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Korte Historiek – meer dan golfplaten

Culturele partners

Bloemlezing asbest fase 1 (toegepast)

De 4 kernpunten van asbestherkenning

De 4 kernpunten van asbestbeleid

Lezingen – cursus

Afsluitdag



Historiek asbest :
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Voor 1850 (vanaf 1690)

voornamelijk geweven asbest – asbestvilt – asbestpapier

vb. wijnfilters (asbestpapier) – asbestdoek en -textiel

Tussen 1850 – 1900

enorme toename in gebruik van asbest

patenten : (buiten)verf - Portland cement – roofing (pek) – tandprothesen

Aandachtspunten : 

lampenkousen – lampenpitten (gaslampen) – zippo wieken…

opkomst elektriciteit : veelvuldig gebruikt

Industrie : rubber pakkingen – drijfriemen – remschoenen 

Tussen 1900 – 1920

opkomst asbestcement – productieproces gelijkaardig met karton (laagjes)

Hatschek (patent 1900) – Emsens (oprichting Eternit België) 1905

1907 : monographie industriele (B) – Caoutchouc et amiante (20-tal bedrijven)



Historiek asbest :
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WO I – Interbellum – WO II

helmen (Brodie helm) – lantaarns – gasmaskers

Intrede in dagdagelijks gebruik

kachels – broodroosters

elektrische toestellen

film projectoren (brandgevaar)

bakeliet (patent 1909) / eboniet – kunststof productie

asbest is één van de bindmiddelen

Vanaf 1950 – hoogtepunt 1970 – tot 1995

heropbouw : bouwmaterialen

asbestcement – vloertegels – lijmen – buitenverf…

huis, tuin en keuken apparaten (snoeren – asbestkarton bij plastic toestellen)

verwarmingstoestellen (kachels) 

industrie (pakkingen – las-baguetten, …)



Culturele partners 
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Partners fase 1

Industriemuseum

Huis van Alijn

Jenevermuseum

Red Star Line Museum

Legermuseum – Brussel – Landen – Brasschaat

Fotografiemuseum

Turninum

Collectie Ugent

Collectie UAntwerpen

Collectie KULeuven

MOT Grimbergen

Provinciale scheepswerven Baasrode

Partners fase 2 

MOT

MoMu

Museum Dr.Guislain

Museum M

Meta vzw

DIVA

Mudel

MAS 

Fonderie

Mijnmuseum

Histories

Verderzetting met partners fase 1

Partners fase 1 en 2

OVAM

FARO

Meemoo (digitaal)

Industriemuseum – ETWIE 

Asper – SGI Compliance (Oesterbaai)

UAntwerpen - Faculteit 

Ontwerpwetenschappen - Erfgoed



Bloemlezing Collecties :

Velourspers

Industriemuseum Gent
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Vlammenwerper – pak

Legermuseum Brussel

Wijnfilter Seitz

Jenevermuseum Hasselt

Foto’s uit collectie Etwie



Bloemlezing Collecties :

Universiteit Leuven
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Spectrograaf

Universiteit Gent
Oven

Universiteit Antwerpen

Foto’s uit collectie Etwie



Bloemlezing Collecties :

Filmprojectoren

FOMU
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Broodrooster

Huis van Alijn

Desinfecteer toestel

Red Star Line Musuem

Foto’s uit collectie Etwie



Bloemlezing Collecties :

Asbest handschoen

Turninum
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Rubber en asbestfabriek – koord en pakkingen

Turninum

Foto’s uit collectie Etwie



4 kernpunten van asbestherkenning
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Centrale vraag :  zit er asbest in ?

Chart : 

eigenschappen van asbest 

asbesttoepassingen

Beeldenbank en eigen collectie : 

kijkervaring : herkennen – bevestigen – herbevestigen

Bibliografie :

literatuurstudie

patenten – technische manuscripten – deskresearch

Staalnamen en analyse

Erkende asbestlabo’s 

Zit er 
asbest 

is ?

Eigenschappen 
van asbest-

toepassingen

Kijkervaring 
Beeldenbank

Literatuurstudie

Staalnamen en 
analyse



4 kernpunten van asbestherkenning
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Know your stof…

Chart

https://etwie.be/storage/files/fc0b9f46-ef1d-4295-a217-

f2f03f7152fb/asbest-flowchart-etwie.pdf

Beeldenbank

www.ziterasbestin.be

Projectpagina asbest : 

https://etwie.be/nl/kennisbank/projecten/asbest-in-collecties-2020-2022

Zit er 
asbest 

is ?

Eigenschappen 
van asbest

Asbest

toepassingen

Kijk ervaring

Beeldenbank

Literatuur studie

https://etwie.be/storage/files/fc0b9f46-ef1d-4295-a217-f2f03f7152fb/asbest-flowchart-etwie.pdf
http://www.ziterasbestin.be/
https://etwie.be/nl/kennisbank/projecten/asbest-in-collecties-2020-2022


Chart

Asbestproject 2020ETWIE

12



Chart
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Asbestbank – ism Jidoka

Asbest herkenning

https://www.ziterasbestin.be/

work in progress…
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https://www.ziterasbestin.be/databank


Van data base naar beeldenbank – Flickr on Steroids
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www.ziterasbestin.be

https://www.flickr.com/photos/asbestos_pix/



Van data base naar beeldenbank – Flickr on Steroids

Flickr on Steroids

Asbestinventaris met koppeling naar Adlib

belang van de juiste data zoals inventarisnummer / museum / titel

(zoveel mogelijk gebruiken van de velden in Adlib)

Nadeel : niet alle stukken zijn geregistreerd

User-heavy (hoge verwachtingen van sporadische gebruiker)

Bredere context - kijkervaring

Terug richten op de asbesttoepassing en minder op het 

collectiestuk… 
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Vraag : 

Welke velden vindt u belangrijk ?

Foto : Ben Johnson – olympische spelen 1988



Literatuurstudies : 

Bakeliet
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Studie Asper

Het superproduct

Een zoektocht naar asbestvezels in bakeliet

Steven De Keyzer

Labo’s : lage bemonsteringsgraad (20% positief) 

Voornamelijk zekeringskasten 

elektrisch gerelateerde objecten

Periode : tot 1990

Hoge concentraties (70% asbest)

Afvalverwerking : gevaar recyclage parken

VRAAG : hoe omgaan met bakeliet ?

Staalnamen : haalbaar of niet ?

Kunststoffen – Eboniet (harde gummi)



Bakeliet - typologie

AsbestprojectETWIE

18
Niet zichtbaar met blote oog



4 kernpunten van asbestherkenning
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Staalnamen

Totaal uitgevoerde stalen 

333 stalen (bulk- en kleefstalen) methode PLM 

15 luchtmetingen methode TEM 

Staalnamen op collectiestukken: 75 stalen 

Staalnamen voor specifieke studies 

Studie over bakeliet: 18 stalen 

Consolidatie en verpakkingen: 

35 kleefstalen en 2 TEM luchtmetingen 

Staalnamen omgevingsmetingen (kleefstalen) 

Kleefstalen: 205 stalen 

Luchtmetingen: 13 TEM metingen 

Zit er 
asbest 

is ?

Eigenschappen 
van asbest

Asbest

toepassingen

Kijk ervaring

Beeldenbank

Literatuur studie



4 kernpunten van asbestbeleid
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Centrale vraag fase 2 :  wat doe je nadat asbest is vastgesteld

Risico evaluatie :

Risico inschatting 

kankerverwekkend versus gif

Communicatie :

asbestmarkering – asbeststicker

aandacht of verbergen

Intrinsieke waarde van asbest in erfgoed

Verwijderen of behandelen

wie mag verwijderen ?

hoe behandelen ?

Herstellen

externe firma…

Er zit 
asbest 

in…

Risico 
evaluatie

Communicatie

Verwijderen of 
behandelen

Herstellen –
externe fima



4 kernpunten van asbestbeleid
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Centrale vraag fase 2 :  wat doe je nadat asbest is vastgesteld

1. Risico evaluatie :

Risico beheersing via HSE

Health and Safety Executive.

Evaluatie van de toestand materiaal (object)

Evaluatie op kans op beschadiging (art handeling)

Evaluatie op blootstelling (depot of tentoonstellen)

Evaluatie op beschadiging na onderhoud (gebruik van object)



HSE – Health and Safety Executive
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4 kernpunten van asbestbeleid

Centrale vraag fase 2 :  wat doe je nadat asbest is 

vastgesteld

2. Communicatie :

Asbest markering in publieke ruimte

publiek – medewerkers museum

Preventie adviseurs

verbod op asbest 

Onderhoud 

verplichting om asbest te melden aan aannemers

Directie

financieel vs deontologische code



Waarderingstraject UAntwerpen – doctoraat/paper
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Bepaling van intrinsieke waarde van asbest in de collectie

Hoe bepalen wanneer asbest behouden blijft in collectie ?

Toxic Heritage

Asbest als onderdeel van het erfgoed

vs

Gevaarlijk en dus verwijderen

Tonen aan bezoeker (educatieve waarde)

vs

Verbergen voor bezoeker (gevoelige kwestie)

VRAAG :  hoe gaat het museum om met asbest ?

En dan nu in praktijk ?



Samenwerking met Stoff vzw
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Noteren van de verhalen van asbestslachtoffers

Gericht op de regio Sint Niklaas (SVK)

Trachten om de verhalen onder te brengen in het Industriemuseum

Publicatie Johan de Vos

Meerstemmigheid van het project

Sensibilisering : persoonlijk discour

Confrontatie van slachtoffer met asbest in museum

vs

Aandacht vestigen op asbest in erfgoed
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4 kernpunten van asbestbeleid

Centrale vraag fase 2 :  wat doe je nadat asbest is vastgesteld

3. Verwijderen of behandelen

Case studies : 

verwijdering van asbestisolatie van velourpers Industriemuseum

art handling van projectoren FOMU

contaminatie door golfplaten op depot

Studie consolidatie

Art Salvage – studie wordt gepubliceerd

consolidant voor asbestkarton / asbesttextiel

Studie verpakking van asbestmateriaal

Art Salvage – asbox

Masterscriptie vanuit UAntwerpen



Cases : verwijdering
Industriemuseum : Velourspers

Verwijdering Eenvoudige handeling met bijkomende maatregelen

Asbestproject 2020ETWIE
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Foto’s uit collectie Etwie



Cases : art handling 
FoMu : projectoren

Verplaatsen van projectoren naar depot

Asbestproject 2020ETWIE

28

Foto’s uit collectie Etwie



Contaminatie - Staalnamen en luchtbemonstering
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Jenevermuseum : 

Geen asbest in kleefstalen en TEM meting

MOT – depot golfplaten dak : 

75 %  van de kleefstalen positief

Asbest aanwezig in borstelmachine

Geen asbest op luchtmeting (TEM)

FOMU :

Enkel in onmiddellijke omgeving van asbesttoepassing

Kleine hoeveelheid maar wel quasi bij elk stuk

Geen asbest op luchtmeting (TEM)

Legermuseum :

Geen asbest op kleefstalen 

Geen asbest luchtmeting (TEM)

Foto’s uit collectie Etwie



Contaminatie - Staalnamen en luchtbemonstering
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Turninum – volkskundig museum Deurne :

Kast met asbestobjecten – rubber- en asbestfabriek 

3 kleefstalen positief 

tablet schouw, bobineermachine en karenmachine

Geen asbest luchtmeting (TEM)

Foto’s uit collectie Etwie



Contaminatie - Staalnamen en luchtbemonstering
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Conclusie :

Asbesthoudende objecten waarvan de asbesttoepassing meestal in slechte staat is…

Geweven asbest – asbestkarton 

Slaat neer in de nabijheid van asbesttoepassing

En blijft ook aanwezig als asbesttoepassing wordt verplaatst

Luchtmetingen met luchtverstoringen tonen aan dat geen significante hoeveelheid asbest in de lucht aanwezig is

TEM metingen (met detectielimiet van 1 v/m³) – steekproef op filter

Golfplaten :

Contaminatie door wrijving van golfplaten

alle oppervlakte kunnen gecontamineerd zijn…

VRAAG :

Problematiek depots

Problematiek collectie verwerving

Laten verwijderen of zelf verwijderen – bereidheid tot het volgen van een opleiding Eenvoudige handeling



Studie : Consolidatie en verpakking asbest
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Uitvoering : Art Salvage

Consolidatie : 

10 consolidanten worden getest op dummies + testing

3 beste consolidanten worden aangebracht op asbestobjecten

Asbestkarton (strijkijzer – onderlegger met bedrukking)

Asbestkoord (snoer theaterlamp - asbestkoord)

Asbestdoek (projector gordijn)

Stress test : kleefstalen en luchtmetingen (TEM)

Verpakking :

Problematiek verpakking : niet zichtbaar object / quasi onmogelijk hergebruik

Dungeons of dispair

Testen verpakkingsmateriaal met rits 

Casing met handvaten

Venster en labeling

Mogelijk aansluiten afzuigsysteem (stofzuiger met HEPA filter)

Foto’s uit collectie Etwie



4 kernpunten van asbestbeleid
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Centrale vraag fase 2 :  wat doe je nadat asbest is vastgesteld

4. Herstellen :

Onderhoud van toestellen

Aanbieden van asbestinventaris en tekenen voor ontvangst (doc)

Verantwoordelijkheid van opdrachtgever tegenover aannemer

Asbest vervangen door alternatieven

Probleem voor unieke onderdelen (remschoenen – vonkenschotten)

Gevoeligheid :

Technieker heeft zelf reservestukken asbest bij…

Deontologische code – Hoe omgaan met asbest ?



Lezingen - cursus
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Interne cursus ETWIE

UA – erfgoedstudies

Bachelor 2 

Bachelor 3

Histories

https://youtu.be/xE-Llqy8eSE

Society Industrial Archeology

https://youtu.be/CWoXgV9Qg-I

VRAAG :

Eenvoudige handeling

Sporadische handeling

8u cursus – certificaat - museummedewerker

https://youtu.be/xE-Llqy8eSE
https://youtu.be/CWoXgV9Qg-I


Afsluitdag
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Histories

Eind maart :

Conclusies voor vrijwilligers – heemkundige kringen

Specifieke werking en problematiek

Afsluitdag asbestproject

Half juni 

Conclusies en workshop rond asbestproject


