 Hasselt
AFD6, sct.F, nr.: 263/f21,263/x21

Inplanting_bestaande toestand

BOUWAANVRAAG
BA_16276_I_B - 1:200
DOSSIERNR.:
16.276

DATUM:
18/01/19

BLADNR.:
01/23

TERREINPROFIEL

DE GROND WORDT NIET
GEROERD IN DE PARKZONE
VAN PERCEEL 263 m21

iting 1m80

2.988

PERCEELGRENS

690

watert af naar
eigen terrein

OPP VERHARDING
Opp.: 57,72 m2

1.453

Afd. 6, sectie F, nr.:
263f21
229
1.

nieuwe paal-

350

980

1.119

aar
af n in
e
ert
wat en terr
eig

263/v17
nr. 30

513

68

1.0
te breken
in beton 1m80 af 80
g
tin
ut
sch
de
an
1m
g
besta
tin
ui
fsl
da
aa
dr
nieuwe paal- en

2.245

834

1.369

controle
-putje

controle
-putje

80

0

784

X
1.18

RM
FO E R
T
A E
PL
ER NDW
E
K RA
B

1.152

F4

325

1.114

watert af naar
eigen terrein

694

watert af naar
eigen terrein

HELL

MVP

controle
-putje

ING 6
,25%

P
FIETSENSTALLING
P
ZITBANKJE

watert af naar
eigen terrein

699

540

263/p19
nr. 151/3

OPP VERHARDING
Opp.: 568,05 m2

P
TERREINPROFIEL

187

P

ZITBANKJE

263/t7
nr. 12

P

11
m

al

al

15

str
a
l1

ra
st

F5

1
al

1m

X
watert af naar
eigen terrein

FIETSENSTALLING

20
23
2
18
11
5

AL

LE

nr. 147

5
36

2

263/g20
nr. 145

PE
RC
E
90 ELG
7
R

F8

7

263/l14
nr. 141

1

36

263/k14
nr. 143

263/w21
nr. 149

8

KE

VO
E

TP
AD
ER
ST
RO
OK

NU W AS V
TS E AN
VO G I D
OR N A E W
Z I SF EG
PA
EN AL
RK
IN T
EE
GE
RS
N
TR
AA
OO
NW
K

263/m14
nr. 139

263/n
EZ
I

G

0

hippo architecten bvba
Reinpadstraat 19 bus 1 - 3600 Genk

089 36 40 97

263/c18
nr. 4

F1

GA
A

43

0

RV
E

PA
R

263/h14

79

3

aansluitputten

62

263/d18
nr. 6

EN
S

DWE
G

vermoedelijke diepte
openbare riolering
1m50

21

ST
RA
AT

F9

LD

28

BRAN
4

EG

20
11

NW

263/a5
nr. 8

373

watert af naar
eigen terrein

400

bestaande schutting
in baksteen af te breken

3.217

a
ra
st

AFBRAAK BESTAAND GEBOUW NA
NIEUWBOUW
Opp.: 823,30 m2

5m

263/z4
nr. 10

PERCEELGRENS

str
a

watert af naar
eigen terrein

ELEKTR.
KABINE
257/h3

263/k8
nr. 14

controle
-putje

5.004

PERCEELGRENS

287

263/k11
nr. 16

m

263/h21
nr. 153

NK
ST
ER
ST
EE

263/d9
nr. 20

263/L8
nr. 18

ZITBANKJE

RU

263/e9
nr. 22

controle
-putje

412

258/k3
nr. 155

263/n10
nr. 24

ZITBANKJE

nieuwe paal- en draadafsluiting 1m80

P

bestaande paal- en draadafsluiting
doortrekken 1m80

P

P

400

LEVERINGEN

P

263/k21

2

OVERDEKKING
350

617

584

314

1.14

295

300

509

263/20
nr. 26

bestaande schutting in beton
1m80 af te breken

PERCEELGRENS

BRANDWEG

1.595

2.311

controle
-putje

Afd. 6, sectie F, nr.:
263x21

l 15m

l 11m

F3

OPP PERCEEL
Opp.: 2.955,88 m2

bestaande paal- en
draadafsluiting 1m80

a
stra

a
stra

watert af naar
eigen terrein

bestaande paal- en draadafsluiting 1m80
af te breken (incl. poort)

9

949

nr. 149

HELLING 6,25%

F6
258/f3
nr. 159

NIEUW TE BOUWEN
ONTMOETINGSCENTRUM
Opp.: 772,40 m2

2.265

F7

F2

nr. 28

2.659

423

431

306

263/z12

bestaande schutting in beton
1m80 af te breken

2
52

OVERDEKKING

912

1.454

578

PERCEELGRENS

263/w17
nr. 32

en draadafslu

663

AFBRAAK BESTAAND GEBOUW VOOR
NIEUWBOUW
Opp.: 301,10 m2

nieuwe paal- en draadafsluiting 1m80
3.569
PERCEELGRENS

N

263/m21

263/h11
nr. 34

BOUWHEER: Stad Hasselt
Groenplein 1
3500 Hasselt
011 23 90 11

2

4

6

8

10m

NIEUWBOUW VAN EEN ONTMOETINGSCENTRUM te

O.C. Runkst,
Runkstersteenweg 149
3500 Hasselt
AFD6, sct.F, nr.: 263/f21,263/x21

Inplanting_nieuwe toestand

BOUWAANVRAAG
BA_16276_I_N - 1:200
DOSSIERNR.:
16.276

DATUM:
18/01/19

BLADNR.:
02/23

521

1.228

6

var. hoogte

510
122

240

100

102
210

147

149
210

GORDIJNRA

424

19

230

210

95

IL + GORDIJN

481

PODIUMELEMENTEN
1M X 2M

KOLOM

440

1.138

1.078
440

939

997

980

1.125

OVERDEKTE TERRAS
Opp.:
63,01 m2

KOEPEL

19

366

15

210
250

210
270

LOKAAL 1
Opp.: 28,63 m2

210

210

424

14

90
210

115

141

307

187

102

71

17 115

RWA
10X10

174

136
418

417

SCHUIFDEUR MET GEÏNTEGREERD
DRAAISYSTEEM VOOR VLUCHTWEG

424

RWA
10X10

834
417
350

210
210

210

1.844

BERGING 1
Opp.: 35,99 m2

RWA
10X10

120 10

1.058

105
270

920

359

19

105
210

230

75

19

74

455

110

19

462

128

450

RWA
10X10

614
11

19

9

569

1.094

356

1.18

1.102

210

357

210
270

1.302

GROTE ZAAL
Opp.: 187,53 m2
BEZETTING 480

105

656

KOEPEL

224

204

204

658

BERGING 2
Opp.: 25,25 m2

67

210
250

TOOG

105

392
9

150

150

9 90
9

14

90

S1

RWA
10X10

9 102

14
10

711

RWA
10X10
683

442

244

440

LOKAAL 4
Opp.: 29,83 m2

350

128

325

198

OVERDEKTE INKOM
Opp.:
19,72 m2

0

089 36 40 97

210
250

60

12

381

230

RWA
10X10
422

hippo architecten bvba

19

79

334

272

var. hoogte

BOUWHEER: Stad Hasselt
Groenplein 1
3500 Hasselt
011 23 90 11

1.595

123

105
95
240
19
60

323

105

105
270

97

100

314
128

5

var. h22
oogt
e

240

0

323

10

187

48

IL + G1
OR D
IJN

SC H
DRAAUIFDEUR
M
ISYST
EEM ET GEÏNT
VOO
R VLUEGREERD
390
CHTW
EG
240

100

1.14

DIJN
RA

10

390

320

AANVOER
NUTSVOORZIENINGEN

89

161

97

20

G OR

210

105
270
95
240

383

RWA
10X10

611

210
210

970

450

SECRETARIAAT
Opp.: 32,89 m2

119

210
270
1.07

210

1

14

90

339

758
210
156

702

387

153

TOILETTEN
VROUWEN

342

22

618

Reinpadstraat 19 bus 1 - 3600 Genk

TOILETTEN
MANNEN

554

160

KOEPEL

696

783

TELLE
RS

90
210
9 90

14

14

425

571
392

KLEINE ZAAL
Opp.: 87,70 m2
BEZETTING 240

239

247

219

9 90

165

19

BERGING 3
Opp.: 19,35 m2

HELLING 6,25%

150

90
210

38

171

104

1.034

220

105
270

105
48

105
210

427

258

50

34

14

14

14

105
210

RWA
10X10

10

14

65
14

2.291
150

203

KK+D
V
KK

170
90

69

54
DUBBELE
FRITEUSE

19

19
19
297

TABLET

TOILETTEN
Opp.: 40,85 m2

150

160
680

60
105

213
VUUR
+ OVEN

19

517

MV
TOILET
VUIKBAK

74

450

765

KOEPEL

160

DOORGEEFFRIGO'S

19

105
270

185

60
100
40

91
14

251
251

252

180
210

S1

199

14
46

100

104

INDUCTIEKOOKPLATEN 2X

TOOG
299

79

105

220
415
195
14
14

14

KOER
Opp.: 7,76 m2

133

SCHUIFHEK
SLOT + BADGE

320

107

VOORKOELING

121

TABLET

AFLOS
Opp.: 6,41 m2

360

210

110

AANVOER
Opp.: 11,63 m2

KEUKEN
Opp.: 42,78 m2

KOEPEL

LOKAAL 2
Opp.: 31,16 m2

FOYER
Opp.: 93,56 m2

375

DOORGEEFFRIGO'S

5

COMBI
OVEN 2X

416

RWA
10X10

AFWASSTRAAT

450

342

2.266

KOELCEL
Opp.: 7,62 m2

1

2

694

3

4

5m

Gelijkvloers_nieuwe toestand

NIEUWBOUW VAN EEN ONTMOETINGSCENTRUM te

O.C. Runkst,
Runkstersteenweg 149
3500 Hasselt
AFD6, sct.F, nr.: 263/f21,263/x21

BOUWAANVRAAG
BA_16276_P_N_0 - 1:100
DOSSIERNR.:
16.276

DATUM:
22/01/19

BLADNR.:
04/23

263/h11
nr. 34

263/w17
nr. 32
1.213

263/v17
nr. 30
964

1.118

RWA
10X10

263/z12
nr. 28

831
RWA
10X10

controle
-putje

controle
-putje

VOLLE GROND

RWA
10X10

UITGIETBAK
LOKAAL 1

0
dia

dia 110

RWA
10X10

GOOTSTEEN
TOOG

250

dia 125

263/20
nr. 26

1.18

FUNDERING
VOLGENS STUDIE
INGENIEUR
STBAILITEIT

2.258

VOLLE GROND

dia 110
UITGIETBAK
LOKAAL 2

GOOTSTENEN
KEUKEN

RWA
10X10

RWA
10X10
LAVABO'S
TOILETTEN V

dia 110
LAVABO
MV TOILET

TOILET V
dia 110

TOILET V

MV
TOILET

VOLLE GROND

TOILET V

TOILET M
UITGIETBAK
SECRETARIAAT

dia 110

dia 110

dia 110

RWA
10X10

UITGIETBAK
LOKAAL 4

308

597

RWA
10X10

dia 125

258/f3
nr. 159

263/e9
nr. 22
dia 250

VOLLE GROND

263/d9
nr. 20

VOLLE GROND

318

6

S1

TOILET V

LAVABO'S
TOILETTEN V

1.12

controle
-putje

RWA
10X10

1.577

GOOTSTEEN
TOOG

S1

263/n10
nr. 24

URINOIRS

dia 1
dia 1

RWA
10X10

25

676

10

controle
-putje

263/L8
nr. 18

263/k21

dia 250

dia 125

258/k3
nr. 155

263/k11
nr. 16

263/p19
nr. 151/3

263/k8
nr. 14

263/h21
nr. 153
INFILTRATIEVOORZIENING
10975 L
18 M2

263/t7
nr. 12

controle
-putje

INFILTRATIEKRATTEN
AANGESLOTEN
HOR. DAKOPPERVLAK
(= groendak)
857,82 M2

263/z4
nr. 10

dia 250

dia 125

263/a5
nr. 8

257/h3

263/d18
nr. 6

50

263/c18
nr. 4

di
a2

di
a1

25

263/h14
nr. 147
263/g20
nr. 145
263/k14
nr. 143

AANSLUITEN OP
OPENBARE RIOLERING

263/w21
nr. 149

263/l14
nr. 141

263/m14
nr. 139

0

hippo architecten bvba
Reinpadstraat 19 bus 1 - 3600 Genk

089 36 40 97

BOUWHEER: Stad Hasselt
Groenplein 1
3500 Hasselt
011 23 90 11

2

4

6

8

10m

NIEUWBOUW VAN EEN ONTMOETINGSCENTRUM te

O.C. Runkst,
Runkstersteenweg 149
3500 Hasselt
AFD6, sct.F, nr.: 263/f21,263/x21

Fundering_nieuwe toestand

BOUWAANVRAAG
BA_16276_P_N_F - 1:200
DOSSIERNR.:
16.276

DATUM:
10/10/18

BLADNR.:
05/23

+711
- vegetatie
- substraatlaag 12-18 cm
- drainagemat
- PE-folie
- dakdichting
- isolatie 2x8 cm
- breedvloerplaat 6+18 cm
(volgens studie ingenieur)

75

40

dakhelling 7,5°

dakhelling 15°

+401

±0

306

336

402

405
FOYER

TOILETTEN

cellenbeton

cellenbeton

cellenbeton

±0

55

-25

462

464

cellenbeton

- polybeton 10 cm
- isolatie 10 cm
- uitvullaag 5 cm
- vloerplaat 30 cm
(volgens studie ingenieur)

+210

-25
55

cellenbeton

KLEINE ZAAL

210

BERGING 3

210

414

335

houten latjes horizontaal regelwerk 2,5 cm regenscherm verticaal regelwerk 4 cm isolatie 15 cm betonblokken 19 cm -

524

40

+395

vorstrand min.
80 cm diep

vorstrand min.
80 cm diep

aanvullen met verdicht zand tot op vaste grond

0

hippo architecten bvba
Reinpadstraat 19 bus 1 - 3600 Genk

089 36 40 97

BOUWHEER: Stad Hasselt
Groenplein 1
3500 Hasselt
011 23 90 11

1

2

3

4

5m

Snede 1_nieuwe toestand

NIEUWBOUW VAN EEN ONTMOETINGSCENTRUM te

O.C. Runkst,
Runkstersteenweg 149
3500 Hasselt
AFD6, sct.F, nr.: 263/f21,263/x21

BOUWAANVRAAG
BA_16276_S_N_1 - 1:100
DOSSIERNR.:
16.276

DATUM:
10/10/18

BLADNR.:
06/23

+711

PROFIEL BEBOUWING
OP HET HOOGSTE PUNT

+696

+711
+584

+543

+245

+295

VOETPAD

PARKEERSTROOK

VOETPAD

BEREIDBARE WEG

+832

PARKEERSTROOK

BESTAAND GEBOUW
AF TE BREKEN NA NIEUWBOUW

PERCEELSGRENS

Afd. 6, Sectie F, nr. 263x21

PERCEELSGRENS

PERCEELSGRENS

Afd. 6, Sectie F, nr. 263f21

+589
+297

+285

BESTAAND GEBOUW
AF TE BREKEN VOOR NIEUWBOUW

±0

-25

±0

-25

-25

-25

HET BESTAANDE RELIËF WORDT NIET GEWIJZIGD

0

2

4

6

8

10m

NIEUWBOUW VAN EEN ONTMOETINGSCENTRUM te

hippo architecten bvba
Reinpadstraat 19 bus 1 - 3600 Genk

089 36 40 97

BOUWHEER: Stad Hasselt
Groenplein 1
3500 Hasselt
011 23 90 11

O.C. Runkst,
Runkstersteenweg 149
3500 Hasselt
AFD6, sct.F, nr.: 263/f21,263/x21

Terreinprofiel_nieuwe toestand

BOUWAANVRAAG
BA_16276_T_N - 1:200
DOSSIERNR.:
16.276

DATUM:
10/10/18

BLADNR.:
03/23

ADRES

CONTACT

Vismarkt 29
3980 Tessenderlo

Tel. 013 67 65 24
info@steto.be
www.steto.be

Sloopopvolgingsplan
Afbraak ontmoetingscentrum Runkst

Runkstersteenweg 149 te Hasselt
Opdrachtgever:

Stad Hasselt
Groenplein 1
3500 Hasselt

DOSSIERNUMMER

3-DELIGE-CODE

2018-0361

3-4-2

DATUM
22/11/2018

SLOOPOPVOLGINGSPLAN ONTMOETINGSCENTRUM RUNKST

Inhoudsopgave
Inleiding ............................................................................................................................................................4
1.1

Doelstelling ...............................................................................................................................................4

1.2

Geldigheidsduur .......................................................................................................................................4

1.3

Werkwijze .................................................................................................................................................5

Administratieve gegevens ................................................................................................................................6
2.1

Contactgegevens ......................................................................................................................................6

2.2

Procedure .................................................................................................................................................8

Voorstudie ........................................................................................................................................................9
3.1

Overzicht gebouwen.................................................................................................................................9

3.2

Niet toegankelijke ruimtes .................................................................................................................... 10

3.3

Voorbereidend onderzoek..................................................................................................................... 11

3.3.1

Vergunningen ................................................................................................................................ 11

3.3.2

Bouwplannen ................................................................................................................................. 11

3.3.3

Fotomateriaal ................................................................................................................................ 11

3.3.4

Bestaande asbestinventaris ........................................................................................................... 11

3.3.5

Bestaande sloopinventaris ............................................................................................................ 11

3.3.6

Bodemonderzoek .......................................................................................................................... 11

3.3.7

Interviews ...................................................................................................................................... 11

Veldonderzoek............................................................................................................................................... 12
4.1

Algemeen ............................................................................................................................................... 12

4.2

Staalnames asbest ................................................................................................................................. 12

4.3

Staalname en analyse andere materialen dan asbest ........................................................................... 12

4.4

Staalname buitenverhardingen ............................................................................................................. 12

4.5

Beperkingen van het onderzoek............................................................................................................ 13

4.6

Te behouden gebouwen ........................................................................................................................ 13

Destructieve asbestinventaris ....................................................................................................................... 14

2

5.1

Driedelige code asbesthoudende materialen ....................................................................................... 14

5.2

Overzichtslijst van de asbestverdachte materialen............................................................................... 15

5.3

Inventarisatie ......................................................................................................................................... 16

5.4

Verwijderingstechniek ........................................................................................................................... 32

SLOOPOPVOLGINGSPLAN ONTMOETINGSCENTRUM RUNKST

5.4.1

Eenvoudige handelingen ............................................................................................................... 32

5.4.2

Eenvoudige handelingen met bijkomende maatregelen .............................................................. 32

5.4.3

Glovebagmethode / coveusezakmethode.................................................................................... 34

5.4.4

Hermetische zone .......................................................................................................................... 34

5.5

Staalname .............................................................................................................................................. 35

5.6

Specifieke asbest(verdachte) toepassingen .......................................................................................... 36

5.6.1

Dichtingen...................................................................................................................................... 36

5.6.2

Remschoenen van lift .................................................................................................................... 36

5.6.3

Schouwpijpen en brandkleppen .................................................................................................... 36

5.6.4

Oppervlakken verontreinigd met asbest ....................................................................................... 36

Sloopinventaris .............................................................................................................................................. 37
6.1

Asbesthoudende afvalstoffen................................................................................................................ 37

6.2

Gevaarlijke afvalstoffen – exclusief asbest............................................................................................ 38

6.3

Andere niet-gevaarlijke materialen ....................................................................................................... 39

6.4

Steenachtige materialen........................................................................................................................ 40

Sloopopvolging .............................................................................................................................................. 41
7.1

Algemene aanbevelingen en adviezen .................................................................................................. 41

7.1.1

Scheiding fracties ........................................................................................................................... 41

7.1.2

Opslag, transport en verwerking ................................................................................................... 41

7.1.3

Ontruiming van gebouwen ............................................................................................................ 41

7.1.4

(mazout)tanks ................................................................................................................................ 42

7.1.5

Schouwen ...................................................................................................................................... 42

7.1.6

Verontreinigd steenachtig materiaal............................................................................................. 42

7.2

Risico’s op de betrokken site ................................................................................................................. 43

7.3

Controleverslag...................................................................................................................................... 43

Ondertekening ............................................................................................................................................... 44
Bijlagen .......................................................................................................................................................... 45

3

SLOOPOPVOLGINGSPLAN ONTMOETINGSCENTRUM RUNKST

Inleiding
1.1 Doelstelling
Het sloopopvolgingsplan is een oplijsting van alle te verwachten vrijkomende afvalstoffen (incl.
asbesthoudende toepassingen) bij de geplande sloop- en afbraakwerken. Hiertoe geeft het
sloopvolgingsplan niet alleen per categorie afvalstof aan welke materialen er zullen vrijkomen maar bevat
het ook informatie over de verwachte hoeveelheden en de plaats waar deze worden aangetroffen, alsook
algemene en specifieke aandachtspunten met betrekking tot de selectieve sloop.
Het sloopopvolgingsplan heeft betrekking op het geheel van gebouwen, installaties, infrastructuur, wegenis
en andere uitrustingen die zich op de betrokken site bevinden, met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk
wordt vermeld in het verslag.
Aan de hand van een visuele inspectie en rondgang van de betrokken site wordt het sloopopvolgingsplan
naar best vermogen opgesteld. Doch is het niet uitgesloten dat bepaalde materialen of asbesthoudende
toepassingen niet worden opgemerkt door de zichtbaarheid en of de ondergrondse toepassingen hiervan.
Het onderzoek wordt zo goed als mogelijk destructief uitgevoerd, enkel daar waar de toegankelijkheid en
het actueel gebruik dit toelaat.
In het verslag zal opgegeven staan wanneer er bepaalde ruimtes niet toegankelijk waren tijdens het
veldonderzoek. Om het dossier te vervolledigen dienen deze alsnog geïnspecteerd te worden voor de start
van de sloopwerken. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de opdrachtgever.
De opgegeven totalen zijn informatief en kunnen niet als definitief beschouwd worden. Steto zal steeds
trachten om zo exact en volledig mogelijke gegevens te rapporteren, maar is niet verantwoordelijk voor
eventuele tekortkomingen op de totalen.
Het sloopopvolgingsplan dient steeds bijgevoegd te worden bij de aanvraag van de omgevingsvergunning en
de aanbestedingsdocumenten.
Meer informatie hierover kan u terugvinden op onderstaande link.
www.ovam.be/vlarema-6-wat-verandert-er-voor-de-bouwsector

1.2 Geldigheidsduur
De geldigheidstermijn van een sloopvolgingsplan is 2 jaar. Indien het sloopopvolgingsplan ouder is dan 2
jaar dient een deskundige te bevestigen of de opmaak van een geactualiseerd sloopopvolgingsplan
noodzakelijk is.
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1.3 Werkwijze
1. Sloopopvolgingsplan
De bouwheer/opdrachtgever laat een sloopopvolgingsplan opmaken. In het sloopopvolgingsplan wordt een
inventaris opgemaakt van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken. De
deskundige zal vervolgens het sloopopvolgingsplan registeren bij Tracimat.
2. Conformiteitsverklaring
De deskundige vraagt de conformiteitsverklaring aan bij Tracimat. De conform verklaring van een
sloopopvolgingsplan neemt minimaal 30 dagen in beslag.
3. Start der werken
De aannemer meldt de start van de sloop- en afbraakwerken minstens 24u van tevoren aan Tracimat. De
melding dient te gebeuren via het digitaal platform.
4. Controlebezoek
Indien het project de afbraak of renovatie betreft van een gebouw met een bouwvolume van meer dan 1000
m³ of de afbraak of renovatie van een brug en/of tunnel, en bijgevolg de uitgebreide traceringsprocedure van
toepassing is, dient er na de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen een controlebezoek uitgevoerd te
worden door de deskundige.
De aannemer houdt de deskundige op de hoogte van de planning m.b.t. verwijdering van de gevaarlijke
afvalstoffen. De resultaten van het controlebezoek worden gerapporteerd in een controleverslag en bezorgt
aan Tracimat.
5. Verwerkingstoelating
Voorafgaandelijk aan de afvoer van het puin en/of verwerking van het puin op de werf vraagt de aannemer een
verwerkingstoelating aan bij Tracimat. De verwerkingstoelating heeft hij nodig opdat de puinfractie van
sloopmateriaal als laag milieurisicoprofiel materiaal kan worden geaccepteerd door de vergunde
breekinstallatie.
6. Einde der werken
De aannemer meldt het einde van de werken aan Tracimat van zodra de sloop- en afbraakwerken afgerond zijn
en al het puin werd afgevoerd en/of ter plaatse werd verwerkt. Deze melding gebeurt via het digitaal platform.
7. Ontvangstbevestiging
De breker meldt de ontvangst van het puin aan Tracimat aan de hand van een ontvangstbevestiging. In deze
ontvangstbevestiging vermeldt de breker de ontvangen soorten puin inclusief hun respectievelijke hoeveelheid
(ton) en de wijze waarop het puin werd aanvaard (LMRP / HMRP / geweigerd).
8. Sloopattest
Ten laatste 30 dagen na de oplevering van de sloop- en afbraakwerken vraagt de aannemer het sloopattest aan
bij Tracimat.
Tracimat levert een sloopattest af indien haar volledige traceerbaarheidsprocedure correct werd doorlopen.
Het sloopattest garandeert dat de sloop- en afbraakwerken selectief zijn uitgevoerd.
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Administratieve gegevens
2.1 Contactgegevens
Gegevens van de deskundige
Naam organisatie:
Naam deskundige:
Adres:
Telefoon deskundige:
Telefoon algemeen:
E-mail deskundige:
E-mail algemeen:

Steto bvba
Bart Moons
Vismarkt 29 – 3980 Tessenderlo
0494 22 58 98
013 67 65 24
bart.moons@steto.be
info@steto.be

Gegevens van het laboratorium belast met de analyse van asbestverdachte monsters
Naam organisatie:
Naam analist:
Adres:
Telefoon:
E-mail:

Abesco Contracts bvba
Koen Schouteden
Tiensesteenweg 79 – 3380 Glabbeek
016 78 19 20
info@abesco.be

Gegevens van de opdrachtgever
Naam opdrachtgever: Stad Hasselt
Adres:
Groenplein 1 – 3500 Hasselt
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Gegevens van het project
straat en nummer
Runkstersteenweg 149

Postnr /
gemeente
3500
Hasselt

afdeling
6

sectie
F

perceelnummer
0263/00W021

Startdatum werken
Voorziene startdatum van sloop en afbraak:

niet gekend
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2.2 Procedure
Deelprocedure
☒

Uitgebreide procedure gebouwen

☐

Vereenvoudigde procedure gebouwen

☐

Procedure infrastructuurwerken

Type bouwwerk

Type infrastructuurwerk

☒

Gebouw volledig niet-residentieel

☐

Wegeniswerken

☐

Gebouw gedeeltelijk niet-residentieel

☐

Wegenis- en rioleringswerken

☐

Gebouw volledig residentieel

☐

Rioleringswerken

☐

Brug en/of tunnel

☐

Openbare parking

☐

Waterwegeniswerken

☐

Ontmantelingswerken

Type sloop
☒

Volledige sloop

☐

Gedeeltelijke sloop
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Voorstudie
3.1 Overzicht gebouwen
Aantal bouwlagen
Bruto bruikbare oppervlakte
Bouwvolume
Bouwjaar
Historiek verbouwingen
(Voormalige) activiteit
Toegankelijkheid

Constructie 1: Parochiaal centrum + feestzaal
3 (kelder – gelijkvloers – verdieping)
604 m²
3051 m³
1933
Uitbreiding en verbouwing van de feestzaal in 1977
Ontmoetingscentrum, feestzaal, vergaderruimtes
Niet alle ruimtes waren toegankelijk, zie beschrijving in
3.2 Niet toegankelijke ruimtes

Aantal bouwlagen
Bruto bruikbare oppervlakte
Bouwvolume
Bouwjaar
Historiek verbouwingen
(Voormalige) activiteit
Toegankelijkheid

Constructie 2: Jeugdhuis
3 (kelder – gelijkvloers – verdieping)
249 m²
780 m³
1964
Vermoedelijk geen renovaties plaatsgevonden
Jeugdhuis
Niet alle ruimtes waren toegankelijk, zie beschrijving in
3.2 Niet toegankelijke ruimtes

Constructie 3: Jeugdlokalen achter feestzaal
Aantal bouwlagen
1
Bruto bruikbare oppervlakte
150 m²
Bouwvolume
494 m³
Bouwjaar
1977
Historiek verbouwingen
Vermoedelijk geen renovaties plaatsgevonden
(Voormalige) activiteit
Jeugdlokalen
Toegankelijkheid
Alle ruimtes toegankelijk

Constructie 4: Jeugdlokalen achteraan op het perceel
Aantal bouwlagen
1
Bruto bruikbare oppervlakte
304 m²
Bouwvolume
928 m³
Bouwjaar
Niet gekend
Historiek verbouwingen
Vermoedelijk geen renovaties plaatsgevonden
(Voormalige) activiteit
Opslagruimtes
Toegankelijkheid
Niet toegankelijk
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Type verharding
Oppervlakte

Buitenverharding
Asfalt
985 m²

Type verharding
Oppervlakte

Buitenverharding
Beton
5 m²

3.2 Niet toegankelijke ruimtes
Ondergenoemde ruimtes konden niet onderzocht wegens niet toegankelijk:
- Kelder onder podium (bergruimte rechts niet toegankelijk)
- Jeugdhuis verdieping vooraan (3 van de 4 ruimtes niet toegankelijk)
- Jeugdhuis verdieping achteraan volledig niet toegankelijk
- Jeugdlokalen achteraan op het perceel volledig niet toegankelijk (toegang dichtgetimmerd)
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3.3 Voorbereidend onderzoek
3.3.1 Vergunningen
1933  Bouw van Parochiaal Centrum Sint-Hubertus
1951  Uitbreiding van het Parochiaal Centrum en bouw van afzonderlijke lokalen in betonplaten voor de
Chirojongens en KSA
1959  Bouw van nieuwe lokalen voor Chirojongens
1964  Bouw van lokaal voor Chiromeisjes
1977  Volledige aanpassing en uitbreiding van de feestzaal
3.3.2 Bouwplannen
De bouwplannen zijn terug te vinden in de bijlage.
3.3.3 Fotomateriaal
De foto’s die werden genomen tijdens het veldonderzoek zijn bijgevoegd in de bijlage.
3.3.4 Bestaande asbestinventaris
Op 19/12/2016 werd een asbestinventaris opgesteld door Ibeve dewelke is terug te vinden in de bijlage.
3.3.5 Bestaande sloopinventaris
Er is geen bestaande sloopinventaris beschikbaar.
3.3.6 Bodemonderzoek
Er is geen bodemonderzoek uitgevoerd op de site.

3.3.7 Interviews
Er werden geen interviews afgenomen.
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Veldonderzoek
4.1 Algemeen
Gegevens van de onderzoeker(s)
Naam organisatie:
Naam onderzoeker:
Adres:

Steto bvba
Bart Moons & Michiel Hoes
Vismarkt 29 – 3980 Tessenderlo

Contactpersoon in het gebouw
Naam contactpersoon: Ludo Van de Weijer
Datum(s) veldonderzoek(en)
14/11/2018

4.2 Staalnames asbest
Zie hoofdstuk 5.

4.3 Staalname en analyse andere materialen dan asbest
De roofing op de platte daken werden getest op aanwezigheid van teer. Deze waren allen negatief.

4.4 Staalname buitenverhardingen
Er werd nog geen kernboring uitgevoerd op de asfaltverharding. Indien de opdrachtgever beslist om het
dossier te registeren bij sloopbeheerorganisatie Tracimat vzw is een kernboring noodzakelijk.
Wij vragen aan de sloper om tijdens de start van de afbraakwerken de nodige tests te doen op de
teerhoudendheid van het asfalt. Het asfalt werd (voorlopig) beschouwd als niet teerhoudend.

12

SLOOPOPVOLGINGSPLAN ONTMOETINGSCENTRUM RUNKST

4.5 Beperkingen van het onderzoek
Sommige materialen kunnen niet of moeilijk exact opgenomen worden opgemeten omdat ze niet zichtbaar,
geheel of gedeeltelijk ingekapseld of volledig onbereikbaar zijn. Er bestaat altijd een kleine kans dat bepaalde
materialen niet opgemerkt zijn geweest.

4.6 Te behouden gebouwen
De half-open conciërgewoning die gelegen is vlak naast de feestzaal en dezelfde huisnummer draagt
behoort niet tot dit sloopopvolgingsplan en zal behouden blijven.
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Destructieve asbestinventaris
5.1 Driedelige code asbesthoudende materialen
NR.

Omschrijving

Toestand

Verwijderingstechniek

Type
aannemer.

04

Plaatmateriaal

1

1

1

05

Gipsisolatie

3

4

2

06

Plaatmateriaal

1

1

1

07+08

Masal

1

1

1

10

Plaatmateriaal

2

2

1

11

Leien

2

2

1

12

Plaatmateriaal

1

1

1

13

Mastiek

2

2

1

14

Plaatmateriaal

2

2

1

15

Plaatmateriaal

2

2

1

16

Meszekeringen

3

2

1

Toestand

1 hechtgebonden
2 semi-hechtgebonden
3 losgebonden

(in goede staat – geen of erg klein risico op vezelvrijgave)
(in oorsprong hechtgebonden maar beschadigd of verouderd – risico op
vezelvrijgave)
(risico op vezelvrijgave)

Verwijderingstechniek

1 eenvoudige handelingen
2 eenvoudige handelingen met bijkomende maatregelen
3 coveuzezak methode/glovebagmethode
4 hermetische zone

Type aannemer

1 opgeleid personeel – ook aannemers zonder erkenning asbestverwijdering
2 enkel erkende asbestverwijderende bedrijven
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5.2 Overzichtslijst van de asbestverdachte materialen
Inventarisnummer

Materiaal

Locatie

Staal nr.

01

Pleisterwerk

Kelder onder podium

01

02

Leien

Kelder onder podium

Geen staal

03

Pleisterwerk

Plafond feestzaal

03

04

Plaatmateriaal

Toiletten heren

Geen staal

05

Gipsisolatie CV-leidingen

Kelder jeugdhuis

Geen staal
(staal door Ibeve)

06

Plaatmateriaal

Kelder jeugdhuis

Geen staal

07

Masal

Trap jeugdhuis

Geen staal

08

Masal

Trap jeugdhuis

Geen staal

09

Linoleum

Jeugdlokalen gelijkvloers

09

10

Golfplaten

Dak podium feestzaal

Geen staal

11

Leien

Dak feestzaal

Geen staal

12

Plaatmateriaal

Kelder jeugdhuis

Geen staal

13

Mastiek

Inkomdeur feestzaal

Geen staal
(staal door Ibeve)

14

Plaatmateriaal

Dak jeugdhuis en jeugdlokalen

Geen staal

15

Plaatmateriaal

Jeugdlokalen

Geen staal

16

Meszekeringen

Feestzaal

Geen staal

Kleurcode:
Monstername - Asbesthoudend na analyse
Monstername – Geen asbest na analyse

Geen Monstername - Met grote waarschijnlijkheid asbesthoudend
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5.3 Inventarisatie
FICHE 1

Materiaal

Evaluatiecriteria

Staalname(s)

Staal 1

Locatie

Kelder onder podium

Voorwerp

Pleisterwerk

Oppervlak

NVT

Onderwerp

Pleisterwerk

Soort asbest

NVT

Kwaliteit van het oppervlak

NVT

Bereikbaarheid van het materiaal

NVT

Wijze van bevestiging

NVT

Conclusie
NIET ASBESTHOUDEND
Toestand

NVT

Verwijderingstechniek

NVT

3-delige code

NVT
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FICHE 2

Materiaal

Evaluatiecriteria

Staalname(s)

Staal Ibeve – bestaande
asbestinventaris

Locatie

Kelder onder podium

Voorwerp

Dakbedekking

Oppervlak

NVT

Onderwerp

Leien

Soort asbest

NVT

Kwaliteit van het oppervlak

NVT

Bereikbaarheid van het materiaal

NVT

Wijze van bevestiging

NVT

Conclusie
NIET ASBESTHOUDEND
Toestand

NVT

Verwijderingstechniek

NVT

3-delige code

NVT
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FICHE 3

Materiaal

Evaluatiecriteria

Staalname(s)

Staal 3

Locatie

Plafond feestzaal

Voorwerp

Pleisterwerk

Oppervlak

NVT

Onderwerp

Pleisterwerk

Soort asbest

NVT

Kwaliteit van het oppervlak

NVT

Bereikbaarheid van het materiaal

NVT

Wijze van bevestiging

NVT

Conclusie
NIET ASBESTHOUDEND
Toestand

NVT

Verwijderingstechniek

NVT

3-delige code

NVT
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FICHE 4

Materiaal

Evaluatiecriteria

Staalname(s)

Visueel vastgesteld

Locatie

Toiletten heren

Voorwerp

Urinoirschotten

Oppervlak

± 3 m²

Onderwerp

Plaatmateriaal

Soort asbest

Chrysotiel

Kwaliteit van het oppervlak

Lichtbeschadigd

Bereikbaarheid van het materiaal

Makkelijk bereikbaar

Wijze van bevestiging

Onbekend

Conclusie
ASBESTHOUDEND
Toestand

Hechtgebonden

Verwijderingstechniek

Demonteren (muur wegkappen)

3-delige code

1-1-1
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FICHE 5

Materiaal

Evaluatiecriteria

Staalname(s)

Staal Ibeve – bestaande
asbestinventaris

Locatie

Kelder jeugdhuis

Voorwerp

Gipsisolatie

Oppervlak

± 3 lm

Onderwerp

CV-leidingen

Soort asbest

Chrysotiel + Amosiet

Kwaliteit van het oppervlak

Beschadigd

Bereikbaarheid van het materiaal

Moeilijk bereikbaar

Wijze van bevestiging

Gesmeerd

Conclusie
ASBESTHOUDEND
Toestand

Losgebonden

Verwijderingstechniek

Hermetische zone

3-delige code

4-3-2
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FICHE 6

Materiaal

Evaluatiecriteria

Staalname(s)

Visueel vastgesteld

Locatie

Kelder jeugdhuis

Voorwerp

verluchtginsbuis

Oppervlak

± 5 lm

Onderwerp

Plaatmateriaal

Soort asbest

Chrysotiel

Kwaliteit van het oppervlak

Lichtbeschadigd

Bereikbaarheid van het materiaal

Makkelijk bereikbaar

Wijze van bevestiging

Ingemetseld

Conclusie
ASBESTHOUDEND
Toestand

Hechtgebonden

Verwijderingstechniek

Demonteren (ingemetselde delen wegkappen)

3-delige code

1-1-1
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FICHE 7 + 8

Materiaal

Evaluatiecriteria

Staalname(s)

Visueel vastgesteld

Locatie

Trap jeugdhuis

Voorwerp

Treden

Oppervlak

± 7 m²

Onderwerp

Masal

Soort asbest

Chrysotiel

Kwaliteit van het oppervlak

Lichtbeschadigd

Bereikbaarheid van het materiaal

Makkelijk bereikbaar

Wijze van bevestiging

Gemetseld

Conclusie
ASBESTHOUDEND
Toestand

Hechtgebonden

Verwijderingstechniek

Demonteren (voeg errond wegkappen)

3-delige code

1-1-1
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FICHE 9

Materiaal

Evaluatiecriteria

Staalname(s)

Staal 9

Locatie

Jeugdlokalen gelijkvloers

Voorwerp

Vloerbekleding

Oppervlak

± 80 m²

Onderwerp

Linoleum

Soort asbest

NVT

Kwaliteit van het oppervlak

NVT

Bereikbaarheid van het materiaal

NVT

Wijze van bevestiging

NVT

Conclusie
NIET ASBESTHOUDEND
Toestand

NVT

Verwijderingstechniek

NVT

3-delige code

NVT
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FICHE 10

Materiaal

Evaluatiecriteria

Staalname(s)

Visueel vastgesteld

Locatie

Dak podium feestzaal

Voorwerp

Dakbedekking

Oppervlak

± 70 m²

Onderwerp

Plaatmateriaal

Soort asbest

Chrysotiel

Kwaliteit van het oppervlak

Lichtbeschadigd

Bereikbaarheid van het materiaal

Moeilijk bereikbaar

Wijze van bevestiging

Genageld

Conclusie
ASBESTHOUDEND
Toestand

Semi-hechtgebonden

Verwijderingstechniek

Demonteren met bijkomende maatregelen

3-delige code

2-2-1
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FICHE 11

Materiaal

Evaluatiecriteria

Staalname(s)

Visueel vastgesteld

Locatie

Dak feestzaal

Voorwerp

Dakbedekking

Oppervlak

± 200 m²

Onderwerp

Plaatmateriaal

Soort asbest

Chrysotiel

Kwaliteit van het oppervlak

Lichtbeschadigd

Bereikbaarheid van het materiaal

Moeilijk bereikbaar

Wijze van bevestiging

Genageld

Conclusie
ASBESTHOUDEND
Toestand

Semi-hechtgebonden

Verwijderingstechniek

Demonteren met bijkomende maatregelen

3-delige code

2-2-1
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FICHE 12

Materiaal

Evaluatiecriteria

Staalname(s)

Visueel vastgesteld

Locatie

Kelder jeugdhuis

Voorwerp

Roetschuif

Oppervlak

± 0,25 m²

Onderwerp

Plaatmateriaal

Soort asbest

Chrysotiel

Kwaliteit van het oppervlak

Lichtbeschadigd

Bereikbaarheid van het materiaal

Makkelijk bereikbaar

Wijze van bevestiging

Uitneembaar

Conclusie
ASBESTHOUDEND
Toestand

Hechtgebonden

Verwijderingstechniek

Demonteren

3-delige code

1-1-1
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FICHE 13

Materiaal

Evaluatiecriteria

Staalname(s)

Staal Ibeve – bestaande
asbestinventaris

Locatie

Inkomdeur

Voorwerp

Mastiek

Oppervlak

± 12 lm

Onderwerp

Mastiek

Soort asbest

Chrysotiel

Kwaliteit van het oppervlak

Lichtbeschadigd

Bereikbaarheid van het materiaal

Makkelijk bereikbaar

Wijze van bevestiging

Gesmeerd

Conclusie
ASBESTHOUDEND
Toestand

Semi-hechtgebonden

Verwijderingstechniek

Demonteren met bijkomende maatregelen

3-delige code

2-2-1
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FICHE 14

Materiaal

Evaluatiecriteria

Staalname(s)

Visueel vastgesteld

Locatie

Dak jeugdlokalen

Voorwerp

Verluchtingskappen

Oppervlak

8 st

Onderwerp

Plaatmateriaal

Soort asbest

Chrysotiel

Kwaliteit van het oppervlak

Lichtbeschadigd (1 st gebroken)

Bereikbaarheid van het materiaal

Moeilijk bereikbaar

Wijze van bevestiging

Onbekend

Conclusie
ASBESTHOUDEND
Toestand

Semi-hechtgebonden

Verwijderingstechniek

Demonteren met bijkomende maatregelen

3-delige code

2-2-1
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FICHE 15

Materiaal

Evaluatiecriteria

Staalname(s)

Visueel vastgesteld

Locatie

Jeugdlokalen

Voorwerp

Raambeschotten

Oppervlak

± 40 m²

Onderwerp

Plaatmateriaal

Soort asbest

Chrysotiel

Kwaliteit van het oppervlak

Lichtbeschadigd

Bereikbaarheid van het materiaal

Makkelijk

Wijze van bevestiging

Gekneld

Conclusie
ASBESTHOUDEND
Toestand

Semi-hechtgebonden

Verwijderingstechniek

Demonteren met bijkomende maatregelen

3-delige code

2-2-1
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FICHE 16

Materiaal

Evaluatiecriteria

Staalname(s)

Geen staalname

Locatie

Toog feestzaal

Voorwerp

Meszekeringen

Oppervlak

15 st

Onderwerp

Meszekeringen

Soort asbest

Onbekend

Kwaliteit van het oppervlak

Lichtbeschadigd

Bereikbaarheid van het materiaal

Makkelijk bereikbaar

Wijze van bevestiging

Gekneld

Conclusie
ASBESTVERDACHT
Toestand

Losgebonden

Verwijderingstechniek

Demonteren met bijkomende maatregelen

3-delige code

2-2-1
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FICHE 17

Materiaal

Evaluatiecriteria

Staalname(s)

Staal Ibeve – bestaande
asbestinventaris

Locatie

Overig buitenschriknwerk

Voorwerp

Mastiek

Oppervlak

NVT

Onderwerp

Mastiek

Soort asbest

NVT

Kwaliteit van het oppervlak

NVT

Bereikbaarheid van het materiaal

NVT

Wijze van bevestiging

NVT

Conclusie
NIET ASBESTHOUDEND
Toestand

NVT

Verwijderingstechniek

NVT

3-delige code

NVT
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5.4 Verwijderingstechniek
Naargelang de aard en toestand van de te verwijderen asbesthoudende materialen zijn er 4 methoden van
verwijdering voorhanden dewelke onderstaand verder worden besproken.
5.4.1 Eenvoudige handelingen
Deze methode kan toegepast worden voor het verwijderen van hechtgebonden asbestmaterialen. Hieronder
behoren (onbeschadigde) golfplaten, dakleien, remvoeringen etc.
Deze materialen kunnen verwijderd worden zonder deze te beschadigen waardoor de vezels in gebonden
toestand blijven.
Het verwijderen van asbesthoudende materialen door middel van eenvoudige handelingen mag zonder
tussenkomst van een erkend verwijderaar gebeuren mits naleving van een aantal wettelijke verplichtingen.
Voor grote hoeveelheden raden wij echter aan om beroep te doen op een erkend verwijderaar, gezien
dergelijke bedrijven over de nodige knowhow beschikken en een grotere garantie bieden op het naleven van
de wettelijke richtlijnen.
Deze werkmethode staat verder omschreven in Art. 56 van het KB van 16/03/2006.
5.4.2 Eenvoudige handelingen met bijkomende maatregelen
De methode ‘Eenvoudige Handelingen met Bijkomende Maatregelen’ vormt een werkmethode tussen de
methode ‘Eenvoudige Handelingen’ zoals beschreven in Art. 56 van het KB van 16/03/2006 en de methode
“Hermetische zone” in Art. 63 tem 68 van ditzelfde KB.
Deze werkmethode wordt in deze standaardprocedure toegevoegd met als doel het voorkomen van
contaminatie van de omliggende materialen bij de verwijdering van de hieronder opgesomde asbesthoudende
toepassingen waarop deze verwijderingstechniek van toepassing is. Gegeven de ouderdom/aard/verwering van
deze materialen, worden bijkomende maatregelen noodzakelijk geacht om deze op een veilige manier te
verwijderen en te kunnen garanderen dat de materialen in de omgeving niet gecontamineerd worden met
asbestvezels. Dit laatste is belangrijk in het kader van de doelstellingen van de erkende
sloopbeheersorganisatie, zijnde een sloopattest afleveren voor laagmilieurisico materiaal.
Gezien het verhoogde risico op vezelvrijstelling wordt aangeraden om werkzaamheden volgens deze methode
uit te laten voeren door een erkende onderneming of werkgevers die sloop- of verwijderings-werkzaamheden
uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen conform het KB van 28/03/2007.
Het toepassingsgebied van deze techniek is gelimiteerd tot:
 In oorsprong hechtgebonden buitenschiltoepassingen, maar beschadigd of verouderd met risico op
vezelvrijgave (semi-hechtgebonden).
 Losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal en asbestkarton voor zover het asbest gefixeerd is en het
eenvoudig gedemonteerd, weggenomen en verpakt kan worden zonder de asbesthoudende
materialen te breken of te beschadigen.
 Asbesthoudende dichtingen of pakkingen
 Asbesthoudende koorden en geweven materialen
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Enkel indien ze éénvoudig gedemonteerd, weggenomen en verpakt kunnen worden zonder dat daarbij de
toestand van de materialen verandert, kunnen ze via de techniek van ‘Eenvoudige Handelingen’ verwijderd
worden.
Gezien het hoger risico op vezelvrijstelling bij de verwijdering van bovengenoemde toepassingen, zal de
deskundige/de aannemer die de asbestverwijderingswerken uitvoert, teneinde het risico op blootstelling aan
asbest te beheersen, vezelverspreiding in de omgeving te minimaliseren en bijgevolg contaminatie van de
overige materialen te voorkomen, volgende bijkomende maatregelen opleggen/hanteren :
 Voorzien van een douchefaciliteit voor het personeel. Dit kan door het installeren van een mobiele
decontaminatie-unit voor personeel, uitgerust met waterverwarmings- en waterfiltratiesysteem (tot op
3micron), of door gebruikt te maken van een bestaande (en werkende) douchefaciliteit ter plaatse.
 Indien aanwijzingen dat de onderliggende structuur gecontamineerd is met asbestvezels:
voorafgaandelijk reinigen (geïmpregneerde doeken)/stofzuigen met absoluutfilter van de
vloeroppervlakte en aanbrengen van een PE-folie onder de te verwijderen toepassingen.
 Reinigen van dakgoten (asbesthoudend dakgootslib en bijkomend afbraakmateriaal) met opvang van
het spoelwater (afkoppeling) in een reservoir voor verwerking (filteren met absoluutfilter).
 Volledige bevochtiging (met een impregnatie product) van de verouderde/verweerde semihechtgebonden asbesthoudende buitenschiltoepassingen met bijzondere aandacht voor rand- en
overlappingszones die slechts zichtbaar en bereikbaar worden tijdens de demontagewerken.
 Omzichtige verwijdering PE-folie. Reinigen (geïmpregneerde doeken) /stofzuigen
(absoluutfilter)/fixeren van het onderliggende materiaal, draagstructuren en omgeving na de werken.
 Specifiek bij de verwijdering van dichtingen, pakkingen, koorden en andere geweven materialen
moeten deze eveneens voor en tijdens de verwijdering grondig gefixeerd worden. Tijdens de
verwijdering moet men bovendien de verspreiding van loskomende vezels verhinderen door
bronafzuiging middels stofzuiger met absoluutfiltering. Het dragermateriaal zal vervolgens grondig
gereinigd worden met geïmpregneerde doeken en stofzuigers met absoluutfiltering.
 Na de reiniging moet de aannemer een attest van visuele inspectie afleveren waarin bevestigd wordt
dat de ruimte net, droog en vrij is van zichtbare resten van asbest of asbesthoudend materiaal. Dit
attest wordt afgeleverd aan de opdrachtgever, (indien verschillend) de uitvoerder van de sloop- en
afbraakwerken en/of de deskundige die de werken opvolgt.

Afval :
Semi-hechtgebonden asbesthoudende buitenschiltoepassingen waarvan de toestand bij verwijdering nagenoeg
niet gewijzigd is, worden verpakt in (container-)big-bag en gestort op een vergunde inrichting voor gevaarlijke
afvalstoffen.
Al het overige asbesthoudend afval dat bij deze werkzaamheden wordt geproduceerd :
o
losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton
o
asbesthoudende dichtingen en pakkingen in slechte staat en met risico op vezelvrijgave
o
koorden en geweven materialen
o
asbesthoudend slibafval
o
filterrest van gecontamineerd water (absoluutfiltering 3 micron)
o
…
moet omwille van de aanwezigheid van vrije asbestvezels, als dusdanig geëtiketteerd en verpakt worden
alvorens het afgevoerd wordt naar een voorbehandelingsinstallatie voor losgebonden asbest.
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Persoonlijke beschermingsmaatregelen :
 het personeel dat de werken uitvoert moet minimaal voorzien zijn van een volgelaatsmasker met P3filter en autonome luchttoevoer.
 Er moet door de werkgever een werf-en blootstellingsregister worden bijgehouden voor de tijdens het
werk blootgestelde personen conform Art. 30 tem 32 van het KB.
Luchtmetingen:
Tijdens de uitvoering der werken voert een erkend laboratorium per achturige werkdag minstens volgende
luchtmetingen uit :
o
in de omgeving van de verwijderingsplaats
o
in de omgeving van de container/opslaglocatie van de verwijderde asbesthoudende elementen
o
op de persoon die de asbesthoudende elementen
- demonteert en
- verpakt en/of stapelt in de container
De aannemer bepaalt vooraf welke bijkomende maatregelen zullen genomen worden wanneer de bovengrens
van het resultaat van de meting van de concentratie aan asbestvezels hoger is dan 0,01 vezel/cm³. Indien een
overschrijding van deze concentratie wordt vastgesteld, wordt de deskundige en de met het toezicht belaste
ambtenaar van de FOD WASO/TWW van deze meetresultaten op de hoogte gesteld, evenals van de
maatregelen die door de aannemer werden genomen om hieraan te verhelpen.
Mochten de resultaten van de metingen slecht blijven, dan moet er alsnog overgegaan worden tot de methode
hermetische zone. Hierdoor kan het aangewezen zijn dat men voor de methode van ‘Eenvoudige Handelingen
met Bijkomende Maatregelen’ werkt met een erkend bedrijf.
Indien tijdens 3 opeenvolgende meetdagen de bovengrens van de resultaten van alle luchtmetingen zich onder
de grens van 0,01 vezel/cm³ situeren, dan mag de meetfrequentie afgebouwd worden naar wekelijks. Echter,
bij een overschrijding van een bovengrens moet de aannemer opnieuw gedurende 3 opeenvolgende
meetdagen aantonen dat de bijkomend genomen maatregelen afdoende zijn om vezelverspreiding te
voorkomen.
De resultaten van deze metingen moeten ter inzage zijn op de werf en na uitvoering der werken overgemaakt
worden aan de deskundige en/of de sloopbeheersorganisatie alsook aan de met het toezicht op de werken
belaste ambtenaar.
5.4.3 Glovebagmethode / coveusezakmethode
Deze methode kan toegepast worden bij het verwijderen van isolatie rond leidingen die losgebonden asbest
bevatten (onder de voorwaarden van het KB van 16/03/2006 en het KB van 08/06/2007). Dit dient te gebeuren
door een erkend arbestverwijderaar.
5.4.4 Hermetische zone
Deze methode kan toegepast worden bij het verwijderen van asbesthoudende materialen die niet met een van
de bovenvermelde technieken mogen verwijderd worden. Dit dient te gebeuren door een erken
asbestverwijderaar.
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5.5 Staalname
Materialen waarvan niet zeker geweten is of ze al dan niet asbesthoudend zijn, zijn in de mate van het
mogelijke bemonsterd. Indien dit niet mogelijk is worden de materialen als asbestverdacht opgenomen.
Homogene materialen (bv. golfplaten) waarvan algemeen geweten is dat ze asbesthoudend zijn zijn zonder
monstername en analyse als asbesthoudend beschouwd.
Het aantal te nemen monsters per asbestverdacht materiaal hangt af van de omvang en aantal van de
materialen en de variatie in de samenstelling. Een beperkt aantal monsters volstaat om te bepalen of het
materiaal positief is wat betreft het bevatten van asbest, terwijl meer monsters noodzakelijk zijn om te
garanderen dat er geen asbest in het materiaal zit.
Bij vezelcement, vloertegels, lijm, mastiek, touwen en andere homogene materialen volstaat één monster.
Gezien het inherent heterogeen karakter van thermische isolatie (isolatie rond cv-leidingen) volstaat één
monster meestal niet.
Bijkomende monsters zullen genomen worden volgens onderstaande tabel:
Homogene lengte

Aantal monsters

< 20 m

2 (1 op het rechte stuk + 1 aan de bochten)

20-50 m

3 (2 op het rechte stuk + 1 aan de bochten)

50-100 m

4 (3 op het rechte stuk + 1 aan de bochten)

> 100 m

1 extra monster per bijkomende 50 m
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5.6 Specifieke asbest(verdachte) toepassingen
5.6.1 Dichtingen
Dichtingen van mazouttanks, branders van ketels etc worden zo goed als mogelijk onderzocht en
geïnspecteerd. Wanneer geen gedetailleerde inspectie mogelijk is worden deze materialen steeds opgenomen
als asbestverdacht.
5.6.2 Remschoenen van lift
Remschoenen van een lift kunnen asbesthoudend zijn en zullen ten gebreke van verdere info steeds
opgenomen worden als asbestverdacht.
5.6.3 Schouwpijpen en brandkleppen
Gezien de beperkte bereikbaarheid van deze toepassing is het soms niet mogelijk om deze zaken te
inventarisseren. Er moet steeds rekening gehouden worden met de mogelijke aanwezigheid van deze
materialen.
5.6.4 Oppervlakken verontreinigd met asbest
Dakgoten en dakoppervlakken dewelke regenwater afkomstig van asbesthoudende daken opvangen dienen
eerst gespoeld en gereinigd te worden alvorens deze als asbestvrij afgevoerd kunnen worden. Door de
jarenlange blootstelling komen asbestvezels los te zitten en spoelen deze mee af in dakgoten en
afvoerleidingen waar ze zich kunnen ophopen tot hogere concentraties.

Afbeelding links: opvang van regenwater in PVC dakgoot afkomstig van asbesthoudende golfplaten met
uitstroom op het platte dak
Afbeelding rechts: opvang van regenwater in stalen dakgoot afkomstig van asbesthoudende leien
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Sloopinventaris
6.1 Asbesthoudende afvalstoffen
Nr. Benaming afvalstof
1
2
3
4
5
6
7

AEEA: apparatuur die asbest bevat
Asbestcement - dakbedekking
Asbestcement – kokers en buizen
Asbestcement – muurbekleding
Asbestcement – overige
Asbesthoudende buisisolatie
Asbesthoudende dichtingsvoegen

Eural-code
16 02 12
17 06 05
17 06 05
17 06 05
17 06 05
17 06 01
17 06 05

Ton

m³

m²

lm

Aantal
15

5,40
0,06
0,72
0,35
0,02

270
10
40
3
12

Situering in het gebouw
Meszekeringen
Golfplaten & leien
Verluchtingsbuis en potten
Raambeschotten
Masal, tussenschotten urinoirs etc
Gipsisolatie CV-leidingen
Algemeen voorkomend
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6.2 Gevaarlijke afvalstoffen – exclusief asbest
Nr. Benaming afvalstof
AEEA: apparatuur die andere gevaarlijke
onderdelen bevat
AEEA: TL armatuur
AEEA: TL lamp
AEEA: armaturen andere dan TL armatuur
AEEA: lampen andere dan TL lamp
Gassen in drukhouders die gevaarlijke
6 afvalstoffen bevatten
7 Metaalafval: olietanks
8 Verontreinigd glas
1
2
3
4
5
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Eural-code

Ton

m³

m²

lm

Aantal

Situering in het gebouw

10
16 02 13
16 02 13
20 01 21
16 02 13
20 01 21
16 05 04
17 04 09
17 02 04

87
146
56
68
5
1
0,05

Zekeringskasten
Algemeen voorkomend
Algemeen voorkomend
Algemeen voorkomend
Algemeen voorkomend
Brandblussers
Ondergrondse tank
Spiegels
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6.3 Andere niet-gevaarlijke materialen
Nr. Benaming afvalstof
AEEA: apparatuur vrij van gevaarlijke
1 afvalstoffen
2 Asbestvrije vezelcementtoepassingen
3 Bitumineuze mengsels: roofing
4 Cellenbeton
5 Gemengd bouw- en sloopafval
6 Gipshoudende materialen: gipskarton
7 Gipshoudende materialen: pleisterwerk
9 Glas
10 Hout: behandeld hout (B-hout)
11 Isolatiemateriaal: mineraal
12 Keramische tegels
13 Kunststoffen: gemengde kunststoffen
14 Kunststoffen: PVC
15 Metaalafval: aluminium
16 Metaalafval: ijzer en staal
17 Metaalafval: kabels en leidingen
18 Metaalafval: lood
19 Porselein

Eural-code

Ton

m³

m²

lm

Aantal

Situering in het gebouw

25

16 02 14
17 01 02
17 03 02
17 08 02
17 09 04
17 08 02
17 08 02
17 02 02
17 02 01
17 06 04
17 01 03
17 02 03
17 02 03
17 04 02
17 04 05
17 04 11
17 04 03
17 01 03

1,17
6,82
0,56
4,68
3,36
16,12
1,66
37,94
7,96
19,24
7,34
1,12
3,25
45,98
1,57
0,46
0,62

Ventilators, circulatiepompen, ketels etc
Vezelcementplaten, leien etc
Algemeen voorkomend
Kelder onder podium
Algemeen voorkomend
Algemeen voorkomend
Algemeen voorkomend
Algemeen voorkomend
Dakconstructie, vloerconstructie etc
Algemeen voorkomend
Vloer- en wandtegels
Dakkoepels, linoleum etc
Goten en afvoerleidingen, rolluiken etc
Raamprofielen, dragers vals plafond etc
Betonwapening, radiatoren, CV-leidingen etc
Algemeen voorkomend
Algemeen voorkomend
Lavabo’s, toiletten etc
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6.4 Steenachtige materialen
Nr. Benaming afvalstof
1 Baksteen en dakpannen
2 Beton
3 Natuursteen
4 Niet-teerhoudend asfalt
5 Steenslag - grind (primair)
Stenen met grond: steenslag/grind
6 (primair) met grond
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Eural-code
Ton
17 01 02
1128,25
17 01 01
787,04
17 01 02
0,76
17 03 02
147,91
17 01 07
4,29
17 05 04

266,24

m³

m²

lm

Aantal

Situering in het gebouw
Algemeen voorkomend
Algemeen voorkomend
Algemeen voorkomend
Algemeen voorkomend
Ballast plat dak
Onderfundering asfalt
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Sloopopvolging
7.1 Algemene aanbevelingen en adviezen
7.1.1 Scheiding fracties
Voor het selectief slopen is het gescheiden inzamelen van de verschillende afvalstromen bij het slopen
van een gebouw noodzakelijk. We spreken ook van het demonteren, het selectief ontmantelen of
strippen van een gebouw. Het gescheiden inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen zoals
asbesthoudende afvalstoffen is wettelijk verplicht.
Het VLAREMA verplicht momenteel de scheiding aan de bron voor verschillende bedrijfsafvalstromen. Een
aantal van deze fracties komt regelmatig terug in de materialenstroom die vrijkomt bij ontmantelings- en
sloopwerken:
- puin (steenachtig)
- asbestcementhoudende afvalstoffen
- gevaarlijke afvalstoffen
- glas
- houtafval
- metaalafval
- AEEA
- batterijen en accu’s
- apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten.
Bouw- en sloopafval dient bij de bron gescheiden te worden op basis van volgende uitgangspunten:
- gevaarlijke afvalstoffen
- bouw- en sloopafval die als zij niet scheiden blijven een negatief effect hebben op het
recyclingproces (bv. gips)
- bouw- en sloopafval die alleen voor recycling in aanmerking komen als er bronscheiding
wordt toegepast
Alle overige afvalstromen die vrijkomen, zoals steenachtig materiaal, metaal, hout en kunststoffen,
moeten ook optimaal kunnen worden hergebruikt.
7.1.2 Opslag, transport en verwerking
Toegepast op sloopwerken houdt dit in dat bijvoorbeeld hout en metaal op de werf samen mogen
worden ingezameld en afgevoerd voor latere uitsortering. Dit laat toe om het aantal containers op
de werf, of de tijd dat een container op de werf aanwezig is, te beperken. In vele gevallen is het
evenwel aan te raden om reeds aan de bron maximaal te scheiden.
7.1.3 Ontruiming van gebouwen
Vooraleer met de eigenlijke ontmanteling of afbraak van de vaste delen van het gebouw te beginnen,
dienen alle vrijstaande elementen zoals meubilair, losse toestellen, tapijten, papier en karton,
voorraden, opgeslagen stoffen en vloeistoffen verwijderd te worden en verwerkt via de aangewezen
weg. Bijzondere aandacht hierbij gaat naar eventueel aanwezige gevaarlijke stoffen zoals
bijvoorbeeld opgeslagen chemicaliën of afvalstoffen.
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7.1.4 (mazout)tanks
Opslagtanks van brandstoffen of andere gevaarlijke stoffen dienen voorafgaand geledigd en gereinigd te
worden. Het attest hiervan dient bezorgd te worden aan de deskundige.

Afbeelding: putdeksel aan voorzijde perceel (inkom jeugdhuis)
7.1.5 Schouwen
Schouwen dienen voorafgaand aan de afbraak gereinigd te worden gezien de aanwezigheid van roet. In
het geval dat ze gereinigd zijn, kan het schouwmateriaal als niet-verontreinigd beschoud worden.
Indien de schouwen niet voorafgaandelijk gereinigd werden, dienen deze als verontreinigd beschouwd te
worden.
7.1.6 Verontreinigd steenachtig materiaal
Indien er verontreiniged steenachtig materiaal (bv. met olie) is vastgesteld dient hier de nodige aan
besteed te worden.
Wanneer de oppervlakte hiervan minstens 50 m² bedraagt OF indien het volume/de massa van hetzelfde
type meer dan 1% van het niet verontreinigd type bedraagt, moet de verontreinigde fractie selectief
ingezameld en verwijderd te worden.
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7.2 Risico’s op de betrokken site
☐

Vallende, scherpe en uitstekende
voorwerpenolledige

☐

Ondergelopen kelder(s)

☐

Stoffige omgevingslucht

☐

Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en
ongedierte

☐

Wankele of ingestorte muren

☐

Gladde of onstabiele vloeren

☒

Onverlichte of slecht verlichte ruimten

☐

Verrotte trappen en tussenvloeren

☐

Openliggende putdeksels

☐

Elektrische leidingen onder spanning

☐

Agressieve vegetatie

☐

Illegage bewoning

7.3 Controleverslag
Op het ogenblik dat de uitvoerder van de sloop- en afbraakwerken aangeeft dat de gevaarlijke
afvalstoffen verwijderd zijn, wordt een controlebezoek uitgevoerd en wordt een controleverslag
opgesteld. Wanneer het niet mogelijk is om gevaarlijke afvalstoffen op voorhand volledig te verwijderen,
dienen er meerdere tussentijdse interventies te worden voorzien.
Indien de uitvoerder van de sloop- en afbraakwerken wenst af te wijken van de in het sloopopvolgingsplan
voorgestelde techniek voor de verwijdering van asbest moet hij dit voorafgaandelijk melden en motiveren
aan de erkende sloopbeheersorganisatie en aan de deskundige die zal instaan voor de opmaak van het
controleverslag.
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Ondertekening
Ik ondergetekende, Bart Moons, verklaar dat de in dit sloopopvolginsplan opgenomen informatie volledig
en correct is.

Opgemaakt te Tessenderlo, op 22/11/2018

Handtekening van de deskundige:
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Naam klant: Steto Engineering Solutions
Straat: Vismarkt 29
Gemeente: 3980 Tessenderlo
Contactpersoon: Daisy Lenssen
Mailadres: info@steto.be
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Analyserapport van:
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3 monster(s) asbestverdacht materiaal
derden
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Naam analist:
Datum rapport:

21/11/2018
Koen Schouteden
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Aangeleverde omschrijving:

Datum staalname: 14/11/2018
Locatie: Runkstersteenweg 149 te Hasselt

De onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van laboratorium
asbestidentificatie erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Monsternummer
ABESCO
2018705-b_001

2018705-b _002

2018705-b _003

Nummer / locatie / referentie
(opgegeven door staalnemer)
Staal 1
Pleisterwerk
Kelder onder podium feestzaal
Staal 2
Pleisterwerk
Boven vals plafond feestzaal
Staal 9
Linoleum
Jeugdlokalen gelijkvloers

Beschrijving
ABESCO

Asbestidentificatie *

Pleisterwerk

Negatief

Pleisterwerk
(beige +
toplaag)

Negatief

Vinyl met
vezelonderlaag

Negatief

* middels polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring overeenkomstig HSG248, zoals beschreven in WI.AL.0-4.
Einde van de resultaten die werden bekomen in de hoedanigheid van laboratorium
asbestidentificatie erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Een negatief resultaat sluit de aanwezigheid van sporen asbest niet uit. In geval van staalname door “derden” kan
door ABESCO geen uitspraak worden gedaan over de representativiteit van het betreffende staal.

Dit verslag mag enkel in zijn geheel overgenomen worden. Het overnemen van bepaalde onderdelen van dit
rapport is enkel toegelaten mits schriftelijke toelating van Abesco Contracts bvba.
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Asbestinventaris

CODE CONCLUSIE:
A = geen asbest gevonden
B = enkel herstellingen en/of fixeren
C = 1 of meerdere toepassingen
moeten verwijderd worden
opm: B en C met prioriteit 1, 2 of 3

objectnr:

Opdrachtgever

Geïnventariseerde site

Stad Hasselt

OC Sint-Hubertus Runkst

Groenplein
3500

1

149

Runkstersteenweg

Hasselt

3500

C2

Hasselt

versie brondocument: 03/2016

datum bezoek:

18/11/2016

plannen gebouw:

geen plannen ter beschikking

functie gebouw: jeugdlokalen, feestzaal,
vergaderlokalen, burelen

bezetting:

meerdere lokalen bezet tijdens
rondgang

bouwjaar:

type onderzoek:

destructief onderzoek in kader van
sloop en renovatie

uitgevoerd door: Pascal Stas

begeleiding:

enkel voorafgaande korte rondgang
met begeleider

beperkingen:

± 1930 en ± 1964

Na advies van de preventieadviseur en de pa-arbeidsgeneesheer wordt het beheersprogramma aangepast aan de evolutie van de toestand en
wordt het voor advies voorgelegd aan het comité. Bij werken wordt vooraf een risicoanalyse uitgevoerd en voorgelegd aan Werknemers en
comité. De pa-arbeidsgeneesheer geeft advies m.b.t. PBM's, meetprogramma en medische opvolging. Werken mogen nooit starten zonder
voorafgaande raadpleging van de inventaris en uitvoering van een risicoanalyse in functie van de betrokken asbestmaterialen!

Gelezen en goedgekeurd
Pascal Stas
Uitvoerder

ir. Jan Van Bouwel
laboratoriumverantwoordelijke

Dr...................................
pa-arbeidsgeneesheer

Interleuvenlaan 58

Tel. +32 16 390 490

BTW

BE 436 612 044

3001 Heverlee

Fax +32 16 400 562

Bank

736-4023503-07

e-mail

secretariaat@ibeve.be
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LIJST AFKORTINGEN
BIM

= BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER

CBM

= COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN

CPBW = COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
DIAM.

= DIAMETER

FOD WASO = FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
GLV

= GELIJKVLOERS

N.D.

= NIET DETECTEERBAAR

OPM.

= OPMERKING

OPP.

= OPPERVLAKTE

PBM

= PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

VERD.

= VERDIEPING

VOL%

= VOLUME PERCENTAGE

WN

= WERKNEMER

Download gratis de informatieve bijlagen 3 en 4 via de website van
IBEVE: https://www.ibeve.be/asbest/ons-aanbod
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I. INLEIDING
Deze asbestinventaris werd opgemaakt in het kader van het KB van 16 maart 2006 met
betrekking tot bescherming van de werknemers tegen de risico’s voor de gezondheid door
blootstelling aan asbest.
Asbest is een minerale vezel die tot eind jaren ’90 verwerkt werd in ondermeer
bouwmaterialen. Hierbij werden zowel hechtgebonden materialen (asbestcement, lijm,
mastiek,…) als minder gebonden tot niet gebonden asbestmaterialen (spuitlagen, textielen,
kalkisolaties, asbestkarton,…) op de markt gebracht. Hoe zwakker de binding van de vezels
in het materiaal, hoe gemakkelijker de vezels vrijkomen in de lucht.
Gebouwen en installaties die voor 1999 gebouwd of geplaatst werden kunnen dus
asbesthoudende materialen bevatten. Gezien het inademen van asbestvezels kan leiden tot
longkanker of longvlieskanker op langere termijn is het opsporen van asbestmaterialen een
must ten einde mogelijke blootstelling aan asbestvezels te vermijden en de nodige
beheersmaatregelen te voorzien.
Op de werkvloer maar evenzeer in de privésfeer of op publieke plaatsen kunnen dergelijke
materialen immers aanleiding geven tot blootstelling aan asbestvezels wanneer zij in slechte
staat verkeren of wanneer ongebonden materialen vrij aan de lucht voorkomen. Vooral bij
werkzaamheden aan dergelijke installaties of gebouwen kunnen asbestvezels vrijgesteld
worden wanneer geen gepaste maatregelen voorzien worden.
In het kader van eerder vermeld KB gelden dan ook een aantal verplichtingen voor de
werkgevers ten einde de gezondheid van de werknemers die in dergelijke gebouwen of aan
de betreffende installaties te werk gesteld worden, te beschermen tegen de risico m.b.t.
blootstelling aan asbest.
In dat kader is de werkgever verplicht om een asbestinventaris op te maken met bijhorende
risicoanalyse en beheersplan zoals weergegeven in onderstaand schema:
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In België geldt voor elke werkgever een verplichte opmaak van een asbestinventaris van zijn
gebouwen, installaties, arbeidsmiddelen e.d. waarin of waaraan hij werknemers tewerk stelt.
De werkgever kan zich hiervoor laten bijstaan door een erkend labo.
Deze asbestinventaris wordt opgemaakt in het kader van deze verplichtingen voor een
werkgever overeenkomstig het KB van 16 maart 2006 met betrekking tot bescherming van de
werknemers tegen de risico’s voor de gezondheid door blootstelling aan asbest.
Gebouwen en installaties dienen immers veilig bruikbaar te zijn voor de doeleinden waarvoor
ze door werknemers gebruikt worden.

Dus zowel industriële gebouwen en installaties,

kantoorgebouwen, scholen, instellingen, overheidsgebouwen, enz… dienen onderworpen te
worden aan een dergelijk onderzoek om de werknemers die erin werken te vrijwaren van
gezondheidsrisico’s ten gevolge van de aanwezigheid van asbest. Ook bij specifieke werken
zoals technisch onderhoud, installatiewerken, renovatie en afbraakwerken dient een dergelijk
onderzoek steeds vooraf ter beschikking te zijn en geraadpleegd te worden.
De asbestinventaris heeft betrekking op alle asbest en alle asbesthoudende materialen in alle
delen van de gebouwen evenals in arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de
arbeidsplaats. Materialen in niet bereikbare plaatsen, machines of installaties die geen
aanleiding kunnen geven tot blootstelling dienen niet onderzocht te worden, maar worden wel
opgenomen in een overzicht van niet onderzochte delen. Daarnaast worden de werken die
mogelijk een risico vormen opgenomen in een lijst.
Wanneer bij dit onderzoek asbesthoudende materialen worden teruggevonden, dan dient
nagegaan te worden of er onder de heersende omstandigheden en het gebruik van het lokaal
of de installatie vezels kunnen vrijkomen en of er blootstelling mogelijk is (risicoanalyse).
Het is de werkgever die werknemers tewerk stelt die verantwoordelijk is voor de opmaak van
een asbestinventaris (dus niet een gebouweigenaar, een verhuurder,…).

Het begrip

werkgever dient zeer ruim bekeken te worden en betreft dus niet alleen bedrijven, scholen,
overheden of instellingen.
O.a. ook nutsmaatschappijen, dakwerkers, aannemers en loodgieters zijn werkgevers indien
zij personeel tewerkstellen op een werf.

Zij zijn als werkgever verantwoordelijk voor de

gezondheid van hun werknemers en dienen dus voor de installaties en gebouwen waaraan zij
werken te beschikken over een asbestonderzoek. Dus ook bij de afbraak van een woning, bij
dakwerken, bij sanitaire werken, e.d. dient de betrokken aannemer als werkgever te
beschikken over een voorafgaand asbestonderzoek.
Hierbij worden de werken ingedeeld in verschillende typewerkzaamheden waarvoor een
aantal voorwaarden gelden naar type uitvoerder, toe te passen techniek, controlemaatregelen
en opvolging.

De volledige indeling van de werken en de randvoorwaarden evenals

basisprincipes zijn weergegeven in de volledige tekst over werken aan asbest in bijlage 4.
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II. ONDERZOEKSMETHODIEK
Het asbestonderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een visuele inspectie zoals bedoeld
door het KB asbest van 16 maart 2006 waarbij tevens de richtlijnen van het document
“HSG264 Asbestos: The survey guide” gevolgd worden. Een asbestonderzoek aan de hand
van een visuele inspectie impliceert dat verborgen of niet zichtbare materialen niet mee
worden opgespoord tenzij een bijkomend gericht destructief onderzoek werd aangevraagd in
het kader van geplande werken.
Voorafgaand aan dit onderzoek wordt de beschikbare informatie opgevraagd bij de
opdrachtgever van de studie. Nuttige informatie met betrekking tot dit onderzoek zijn:
- het bouwjaar van de installatie of het gebouw
- functie en historiek van het gebouw
- eventuele beschikbare lastenboeken
- schema’s of plannen
- bestaande onderzoeken en staalname resultaten
Voor zover deze informatie werd doorgegeven aan IBEVE vzw wordt hiermee rekening
gehouden bij de uitvoering van het onderzoek. De kans dat materialen over het hoofd gezien
worden neemt aanzienlijk af wanneer plannen ter beschikking gesteld worden aan de
inventarist en wanneer de visuele inspectie wordt uitgevoerd onder begeleiding van een
persoon die het gebouw kent. De inventarist is immers niet vertrouwd met het gebouw en de
indeling ervan en kan bij gebrek aan begeleiding bepaalde delen of installaties niet opmerken,
vooral wanneer het complexe grote gebouwen of installaties betreft.
Alle lokalen die toegankelijk zijn op het moment van het onderzoek worden systematisch
bezocht en onderworpen aan een visuele inspectie. Voor gebouwen met een uniform
karakter kan op vraag van de opdrachtgever eventueel overgegaan worden tot indeling van
het gebouw in uniforme zones waarbij de verschillende zones door middel van steekproeven
onderzocht worden. Dit geniet evenwel niet de voorkeur.
In het kader van geplande werken kan overgegaan worden tot een aanvullend destructief
onderzoek waarbij tevens ontoegankelijke plaatsen, kokers, wanden e.d. open gemaakt
worden voor onderzoek overeenkomstig vooraf gemaakte afspraken (offerte). Een volledig
destructief onderzoek in het kader van sloop of renovatie kan enkel uitgevoerd worden in
lokalen die niet bewoond of bezet zijn.
Het type onderzoek, de beschikbaarheid van plannen evenals de vorm van begeleiding wordt
weergegeven op het voorblad van de inventaris. Het is de verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever om ervoor te zorgen dat alle lokalen en installaties toegankelijk zijn en in geval
van een destructief onderzoek dat de betreffende lokalen niet bewoond noch bezet zijn.
Ondanks de nauwgezetheid waarmee een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd, bestaat
steeds de kans dat materialen over het hoofd werden gezien of dat bepaalde materialen
vanwege hun verborgen karakter niet opspoorbaar zijn bij een dergelijk onderzoek en enkel
bij breekwerken aan het licht komen.
IBEVE vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolledigheid van de inventaris en de
eventuele schade (vertraging of meerkost bij werken) die daaruit zou voortvloeien. Indien
door IBEVE vzw visueel opspoorbare materialen over het hoofd werden gezien in lokalen,
gebouwdelen of installaties die op het moment van het onderzoek toegankelijk waren, dan
wordt door IBEVE vzw een kosteloze aanvulling van de asbestinventaris voorzien.
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In deze inventaris wordt elk materiaal beschreven in een aparte fiche met bijhorende foto. De
beschrijvende fiche bevat:
• de omschrijving van het materiaal met foto en de locatie
• de risicoanalyse: risico bij normale gebruiksomstandigheden van het betreffende
lokaal of installatie waarin het materiaal aanwezig is
• de vereiste beheersmaatregelen en bijhorende termijnen om een veilig normaal
gebruik van het lokaal of de installatie te garanderen
o door wie
o type handeling
• een overzicht van de werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling
o type werken
o toelaatbaarheid en voorwaarden
• een meetstaat (indien besteld)
• aan- of afwezigheid van een asbeststicker op het materiaal
• de status van het materiaal
Bij de inventaris worden asbeststickers geleverd die u kan aanbrengen op de teruggevonden
asbestmaterialen. Indien dit in de overeenkomst voorzien is, dan worden de stickers
aangebracht door IBEVE vzw in een bijkomend bezoek.
In principe dienen alle asbestmaterialen voorzien te worden van een duidelijk zichtbare
asbeststicker, al kan men voor bepaalde gevoelige plaatsen met een publiek karakter opteren
voor een discrete aanbreng of om de sticker niet te plaatsen. Extra voorzichtigheid, met een
duidelijke informatieoverdracht en controle is in dat geval aangewezen bij het toekennen van
werkopdrachten in de betreffende zone.
Identieke materialen die op meerdere plaatsen voorkomen kunnen in één en dezelfde fiche
beschreven zijn aan de hand van de samenvattende tabel onderaan de fiche. Hierin is voor
elk materiaal apart de status en de meetstaat opgenomen.
Alle gegevens uit de beschrijvende fiches zijn tevens opgenomen in een overzichtslijst. 1 rij
uit de lijst komt overeen met de gegevens van 1 beschreven materiaal (1 fiche) waarbij de
betreffende fiche gemakkelijk teruggevonden kan worden op basis van het vermelde
fichenummer in de lijst.
Daarnaast is in dit document een lijst opgenomen met ontoegankelijke plaatsen die in geval
van werken of in geval van toekomstig gebruik van de betreffende locaties onderworpen
dienen te worden aan een bijkomend onderzoek.
Alle visueel opspoorbare verdachte materialen worden bemonsterd met uitzondering van niet
bereikbare materialen of hechtgebonden materialen in goede staat die geen risico vormen bij
normaal gebruik. Deze worden opgenomen als verdacht materiaal en in dat geval is duidelijk
bij soort asbest de term “no sample” aangegeven op de fiche. Enkel in geval van destructief
onderzoek in het kader van geplande werken zullen ook deze laatste materialen bemonsterd
worden indien er twijfel bestaat over de aanwezigheid van asbest in deze materialen.
De analyse van de verschillende materiaalmonsters gebeurt in twee stappen door middel van
optische microscopie en polarisatiemicroscopie met dispersiekleuring volgens de McCronetechniek.
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Optische microscopie
Optische microscopie heeft tot doel de fysische eigenschappen van de vezels te
onderzoeken. Het monster wordt hiervoor op een al dan niet gekleurd vlak aangebracht
en op de microscooptafel onder wit licht met een binoculair bekeken. Hierbij wordt de
morfologie van de vezel onderzocht. De vezels worden bovendien onderworpen aan een
brandproef. Is de vezel asbestiform, dan wordt hij weerhouden voor de tweede stap in de
analyse.
Polarisatiemicroscopie met dispersiekleuring
Bij deze techniek wordt nagegaan of de vezels kristallijn of amorf zijn en kan het type
asbest bepaald worden. Deze techniek berust op de breking van wit licht bij de
overgangen tussen verschillende materialen. De analyse gebeurt volgens de McCronetechniek waarbij gebruik gemaakt wordt van vloeistoffen met een bepaalde brekingsindex.
Indien bij “soort asbest” de vermelding N.D. is aangegeven, dan betekent dit dat er geen
asbest werd teruggevonden in het genomen staal. Indien wel asbest werd teruggevonden,
dan zal de asbestsoort bij naam vermeld staan, met name:
•

Chrysotiel (witte asbest)

•

Amosiet (bruine asbest)

•

Crocidoliet (blauwe asbest)

•

Tremoliet

•

Antophyliet

•

Actinoliet

Indien vooraf aangevraagd kan hier ook de aanwezigheid van keramische vezel aangegeven
zijn.
De opgegeven percentages (vol%asbest) van asbest in het materiaal zijn louter indicatief en
maken geen deel uit van de erkende analyse. Deze worden immers geschat op basis van de
waarneming van de laborant en op basis van literatuurgegevens van de betreffende
typematerialen.
De maatregelen die voorgeschreven worden in de wetgeving evenals de indeling van de
werken aan asbestmaterialen zijn onafhankelijk van het type asbest dat teruggevonden werd
en worden evenmin beïnvloed door de geraamde vol% in het materiaal. In die zin speelt het
percentage asbestvezels in het materiaal een ondergeschikte rol.
In de risicoanalyse wordt evenwel rekening gehouden met een indeling volgens vol% asbest
in het materiaal waarbij materialen ingedeeld worden in 4 verschillende klassen (zie verder).
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III. RISICOANALYSE
Het uitgevoerde onderzoek en de risicoanalyse in deze asbestinventaris is gebaseerd op het
document “HSG264 Asbestos: The survey guide” die de publicatie “MDHS 100, Surveying,
sampling and assessment of asbestos containing materials” vervangt. Deze risicoanalyse is
een gewijzigde versie van de risicoanalyse uit eerder vermelde publicatie waarbij tevens het
scoringssysteem van de EPA-methode van de Environmental Protection Agency uit de VS in
rekening werd gebracht.
De risicoanalyse houdt rekening met volgende risicobepalende parameters:
• De hoeveelheid asbest in het materiaal (A: 4 scores)
o
o

geen asbest, < 1vol%, 1 – 50 vol% of > 50 vol%.
Indien aangevraagd: aanwezigheid van keramische vezels

•

De binding van het materiaal (B: 4 scores)

•

Toestand (staat) van het materiaal (C: 3 scores)

o
o

•

Hechtgebonden, Zwakgebonden, Ongebonden of Geen asbest
In goede staat, Beschadigd of Ernstige schade

De vrije oppervlakte van het materiaal (D: 6 scores)
o
o
o
o
o
o

afgesloten, ingekapseld of begraven
half afgesloten of zeer kleine hoeveelheid
vrije opp gefixeerd
vrij maar hechtgebonden en intact
vrij aan de buitenlucht of vrij in een technische ruimte
vrij aan de binnenlucht

•

Contact met luchtstromen (E: 3 scores)

•

Waterschade (F: 3 scores)

•

Activiteit en beweging van het materiaal (G: 6 scores)

o
o
o
o
o
o
o
o

•

Geen contact, contact met luchtstroom of contact met ventilatielucht
Geen waterschade, Vlekken zichtbaar of Aanzienlijke schade
geen contact/geen verstoring
contact zonder verstoring
verstoring bij technische interventies
contact en verstoring mogelijk
trillingen op bros materiaal of belangrijke wrijving bij gebruik
regelmatige verstorende activiteiten of verstoring bij passage

Toegankelijkheid (H: 4 scores)
o
o
o
o

Ontoegankelijk
sporadische toegang (of enkel voor onderhoud en installatie)
regelmatige passage of vrije toegang/regelmatig bezet of open verbinding met bezet
lokaal
continue passage of bezetting

De risicoscore wordt bekomen door de formule:

Risico = (C + D + E + F + G) x A x B x H.
Risicoscore
0
<12,1
< 30,1
< 54,1
> 54

beoordeling
GEEN ASBEST
ZEER KLEIN RISICO
KLEIN RISICO
MATIG RISICO
GROOT RISICO
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IV. BEHEERSPLAN
De beheersmaatregelen die genomen dienen te worden overeenkomstig de opgemaakte
fiche voor elk teruggevonden materiaal (beheersplan) in functie van het vastgestelde risico
kunnen als volgt ingedeeld worden:
• Jaarlijkse visuele controle
• Fixatie van het materiaal
• Herstel van beperkte schade
• Inkapseling van het materiaal
• Verwijdering van het materiaal
De voorwaarden, het opleidingsniveau en het type uitvoerder evenals de toe te passen
techniek conform het KB asbest is kort weergegeven voor elk teruggevonden verdacht
materiaal in de beschrijvende fiche.
De termijn waarbinnen de maatregelen dienen uitgevoerd te worden is eveneens
weergegeven aan de hand van een P-score, met name:
• P0 = dringend
• P1 = binnen het komende jaar
• P2 = binnen de komende 2 jaar
• P3 = binnen de komende 3 jaar
• P4 = voor renovatie of afbraak
• P9 = algemeen bij werken
Tot slot bevat de beschrijvende fiche een meetstaat. Deze is ingevuld voor zover een
meetstaat aangevraagd werd bij de inventaris. Bij de meetstaat is tevens de status van het
materiaal weergegeven waarbij duidelijk aangeven staat of de toestand van het materiaal
onder controle is, dan wel dat er nog maatregelen dienen genomen te worden.

V. GEBRUIK VAN DE ASBESTINVENTARIS
De asbestinventaris, de resultaten van de bijhorende risicoanalyse en de genomen
maatregelen dienen voorgelegd te worden aan het CPBW en zowel de preventieadviseurarbeidsgeneesheer als de preventieadviseur dienen hun advies over dit document te geven.
De voorgeschreven maatregelen dienen binnen de gestelde termijnen toegepast en
geregistreerd te worden.
De asbestinventaris en de beheersmaatregelen worden up to date gehouden en aangepast
aan de toestand na eventuele werken of maatregelen zodat een duidelijk gestructureerd
beheer van de asbestmaterialen met de nodige registraties mogelijk wordt. Jaarlijkse visuele
controle van de teruggevonden materialen is verplicht en wordt geregistreerd.
De asbestinventaris en het beheersplan zijn voor de bevoegde inspecteurs van de dienst
Toezicht Welzijn ter inzage aanwezig op de betreffende site.
De asbestinventaris en het bijhorende beheersplan doen tevens dienst als
informatiedocument voor de eigen werknemers en het comité in het kader van de uitvoering
van de normale dagtaak of bij specifieke werkzaamheden. Op basis van de asbestinventaris
worden de nodige maatregelen genomen om blootstelling aan asbest te vermijden.
Ook bij werken uitgevoerd door derden op de betreffende site zal door middel van de
asbestinventaris de nodige informatie overgemaakt worden aan de betrokken werkgevers
(verplichte overdracht tegen schriftelijk afschrift).
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M.a.w. in het kader van werken met derden zal een opdrachtgever-werkgever steeds tegen
schriftelijk ontvangstbewijs een kopie van de asbestinventaris overmaken aan de aannemers
of contractors die op zijn terrein, gebouwen of installaties werken dienen uit te voeren.
Enkele voorbeelden:
• Een firma die als poetsdienst de reiniging van het gebouw uitvoert dient op de hoogte
te zijn van de aanwezige asbestmaterialen die een risico kunnen vormen voor hun
personeel bij de uitvoering van het werk.
• Een loodgieter of elektricien die op installaties in een bedrijf werken komt uitvoeren
dient op de hoogte te zijn van de aanwezige asbestmaterialen en de beperkingen en
maatregelen die dat met zich meebrengt tijdens de uitvoering van het betreffende
werk.
• Een onderhoudstechnieker die onderhoud uitvoert op een installatie (vb
chauffageketel) dient op de hoogte te zijn van de aanwezige asbestmaterialen en de
beperkingen en maatregelen die deze met zich meebrengen.
Indien de opdrachtgever van bepaalde werken zelf geen werkgever is (bvb particulier,
verhuurder, makelaar,…), dan is er waarschijnlijk geen asbestinventaris van het betreffende
gebouw of de betreffende installatie ter beschikking en zal de aannemer als werkgever zelf
een voorafgaand asbestonderzoek moeten uitvoeren vooraleer hij werken kan aanvatten. Er
moet een schriftelijk document opgemaakt worden van dit onderzoek.
Werken aan installaties, arbeidsmiddelen of gebouwen mogen NOOIT aanvatten zonder
voorafgaand asbestonderzoek (dit geldt bijvoorbeeld ook voor de afbraak van een woning).
Personeel (intern of extern) dient steeds specifiek opgeleid te zijn indien zij werken aan
asbestmaterialen uitvoeren (opleidingsniveau in functie van de indeling van de werken zie
bijlage 4).
Indien uit dit onderzoek de aanwezigheid van asbestmaterialen blijkt, dan dient de werkgever
de nodige maatregelen te treffen om blootstelling van zijn eigen personeel en dat van derden
bij de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen (zie verder). Hierbij ligt duidelijk
vooraf vast onder welke voorwaarden de werkzaamheden mogen uitgevoerd worden
(Opleiding, erkenning, melding, werkwijze,… zie bijlage 4).
Deze inventaris mag in GEEN GEVAL aangewend worden als asbestvrijverklaring van een
gebouw of installatie. Het document biedt een eventuele koper geen enkele garantie op de
afwezigheid van asbest, zelfs indien er in de inventaris op basis van een visuele inspectie
geen asbestmaterialen werden teruggevonden.
Deze asbestinventaris mag in het kader van een eventuele verkoop of verhuur van het
gebouw of installatie enkel als informatief document gebruikt worden na schriftelijke
toestemming van IBEVE vzw.
IBEVE vzw is niet aansprakelijk voor eventuele
waardevermindering van het gebouw of financiële geschillen tussen verkoper en koper naar
aanleiding van de vaststelling van asbestmaterialen die niet in deze inventaris vermeld zijn.
In bijlage 3 bij deze inventaris is een volledige informatieve tekst met betrekking tot asbest
toegevoegd. Een tweede tekst in bijlage 4 geeft een volledig overzicht van de indeling van
werken aan asbestmaterialen en de bijhorende verplichtingen en beperkingen bij deze
werken. Download gratis de informatieve bijlagen 3 en 4 via de website van IBEVE:
https://www.ibeve.be/asbest/ons-aanbod
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VI. LIJST NIET ONDERZOCHTE PLAATSEN
Oude branddeuren kunnen asbestmaterialen bevatten die volledig afgesloten en niet
zichtbaar zijn.

Branddeuren worden evenwel niet beschadigd in het kader van een

asbestonderzoek gezien zij geen risico op blootstelling vormen en gezien beschadiging de
brandwerende eigenschappen van de deur zal aantasten. Bij beschadigde deuren of deuren
met een zichtbaar aanwezig asbestmateriaal kan de aanwezigheid van asbest wel
vastgesteld worden. Indien de leverancier en het bouwjaar nog op het kenteken van de deur
aanwezig is, dan kan via deze weg de nodige informatie met betrekking tot asbest bekomen
worden..
Oude installaties (bvb chauffageketel) kunnen steeds materialen bevatten die niet
opspoorbaar zijn zonder demontage van de installatie.

Bij een visuele inspectie worden

dergelijke installaties niet gedemonteerd en is bij verwijdering of demontage van de installatie
mogelijk een bijkomend asbestonderzoek aangewezen. Onder de trap naar de zolder in de
werkplaats bevindt zich nog een oude installatie. Let ook op eventuele interne dichtingen bij
demontage van de ketel.
Alle lokalen en gebouwdelen werden bezocht met uitzondering van de plaatsen vermeld in
onderstaande lijst:
Indicatie
op plan
/

Gebouw

Verd.

Plaats/lokaal/materiaal

Opmerking

* Bovenstaande niet onderzochte plaatsen dienen bijkomend onderzocht te worden in geval
van werken in de betreffende ruimtes of bij gewijzigde functie van de betreffende ruimte.
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VII. ALGEMENE CONCLUSIE
Een overzicht van de materialen is opgenomen in de bijgevoegde lijst van onderzochte
materialen.

De volledige beschrijving van elk materiaal inclusief foto, risicoanalyse en

beheersmaatregelen zijn opgenomen in de beschrijvende fiches onder deel VIII.
Specifieke werken die een risico vormen zijn opgenomen in de beschrijvende fiche.
Er werden asbestmaterialen teruggevonden in het gebouw/installatie.
Het betreft zowel gebonden als minder gebonden materialen.
Een aantal materialen vertonen beperkte schade of kunnen door verstoring van het materiaal
bij gebruik van de betreffende ruimte een beperkte hoeveelheid vezels vrijstellen. Herstel van
de inkapseling of fixatie van deze materialen is vereist overeenkomstig de beschrijvende
fiches ten einde elk risico op blootstelling uit te sluiten. Vooraleer de sloop van het gebouw
aan te vatten dienen deze materialen eerst verwijderd te worden. Voor de kallkisolatie in de
kelder dient hiervoor een erkende asbestverwijderaar aangesteld te worden.
Deze inventaris is een eerste stap in het beheer van asbest op de werkvloer. De inventaris
dient aangepast te worden aan elke gewijzigde toestand en de beschreven materialen
worden onderworpen aan een jaarlijkse visuele inspectie.
Bij specifieke werkzaamheden in het gebouw of aan een installatie dient deze inventaris
steeds vooraf geraadpleegd te worden ten einde de nodige maatregelen ter preventie van
blootstelling van werknemers te treffen.

Het document wordt voorafgaand aan

werkzaamheden overgemaakt tegen schriftelijk en ondertekend afschrift aan eventuele
externe werkgevers die op de betreffende site werken uitvoeren (vb aannemers, loodgieters,
poetsdienst,…).
Voor de indeling en voorwaarden van specifieke werkzaamheden wordt verwezen naar de
tekst in bijlage 4 (download via website IBEVE).
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VIII. INVENTARIS VAN DE SITE
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Site:

OC Sint-Hubertus Runkst

Fichenr toepassing
bitumen

1

asbestinventaris - datum 19/12/2016

binding

Referentie

geen asbest

16006069 -

Gebouw

garage, oude jeugdlokalen

verd

lokaal

OUDE JEUGDLOKALEN

Opm:

plaats/toepassing

staalnr

N.D.

001

N.D.

glv

soort asbest

(

)

geen asbest

dakbedekking

Status materiaal
nog
aanwezig
nog
aanwezig

Bevestiging op drager gelijmd

RISICOANALYSE
Vol% asbest

Score

geen asbest

0

binding

geen asbest

0

toestand

beschadigd

3

vrije opp.
luchtstromen
waterschade
verstoring
toegang
bezetting

Evaluatie

geen asbest

0

geen asbest

fotonr

01

BEHEERSMAATREGELEN (M)

termijn

M1

geen

geen

geen

M2

geen

geen

geen

-

werkwijze

uitvoerder

geen

geen

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO

toelaatbaarheid

geen

-

-

W2

geen

-

-

W3

geen

-

-

W4

geen

-

-

W5

geen

-

-

Andere Lokaties
verd

lokaal/plaats

glv

oude jeugdlokalen

n° staal

W1

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2

001

1

170

etikettering

STATUS

niet aangewezen

beheerst

-

totale oppervlakte
170 m2
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heracliet

2
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binding

Referentie

geen asbest

16006069 -

staalnr

N.D.

002

N.D.

soort asbest

(

Gebouw

jeugdlokalen KSJ

verd

lokaal

GARAGE

Opm: algemeen voorkomend in gebouw

plaats/toepassing

glv

)

geen asbest

houtwolplaten plafond

Status materiaal
nog
aanwezig
nog
aanwezig

Bevestiging op drager onbekend

RISICOANALYSE
Vol% asbest
binding

Score

geen asbest

0

geen asbest

0

toestand
vrije opp.
luchtstromen
waterschade
verstoring
toegang
bezetting

Evaluatie

geen asbest

0

geen asbest

fotonr

02

BEHEERSMAATREGELEN (M)

termijn

M1

geen

geen

voor
afbraak

M2

geen

geen

geen

werkwijze
P4 geen

geen

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO

toelaatbaarheid

geen

-

-

W2

geen

-

-

W3

geen

-

-

W4

geen

-

-

W5

geen

-

-

verd
glv

lokaal/plaats
garage

n° staal

W1

Andere Lokaties

MEETSTAAT

uitvoerder

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2

etikettering

STATUS

002

totale lengte
+ algemeen voorkomend!!
lopende meter
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binding

Referentie

geen asbest

16006069 -

staalnr

N.D.

003

N.D.

soort asbest

(

Gebouw

OC. Runkst, gebouw achteraan

verd

lokaal

(BIJNA) ALLE LOKALEN

Opm: enkel in dit lokaal gevonden

plaats/toepassing

glv

)

geen asbest

mastiek tussen alu schrijnwerk en buitengevel

Status materiaal
nog
aanwezig
nog
aanwezig

Bevestiging op drager gesmeerd

RISICOANALYSE
Vol% asbest
binding

Score

geen asbest

0

geen asbest

0

toestand
vrije opp.
luchtstromen
waterschade
verstoring
toegang
bezetting

Evaluatie

geen asbest

0

geen asbest

fotonr

03

BEHEERSMAATREGELEN (M)

termijn

M1

geen

geen

voor
afbraak

M2

geen

geen

geen

werkwijze
P4 geen

geen

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO

toelaatbaarheid

geen

-

-

W2

geen

-

-

W3

geen

-

-

W4

geen

-

-

W5

geen

-

-

verd

lokaal/plaats

glv

(bijna) alle lokalen

n° staal

W1

Andere Lokaties

003

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2
6,5

uitvoerder

etikettering

STATUS

9

totale lengte
58,5 lopende meter
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OC Sint-Hubertus Runkst

Fichenr toepassing
mastiek

4
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binding

Referentie

geen asbest

16006069 -

staalnr

N.D.

004

N.D.

soort asbest

(

Gebouw

OC. Runkst, gebouw achteraan

verd

lokaal

LOKAAL 3 E.A.

Opm: algemeen voorkomend in gebouw

plaats/toepassing

glv, +1

mastiek tussen alu schrijnwerk en binnengevel

)

geen asbest

Status materiaal
nog
aanwezig
nog
aanwezig

Bevestiging op drager gesmeerd

RISICOANALYSE
Vol% asbest
binding

Score

geen asbest

0

geen asbest

0

toestand
vrije opp.
luchtstromen
waterschade
verstoring
toegang
bezetting

Evaluatie

geen asbest

0

geen asbest

fotonr

4

BEHEERSMAATREGELEN (M)

termijn

M1

geen

geen

voor
afbraak

M2

geen

geen

geen

werkwijze
P4 geen

geen

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO

toelaatbaarheid

geen

-

-

W2

geen

-

-

W3

geen

-

-

W4

geen

-

-

W5

geen

-

-

verd
glv, +1

lokaal/plaats
lokaal 3 e.a.

n° staal

W1

Andere Lokaties

004

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2
6,5

uitvoerder

etikettering

STATUS

9

totale lengte
+ algemeen voorkomend!!
58,5 lopende meter
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Ref: 16006069 - IBEVE vzw

Site:

OC Sint-Hubertus Runkst

Fichenr toepassing
masal

5

asbestinventaris - datum 19/12/2016

staalnr

binding

Referentie

hechtgebonden

16006069 -

Gebouw

OC. Runkst, gebouw achteraan

verd

lokaal

TRAPHAL

Opm:

plaats/toepassing

Chrysotiel

soort asbest

(

Chrysotiel

glv, +1

treden trap

)

bevat asbest

Status materiaal
nog aanwezig

Bevestiging op drager gemetst

RISICOANALYSE
Vol% asbest

Score

1-50 %

2

binding

hechtgebonden

1

toestand

in goede staat

0

vrije opp.

vrij maar hechtgebonden en intact

,5

luchtstromen

geen

0

waterschade

geen

0

verstoring

contact zonder verstoring

1

toegang
bezetting

sporadische toegang

1

Evaluatie

ZEER KLEIN RISICO

3

In geval van specifieke werken (zie verder onder werken
met verhoogd risico) , wordt het materiaal vooraf
verwijderd conform de bepalingen van het KB asbest
van16 03 2006

fotonr

05

BEHEERSMAATREGELEN (M)
M1

verwijderen

M2

geen

voeg errond wegkappen/in zijn geheel
uitnemen

termijn

werkwijze

bij werken

P9 eenvoudige
handeling

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO
W1

breekwerken

W3

reinigen

W4

technisch onderhoud/herstel

Andere Lokaties

n° staal

W5

WN's met
attest EH
geen

toelaatbaarheid

wegnemen van asbestmateriaal - bij technisch onderhoud, renovatie of afbraak

W2

uitvoerder

volgens strikte procedure

- niet boren/niet slijpen/niet beschadigen

enkel na verwijdering asbest

- niet opschuren of beschadigen

verboden

- herstellen of onderhouden van asbesttoepassing

volgens strikte procedure

-

-

MEETSTAAT

OPVOLGING
etikettering

STATUS

glv, +1

traphal

0,26

0,02

0,92

16

,2392

nog aan te brengen

maatregel vereist

glv, +1

traphal

0,18

0,02

0,92

16

,1656

nog aan te brengen

maatregel vereist

verd

lokaal/plaats

2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2

-

totale oppervlakte
6,4768 m2
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Ref: 16006069 - IBEVE vzw

Site:

Fichenr toepassing
kalkisolatie

6

OC Sint-Hubertus Runkst

asbestinventaris - datum 19/12/2016

binding

Referentie

zwakgebonden

16006069 -

staalnr

Chrysotiel + Amosiet

005

Chrysotiel + Amosiet

soort asbest

( 510- 10 / 5 - )

Gebouw

OC. Runkst

verd

lokaal

KELDER ONDER LOKAAL "SHELTER"

Opm: enkel in dit lokaal gevonden

plaats/toepassing

-1

bevat asbest

isolatie leidingen cv-net

Status materiaal
nog
aanwezig
nog
aanwezig

Bevestiging op drager gesmeerd

RISICOANALYSE
Vol% asbest

Score

1-50 %

2

binding

zwakgebonden

2

toestand

beschadigd

3

vrije opp.

vrij in een technische ruimte

2

luchtstromen

geen

0

waterschade

geen

0

verstoring

contact en verstoring mogelijk

3

toegang
bezetting

sporadische toegang

1

Evaluatie

MATIG RISICO

32

Voor vrije materialen in toegankelijke lokalen is herstel,
fixatie of inkapseling vereist in afwachting van
verwijdering. Brokstukken of stof dienen opgeruimd te
worden indien aanwezig (zie beheersmaatregelen)

fotonr

06

BEHEERSMAATREGELEN (M)
M1

verwijderen

M2

geen

verwijderen in hermetische zone

termijn
< 1 jaar

geen

werkwijze
P1 hermetische
zone
geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO
W1

wegnemen van asbestmateriaal - bij technisch onderhoud, renovatie of afbraak
breekwerken

W3

reinigen

W4

onderhoud installatie

W5

loodgieterij & sanitair werk

Andere Lokaties
verd

lokaal/plaats

-1

kelder onder lokaal
"Shelter"

n° staal

W2

005

uitvoerder
Erkende
firma
geen

toelaatbaarheid
enkel door erkende firma

- niet boren/niet slijpen/niet beschadigen

enkel na verwijdering asbest

- niet opschuren of beschadigen

verboden

- demonteren en herstellen van CV-leidingen

enkel na verwijdering asbest

- vervangen van CV-leidingen

enkel na verwijdering asbest

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2
3

etikettering

STATUS

nog aan te brengen

maatregel vereist

totale lengte
0 lopende meter
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Ref: 16006069 - IBEVE vzw

Site:

OC Sint-Hubertus Runkst

Fichenr toepassing
vezelcementbuis

7

asbestinventaris - datum 19/12/2016

staalnr

binding

Referentie

hechtgebonden

16006069 -

Chrysotiel

soort asbest

(

Chrysotiel

Gebouw

OC. Runkst

verd

lokaal

KELDER ONDER LOKAAL "SHELTER"

Opm: enkel in dit lokaal gevonden

plaats/toepassing

-1

)

bevat asbest

verluchtingsbuis

Status materiaal
nog aanwezig

Bevestiging op drager gemetst

RISICOANALYSE
Vol% asbest

Score

1-50 %

2

binding

hechtgebonden

1

toestand

in goede staat

0

vrije opp.

vrij aan de binnenlucht

4

luchtstromen

contact met luchtstroom

1

waterschade

geen

0

verstoring

verstoring bij technische interventies

2

toegang
bezetting

sporadische toegang

1

Evaluatie

KLEIN RISICO

14

Bij specifieke omstandigheden zoals onderhouds-,
herstel- of breekwerken dient men steeds
voorzorgsmaatregelen te nemen cfr KB asbest van 16 03
2006 (zie verder onder werken met verhoogd risico)

fotonr

07

BEHEERSMAATREGELEN (M)
M1

verwijderen

M2

geen

ingemetste delen vrijkappen/buis niet
beschadigen

termijn

werkwijze

bij werken

P9 eenvoudige
handeling

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO
W1

breekwerken

W3

reinigen

W4

technisch onderhoud/herstel

Andere Lokaties
verd

lokaal/plaats

-1

kelder onder lokaal
"Shelter"

n° staal

W5

WN's met
attest EH
geen

toelaatbaarheid

wegnemen van asbestmateriaal - bij technisch onderhoud, renovatie of afbraak

W2

uitvoerder

volgens strikte procedure

- niet boren/niet slijpen/niet beschadigen

enkel na verwijdering asbest

- niet opschuren of beschadigen

verboden

- herstellen of onderhouden van asbesttoepassing

volgens strikte procedure

-

-

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2

etikettering

STATUS

-
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Ref: 16006069 - IBEVE vzw

Site:

OC Sint-Hubertus Runkst

Fichenr toepassing
vezelcement roetschuif

8

asbestinventaris - datum 19/12/2016

staalnr

binding

Referentie

hechtgebonden

16006069 -

Chrysotiel

soort asbest

(

Chrysotiel

Gebouw

OC. Runkst

verd

lokaal

KELDER ONDER LOKAAL "SHELTER"

Opm: enkel in dit lokaal gevonden

plaats/toepassing

-1

)

bevat asbest

roetschuifje

Status materiaal
nog aanwezig

Bevestiging op drager gemetst

RISICOANALYSE
Vol% asbest

Score

1-50 %

2

binding

hechtgebonden

1

toestand

in goede staat

0

vrije opp.

vrij aan de binnenlucht

4

luchtstromen

geen

0

waterschade

geen

0

verstoring

verstoring bij technische interventies

2

toegang
bezetting

sporadische toegang

1

Evaluatie

ZEER KLEIN RISICO

12

In geval van specifieke werken (zie verder onder werken
met verhoogd risico) , wordt het materiaal vooraf
verwijderd conform de bepalingen van het KB asbest
van16 03 2006

fotonr

08

BEHEERSMAATREGELEN (M)
M1

verwijderen

M2

geen

in 1 stuk losmaken/materiaal niet breken/stof
afzuigen of neerslaan/opp. eronder afdekken

termijn
bij werken

werkwijze
P9 sporadische
handeling

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO
W1

breekwerken

W3

reinigen

W4

technisch onderhoud/herstel

Andere Lokaties
verd

lokaal/plaats

-1

kelder onder lokaal
"Shelter"

n° staal

W5

geen

toelaatbaarheid

wegnemen van asbestmateriaal - bij technisch onderhoud, renovatie of afbraak

W2

uitvoerder
Intern
opgeleide
WN's

volgens strikte procedure

- niet boren/niet slijpen/niet beschadigen

enkel na verwijdering asbest

- niet opschuren of beschadigen

verboden

- herstellen of onderhouden van asbesttoepassing

volgens strikte procedure

-

-

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2

etikettering

STATUS

-
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Ref: 16006069 - IBEVE vzw

Site:

Fichenr toepassing
vezelcement golfplaten

9

OC Sint-Hubertus Runkst

asbestinventaris - datum 19/12/2016

staalnr

binding

Referentie

hechtgebonden

16006069 -

Chrysotiel

soort asbest

(

Chrysotiel

Gebouw

OC. Runkst

verd

lokaal

PODIUM GROTE ZAAL

Opm: enkel in dit lokaal gevonden

plaats/toepassing

+1

)

bevat asbest

dakbedekking

Status materiaal
nog aanwezig

Bevestiging op drager genageld

RISICOANALYSE
Vol% asbest

Score

1-50 %

2

binding

hechtgebonden

1

toestand

in goede staat

0

vrije opp.

vrij aan de buitenlucht

2

luchtstromen

contact met luchtstroom

1

waterschade

geen

0

verstoring

verstoring bij technische interventies

2

toegang
bezetting

regelmatige passage

2

Evaluatie

KLEIN RISICO

20

Bij specifieke omstandigheden zoals onderhouds-,
herstel- of breekwerken dient men steeds
voorzorgsmaatregelen te nemen cfr KB asbest van 16 03
2006 (zie verder onder werken met verhoogd risico)

fotonr

09

BEHEERSMAATREGELEN (M)
M1

verwijderen

M2

geen

termijn

werkwijze

licht bevochtigen/losschroeven of schroeven
knippen/plaat niet breken/zoldervloer afdekken bij werken
(folie)

P9 eenvoudige
handeling

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO
W1

wegnemen van asbestmateriaal - bij technisch onderhoud, renovatie of afbraak

W2

breekwerken

- niet boren/niet slijpen/niet beschadigen

uitvoerder
WN's met
attest EH
geen

toelaatbaarheid
volgens strikte procedure
enkel na verwijdering asbest

reinigen

W4

herstel dak

W5

dakwerken

- boren/slijpen/plaatsen dakraam

Andere Lokaties
verd

lokaal/plaats

+1

podium grote zaal

n° staal

W3

dak of gevel niet ontmossen/niet afschuren of reinigen verboden
- onder hoge druk
volgens strikte procedure
- herstellingswerken aan golfplaten dak
enkel na verwijdering asbest

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2
1

80

etikettering

STATUS

nog aan te brengen

maatregel vereist

-

totale oppervlakte
80 m2
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Ref: 16006069 - IBEVE vzw

Site:

OC Sint-Hubertus Runkst

Fichenr toepassing
vezelcementleien

10

asbestinventaris - datum 19/12/2016

staalnr

binding

Referentie

hechtgebonden

16006069 -

Chrysotiel

soort asbest

(

Chrysotiel

Gebouw

OC. Runkst

verd

lokaal

GROTE ZAAL

Opm: enkel in dit lokaal gevonden

plaats/toepassing

+1

)

bevat asbest

dakbedekking

Status materiaal
nog aanwezig

Bevestiging op drager genageld

RISICOANALYSE
Vol% asbest

Score

1-50 %

2

binding

hechtgebonden

1

toestand

in goede staat

0

vrije opp.

vrij aan de buitenlucht

2

luchtstromen

contact met luchtstroom

1

waterschade

geen

0

verstoring

verstoring bij technische interventies

2

toegang
bezetting

regelmatige passage

2

Evaluatie

KLEIN RISICO

20

Bij specifieke omstandigheden zoals onderhouds-,
herstel- of breekwerken dient men steeds
voorzorgsmaatregelen te nemen cfr KB asbest van 16 03
2006 (zie verder onder werken met verhoogd risico)

fotonr

10

BEHEERSMAATREGELEN (M)
M1

verwijderen

M2

geen

termijn

werkwijze

licht bevochtigen/loshaken in 1 stuk/zoldervloer bij werken
afdekken (folie)

P9 eenvoudige
handeling

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO
W1

wegnemen van asbestmateriaal - bij technisch onderhoud, renovatie of afbraak

W2

breekwerken

- niet boren/niet slijpen/niet beschadigen

uitvoerder
WN's met
attest EH
geen

toelaatbaarheid
volgens strikte procedure
enkel na verwijdering asbest

reinigen

W4

herstel dak

W5

dakwerken

- dakwerken

Andere Lokaties
verd
+1

lokaal/plaats

n° staal

W3

dak of gevel niet ontmossen/niet afschuren of reinigen verboden
- onder hoge druk
volgens strikte procedure
- herstellingswerken aan leien dak of gevel
enkel na verwijdering asbest

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2

grote zaal

1

175

etikettering

STATUS

nog aan te brengen

maatregel vereist

-

totale oppervlakte
175 m2
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Ref: 16006069 - IBEVE vzw

Site:

OC Sint-Hubertus Runkst

Fichenr toepassing
promatec

11

asbestinventaris - datum 19/12/2016

binding

Referentie

geen asbest

16006069 -

staalnr

N.D.

006

N.D.

soort asbest

(

Gebouw

OC. Runkst

verd

lokaal

STOOKPLAATS KELDER ONDER
PODIUM GROTE ZAAL

Opm: enkel in dit lokaal gevonden

plaats/toepassing

-1

)

geen asbest

plafondbekleding

Status materiaal
geen asbest

Bevestiging op drager genageld

RISICOANALYSE
Vol% asbest
binding

Score

geen asbest

0

geen asbest

0

toestand
vrije opp.
luchtstromen
waterschade
verstoring
toegang
bezetting

Evaluatie

geen asbest

0

geen asbest

GEEN ASBEST

fotonr

11

BEHEERSMAATREGELEN (M)

termijn

M1

geen

geen

geen

M2

geen

geen

geen

-

werkwijze

uitvoerder

geen

geen

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO

toelaatbaarheid

geen

-

-

W2

geen

-

-

W3

geen

-

-

W4

geen

-

-

W5

geen

-

-

Andere Lokaties
verd
-1

lokaal/plaats

n° staal

W1

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2

stookplaats kelder onder
006
podium grote zaal

1

etikettering

STATUS

6
-

totale oppervlakte
6 m2
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Ref: 16006069 - IBEVE vzw

Site:

OC Sint-Hubertus Runkst

Fichenr toepassing
vezelcementleien

12

asbestinventaris - datum 19/12/2016

binding

Referentie

geen asbest

16006069 -

staalnr

N.D.

007

N.D.

soort asbest

(

Gebouw

OC. Runkst

verd

lokaal

STOOKPLAATS KELDER ONDER
PODIUM GROTE ZAAL

Opm: enkel in dit lokaal gevonden

plaats/toepassing

-1

)

geen asbest

voorraad kunstleiën

Status materiaal
geen asbest

Bevestiging op drager losliggend

RISICOANALYSE
Vol% asbest
binding

Score

geen asbest

0

geen asbest

0

toestand
vrije opp.
luchtstromen
waterschade
verstoring
toegang
bezetting

Evaluatie

geen asbest

0

geen asbest

GEEN ASBEST

fotonr

12

BEHEERSMAATREGELEN (M)

termijn

M1

geen

geen

geen

M2

geen

geen

geen

-

werkwijze

uitvoerder

geen

geen

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO

toelaatbaarheid

geen

-

-

W2

geen

-

-

W3

geen

-

-

W4

geen

-

-

W5

geen

-

-

Andere Lokaties
verd
-1

lokaal/plaats

n° staal

W1

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2

stookplaats kelder onder
007
podium grote zaal

1

etikettering

STATUS

6
-

totale oppervlakte
6 m2
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Ref: 16006069 - IBEVE vzw

Site:

OC Sint-Hubertus Runkst

Fichenr toepassing
vezelcement kanaal

13

asbestinventaris - datum 19/12/2016

staalnr

binding

Referentie

hechtgebonden

16006069 -

Gebouw

OC. Runkst, gebouw achteraan

verd

lokaal

GEBOUW ACHTERAAN

Opm:

plaats/toepassing

Chrysotiel

soort asbest

(

Chrysotiel

+1

)

bevat asbest

verluchtingskappen op het dak

Status materiaal
nog aanwezig

Bevestiging op drager onbekend

RISICOANALYSE
Vol% asbest

Score

1-50 %

2

binding

hechtgebonden

1

toestand

in goede staat

0

vrije opp.

vrij aan de buitenlucht

2

luchtstromen

contact met ventilatielucht

2

waterschade

geen

0

verstoring

verstoring bij technische interventies

2

toegang
bezetting

enkel voor onderhoud en installatie

1

Evaluatie

ZEER KLEIN RISICO

12

In geval van specifieke werken (zie verder onder werken
met verhoogd risico) , wordt het materiaal vooraf
verwijderd conform de bepalingen van het KB asbest
van16 03 2006

fotonr

13

BEHEERSMAATREGELEN (M)
M1

verwijderen

M2

geen

in 1 stuk losmaken/materiaal niet breken/stof
afzuigen of neerslaan/opp. eronder afdekken

termijn

werkwijze

bij werken

P9 eenvoudige
handeling

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO
W1

breekwerken

W3

reinigen

W4

technisch onderhoud/herstel

Andere Lokaties
verd

lokaal/plaats

+1

gebouw achteraan

n° staal

W5

WN's met
attest EH
geen

toelaatbaarheid

wegnemen van asbestmateriaal - bij technisch onderhoud, renovatie of afbraak

W2

uitvoerder

volgens strikte procedure

- niet boren/niet slijpen/niet beschadigen

enkel na verwijdering asbest

- niet opschuren of beschadigen

verboden

- herstellen of onderhouden van asbesttoepassing

volgens strikte procedure

-

-

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2
8

-

etikettering

STATUS

nog aan te brengen

maatregel vereist

-

totale oppervlakte
0 m2
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Ref: 16006069 - IBEVE vzw

Site:

OC Sint-Hubertus Runkst

Fichenr toepassing
heracliet

14

asbestinventaris - datum 19/12/2016

binding

Referentie

geen asbest

16006069 -

staalnr

N.D.

008

N.D.

soort asbest

(

Gebouw

OC. Runkst,

verd

lokaal

PODIUM GROTE ZAAL

Opm: enkel in dit lokaal gevonden

plaats/toepassing

glv

)

geen asbest

houtwolplaten plafond

Status materiaal
nog
aanwezig
nog
aanwezig

Bevestiging op drager onbekend

RISICOANALYSE
Vol% asbest
binding

Score

geen asbest

0

geen asbest

0

toestand
vrije opp.
luchtstromen
waterschade
verstoring
toegang
bezetting

Evaluatie

geen asbest

0

geen asbest

fotonr

14

BEHEERSMAATREGELEN (M)

termijn

M1

geen

geen

voor
afbraak

M2

geen

geen

geen

werkwijze
P4 geen

geen

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO

toelaatbaarheid

geen

-

-

W2

geen

-

-

W3

geen

-

-

W4

geen

-

-

W5

geen

-

-

verd

lokaal/plaats

glv

podium grote zaal

n° staal

W1

Andere Lokaties

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2

008

uitvoerder

1

etikettering

STATUS

45

totale lengte
0 lopende meter

27/ 40

Ref: 16006069 - IBEVE vzw

Site:

OC Sint-Hubertus Runkst

Fichenr toepassing
karton onderlaag

15

asbestinventaris - datum 19/12/2016

binding

Referentie

geen asbest

16006069 -

staalnr

N.D.

009

N.D.

soort asbest

(

Gebouw

OC. Runkst,

verd

lokaal

PODIUM GROTE ZAAL

Opm: enkel in dit lokaal gevonden

plaats/toepassing

glv

)

geen asbest

onderlaag vinyl vloerbekleding

Status materiaal
nog
aanwezig
nog
aanwezig

Bevestiging op drager onbekend

RISICOANALYSE
Vol% asbest
binding

Score

geen asbest

0

geen asbest

0

toestand
vrije opp.
luchtstromen
waterschade
verstoring
toegang
bezetting

Evaluatie

geen asbest

0

geen asbest

fotonr

15

BEHEERSMAATREGELEN (M)

termijn

M1

geen

geen

voor
afbraak

M2

geen

geen

geen

werkwijze
P4 geen

geen

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO

toelaatbaarheid

geen

-

-

W2

geen

-

-

W3

geen

-

-

W4

geen

-

-

W5

geen

-

-

verd

lokaal/plaats

glv

podium grote zaal

n° staal

W1

Andere Lokaties

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2

009

uitvoerder

1

etikettering

STATUS

19
-

totale oppervlakte
19 m2
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Ref: 16006069 - IBEVE vzw

Site:

OC Sint-Hubertus Runkst

Fichenr toepassing
plafondtegel

16

asbestinventaris - datum 19/12/2016

binding

Referentie

geen asbest

16006069 -

staalnr

N.D.

010

N.D.

soort asbest

(

Gebouw

OC. Runkst,

verd

lokaal

GROTE ZAAL

Opm: enkel in dit lokaal gevonden

plaats/toepassing

glv

)

geen asbest

plafondtegels

Status materiaal
nog
aanwezig
nog
aanwezig

Bevestiging op drager onbekend

RISICOANALYSE
Vol% asbest
binding

Score

geen asbest

0

geen asbest

0

toestand
vrije opp.
luchtstromen
waterschade
verstoring
toegang
bezetting

Evaluatie

geen asbest

0

geen asbest

fotonr

16

BEHEERSMAATREGELEN (M)

termijn

M1

geen

geen

voor
afbraak

M2

geen

geen

geen

werkwijze
P4 geen

geen

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO

toelaatbaarheid

geen

-

-

W2

geen

-

-

W3

geen

-

-

W4

geen

-

-

W5

geen

-

-

verd
glv

lokaal/plaats
grote zaal

n° staal

W1

Andere Lokaties

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2

010

uitvoerder

1

etikettering

STATUS

140
-

totale oppervlakte
140 m2
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Ref: 16006069 - IBEVE vzw

Site:

OC Sint-Hubertus Runkst

Fichenr toepassing
masal tablet

17

asbestinventaris - datum 19/12/2016

staalnr

binding

Referentie

hechtgebonden

16006069 -

Chrysotiel

soort asbest

(

Chrysotiel

Gebouw

OC. Runkst

verd

lokaal

TOILETTEN HEREN

Opm: enkel in dit lokaal gevonden

plaats/toepassing

glv

)

bevat asbest

Urinoirscherm tussen Urinoirs

Status materiaal
nog aanwezig

Bevestiging op drager onbekend

RISICOANALYSE
Vol% asbest

Score

1-50 %

2

binding

hechtgebonden

1

toestand

in goede staat

0

vrije opp.

vrij maar hechtgebonden en intact

,5

luchtstromen

geen

0

waterschade

geen

0

verstoring

contact zonder verstoring

1

toegang
bezetting

vrije toegang/regelmatig bezet

2

Evaluatie

ZEER KLEIN RISICO

6

In geval van specifieke werken (zie verder onder werken
met verhoogd risico) , wordt het materiaal vooraf
verwijderd conform de bepalingen van het KB asbest
van16 03 2006

fotonr

17

BEHEERSMAATREGELEN (M)
M1

verwijderen

M2

geen

muur errond wegkappen/in zijn geheel
uitnemen

termijn

werkwijze

bij werken

P9 eenvoudige
handeling

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO
W1

breekwerken

W3

reinigen

W4

technisch onderhoud/herstel

Andere Lokaties
verd
glv

lokaal/plaats

n° staal

W5

WN's met
attest EH
geen

toelaatbaarheid

wegnemen van asbestmateriaal - bij technisch onderhoud, renovatie of afbraak

W2

uitvoerder

volgens strikte procedure

- niet boren/niet slijpen/niet beschadigen

enkel na verwijdering asbest

- niet opschuren of beschadigen

verboden

- herstellen of onderhouden van asbesttoepassing

volgens strikte procedure

-

-

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2

toiletten heren

3

etikettering

STATUS

nog aan te brengen

maatregel vereist

totaal aantal
3 stuks
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Ref: 16006069 - IBEVE vzw

Site:

OC Sint-Hubertus Runkst

Fichenr toepassing
masal

18

asbestinventaris - datum 19/12/2016

staalnr

binding

Referentie

hechtgebonden

16006069 -

Gebouw

OC. Runkst

verd

lokaal

TRAPHAL

Opm:

plaats/toepassing

Chrysotiel

soort asbest

(

Chrysotiel

glv, +1

treden trap

)

bevat asbest

Status materiaal
nog aanwezig

Bevestiging op drager gemetst

RISICOANALYSE
Vol% asbest

Score

1-50 %

2

binding

hechtgebonden

1

toestand

in goede staat

0

vrije opp.

vrij maar hechtgebonden en intact

,5

luchtstromen

geen

0

waterschade

geen

0

verstoring

contact zonder verstoring

1

toegang
bezetting

sporadische toegang

1

Evaluatie

ZEER KLEIN RISICO

3

In geval van specifieke werken (zie verder onder werken
met verhoogd risico) , wordt het materiaal vooraf
verwijderd conform de bepalingen van het KB asbest
van16 03 2006

fotonr

18

BEHEERSMAATREGELEN (M)
M1

verwijderen

M2

geen

voeg errond wegkappen/in zijn geheel
uitnemen

termijn

werkwijze

bij werken

P9 eenvoudige
handeling

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO
W1

breekwerken

W3

reinigen

W4

technisch onderhoud/herstel

Andere Lokaties

n° staal

W5

WN's met
attest EH
geen

toelaatbaarheid

wegnemen van asbestmateriaal - bij technisch onderhoud, renovatie of afbraak

W2

uitvoerder

volgens strikte procedure

- niet boren/niet slijpen/niet beschadigen

enkel na verwijdering asbest

- niet opschuren of beschadigen

verboden

- herstellen of onderhouden van asbesttoepassing

volgens strikte procedure

-

-

MEETSTAAT

OPVOLGING
etikettering

STATUS

glv, +1

traphal

0,24

0,02

1

17

,24

nog aan te brengen

maatregel vereist

glv, +1

traphal

0,16

0,02

1

17

,16

nog aan te brengen

maatregel vereist

verd

lokaal/plaats

2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2

-

totale oppervlakte
6,8 m2
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Ref: 16006069 - IBEVE vzw

Site:

OC Sint-Hubertus Runkst

Fichenr toepassing
plafondtegel

19

asbestinventaris - datum 19/12/2016

staalnr

binding

Referentie

geen asbest

16006069 -

geen asbest

soort asbest

(

geen asbest

Gebouw

OC. Runkst,

verd

lokaal

BUREEL

Opm: enkel in dit lokaal gevonden

plaats/toepassing

+1

)

geen asbest

plafondtegels

Status materiaal
nog
aanwezig
nog
aanwezig

Bevestiging op drager onbekend

RISICOANALYSE
Vol% asbest
binding

Score

geen asbest

0

geen asbest

0

toestand
vrije opp.
luchtstromen
waterschade
verstoring
toegang
bezetting

Evaluatie

geen asbest

0

geen asbest

fotonr

19

BEHEERSMAATREGELEN (M)

termijn

M1

geen

geen

voor
afbraak

M2

geen

geen

geen

werkwijze
P4 geen

geen

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO

toelaatbaarheid

geen

-

-

W2

geen

-

-

W3

geen

-

-

W4

geen

-

-

W5

geen

-

-

verd
+1

lokaal/plaats

n° staal

W1

Andere Lokaties

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2

bureel

uitvoerder

1

etikettering

STATUS

-

totale oppervlakte
0 m2
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Ref: 16006069 - IBEVE vzw

Site:

Fichenr toepassing
zekering

20

OC Sint-Hubertus Runkst

asbestinventaris - datum 19/12/2016

staalnr

binding

Referentie

zwakgebonden

16006069 -

Chrysotiel

soort asbest

(

Chrysotiel

Gebouw

OC. Runkst

verd

lokaal

ACHTER TOOG GROTE ZAAL

Opm: enkel in dit lokaal gevonden

plaats/toepassing

glv

)

bevat asbest

meszekeringen in elektriciteitskasten

Status materiaal
nog
aanwezig
nog
aanwezig

Bevestiging op drager gekneld

RISICOANALYSE
Vol% asbest

Score

1-50 %

2

binding

zwakgebonden

2

toestand

in goede staat

0

vrije opp.

zeer kleine hoeveelheid

1

luchtstromen

geen

0

waterschade

geen

0

verstoring

verstoring bij technische interventies

2

toegang
bezetting

enkel voor onderhoud en installatie

1

Evaluatie

ZEER KLEIN RISICO

12

In geval van specifieke werken (zie verder onder werken
met verhoogd risico) , wordt het materiaal vooraf
verwijderd conform de bepalingen van het KB asbest
van16 03 2006

fotonr

20

BEHEERSMAATREGELEN (M)
M1

verwijderen

M2

geen

termijn

zekering uitnemen, verpakken en afvoeren als voor
afbraak
asbestafval

geen

werkwijze

uitvoerder
Intern
P4 onderhoud en opgeleide
herstel
WN's
geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO
W1

wegnemen van asbestmateriaal - bij technisch onderhoud, renovatie of afbraak
demontage installaties

W3

reinigen

W4

onderhoud installatie

W5

electriciteitswerken

Andere Lokaties
verd
glv

lokaal/plaats

n° staal

W2

geen

toelaatbaarheid
volgens strikte procedure

- niet boren/niet slijpen/niet beschadigen

enkel na verwijdering asbest

- niet opschuren of beschadigen

verboden

- demonteren en herstellen van electrische installaties volgens strikte procedure
- vernieuwen zekeringkast

volgens strikte procedure

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2

achter toog grote zaal

1

etikettering

STATUS

-

totale oppervlakte
0 m2
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Ref: 16006069 - IBEVE vzw

Site:

OC Sint-Hubertus Runkst

Fichenr toepassing
mastiek

21

asbestinventaris - datum 19/12/2016

binding

Referentie

geen asbest

16006069 -

staalnr

N.D.

011

N.D.

soort asbest

(

Gebouw

OC. Runkst

verd

lokaal

INKOMHAL E.A.

Opm: algemeen voorkomend in gebouw

plaats/toepassing

glv

)

geen asbest

mastiek tussen alu schrijnwerk en vensterglas

Status materiaal
nog
aanwezig
nog
aanwezig

Bevestiging op drager gesmeerd

RISICOANALYSE
Vol% asbest
binding

Score

geen asbest

0

geen asbest

0

toestand
vrije opp.
luchtstromen
waterschade
verstoring
toegang
bezetting

Evaluatie

geen asbest

0

geen asbest

fotonr

21

BEHEERSMAATREGELEN (M)

termijn

M1

geen

geen

voor
afbraak

M2

geen

geen

geen

werkwijze
P4 geen

geen

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO

toelaatbaarheid

W1

geen

-

-

W2

geen

-

-

W3

geen

-

-

W4

geen

-

-

W5

geen

-

-

verd
glv

lokaal/plaats

n° staal

Andere Lokaties
inkomhal e.a.

011

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2
47,5

uitvoerder

1

etikettering

STATUS

nog aan te brengen

maatregel vereist

totale lengte
+ algemeen voorkomend!!
47,5 lopende meter
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Ref: 16006069 - IBEVE vzw

Site:

Fichenr toepassing
mastiek

22

OC Sint-Hubertus Runkst

asbestinventaris - datum 19/12/2016

binding

Referentie

hechtgebonden

16006069 -

staalnr

Chrysotiel

012

Chrysotiel

soort asbest

(2 - 5

Gebouw

OC. Runkst

verd

lokaal

INKOM E.A.

Opm: enkel in dit lokaal gevonden

plaats/toepassing

glv

)

bevat asbest

mastiek tussen alu schrijnwerk en buitengevel

Status materiaal
nog
aanwezig
nog
aanwezig

Bevestiging op drager gesmeerd

RISICOANALYSE
Vol% asbest

Score

1-50 %

2

binding

hechtgebonden

1

toestand

in goede staat

0

vrije opp.

vrij aan de buitenlucht

2

luchtstromen

geen

0

waterschade

geen

0

verstoring

verstoring bij technische interventies

2

toegang
bezetting

regelmatige passage

2

Evaluatie

KLEIN RISICO

16

Bij specifieke omstandigheden zoals onderhouds-,
herstel- of breekwerken dient men steeds
voorzorgsmaatregelen te nemen cfr KB asbest van 16 03
2006 (zie verder onder werken met verhoogd risico)

fotonr

22

BEHEERSMAATREGELEN (M)
M1

verwijderen

M2

geen

termijn
voor
afbraak

mastiek lossnijden van muur en
kader/bevochtigen

geen

werkwijze
P4 eenvoudige
handeling
geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO
W1

wegnemen van asbestmateriaal - bij technisch onderhoud, renovatie of afbraak

W2

breekwerken

W3

reinigen
herstel schrijnwerk

W5

renovatie schrijnwerk

Andere Lokaties
verd
glv

lokaal/plaats
inkom e.a.

n° staal

W4

012

uitvoerder
WN's met
attest EH
geen

toelaatbaarheid
volgens strikte procedure

- niet boren/niet slijpen/niet beschadigen

enkel na verwijdering asbest

- niet opschuren of beschadigen

verboden

herstellen of vervangen van deuren, ramen, panelen
volgens strikte procedure
- of uitzetvoegen

- vervangen van ramen en deuren

enkel na verwijdering asbest

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2
167,5

1

etikettering

STATUS

nog aan te brengen

maatregel vereist

totale lengte
167,5 lopende meter
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Ref: 16006069 - IBEVE vzw

Site:

Fichenr toepassing
glasalplaat

23

OC Sint-Hubertus Runkst

asbestinventaris - datum 19/12/2016

staalnr

binding

Referentie

hechtgebonden

16006069 -

Chrysotiel

soort asbest

(

Chrysotiel

Gebouw

OC. Runkst

verd

lokaal

DRANKLOKAAL + NOODUITGANG
PODIUM GROTE ZAAL

Opm: enkel in dit lokaal gevonden

plaats/toepassing

glv

)

bevat asbest

platen in deur

Status materiaal
nog aanwezig

Bevestiging op drager gekneld

RISICOANALYSE
Vol% asbest

Score

1-50 %

2

binding

hechtgebonden

1

toestand

in goede staat

0

vrije opp.

vrij maar hechtgebonden en intact

,5

luchtstromen

geen

0

waterschade

geen

0

verstoring

contact zonder verstoring

1

toegang
bezetting

vrije toegang/regelmatig bezet

2

Evaluatie

ZEER KLEIN RISICO

6

In geval van specifieke werken (zie verder onder werken
met verhoogd risico) , wordt het materiaal vooraf
verwijderd conform de bepalingen van het KB asbest
van16 03 2006

fotonr

23 en 24

BEHEERSMAATREGELEN (M)
M1

verwijderen

M2

geen

in 1 stuk losmaken/materiaal niet breken/stof
afzuigen of neerslaan/opp. eronder afdekken

termijn

werkwijze

bij werken

P9 eenvoudige
handeling

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO
W1

wegnemen van asbestmateriaal - bij technisch onderhoud, renovatie of afbraak
breekwerken

W3

reinigen

W4

herstel schrijnwerk

W5

renovatie schrijnwerk

Andere Lokaties
verd
glv

lokaal/plaats

n° staal

W2

uitvoerder
WN's met
attest EH
geen

toelaatbaarheid
volgens strikte procedure

- niet boren/niet slijpen/niet beschadigen

enkel na verwijdering asbest

- niet opschuren of beschadigen

verboden

- herstellen of vervangen van schrijnwerk

volgens strikte procedure

- uitbreken van platen

enkel na verwijdering asbest

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2

dranklokaal + nooduitgang
podium grote zaal

2

2

etikettering

STATUS

nog aan te brengen

maatregel vereist

totaal aantal
2 stuks
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Ref: 16006069 - IBEVE vzw

Site:

Fichenr toepassing
glasalplaat

24

OC Sint-Hubertus Runkst

asbestinventaris - datum 19/12/2016

staalnr

binding

Referentie

hechtgebonden

16006069 -

Chrysotiel

soort asbest

(

Chrysotiel

Gebouw

OC. Runkst

verd

lokaal

ACHTERGEVEL + VOORGEVEL
BOVENAAN

Opm: enkel in dit lokaal gevonden

plaats/toepassing

glv

)

bevat asbest

raambeschotten

Status materiaal
nog aanwezig

Bevestiging op drager gekneld

RISICOANALYSE
Vol% asbest

Score

1-50 %

2

binding

hechtgebonden

1

toestand

in goede staat

0

vrije opp.

vrij maar hechtgebonden en intact

,5

luchtstromen

geen

0

waterschade

geen

0

verstoring

contact zonder verstoring

1

toegang
bezetting

vrije toegang/regelmatig bezet

2

Evaluatie

ZEER KLEIN RISICO

6

In geval van specifieke werken (zie verder onder werken
met verhoogd risico) , wordt het materiaal vooraf
verwijderd conform de bepalingen van het KB asbest
van16 03 2006

fotonr

25

BEHEERSMAATREGELEN (M)
M1

verwijderen

M2

geen

in 1 stuk losmaken/materiaal niet breken/stof
afzuigen of neerslaan/opp. eronder afdekken

termijn

werkwijze

bij werken

P9 eenvoudige
handeling

geen

geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO
W1

wegnemen van asbestmateriaal - bij technisch onderhoud, renovatie of afbraak
breekwerken

W3

reinigen

W4

herstel schrijnwerk

W5

renovatie schrijnwerk

Andere Lokaties
verd
glv

lokaal/plaats

n° staal

W2

uitvoerder
WN's met
attest EH
geen

toelaatbaarheid
volgens strikte procedure

- niet boren/niet slijpen/niet beschadigen

enkel na verwijdering asbest

- niet opschuren of beschadigen

verboden

- herstellen of vervangen van schrijnwerk

volgens strikte procedure

- uitbreken van platen

enkel na verwijdering asbest

MEETSTAAT

OPVOLGING
2

dikte cm breedte m hoogte m lengte m diam. cm # stuks opp m2

achtergevel + voorgevel
bovenaan

8

1

etikettering

STATUS

nog aan te brengen

maatregel vereist

totaal aantal
8 stuks
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02 002

N.D.

(bijna) alle lokalen

mastiek tussen alu
schrijnwerk en
buitengevel

mastiek

03 003

N.D.

OC. Runkst, gebouw glv, +1
achteraan

lokaal 3 e.a.

mastiek tussen alu
schrijnwerk en
binnengevel

mastiek

4

N.D.

OC. Runkst, gebouw glv, +1
achteraan
glv, +1

traphal

treden trap

masal

05

glv

3

OC. Runkst, gebouw
achteraan

glv

4

5

004

Chrysotiel

traphal

kelder onder lokaal "Shelter"

isolatie leidingen cv-net

kalkisolatie

06 005 Chrysotiel +
Amosiet

7

OC. Runkst

-1

kelder onder lokaal "Shelter"

verluchtingsbuis

vezelcementbuis

07

Chrysotiel

8

OC. Runkst

-1

kelder onder lokaal "Shelter"

roetschuifje

vezelcement
roetschuif

08

Chrysotiel

bevat asbest

-1

bevat asbest

OC. Runkst

bevat asbest

6

werkwijze

risico
bij werken?

heracliet

jeugdlokalen
KSJ

termijn

houtwolplaten plafond

2

bevat asbest

garage

oude jeugdlokalen

oordeel

geen asbest

N.D.

glv

type
asbest

geen asbest

01 001

garage, oude
jeugdlokalen

toepassing/plaats

geen asbest

bitumen

1

lokalen

geen asbest

dakbedekking

verd

status
materiaal

geen asbest

0

geen
asbest

geen

geen

-

geen

geen

geen

beheerst

geen asbest

0

geen
asbest

geen

geen

P4

geen

geen

geen

geen asbest

0

geen
asbest

geen

geen

P4

geen

geen

geen

geen asbest

0

geen
asbest

geen

geen

P4

geen

geen

geen

hechtgebonden

3

ZEER
KLEIN
RISICO

verwijderen

voeg errond
wegkappen/in zijn
geheel uitnemen

P9

eenvoudige
handeling

zwakgebonden

32

MATIG
RISICO

verwijderen

verwijderen in
hermetische zone

P1 hermetische zone Erkende firma ja, detail maatregel vereist
zie fiche

hechtgebonden

14

KLEIN
RISICO

verwijderen

ingemetste delen P9
vrijkappen/buis niet
beschadigen

eenvoudige
handeling

WN's met attest ja, detail
EH
zie fiche

hechtgebonden

12

ZEER
KLEIN
RISICO

verwijderen

in 1 stuk
P9
losmaken/materiaal
niet breken/stof
afzuigen of
neerslaan/opp.
eronder afdekken

sporadische
handeling

Intern
ja, detail
opgeleide WN's zie fiche

binding

Risico

staalnr

fotonr

fiche nr

type
materiaal

gebouw

Risico
oordeel

preventiemaatregel

uitvoerder

WN's met attest ja, detail maatregel vereist
EH
zie fiche
maatregel vereist
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Chrysotiel

dakbedekking

11

OC. Runkst

-1

stookplaats kelder onder podium grote
zaal

plafondbekleding

12

OC. Runkst

-1

stookplaats kelder onder podium grote
zaal

voorraad kunstleiën

13

OC. Runkst, gebouw
achteraan

+1

gebouw achteraan

verluchtingskappen op
het dak

vezelcement
kanaal

14

OC. Runkst,

glv

podium grote zaal

houtwolplaten plafond

heracliet

14 008

N.D.

15

OC. Runkst,

glv

podium grote zaal

onderlaag vinyl
vloerbekleding

karton onderlaag

15 009

N.D.

16

OC. Runkst,

glv

grote zaal

plafondtegels

plafondtegel

16 010

N.D.

promatec

11 006

N.D.

vezelcementleien 12 007

N.D.

13

Chrysotiel

geen asbest

grote zaal

geen asbest

+1

geen asbest

OC. Runkst

bevat asbest

10

geen asbest

dakbedekking

geen asbest

podium grote zaal

risico
bij werken?

vezelcementleien 10

+1

oordeel

status
materiaal

Risico
oordeel

hechtgebonden

20

KLEIN
RISICO

verwijderen

licht
P9
bevochtigen/losschr
oeven of schroeven
knippen/plaat niet
breken/zoldervloer
afdekken (folie)

eenvoudige
handeling

WN's met attest ja, detail maatregel vereist
EH
zie fiche

hechtgebonden

20

KLEIN
RISICO

verwijderen

licht
P9
bevochtigen/loshake
n in 1
stuk/zoldervloer
afdekken (folie)

eenvoudige
handeling

WN's met attest ja, detail maatregel vereist
EH
zie fiche

geen asbest

0

geen
asbest

geen

geen

-

geen

geen

geen

geen asbest

0

geen
asbest

geen

geen

-

geen

geen

geen

hechtgebonden

12

ZEER
KLEIN
RISICO

verwijderen

geen asbest

0

geen
asbest

geen

geen

P4

geen

geen

geen

geen asbest

0

geen
asbest

geen

geen

P4

geen

geen

geen

geen asbest

0

geen
asbest

geen

geen

P4

geen

geen

geen

binding

termijn

Chrysotiel

OC. Runkst

toepassing/plaats

bevat asbest

09

9

lokalen

bevat asbest

vezelcement
golfplaten

type
asbest

verd

Risico

staalnr

fotonr

fiche nr

type
materiaal

gebouw

preventiemaatregel

in 1 stuk
P9
losmaken/materiaal
niet breken/stof
afzuigen of
neerslaan/opp.
eronder afdekken

werkwijze

eenvoudige
handeling

uitvoerder

WN's met attest ja, detail maatregel vereist
EH
zie fiche
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Chrysotiel

glv, +1

traphal

treden trap

masal

18

Chrysotiel

glv, +1

traphal

glv

18

OC. Runkst

19

geen asbest

20

OC. Runkst

glv

achter toog grote zaal

meszekeringen in
elektriciteitskasten

zekering

20

Chrysotiel

21

OC. Runkst

glv

inkomhal e.a.

mastiek tussen alu
schrijnwerk en
vensterglas

mastiek

21 011

N.D.

22

OC. Runkst

glv

inkom e.a.

mastiek tussen alu
schrijnwerk en
buitengevel

mastiek

22 012

Chrysotiel

23

OC. Runkst

glv

dranklokaal + nooduitgang podium grote
zaal

platen in deur

glasalplaat

23
en
24

Chrysotiel

24

OC. Runkst

glv

achtergevel + voorgevel bovenaan

raambeschotten

glasalplaat

25

Chrysotiel

bevat asbest

plafondtegel

bevat asbest

plafondtegels

bevat asbest

bureel

geen asbest

+1

bevat asbest

OC. Runkst,

geen asbest

19

risico
bij werken?

17

OC. Runkst

oordeel

status
materiaal

Risico
oordeel

termijn

masal tablet

17

type
asbest

bevat asbest

Urinoirscherm tussen
Urinoirs

lokalen

bevat asbest

toiletten heren

verd

Risico

staalnr

type
materiaal

fotonr

fiche nr

toepassing/plaats

gebouw

werkwijze

hechtgebonden

6

ZEER
KLEIN
RISICO

verwijderen

muur errond
wegkappen/in zijn
geheel uitnemen

P9

eenvoudige
handeling

WN's met attest ja, detail maatregel vereist
EH
zie fiche

hechtgebonden

3

ZEER
KLEIN
RISICO

verwijderen

voeg errond
wegkappen/in zijn
geheel uitnemen

P9

eenvoudige
handeling

WN's met attest ja, detail maatregel vereist
EH
zie fiche
maatregel vereist

geen asbest

0

geen
asbest

geen

geen

P4

geen

zwakgebonden

12

ZEER
KLEIN
RISICO

verwijderen

geen asbest

0

geen
asbest

geen

geen

P4

geen

hechtgebonden

16

KLEIN
RISICO

verwijderen

mastiek lossnijden
van muur en
kader/bevochtigen

P4

eenvoudige
handeling

WN's met attest ja, detail maatregel vereist
EH
zie fiche

hechtgebonden

6

ZEER
KLEIN
RISICO

verwijderen

in 1 stuk
P9
losmaken/materiaal
niet breken/stof
afzuigen of
neerslaan/opp.
eronder afdekken

eenvoudige
handeling

WN's met attest ja, detail maatregel vereist
EH
zie fiche

hechtgebonden

6

ZEER
KLEIN
RISICO

verwijderen

in 1 stuk
P9
losmaken/materiaal
niet breken/stof
afzuigen of
neerslaan/opp.
eronder afdekken

eenvoudige
handeling

WN's met attest ja, detail maatregel vereist
EH
zie fiche

binding

preventiemaatregel

zekering uitnemen, P4
verpakken en
afvoeren als
asbestafval

onderhoud en
herstel

uitvoerder

geen

geen

Intern
ja, detail
opgeleide WN's zie fiche

geen

geen

maatregel vereist
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16006069

dossiernummer

MEETRAPPORT
ASBESTVEZELIDENTIFICATIE
methode 06.04.03.01.008
datum afdruk 19/12/2016
klant STAD HASSELT
Interleuvenlaan 58
3001 Heverlee
tel : 016 / 390.490
fax : 016 / 400.562
e-mail : info@ibeve.be

Groenplein
3500
Aanvrager

1
Hasselt

dhr. Robbie Neskens/Adrien Meuwis

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

datum

uitvoerder

gebouw / werf

Monstername

18/11/2016

P. Stas

Analyse

22/11/2016

N. Goen

OC Sint-Hubertus
Runkstersteenweg 149
3500 Runkst

monsternummer
16006069 - 001

aard monster

beschrijving monster

bulkmonster

roofing

gebouw
garage, oude jeugdlokalen

verd
gv

toepassing/plaats
dakbedekking

lokaal
oude jeugdlokalen

Type asbest
Chrysotiel

Tremoliet

Amosiet

Actinoliet

Crocidoliet

Geen asbest

Anthophyliet

andere
zie toelichting

Opmerkingen

Vezelidentifikatie door middel van polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring volgens HSG 248 bijlage2.
Einde van de resultaten bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg

Bijkomende Toelichting bij de bekomen resultaten *

* opgave van kwantitatieve resultaten op basis van schattingen met opgave van volume- of massaprocenten is niet langer toegestaan door de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Laboratoriumverantwoordelijke
ir. J. Van Bouwel

Uitvoerder analyse
N. Goen

Dit rapport mag niet gereproduceerd worden, behalve in de volledige vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IBEVE v.z.w.
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verd
glv

toepassing/plaats
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lokaal
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Type asbest
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gebouw
OC. Runkst
toepassing/plaats
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buitengevel

Type asbest
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aard monster
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bulkmonster

mastiek

lokaal
verd
glv, +1 lokaal 3 e.a.

gebouw
OC. Runkst
toepassing/plaats
mastiek tussen alu schrijnwerk en
binnengevel

Type asbest
Chrysotiel

Tremoliet

Amosiet

Actinoliet

Crocidoliet

Geen asbest
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andere
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Opmerkingen
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Laboratoriumverantwoordelijke
ir. J. Van Bouwel
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aard monster

beschrijving monster

bulkmonster

kalkisolatie

gebouw
OC. Runkst

verd
-1

toepassing/plaats
isolatie leidingen cv-net

lokaal
kelder onder lokaal
"Shelter"

Type asbest
Chrysotiel

Tremoliet

Amosiet

Actinoliet

Crocidoliet

Geen asbest

Anthophyliet

andere
zie toelichting

Opmerkingen

Vezelidentifikatie door middel van polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring volgens HSG 248 bijlage2.
Einde van de resultaten bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg

Bijkomende Toelichting bij de bekomen resultaten *
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Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Laboratoriumverantwoordelijke
ir. J. Van Bouwel

Uitvoerder analyse
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documentnr. : WD.06.04.03.01.003
1/1

16006069

dossiernummer

MEETRAPPORT
ASBESTVEZELIDENTIFICATIE
methode 06.04.03.01.008
datum afdruk 19/12/2016
klant STAD HASSELT
Interleuvenlaan 58
3001 Heverlee
tel : 016 / 390.490
fax : 016 / 400.562
e-mail : info@ibeve.be

Groenplein
3500
Aanvrager

1
Hasselt

dhr. Robbie Neskens/Adrien Meuwis

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

datum

uitvoerder

gebouw / werf

Monstername

18/11/2016

P. Stas

Analyse

22/11/2016

N. Goen

OC Sint-Hubertus
Runkstersteenweg 149
3500 Runkst

monsternummer
16006069 - 006
gebouw
OC. Runkst

aard monster

beschrijving monster

bulkmonster

Promatec

verd
-1

toepassing/plaats
plafondbekleding
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Type asbest
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Dit rapport mag niet gereproduceerd worden, behalve in de volledige vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IBEVE v.z.w.
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1
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Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

datum

uitvoerder

gebouw / werf
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18/11/2016

P. Stas

Analyse

22/11/2016

N. Goen

OC Sint-Hubertus
Runkstersteenweg 149
3500 Runkst

monsternummer
16006069 - 007
gebouw
OC. Runkst

aard monster

beschrijving monster

bulkmonster

vezelcement

verd
-1

toepassing/plaats
voorraad kunstleiën

lokaal
stookplaats kelder onder
podium grote zaal

Type asbest
Chrysotiel

Tremoliet

Amosiet

Actinoliet

Crocidoliet

Geen asbest

Anthophyliet

andere
zie toelichting

Opmerkingen

Vezelidentifikatie door middel van polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring volgens HSG 248 bijlage2.
Einde van de resultaten bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg

Bijkomende Toelichting bij de bekomen resultaten *

* opgave van kwantitatieve resultaten op basis van schattingen met opgave van volume- of massaprocenten is niet langer toegestaan door de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Laboratoriumverantwoordelijke
ir. J. Van Bouwel

Uitvoerder analyse
N. Goen

Dit rapport mag niet gereproduceerd worden, behalve in de volledige vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IBEVE v.z.w.
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Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
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uitvoerder

gebouw / werf

Monstername

18/11/2016

P. Stas

Analyse

22/11/2016

N. Goen

OC Sint-Hubertus
Runkstersteenweg 149
3500 Runkst

monsternummer
16006069 - 008
gebouw
OC. Runkst

aard monster

beschrijving monster

bulkmonster

Heracliet

verd
glv

toepassing/plaats
houtwolplaten plafond

lokaal
podium grote zaal

Type asbest
Chrysotiel

Tremoliet

Amosiet

Actinoliet

Crocidoliet

Geen asbest

Anthophyliet

andere
zie toelichting

Opmerkingen

Vezelidentifikatie door middel van polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring volgens HSG 248 bijlage2.
Einde van de resultaten bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg

Bijkomende Toelichting bij de bekomen resultaten *

* opgave van kwantitatieve resultaten op basis van schattingen met opgave van volume- of massaprocenten is niet langer toegestaan door de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Laboratoriumverantwoordelijke
ir. J. Van Bouwel

Uitvoerder analyse
N. Goen

Dit rapport mag niet gereproduceerd worden, behalve in de volledige vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IBEVE v.z.w.
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Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

datum

uitvoerder

gebouw / werf

Monstername

18/11/2016

P. Stas

Analyse

22/11/2016

N. Goen

OC Sint-Hubertus
Runkstersteenweg 149
3500 Runkst

monsternummer
16006069 - 009

aard monster

beschrijving monster

bulkmonster

vinyl

gebouw
OC. Runkst

verd
glv

toepassing/plaats
onderlaag vinyl vloerbekleding

lokaal
podium grote zaal

Type asbest
Chrysotiel

Tremoliet

Amosiet

Actinoliet

Crocidoliet

Geen asbest

Anthophyliet

andere
zie toelichting

Opmerkingen

Vezelidentifikatie door middel van polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring volgens HSG 248 bijlage2.
Einde van de resultaten bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg

Bijkomende Toelichting bij de bekomen resultaten *

* opgave van kwantitatieve resultaten op basis van schattingen met opgave van volume- of massaprocenten is niet langer toegestaan door de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Laboratoriumverantwoordelijke
ir. J. Van Bouwel

Uitvoerder analyse
N. Goen

Dit rapport mag niet gereproduceerd worden, behalve in de volledige vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IBEVE v.z.w.
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Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
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18/11/2016

P. Stas

Analyse

22/11/2016

N. Goen

OC Sint-Hubertus
Runkstersteenweg 149
3500 Runkst

monsternummer
16006069 - 010
gebouw
OC. Runkst

aard monster

beschrijving monster

bulkmonster

minerale vezels

verd
glv

toepassing/plaats
plafondtegels

lokaal
grote zaal

Type asbest
Chrysotiel

Tremoliet

Amosiet

Actinoliet

Crocidoliet

Geen asbest

Anthophyliet

andere
zie toelichting

Opmerkingen

Vezelidentifikatie door middel van polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring volgens HSG 248 bijlage2.
Einde van de resultaten bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg

Bijkomende Toelichting bij de bekomen resultaten *

* opgave van kwantitatieve resultaten op basis van schattingen met opgave van volume- of massaprocenten is niet langer toegestaan door de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Laboratoriumverantwoordelijke
ir. J. Van Bouwel

Uitvoerder analyse
N. Goen

Dit rapport mag niet gereproduceerd worden, behalve in de volledige vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IBEVE v.z.w.
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Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
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Runkstersteenweg 149
3500 Runkst

monsternummer
16006069 - 011

aard monster

beschrijving monster

bulkmonster

mastiek

lokaal
verd
glv, +1 inkomhal e.a.

gebouw
OC. Runkst
toepassing/plaats
mastiek tussen alu schrijnwerk en
vensterglas

Type asbest
Chrysotiel

Tremoliet

Amosiet

Actinoliet

Crocidoliet

Geen asbest

Anthophyliet

andere
zie toelichting

Opmerkingen

Vezelidentifikatie door middel van polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring volgens HSG 248 bijlage2.
Einde van de resultaten bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg

Bijkomende Toelichting bij de bekomen resultaten *

* opgave van kwantitatieve resultaten op basis van schattingen met opgave van volume- of massaprocenten is niet langer toegestaan door de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Laboratoriumverantwoordelijke
ir. J. Van Bouwel

Uitvoerder analyse
N. Goen

Dit rapport mag niet gereproduceerd worden, behalve in de volledige vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IBEVE v.z.w.
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Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

datum

uitvoerder
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18/11/2016

P. Stas

Analyse
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N. Goen

OC Sint-Hubertus
Runkstersteenweg 149
3500 Runkst
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aard monster

beschrijving monster

bulkmonster

mastiek

lokaal
verd
glv, +1 inkom e.a.

gebouw
OC. Runkst
toepassing/plaats
mastiek tussen alu schrijnwerk en
buitengevel

Type asbest
Chrysotiel

Tremoliet

Amosiet

Actinoliet

Crocidoliet

Geen asbest

Anthophyliet

andere
zie toelichting

Opmerkingen

Vezelidentifikatie door middel van polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring volgens HSG 248 bijlage2.
Einde van de resultaten bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg

Bijkomende Toelichting bij de bekomen resultaten *

* opgave van kwantitatieve resultaten op basis van schattingen met opgave van volume- of massaprocenten is niet langer toegestaan door de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Laboratoriumverantwoordelijke
ir. J. Van Bouwel

Uitvoerder analyse
N. Goen

Dit rapport mag niet gereproduceerd worden, behalve in de volledige vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IBEVE v.z.w.
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Bijlage 2: plannen
!

Er werden geen plannen ter beschikking gesteld

