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Onzichtbare vezels
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in 

de natuur voorkomende vezelachtige materialen. 

In het verleden is het vaak gebruikt, want asbest 

is sterk, slijtvast, brandwerend en laat zich men-

gen met bouwmaterialen. Als isolatiemateriaal 

is het veelvuldig toegepast, maar het zit ook in 

oude vloerbedekking. Asbest heeft helaas een 

groot nadeel: het is slecht voor je gezondheid. 

Zolang het materiaal heel is, is er niets aan de 

hand. Wordt het bewerkt, gezaagd of geschuurd, 

dan komen er onzichtbare vezels vrij, die bij 

inademing diep in de longen doordringen en 

op lang termijn ernstige ziektes veroorzaken: 

mesothelioom en asbestose. Vanaf 1 juli 1993 

geldt een verbod op het in voorraad hebben, 

bewerken en verwerken van asbesthoudende 

materialen. Dus woningen die voor 1994 zijn 

gebouwd, kunnen asbest bevatten. 

nieuwe wetgeving
“Illegale saneringen? Ja, daar horen we wel eens 

van. Niet iedereen is zich bewust van het gevaar 

en mogelijke aanwezigheid van asbest. Op onze 

website staat een confronterende film over de 

gevolgen van het werken met asbesthoudend 

materiaal. Asbest kan zich op verschillende 

plaatsen in een bestaande woning bevinden, van 

de kruipruimte tot aan de zolder,” vertelt Bianca. 

In het verleden waren de veiligheidseisen niet zo 

scherp als vandaag de dag. Hollenberg wil de 

bewustwording vergroten en heeft daarom een 

boekje uitgebracht, speciaal voor particulieren: 

‘Er zit asbest in mijn woning! Wat nu?’ Eerder 

dit jaar stond Bianca met collega’s voor het eerst 

op de vakbeurs Asbestos in Rotterdam, met an-

dere asbest gespecialiseerde bedrijven. Gelukkig 

is er ook tijd voor ontspanning. Deze nazomer 

won een team van Arie Hollenberg de hoofdprijs 

van het jeu-de-boulestoernooi op de Koemarkt in 

Purmerend. “Beginnersgeluk,” zo noemt Bianca 

het lachend.

Arie Hollenberg begon in 1978 als transportbedrijf. Kort daarop in 1980 werd het ook een erkend 

sloopbedrijf. In 1995 was het één van de eerste gecertificeerde bedrijven in asbestsanering. Het bedrijf 

uit Zuidoostbeemster is inmiddels een betrouwbare en deskundige partner in asbestverwijdering en 

bodemsanering. Bianca van der Gronden is één van de tien mensen die werkzaam zijn op het kantoor 

aan de Vredenburghweg 1 in Zuidoostbeemster. Buiten het bedrijf zijn ongeveer 25 werknemers actief 

in onder meer sloop en asbestsanering. Bianca vertelt vol vuur over de activiteiten van het bedrijf. Ze 

omschrijft zichzelf als het manusje-van-alles. “Het werk is enorm gevarieerd,” zegt ze. Op haar bureau 

ligt een stapel papier van het ministerie over de regels rond het verwijderen van kwarts. “We houden 

ons aan de verplichte regels en implementeren het handboek met normen. Verder verzorg ik voor een 

deel de acquisitie, doe een stuk projectbegeleiding, verwerk klachten en eventuele schadeafhandeling.”

PrOjectinsPectie
Milieuzaken, veiligheid en de zorg voor onze gezondheid blijven actueel. “Welk project we ook 

aanpakken. Het proces varieert elke keer weer. Veiligheid is heel belangrijk. Daarom hecht het bedrijf 

veel belang aan de opleiding van het personeel. De werknemers voor de reguliere sloop zijn intern 

opgeleid, maar de ploeg die zich bezig houdt met de gevaarlijke stoffen volgt regelmatig externe 

branchegerichte cursussen,” aldus Bianca. “Bij Arie Hollenberg wordt gewerkt volgens de norm van 

ISO 9001. Zodoende is er veel aandacht voor processen en structuren binnen het bedrijf, de klant-

tevredenheid en kwaliteit. De certificerende instanties komen met zekere regelmaat de processen 

checken en doen bijvoorbeeld een projectinspectie.” 

Wie voor de specialist in sloop en milieuwerken Arie Hollenberg werkt, 
moet stressbestendig zijn. Allerlei veiligheidsnormen, nieuwe regelgevingen en 
onaangekondigde controles. “Werken voor Arie Hollenberg is een uitdaging. 
Je bent nooit klaar,” zegt woordvoerster Bianca van der Gronden lachend. 
In april van dit jaar maakte het logo van Arie Hollenberg plaats voor een nieuwe 
huisstijl en er kwam een nieuwe website online. Daarbij wil Hollenberg 
de bewustwording voor gevaarlijke stoffen vergroten.

“elke dag is een uitdaging…”
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