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Beste heer, mevrouw, 
 
Bij de uitwerking van de plannen voor uw woningen hoort een uitgebreide inventarisatie van het 
asbest en houtrot. De buitenkant van uw woning hebben we in december onderzocht. Binnenkort 
willen we bij u langskomen om het eventueel aanwezige asbest en houtrot in uw woning te 
inventariseren. Over hoe we dat doen en wat daarvoor nodig is, gaat deze brief. 
 
Waarom een asbest- en houtrot onderzoek? 
Asbest kan geen kwaad zolang u of wij er niet aankomen. Tijdens de werkzaamheden die we gaan 
doen, raken we veel onderdelen van uw woning. Daar kunnen plekken bij zijn waar zich asbest 
bevindt. Om de werkzaamheden dan toch te mogen uitvoeren, moeten we dat asbest eerst weghalen. 
Door nu al goed in beeld te brengen waar zich asbest bevindt, voorkomen we op een later moment 
verrassingen en mogelijke vertraging.  
 
Hoe en door wie? 
Medewerkers van Kiwa (asbest) en Van Lierop (houtrot) voeren de inventarisaties uit. Hiervoor 
moeten ze overal in uw woning zijn. Ook onder de begane grondvloer en op zolder. Het onderzoek 
vindt als volgt plaats. 
 

➢ Om de kruipruimte te onderzoeken moeten we onder de vloer zijn. Is er in uw woning geen 
toegankelijk kruipluik? In dat geval maakt Van Lierop een nieuw luik in uw gang, direct achter 
uw voordeur. 

➢ Voordat Van Lierop het luik kan maken, bekijkt een medewerker van Kiwa de vloerbedekking 
in uw gang. Vooral oudere soorten zeil, bijvoorbeeld colovinyl, bevatten vaak asbest. Heeft 
Kiwa het vermoeden dat uw vloerbedekking asbesthoudend is? Dan nemen zij een stukje 
mee voor onderzoek en maken zij een vervolgafspraak. 

• Blijkt uw vloerbedekking asbesthoudend te zijn? In dat geval moeten we de 
vloerbedekking in uw hele gang weghalen, voordat we een luik kunnen maken. U krijgt 
van ons een vergoeding van € 325,= (€ 50,= per m2) als bijdrage in de aanschaf van 
nieuwe vloerafwerking. De gang in een tussenwoning heeft een oppervlakte van 6,5 m2. 
De gang in de hoekwoningen is met een oppervlakte van 8 m2 iets groter. En de 
vergoeding daarom met € 400,= iets hoger. 

• Blijkt er geen asbest in uw vloerbedekking te zitten? In dat geval is sanering van uw vloer 
niet nodig en kan Van Lierop alsnog een kruipluik maken. 

➢ Terwijl Van Lierop het luik maakt, controleert de medewerker van Kiwa de rest van uw 
woning op asbest. Als het luik klaar is, onderzoekt Kiwa eerst of er onder de vloer asbest 
aanwezig is. Is dat niet zo? Dan kan Van Lierop de kwaliteit van de houten vloer en de 
fundering beoordelen en controleren op houtrot door zwamvorming. Dezelfde controle vindt 
plaats op zolder. Ook hier onderzoeken we de kwaliteit van de vloer en de balken. 
Treft Kiwa wel asbest aan in de kruipruimte? Dan moeten we dat weghalen voordat Van 
Lierop haar onderzoek kan doen. 

  



 
 
 

 
 

 
➢ Om na te gaan of de vloerbedekking in uw keuken asbesthoudend is bekijken we die onder 

uw keukenblok. Daarvoor halen we de plint van het keukenblok weg. We plaatsen de plint 

direct na de controle weer terug. In de koker die vanaf uw badkamer naar beneden loopt 

maken de onderzoekers een gaatje. Op die manier kunnen ze de standleiding onderzoeken 

die in de koker loopt. Het gaatje zetten we na het onderzoek tijdelijk dicht met een plastic 

dop. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden later dit jaar werken we het gaatje  

netjes af. 

 

 Tijdelijke plastic afdekdop 

Hoe werken we het kruipluik af? 
Op de plek waar het kruipluik komt, halen we uw vloerafwerking weg. Op het kruipluik leggen we  
tijdelijk een mat. Deze tijdelijke mat vervangen we binnen 2 dagen door een schoonloopmat.  
We zorgen voor een nette aansluiting van de mat op uw vloerafwerking.  
 

 
 
Komt u kijken hoe dat er uit gaat zien? 
We hebben het vloerluik al gemaakt in de proefwoning in de Prof. Henketstraat 18. Daar ligt ook de 
schoonloopmat die we in alle woningen willen plaatsen. Ben u benieuwd naar hoe dat er uit ziet?  
U bent van harte welkom om op 28 januari tussen 16.30 uur en 18.30 uur een kijkje te komen nemen. 
Medewerkers van Vidomes en ERA Contour beantwoorden op dat moment ook graag de vragen die u 
misschien over de onderzoeken heeft. 
 
Duur van het onderzoek en het tijdstip 
Een medewerker van Kiwa neemt in de week van 20 januari telefonisch contact met u op om een 
afspraak te maken. De onderzoeken door Kiwa en Van Lierop duren bij elkaar maximaal een uur.  
Dit is inclusief de tijd die nodig is om het vloerluik te maken. 
 



 
 
 

 
 
 
Wat vragen wij van u? 
Behalve om uw medewerking vragen wij u ervoor te zorgen dat het deel van de zoldervloer boven de 

badkamer leeg is. Op die manier heeft Van Lierop voldoende ruimte om de vloer en de balken goed 

te bekijken. Wilt u er als u in een hoekwoning woont ook voor zorgen dat de onderzoekers bij de 

gemetselde schoorsteen op zolder kunnen?  

Geen tijd om op 28 januari naar de Prof. Henketstraat 18 te komen en wel vragen? 
Stel deze gerust op www.vidomes.nl/contact. Dit kan ook via Facebook, Twitter en WhatsApp op 
06 132 759 72. Belt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 - 845 66 00. Mijn collega’s van 
het KlantContactCentrum beantwoorden uw vraag graag. Of verbinden u naar mij door. 
 
Wij hopen u op 28 januari te zien in de Prof. Henketstraat 18! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jolanda Kouwenoord 
medewerker projectbegeleiding en communicatie 
 
(Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.)  
. 


