
TUBUS SYSTEM
RENOVATIE ASBESTCEMENT 
LEIDINGEN

Veel Nederlandse woningen, gebouwd vanaf de jaren ’50,  

hebben asbestcement afvoerleidingen. Veel opdrachtgevers 

kampen met het probleem dat onderhoud aan deze verouderde 

en/of lekkende leidingstelsels veel uitdagingen, over last en  

kosten met zich meebrengt. 

Alles weten? Volg of like ons: 

PROEF MET VALIDATIEMETINGEN TOONT GEEN GEVAREN

Tubus System toepasbaar voor asbest-
cement standleidingenTubus System heeft 

in samenwerking met 
BME Asbestconsult 

haar werkprotocol voor 
het reinigen en reno-
veren van gietijzeren 

leidingen aangepast en 
onder het toezicht van 

BME Asbestconsult een 
aantal asbestcement 

standleidingen in  
een flatgebouw in 
Almelo behandeld. 

Richard Matchett, Algemeen Directeur van  

Tubus System BV, vertelt: “Tijdens deze proef  

met BME Asbestconsult zijn voortdurend validatie- 

metingen uitgevoerd op de werklocaties van onze 

monteurs en in de woningen aangesloten aan de 

standleidingen. De metingen zijn door Fibrecount 

geanalyseerd. De resultaten van de validatie- 

metingen tonen aan dat het toepassen van onze 

Tubus System techniek in asbestcement leidingen 

geen gevaren voor zowel onze werknemers als de 

desbetreffende bewoners met zich meebrengt.”

Geen persoonlijke beschermings middelen

Jan van Willigenburg van BME Asbestconsult con-

cludeert: “De werkzaamheden voor het reinigen en 

renoveren van hechtgebonden AC leidingen leiden 

niet tot een meetbare asbest    vezel concentratie cq 

zullen niet leiden tot over  schrijding van de huidige 

en nieuwe wette lijke grenswaarden voor asbest. 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de reno-

vatiewerkzaamheden, die worden uitgevoerd door 

Tubus System, zonder toepassing van persoonlijke 

beschermingsmiddelen kunnen worden uitgevoerd.”



tubussystem.nl

Mevrouw Ans Cornelissen woont al 27 jaar in haar portiekflat 

te Leidschendam en is voorzitter van de VvE. Het beheer van 

deze flat wordt uitgevoerd door de heer Peter Simonis van  

BKS Beheer. Zij delen hun ervaring met Tubus System:

AL JAREN PROBLEMEN MET DE RIOLERING

Mevrouw Cornelissen: “Wij hebben al jaren problemen met de 

riolering. In mijn eigen woning heb ik het vervangen van een 

asbestcement leiding mee gemaakt. Eerst melden bij de gemeente, 

daarna het openbreken van de muren. Het saneren van de leiding 

gebeurt door een ander bedrijf en ten slotte moest ik zelf zorgen 

voor het dichtmaken. Een heel spektakel én hoge kosten.”

 

WERKZAAMHEDEN SNELLER EN MET MINDER OVERLAST

De heer Simonis vertelt: “Uit onze raming bleek dat een renovatie 

met Tubus System een besparing van zo’n 20% tot 30% opleverde. 

Ook kon het werk door hen veel sneller en met aanzienlijk minder 

overlast uitgevoerd worden. Tijdens de VvE-vergadering waren de 

leden het dan ook snel eens om Tubus System BV in te zetten.” 

BELANGRIJK OM BEWONERS GOED TE INFORMEREN 

“De voorbereidingen liepen perfect. De informatieavond voor de 

bewoners was zeer welkom. Bij vergelijkbare renovaties zal ik 

zeker een informatiebijeenkomst aanbevelen”, vertelt de heer 

Simonis. Tubus System stelde de bewoners middels brieven op 

de hoogte van de relevante data en verplichtingen. “De bewoners 

wisten precies waar zij aan toe waren”, aldus mevrouw Cornelissen.

ONDER DE INDRUK VAN DE WERKWIJZE 

Peter Simonis hield toezicht op het werk en was onder indruk van 

de werkwijze van Tubus System. De heer Simonis: “Ik ben erg blij 

dat Tubus System heel secuur om ging met de veiligheid op het 

dak; valbeveiliging stond op de juiste plaats en de monteurs waren 

waar nodig aangelijnd. Ik heb dit anders meegemaakt. Verder was 

de samenwerking tussen Tubus System en onze huisloodgieter, 

loodgietersbedrijf A. van der Veen, uitstekend.”

OPLEVERING EN KWALITEIT 

De heer Simonis vervolgt: “De kwaliteit van de werkzaamheden 

was heel belangrijk. De monteurs doen zelf een kwaliteitscontrole, 

en alle werkzaamheden worden gecontroleerd door het 

hoofdkantoor in Zweden. Hierdoor is er een dubbele controle 

ingebouwd in het proces, wat de kwaliteit gegarandeerd.” Mevrouw 

Cornelissen eindigt tot slot tevreden: “De werkzaamheden zijn 

perfect uitgevoerd.”

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze 

techniek? Neem gerust contact 

op met een van onze Area Sales 

Managers.   

Hoofdkantoor | Vestiging West
Verbreepark 8 | 2731 BR Benthuizen

Vestiging Zuid 
Kempenlandstraat 11F | 5262 GK  Vught

Sander van Delft
T +31 (0)79 - 361 8489

M +31 (0)6 - 183 995 94

sander.vandelft@tubussystem.nl

Ronald Honsbeek
T +31 (0)79 - 361 8489

M +31 (0)6 - 509 991 02

ronald.honsbeek@tubussystem.nl

Rob Peters
T +31 (0)73 303 0822

M +31 (0)6 158 928 80

rob.peters@tubussystem.nl

Alles weten? Volg of like ons: 

PROJECT UITGELICHT
Project: Renovatie asbestcement leiding

Gebouw: Portiekflat uit 1962, totaal 40 woningen

Locatie: Burgemeester Caan van Necklaan te Leidschendam

Bijzonderheden: Het project werd op schema uitgevoerd 

en binnen de begroting opgeleverd, zonder meerwerk

  ‘Bij vergelijkbare renovaties  
   zal ik zeker een 

informatiebijeenkomst aanbevelen’

AREA SALES MANAGERS - NEDERLAND


