
Kom van dat asbest dak af!
'k Waarschuw niet meer



Voor Burgers

Door Burgers

(U & Werkgroep Bewust Wonen)

Daken van max. 35 m2



Hoe is de actie ontstaan?

• Vraag van bewoner aan Bewust Wonen: “Komt 
er ook een actie voor verwijderen/vervangen 
van asbesthoudende golfplaten op de 
schuurtjes?”

• Prijsvraag van Provincie Overijssel: 
“Maak Overijssel Asbestdakenvrij!”



Sneeuwbaleffect

• Starten met het dorp Dalfsen

• Daarna mogelijk i.s.m. de duurzame dorpen en de 
gemeente Dalfsen in de gehele gemeente.

• Uiteindelijk kunnen andere gemeenten uit de 
provincie ons voorbeeld volgen



• Voorlichtingsbijeenkomst

• Aanvraag asbestverwijdering (sloopmelding)

• Asbest golfplaten verwijderen

• Asbest golfplaten afvoeren

• Nieuwe asbestvrije golfplaten aanbrengen 

Wat moet er allemaal gebeuren?



Voorlichtingsbijeenkomst

• Donderdag 15 maart in ‘t Gruthuuske

• Voorlichting hoe je veilig de asbesthoudende golfplaten 
kan verwijderen en nieuwe golfplaten kan monteren

• Wat mag er en wat mag niet?

• Wie mogen helpen bij particuliere daken tot 35m2?

• Wat als ik een groter dak heb?

• Gezamenlijk materialen bestellen

• Mogelijkheid hemelwaterafkoppelsubsidie



Aanvraag asbestverwijdering 
(sloopmelding)

• Individuele of gezamenlijke sloopmelding bij de 
gemeente



Asbest golfplaten verwijderen

• Bewust Wonen en gemeente zorgen voor:

• Veiligheidspakket

• Inpakmateriaal (folie)

En bij voldoende deelnemers:

• Rolsteigers en dakladder

• Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA-er)

• Asbest golfplaten moeten door de bewoners zelf 
verwijderd worden.



• Per adres de asbesthoudende golfplaten en het 
gebruikte veiligheidspakket verpakken in een 
dubbele laag folie

• Bij voldoende deelnemers in te leveren bij een 
container in de buurt

• Anders, zelf afvoeren naar ROVA Zwolle

Asbest golfplaten afvoeren



Asbestvrije golfplaten aanbrengen

• Nieuwe asbestvrije golfplaten moeten door de 
bewoners zelf geplaatst worden

• Levering van materiaal wordt geregeld door 
Bewust Wonen

• Vooraf besteld met behulp van standaard formulier

• Meerdere keuzemogelijkheden



• In 2024 zijn asbesthoudende golfplaten verboden

• Veiliger voor uzelf, familie en omgeving

• Groen Gebogen ontzorgt u grotendeels

• Korting op materiaal door gezamenlijk in te kopen

• Direct klaar voor de hele buurt

Waarom mee doen?



• Complete kosten voor berging met dakoppervlakte 
van 14m2: ca. € 350,-

• Hemelwaterafkoppeling:

• Benodigd materiaal = € 40,-

• Subsidie € 112,- (14 m2 x € 8,-)

• Voor ca. € 280,- heeft u een nieuw 
asbestvrij  dak

Wat kost u dat?



Kom van dat asbest dak af!
'k Waarschuw niet meer

“Ik vind dit initiatief 

geweldig en ondersteun 

het van harte!”

Peter Koelewijn, ambassadeur


