ASBESTSANERING

LINDTSEDIJK 14
TE ZWIJNDRECHT

Specificaties
Project:
Asbestsanering Lindtsedijk 14
te Zwijndrecht

GROOTSCHALIGE OPERATIE VOOR
AFWIKKELING FAILLISSEMENT
In oktober 2016 ontstond in één van
de hallen aan de Lindtsedijk 14 te
Zwijndrecht een asbestbesmetting bij
het demonteren van goederen. De hallen
waren op dat moment leeg vanwege een
faillissement. Om dit faillissement af te
wikkelen moest het terrein schoon op
geleverd worden. Gemeente Zwijndrecht
gaf in mei 2017 de opdracht aan Vlasman
om twee van de hallen te saneren.

De werkzaamheden zijn in een kort tijds
bestek en met een strakke planning
uitgevoerd. De directe omgeving heeft
hiervan geen overlast ondervonden. De
samenwerking met Gemeente Zwijndrecht
verliep positief, mede omdat Vlasman
tijdens het project proactief meedacht
over een passende uitvoering van de
werkzaamheden en de omgang met
verschillende belanghebbenden.

De besmetting was omvangrijk. In totaal
heeft de sanering vier maanden in beslag
genomen, waarbij Vlasman in de hallen
een asbesthoudende verontreiniging van
7.440 m2 heeft verwijderd en 320 m2
aan asbesthoudend spuitwerk heeft
afgeschermd. Daarnaast werd in de
buitensituatie ook nog eens 420 m2
asbest gesaneerd. Toen de situatie 100%
asbestveilig was, is de vrijgave van waar
devolle elementen aan derden begeleid
en administratief verwerkt.

FUNDAMENT VOOR VERNIEUWING

Opdrachtgever:
Gemeente Zwijndrecht
Datum:
15 mei 2017 – 27 september 2017
Bijzonderheden:
• Sanerings klasse: RK 1, RK 2
buiten, RK 2 binnen en RK 2a
• Doorlooptijd van 4 maanden
• Verwijderen van 7.440 m2
asbesthoudende veront
reiniging binnensituatie
• Verwijderen van 420 m2
asbesthoudende veront
reiniging buitensituatie
• Afschermen van 320 m2
asbesthoudend spuitwerk
binnensituatie
• Begeleiding en administratie
van vrij te geven waardevolle
SLOOPWERKEN
elementen aan derden

“De samenwerking
met uw bedrijf is als
zeer positief ervaren.”
(M.G. Bode, Projectmanager voor de Drechtsteden)
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