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Onderwerp: Nader onderzoek asbest in tuinen en op daken en balkons 
 
 

Beste bewoner, 
 
Vorige week zijn in een groot deel van Bosselaar Zuid straten, stoepen, groen, opritten en 
paadjes naar de voordeur schoongemaakt. Dit was nodig na de brand aan de Huizersdijk op 
15 december waarbij asbest vrijkwam. In een deel van Bosselaar Zuid kan nog asbest liggen 
in tuinen en op daken en balkons. Van dinsdag 3 januari t/m vrijdag 6 januari gaan we dit 
nader onderzoeken. Daarover leest u in deze brief. 
 
Wat gaat er gebeuren? 
Een asbestspecialist van het bureau Asdesk onderzoekt tuinen, daken en balkons in het rode 
gebied op de kaart hieronder. Buiten dit gebied is bij eerder onderzoek geen asbest 
gevonden. Daarom wordt alleen het rode gebied nader onderzocht. 
 

 
Bron: Rapportage asbestinventarisatie 15 december 2022  (De Swart Asbest Advies & Begeleiding) 

 



Worden Bosselaar Zuid deelgebied 2 en 3 ook onderzocht? 
Alleen het bovenste deel van deelgebied 2 valt in het rode gebied, dus de Kwarts, Jade en de 
hoek met de Heliotroop. Dit deel wordt nader onderzocht, de rest niet. Buiten het rode 
gebied – dus in het grootste deel van deelgebied 2 – gelden geen speciale adviezen: u kunt 
daar gewoon uw goot schoonmaken of in de tuin werken. Deelgebied 3 is een bouwterrein. 
De projectontwikkelaar en aannemer laten dit gebied schoonmaken. 
 
Hoe werkt het onderzoek in het rode gebied? 
De onderzoeker belt aan en vraagt of hij uw tuin en dak of balkon mag onderzoeken. U kunt 
toestemming geven of weigeren. 

• Bij tuinen bekijkt de onderzoeker of hij stukjes of schilfers asbest ziet.  

• Voor platte daken heeft de onderzoeker een ladder bij zich. Na uw toestemming 
loopt hij over het platte dak en kijkt hij of hij asbestresten ziet. 

• Schuine daken, goten en balkons worden onderzocht met een hoogwerker.  
De onderzoeker herkent brandresten die asbest kunnen zijn aan het uiterlijk. Hij zal in de 
meeste gevallen geen monsters nemen. Als hij de stukjes of schilfers ziet, weet hij genoeg. 
 
Worden alle daken, tuinen en balkons onderzocht? 
Nee, dat is niet nodig. Als er bijvoorbeeld veel resten op huisnummer 5 en 9 liggen, is het 
niet nodig om ook bij huisnummer 7 te kijken.  
De onderzoeker bepaalt zijn aanpak terwijl hij werkt. De asbestresten zijn niet gelijkmatig 
verdeeld over het rode gebied: er zijn gebieden waar veel ligt, maar ook delen die schoon 
zijn. Op basis van wat hij vindt, verdeelt de onderzoeker het gebied in zones die ongeveer 
evenveel vervuild zijn. Per zone bepalen we vervolgens een aanpak voor de schoonmaak. 
 
Wat gebeurt er als ik niet thuis ben? 
Misschien heeft de onderzoeker al voldoende informatie als hij wel bij uw buren terechtkan. 
Anders zal de onderzoeker later nogmaals aanbellen. Zonder uw toestemming komt de 
onderzoeker niet op uw dak of in uw tuin. 
 
Hoe herken ik de onderzoeker? 
De onderzoeker heet Arno Smits. Hij kan zich legitimeren als u dat vraagt. Hij draagt geen 
beschermende kleding. Dat is alleen nodig als er asbestdeeltjes in de lucht zweven.  
 
Hoe gaat het verder na dit onderzoek? 
Op basis van de resultaten van dit nadere onderzoek beslissen we over de aanpak van het 
schoonmaken van tuinen, daken en balkons. Naar verwachting is hierover meer duidelijk in 
de tweede helft van januari. U ontvangt dan weer een brief.  
 
Meer informatie 

• Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel de gemeente via 14 0168. 

• Op www.moerdijk.nl/brand-huizersdijk vindt u actuele informatie. Antwoorden op 
veelgestelde vragen staan op www.moerdijk.nl/brand-huizersdijk-vragen. Deze 
pagina’s worden bijgewerkt wanneer er nieuws is.  

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Aart-Jan Moerkerke 
Burgemeester 


