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Introductie 

 
In 2018 heeft de Vlaamse regering het Actieplan Asbestafbouw van OVAM goedgekeurd. Dit plan 

heeft als streven om Vlaanderen in 2040 geheel asbestveilig te maken. In het kader hiervan is een 

onderzoeksgroep opgericht bestaande uit ETWIE, FARO en OVAM, verschillende musea, 

studiebureaus en de Universiteit Antwerpen. Deze groep heeft als doel om de culturele sector 

asbestveilig te maken. Dit wordt onder andere gedaan door bewustwording te creëren onder 

professionals en onderzoek te doen naar asbesttoepassingen in erfgoed. Één onderdeel hiervan is 

het onderzoek naar het consolideren en verpakken van asbesthoudende objecten.   

 

Tijdens fase 1 werd onderzoek verricht naar het consolideren van asbesthoudend materiaal, maar 

het is tevens van belang om zulk materiaal op een correcte wijze te verpakken. Buiten het culturele 

veld wordt steevast gewerkt met luchtdicht plastic zodanig geen vezelemissie kan plaatsvinden. 

Erfgoedobjecten vereisen echter een andere aanpak: een luchtdichte verpakking zorgt voor een 

microklimaat met alle gevolgen van dien. Tijdens deze fase van het onderzoek trachtten we beide 

noden met elkaar te verenigen door enerzijds een duurzame en veilige verpakking te creëren die 

voldoet aan de correcte normen, en anderzijds geen schade kan berokkenen aan het object. Op 

deze manier kan het object op een veilige manier bewaard en gehanteerd worden.  

 

Methodologie 
 
Het veilig verpakken van objecten met asbesthoudend materiaal is van groot belang voor 

erfgoedorganisaties. Wanneer men een object opmerkt als asbestverdacht kan dit niet altijd meteen 

worden geanalyseerd en/of behandeld. Ook zal het bij sommige objecten onmogelijk zijn om 

consolidatie uit te voeren (i.e. asbest in make-up). Deze objecten zullen dan ook veilig moeten 

worden verpakt om vezelemissie in de omgeving te voorkomen. Het doel van dit onderzoek is 

zodoende tweeledig: het voorkomen van vezelemissie in de omgeving en het veilig kunnen 

manipuleren van het object. Daarnaast wordt gestreefd naar een zo duurzaam mogelijke verpakking 

die idealiter vaker gebruikt kan worden. 

 

Allereerst wordt materiaal-technisch onderzoek gedaan naar geschikte verpakkingsmaterialen. Alle 

materialen zullen moeten voldoen aan de normen die worden gesteld aan verpakkingsmateriaal 

voor asbest. Verschillende materialen die reeds worden gebruikt in de asbestindustrie worden 

getoetst aan de conservatie standaarden voor erfgoedobjecten.  



 
Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar verschillende types Tyvek, couveuse zakken en transparant 

plastic. Vervolgens wordt onderzoek verricht naar de vorm van de verpakking zelf. Hierbij wordt 

gekeken naar de lagen (hard/soft shell), het openings- en sluitmechanisme en een methode om de 

vezels te verwijderen zonder de zak te openen. Indien mogelijk worden in het atelier prototypes 

gemaakt van de verschillende mogelijkheden voor de verpakking.  

 

Het is belangrijk dat de verpakking aan een aantal voorwaarden voldoet: doeltreffendheid, 

toepasbaarheid, duurzaamheid en financiële haalbaarheid: 

1. De doeltreffendheid van de verpakking betreft de veiligheid voor het object en de 

omgeving. Een goede verpakking zorgt ervoor dat er geen asbestvezels in de omgeving 

vrijkomen. Daarnaast moet de verpakking ervoor zorgen dat het object goed beschermd is 

tegen stof en vuil. Ook is het belangrijk dat de materialen geen degradatieprocessen 

veroorzaken of versnellen door bijvoorbeeld zuren en weekmakers. Omdat het een 

verpakking betreft die op lange termijn wordt gebruikt moet deze tevens ademend zijn. In 

een luchtdichte verpakking kan een microklimaat ontstaan met condensatie en biologische 

aantasting tot gevolg. 

2. De toepasbaarheid van de verpakking heeft te maken met de gebruiksvriendelijk- en 

veiligheid. De verpakking moet eenvoudig gebruikt kunnen worden door 

museummedewerkers. Zo dient de opbouw en eventuele benodigdheden eenvoudig te 

begrijpen zijn. De stappen die moeten worden gezet om het object zo goed mogelijk te 

hanteren en verplaatsen moeten voor zichzelf kunnen spreken. Ook moet de verpakking 

veilig zijn. Hij moet kunnen geopend worden zonder dat dit risico’s oplevert voor de 

gebruiker en zijn omgeving. Dat betekent dat duidelijk moet zijn welke persoonlijke 

veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. 

3. Een belangrijk onderdeel is de duurzaamheid van de verpakking. Dit heeft onder andere 

betrekking op de gebruikte materialen en hun impact op het milieu. Dat betekent ook dat 

het vervaardigingsproces zo simpel mogelijk wordt gehouden. Daarnaast heeft 

duurzaamheid ook te maken met de levensduur van de verpakking. Er wordt gestreefd naar 

een verpakking die op lange termijn kan worden gebruikt voor één object. Daarnaast wordt 

bekeken of het mogelijk is om de verpakking te kunnen hergebruiken voor meerdere 

objecten. 
4. Er wordt naar gestreefd dat de verpakking zo breed mogelijk toepasbaar is in de culturele 

sector. Dat betekent dat de materialen eenvoudig verkrijgbaar moeten zijn en de 

uiteindelijke kostprijs financieel haalbaar moet zijn voor grote en kleine musea. 



 

Voor elke materiaalsoort en verpakkingsmethode worden deze vier parameters afgewogen. Uit de 

analyse van deze parameters zal blijken welke materialen en daarbij behorende verpakkingsmethode 

het meest optimaal voor asbesthoudende objecten zullen zijn. Deze verpakking zal als prototype 

worden gerealiseerd voor een broedstoof uit het Industriemuseum. 

 

1 Materialen 
 

In eerste instantie worden diverse materialen die courant gebruikt worden in de 

asbestsaneringsindustrie belicht. Op basis van eerdergenoemde parameters wordt de 

toepasbaarheid voor erfgoedobjecten bekeken. Eventueel wordt gelijkaardig materiaal aangedragen 

dat op dit moment wordt gebruikt in de conservatiewereld.  

 

1.1 Tyvek 
Tyvek wordt in de asbestindustrie gebruikt voor de productie van overalls die worden gedragen ter 

bescherming tegen asbestvezels. De overalls vallen onder de veiligheidscategorie III, type 5-6: 

“Kleding van complex ontwerp - voor onomkeerbare of dodelijke risico’s.” Deze kledij wordt 

gebruikt om bescherming te bieden bij de hoogste risico’s voor de menselijke gezondheid. Het 

materiaal wordt getest en gecertificeerd en de fabrikant wordt gecontroleerd. Het materiaal 

beschermt tegen chemische middelen, asbest, biologische gevaren en farmaceutische en 

radioactieve deeltjes. 

 

Figuur 1 DuPont™ Tyvek® Classic Xpert Coverall Type 5/6 



 
Tyvek is tevens in de erfgoedwereld een bekend product vanwege de uitstekende eigenschappen 

voor het verpakken van objecten. Tyvek is een niet-geweven materiaal gemaakt van garen. Dit 

garen is niet geweven maar gesponnen, door elkaar gelegd, verhit en vervolgens met hitte en druk 

aan elkaar gebonden. Hierdoor heeft het eigenschappen die op papier of textiel lijken, maar is het 

materiaal veel sterker. Tyvek is gemaakt van HDPE-vezels (High Density Poly Ethylene) en bevat 

geen bindmiddelen, vulmateriaal of weekmakers. Het materiaal is hierdoor inert en pH neutraal. 

Dat betekent dat wanneer het in contact komt met ander materiaal er geen chemische reacties 

worden gekatalyseerd. Daarnaast is het een duurzaam materiaal: omdat het niet-geweven is scheurt 

en pluist het niet. Wel kan het gemakkelijk op maat worden gesneden en geknipt. Een ander 

voordeel is het feit dat Tyvek beschermt tegen water, maar toch ademend is. Voor het verpakken 

van objecten is het van belang dat de verpakking ademt. Bij een luchtdichte verpakking kan een 

microklimaat ontstaan, met condensatie en biologische schade tot gevolg. De bescherming tegen 

water werkt tot op zekere hoogte: wanneer het tyvek voortdurend wordt blootgesteld aan veel 

water zal deze uiteindelijk het oppervlak penetreren. De vezelstructuur zorgt er echter wel voor dat 

er wel waterdamp doorheen kan komen. Dat betekent dat de objecten vocht kunnen opnemen en 

afgeven zonder dat er een microklimaat ontstaat. Ook beschermt tyvek tegen stof en vervuiling 

doordat het deeltjes tot 0,5-0,7 micron uit de lucht niet doorlaat.1  

 

In de erfgoedwereld worden twee types Tyvek gebruikt: 1442R en 1623E. Deze types hebben geen 

coatings die schadelijk kunnen zijn voor objecten, maar zijn sterk en soepel genoeg om goede 

bescherming te bieden. Het verschil tussen de twee types is de mate van vochtdoorlatendheid. 

1623E heeft extra perforaties van 0,25-0,38mm waardoor het meer waterdamp doorlaat. Ze zijn 

beiden 145 μm en de 1442R weegt 41,5 g/m2 en 1623E 43 g/m2.2  

 
1 Tyvek for Conservation Https://www.preservationequipment.com/Blog/Blog-Posts/Tyvek-for-Conservation 
Laatst geraadpleegd: 25/7/2021 
2 Tyvek for Conservation Https://www.preservationequipment.com/Blog/Blog-Posts/Tyvek-for-Conservation 
Laatst geraadpleegd: 25/7/2021 

https://www.preservationequipment.com/Blog/Blog-Posts/Tyvek-for-Conservation
https://www.preservationequipment.com/Blog/Blog-Posts/Tyvek-for-Conservation


 
- Tyvek 1623E: ademend   

- Tyvek 1422R: geen gaatjes, meer waterafstotend 

 

  

Figuur 2, Tyvek 1623 E Figuur 3, Tyvek 1422 R 

 

Omdat Tyvek zowel wordt toegepast als conserverings- en verpakkingsmateriaal, en als 

bescherming tegen asbestcondities zou het bij uitstek geschikt kunnen zijn voor het verpakken van 

asbesthoudende erfgoedobjecten. 

 

Resultaten  

1. Doeltreffendheid: Tyvek heeft als nadeel dat het niet alle asbestvezels uit de lucht filtert. 

Echter, een verpakking voor erfgoedobjecten moet kunnen ademen omdat er anders een 

microklimaat ontstaat. Dat betekent dat er een aanvaardbaar risico moet worden genomen 

waarbij niet alle asbestvezels volledig binnen de verpakking blijven. Tyvek heeft uitstekende 

eigenschappen voor erfgoed: het ademt, is chemisch inert en houdt stof tegen.  

2. Toepasbaarheid: Tyvek wordt breed toegepast in de erfgoedsector voor het verpakken van 

objecten. De twee types Tyvek zijn verkrijgbaar op rollen bij handelaren in 

verpakkingsmateriaal (bijv. Innosell en PEL).   

3. Duurzaamheid: Tyvek kan op lange termijn worden gebruikt voor het verpakken van 

asbestobjecten. Tyvek kan worden gerecycled, maar dat is op dit moment nog niet mogelijk 

in België.  

4. Kostprijs: Tyvek kost rond de € 150,- voor een rol van 1,5 x 40 meter.   

 



 

1.2 Couveusezakken   

Bij één van de methodes om asbest te verwijderen worden zogenaamde “couveusezakken” – ook 

wel glove bags genoemd – gebruikt. Deze zakken bestaan uit kamers die om het object kunnen 

worden geplaatst. De kamers zijn voorzien van handschoenen, een gereedschapszak en een 

doorlaat voor een vernevelaar of stofzuiger. Dit systeem zorgt ervoor dat het asbest veilig 

verwijderd kan worden door de gebruikers. Na gebruik wordt de zak afgevoerd volgens de geldende 

afvalregels. De zakken zijn gemaakt van één laag polyethyleen van 150 μm dikte.  

 

De couveuse zakken zijn echter niet geschikt voor het verpakken van erfgoedobjecten omdat het 

materiaal luchtdicht is. Hierdoor kan binnen in de zak een microklimaat ontstaan waardoor de 

luchtvochtigheid verhoogt en er condensatie kan ontstaan. Een gevolg hiervan is schade aan het 

object, maar ook een verhoogd risico op microbiologische aantasting (schimmels). 

 

Figuur 4 Glove bag QT14, 150 micron 

 

Resultaten  

1. Doeltreffendheid: De couveusezakken houden alle vezels tegen. Het is echter luchtdicht, 

waardoor een microklimaat kan ontstaan en dus niet geschikt is voor erfgoedobjecten. 

2. Toepasbaarheid: De zakken zijn in vaste maten verkrijgbaar bij asbestbedrijven. Ze worden 

alleen gemaakt voor leidingen en hebben daarom een smalle vorm.   

3. Duurzaamheid: Verpakken in een luchtdichte zak kan alleen op korte termijn met constante 

monitoring van het object. De zakken kunnen worden gerecycled als plastic afval.  

4. Kostprijs: Tussen de € 235,- en € 400,- voor glove bags met 15 tot 20 compartimenten.  



 
 

1.3 Transparant Plastic   

Voor het afvoeren van asbesthoudend materiaal worden vaak plastic zakken gebruikt. Deze zakken 

zijn gemaakt van polypropyleen (PP) of lage dichtheid polyethyleen (LDPE). De zakken worden 

meestal in meerdere (minimaal dubbel) lagen gebruikt om aan de wettelijke veiligheidseisen te 

kunnen voldoen van een dikte van minimaal 200 μm. Ook bestaan er rollen folie die door de 

gebruiker zelf op maat kunnen worden gemaakt. Op het folie staat meestal het waarschuwingslogo 

voor asbest.  

 

In de erfgoedwereld wordt ook gebruik gemaakt van transparant folie voor verschillende 

toepassingen. Melinex is de merknaam van folies gemaakt door Dupont en Teijin Films, ze is 

gemaakt van polyester en is zuurvrij wat het geschikt maakt voor het verpakken van 

erfgoedobjecten. Het wordt meestal gebruikt als ‘sleeves’ of mapjes voor het verpakken van foto’s 

en papier. Het kan aan elkaar of aan karton worden geseald met hitte. Tevens kunnen er zakjes van 

worden gemaakt voor kleine objecten zoals spelden. Bij het verpakken in Melinex is het belangrijk 

om een luchtopening te voorzien zodat er geen microklimaat kan ontstaan. Melinex is bij 

handelaren in restauratiemateriaal verkrijgbaar tot 125 μm. Indien het wordt toegepast als 

onderdeel van de asbestverpakking moeten er twee lagen worden gebruikt.  

 

Transparante folie zoals Melinex zou kunnen worden gebruikt om een venster in de verpakking te 

creëren. Door het venster kan het object worden bekeken zonder de verpakking te openen. De 

toevoeging van het venster zorgt er wel voor dat er meer naden zijn en dus meer zwakke plekken. 

Daarnaast verhoogt het de prijs van de verpakking. Het venster kan worden vervangen door een 

insteekhoes waarin een foto en beschrijving van het object wordt geplaatst. Zo kan het openen van 

de verpakking zoveel mogelijk worden vermeden. Het wordt daarom ook aangeraden om het object 

uitgebreid fotografisch vast te leggen vooraleer deze wordt verpakt. 

 

 

 

  



 
Resultaten  

1. Doeltreffendheid: Melinex gebruikt als dubbele laag houdt alle vezels tegen maar laat toch 

een beetje zuurstof door. Gebruikt als venster zullen er extra zwakke punten ontstaan 

rondom de naden.  

2. Toepasbaarheid: Melinex wordt breed toegepast in de erfgoedsector en is verkrijgbaar bij 

handelaren in verpakkingsmateriaal als vellen of op rol.   

3. Duurzaamheid: Melinex kan worden gerecycled als plastic afval.  

4. Kostprijs: Melinex folie (75 μm) 1,10 x 50 meter kost rond de € 100,-.  

 

Verpakkingsmethodes 

 
Naast het materiaal is ook de methode tot verpakken van belang. Hieronder vallen tevens extra 

elementen zoals open- en sluitmechanismes, afzuiging et cetera. De algemene richtlijnen voor het 

verpakken van asbesthoudend materiaal worden opgevolgd waar mogelijk: dubbele laag 

verpakking: minimaal 200 μm bij plasticfolies; laat geen asbestvezels door (tot 0,01 μm).  

 
 

2.1 Hard/soft shell   

Bij het inpakken van een erfgoedobject kunnen twee beschermlagen worden aangebracht: een soft, 

en hard shell. De soft shell is de eerste laag die bescherming biedt tegen stof, klimaat en schokken. 

Eventueel kan naast een soft shell worden gekozen voor een harde tweede laag; de hard shell. Deze 

laag biedt bescherming tegen stoten en schokken en kan ook als buffer tegen het klimaat dienen. 

Dit onderzoek zal zich richten op de zachte verpakking, omdat het alleen gaat om bewaring binnen 

het museum en een hard shell vaak enkel nodig blijkt bij extern transport. Omdat het belangrijk is 

om de vezelemissie te minimaliseren tijdens manipulatie worden de opties voor het gebruik van 

rigide materialen in de verpakking wel opgenomen. 

 

Bij een geheel zachte verpakking wordt bij het hanteren het object zelf vastgepakt. In het geval van 

asbestobjecten is dit niet wenselijk omdat bij het vastpakken van asbesthoudend materiaal het risico 

op vezelemissie aanzienlijk hoger wordt. Een oplossing hiervoor is het voorzien van een harde 

verpakking in de zachte verpakking. In dit geval wordt het object op een rigide ondergrond geplaatst 

zodat het hieraan kan worden opgetild. Het materiaal van de ondergrond moet aan een paar 

voorwaarden voldoen. Er mogen geen zure stoffen, weekmakers of schadelijke gassen vrijkomen 

die het object aan kunnen tasten.   



 
Voor lichte objecten kan hiervoor zuurvrij karton of zuurvrij foamboard (MAF) worden gebruikt. 

Voor zware objecten kan worden gekozen voor compactplaat. Compactplaat is gemaakt van 

kraftpapier en houtvezels met een harde toplaag van kunsthars. Het is een duurzaam en 

milieuvriendelijk materiaal.  

 

Zachte verpakking voor zware, grote en/of hoekige objecten kan snel scheuren. Dit kan worden 

voorkomen door een stevig folie te gebruiken aan de onderzijde. Hiervoor kan low density 

polyethyleen (LDPE) folie van 200 μm worden gebruikt. Dit folie is zeer sterk en daarnaast 

transparant zodat men kan zien waar het object aan de onderzijde kan worden vastgepakt. Dit folie 

wordt bijvoorbeeld gebruikt als stevige bodem van de tenten waarin anoxie behandelingen worden 

uitgevoerd. Het folie is tevens waterdicht, waardoor het mogelijk is om de bodem aan de 

binnenzijde te reinigen met een vochtige doek. Dit heeft als voordeel dat de verpakking gereinigd 

kan worden van eventuele asbestvezels die loslaten en op de bodem terechtkomen. 

 

2.2 Vorm  
De verpakking wordt op maat van het object vervaardigd, indien geproduceerd in grotere oplages 

zouden eventueel standaardformaten kunnen voorzien worden. De vorm wordt voornamelijk 

bepaald bij het vastzetten van de verschillende onderdelen. Binnen musea wordt het Tyvek 

doorgaans gesloten door middel van plastic-, of papiertape. Deze methode houdt echter in dat de 

verpakking beschadigd raakt bij het openen, om dit te voorkomen worden andere methodes 

voorgesteld. Een eerste optie die werd overwogen is het sealen van het Tyvek door middel van 

hitte, de testen toonden echter aan dat die vorm van verbinden onvoldoende sterk is. Een andere 

optie was het verbinden met klittenband, hierbij rees echter de vraag of dit voldoende vezels zou 

tegenhouden. Een volgende optie is het naaien van de stukken Tyvek met een naaimachine. Hierbij 

wordt gekozen voor een steek waardoor de naad geen vezels doorlaat. De Tyvek wordt in zo min 

mogelijk delen met de naaimachine dichtgenaaid. De dichtheid van de verpakking kan worden 

getest met een rooktest; hierbij wordt rook in de verpakking geblazen waardoor de zwakke plekken 

zichtbaar worden. Als blijkt dat de naden niet voldoen zijn kunnen deze worden dichtgeplakt met 

tape. Idealiter wordt hiervoor iso-tape of Tyvek tape gebruikt. 

  



 
Resultaten  

 
Figuur 5 test Tyvek sealen 

 

 
Figuur 6 test Velcro sluiting 

 

 

2.2 Open- en sluitmechanisme  
Een belangrijk onderdeel van de verpakking is het open- en sluitmechanisme. Veel verpakkingen 

in museumdepots worden dichtgeplakt met plastic- of papiertape, wat betekent dat bij het openen 

en sluiten het materiaal meestal onbruikbaar wordt en een nieuwe verpakking moet worden 

voorzien. Omdat het bij asbesthoudende objecten van groot belang is dat ze zo min mogelijk 

worden gemanipuleerd (waaronder ook verpakken valt) is dit niet wenselijk. Het open- en 

sluitmechanisme moet daarom herbruikbaar zijn.  

 

Ritssluiting 

De Tyvek pakken, of tenten binnen de asbestsanering hebben een ritssluiting met daarover een 

extra flap ter bescherming. De ritssluiting zorgt ervoor dat de verpakking eenvoudig geopend en 

gesloten kan worden. Deze rits zou kunnen worden toegepast op de verpakking. De flap over de 

rits wordt in de tyvek pakken gesloten met dubbelzijdige tape. Dat betekent echter dat de kans op 

scheuren van het materiaal bij het openen groot is. Ook zal deze tape niet oneindig blijven kleven. 

Een duurzamere methode is het gebruik van klittenband. Stress tests moeten echter nog uitwijzen 

of dit voldoende afsluit tegen vezels. Het is daarnaast ook mogelijk om een extra laag tape over de 

tanden van de rits aan te brengen. Hierdoor wordt de rits nog beter afgesloten. Wel moet deze tape 

elke keer bij het openen en sluiten worden vervangen.  



 
 

2.3 Afzuiging vezels 
Indien het asbest niet geconsolideerd is bestaat er het risico dat vezelemissie plaatsvindt in de 

verpakking. Dat betekent dat bij het openen van de verpakking vezels vrij kunnen komen in de 

omringende ruimte. Er zijn verschillende manieren om dit te voorkomen:   

- Puntafzuiging bij het openen: er wordt een stofzuiger met HEPA-filter bij de opening van de zak 

gehouden om de vrijgekomen vezels af te zuigen.   

- Ventiel in de verpakking waar stofzuiger op wordt aangesloten (zoals bij de couveuse-methode) 

 

Om een stofzuiger te kunnen aansluiten moet een ventiel worden voorzien in de verpakking. Het 

ventiel moet luchtdicht kunnen worden bevestigd en herbruikbaar zijn. Om te kijken of het ventiel 

luchtdicht is kan eveneens een rooktest worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat de verpakking 

vacuümtrekt wanneer de stofzuiger wordt aangezet wordt een tweede opening voorzien. In deze 

opening wordt een FPP3 filter geplaatst waardoor lucht naar binnen en buiten kan zonder dat er 

asbestvezels ontsnappen.  

 

2.4 Binnenstructuur   

Wanneer het asbesthoudende materiaal tegen de Tyvek verpakking aankomt kunnen door de 

wrijving vezels vrijkomen en tegen de verpakking gaan kleven. Om dit te voorkomen is het mogelijk 

om in de verpakking een structuur te bouwen zodat de verpakking een tent rondom het object 

vormt. Zo kan het object in de verpakking worden geplaatst zonder dat er wrijving plaatsvindt. 

Daarnaast zorgt deze structuur ervoor dat er luchtcirculatie kan plaatsvinden zodat een 

microklimaat wordt vermeden. De structuur kan worden gebouwd van verschillende materialen. 

 

Aluminium steigerbuizen en koppelstukken  

Deze buizen kunnen tot een kubus in elkaar worden gedraaid op elke gewenste grootte. De buizen 

worden op maat gezaagd door de leverancier. De buizen zijn verkrijgbaar vanaf een diameter van 

26,9 mm met een dikte van 2,5 mm. De verschillende koppelstukken zorgen ervoor dat er 

verschillende hoeken kunnen worden bereikt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een schuine 

bovenkant te maken zodat stof en vuil zo min mogelijk op de verpakking blijven liggen.  

  



 
 

2.5 Venster   

Het is mogelijk om in de verpakking een transparant venster te maken waarmee het object bekeken 

kan worden. Dit heeft verschillende voordelen:   

- De verpakking kan dicht blijven als het objecten bekeken moet worden.   

- Door het venster kan worden gezien waar het asbest zich opgehoopt heeft en zo vermeden 

worden bij manipulatie. 

In verband met het risico op chemische reacties moet een zuurvrij en inert materiaal worden 

gebruikt. Een veelgebruikt materiaal in erfgoedinstellingen dat hieraan voldoet is melinex. Melinex 

is een transparante folie gemaakt van polyehtyleenereftalaat (PET). Melinex is verkrijgbaar in 

verschillende diktes en kan als vellen of op rol worden aangekocht. Bij de meeste handelaren in 

restauratie materiaal is een dikte van maximaal 125 μm verkrijgbaar. Dat betekent dat bij een 

asbestverpakking een dubbele laag nodig is.  

 

Resultaten  

 

Figuur 7 test Venster 

 

  



 
 

2.7 Registratie   

In verband met het risico op vezelemissie moet manipulatie van het object worden 

geminimaliseerd. Dat betekent dat onnodige verplaatsingen en openen van de verpakking zoveel 

mogelijk wordt vermeden. Een oplossing hiervoor is een insteekhoes op de verpakking waarin 

foto’s en aanvullende objectinformatie kunnen worden gestoken. De insteekhoes kan een 

eenvoudige plastic insteekmap zijn, vastgemaakt aan de verpakking met bijvoorbeeld plakband. 

Ook is het mogelijk om de map vast de maken met (zelfklevend) klittenband om risico op schade 

aan de verpakking te vermijden.  

 

2.6 Waarschuwingscodes   

Wanneer een object asbest bevat is het belangrijk dat dit wordt aangegeven op de verpakking. Zo 

weet iedereen die het object wil verplaatsen of de verpakking wil openen wat de risico’s zijn en 

welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Er bestaat speciaal asbesttape waarop een 

logo en waarschuwing staat. Het is echter ook mogelijk om zelf een etiket te maken waarop 

waarschuwingscodes staan. In de eerste fase wordt onderzoek gedaan naar het consolideren van 

asbest. Indien consolidatie wordt uitgevoerd is het van toegevoegde waarde om op de verpakking 

duidelijk te maken dat dit is uitgevoerd. Er is bij deze objecten namelijk minder risico op 

vezelemissie. De sticker is echter geen vervanging voor de waarschuwingscode omdat zich nog 

asbest in het object bevindt dat bij schade nog steeds gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid.  

 

3 Prototype 

Het vooronderzoek naar allerlei materialen methodes heeft geleid tot één verpakking die 

gerealiseerd zal worden voor een object. Daarnaast worden een aantal ideeën los uitgewerkt. Omdat 

asbest in erfgoed voorkomt in een breed scala aan objecten worden er bij elke methode 

verschillende opties gegeven die uiteindelijk tot een verpakking zouden kunnen leiden. 

  



 
 

3.1 Concept  
Om een goede verpakking te kunnen ontwerpen moet duidelijk geformuleerd worden welk doel 

het heeft en voor welke doelgroep het wordt gemaakt. In dit geval is dat het veilig kunnen opbergen 

van asbesthoudende objecten in depots en opslagruimtes. De verpakking moet er enerzijds voor 

zorgen dat er geen asbestvezels in de omgeving terechtkomen en anderzijds een goede bewaring 

van het materiaal waarborgen. De verpakking moet gebruiksvriendelijk zijn voor alle medewerkers 

van erfgoedinstellingen. Wanneer men in een depot een object vindt dat asbesthoudend blijkt te 

zijn slaat de paniek snel toe. Deze verpakking wil daaraan tegemoetkomen door een eenvoudige 

oplossing te bieden. De structuur zorgt ervoor dat meerdere objecten in de verpakking kunnen 

worden geplaatst en vormt zo een afgesloten zone. Het asbestverdachte object kan dus direct in de 

zone worden geplaatst in afwachting van verdere maatregelen. De verpakking met binnenstructuur 

is vooral gericht op musea die relatief veel asbest in hun collectie hebben. Zij kunnen de verpakking 

in verschillende maten aankopen en zo hun objecten veilig bewaren. Daarnaast kan het concept 

worden aangepast aan instellingen die slechts incidenteel een asbesthoudend object tegen zullen 

komen. De dubbele laag Tyvek kan in alle vormen en maten worden gemaakt en wanneer snel 

handelen gewenst is dicht worden geplakt met iso-tape. Zo biedt de verpakking soelaas bij alle 

soorten asbest en erfgoedobjecten. Het ontwerp van de verpakking is bijgesloten in Bijlage 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1 Broedstoof  

Het object dat zal worden verpakt is een broedstoof afkomstig uit het Industriemuseum. De 

afmetingen van de broedstoof zijn 58 x 45 x 58,5 cm (L x B x H). Het object bestaat uit een kastje 

met vier poten. De poten zijn gemaakt van metaal. Het frame van de kast is gemaakt van hout met 

daarin platen gemaakt van asbestcement (een samengeperst mengsel van cement en asbestvezels). 

Wanneer het wordt gemengd met water hardt het bij droging uit tot een steenachtig materiaal. 

Asbestcement is eind 19e eeuw uitgevonden door Ludwig Hatschek. Het materiaal bevat zo’n 10-

15% asbestvezels (meestal chrysotiel). Asbestcement is hechtgebonden, wat wil zeggen dat de 

asbestvezels in het cement vastzitten en er geen spontane vezelemissie plaatsvindt. Wanneer de 

asbestplaten worden verzaagd, er stukken afbreken of dingen tegenaan stoten kunnen er wel vezels 

vrijkomen. Het is daarom van belang dat bij objecten met hechtgebonden asbest de 

veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.  

Figuur 8 ARTbestos Box: zie voor grotere versie Bijlage 1 



 
De conditie van het object is stabiel. De broedstoof kan rechtop op vier poten worden bewaard 

zonder risico op schade. De broedstoof is vervuild door stof. Het hout van het frame is aangetast 

door houtworm, wat kan worden herkend aan de kleine, ronde uitvlieggaten. Daarnaast bevat de 

stoof een deurtje met daarin een raampje. Het glas van het raampje is gebroken. Het asbestcement 

is op de meeste plaatsen stabiel. Echter, aan de bovenzijde zijn verschillende soorten schade 

zichtbaar. Allereerst is een gedeelte aangetast door roest. Ook is een ronde vlek te zien waar door 

het plaatsen van een warm of vochtig object de plaat is aangetast. In één van de hoeken is de plaat 

gebarsten. Door het breken van de plaat kunnen asbestvezels vrijkomen. Ook kan bij verdere 

manipulatie de barst vergroten waardoor er meer schade ontstaat en meer vezels vrijkomen. Het is 

daarom van belang dat de verpakking goed afsluit waardoor wordt voorkomen dat vezels in de 

lucht en omgeving terechtkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10 Broedstoof voorzijde 

Figuur 9 Broedstoof bovenzijde 



 

3.2 Verpakking   
 

3.2.1 Soft shell  

De zachte verpakking zal worden gemaakt van twee lagen Tyvek 1442R. Er is gekozen voor dit 

materiaal omdat het stofdicht is maar toch ademend, waardoor luchtcirculatie en veranderingen in 

luchtvochtigheid binnen de verpakking plaats kunnen vinden. De twee lagen Tyvek worden aan de 

naden vastgenaaid. De naden worden vervolgens luchtdicht gemaakt en extra verstevigd met iso-

tape. De ondergrond van de verpakking wordt gemaakt van stevig LDPE van 200 μm zodat bij 

verplaatsingen van het object de verpakking niet stuk gaat. In de verpakking wordt een plaat 

voorzien waar het object op wordt geplaatst. Vervolgens wordt op de plaat een structuur rondom 

het object gebouwd zodat de verpakking niet direct tegen het object aankomt [zie voor het ontwerp 

bijlage 1]. 

De Tyvek verpakking kan op verschillende manieren in elkaar gezet worden: sealen of naaien. Het 

sealen van Tyvek bleek onvoldoende stevig: ofwel konden de naden eenvoudig van elkaar los 

worden getrokken, ofwel smolt het materiaal weg. Zodoende worden de randen aan elkaar genaaid. 

Er wordt gebruik gemaakt van een steek waardoor de naden nagenoeg waterdicht zijn. Zo zijn de 

naden geen zwakke punten meer waardoor vezels kunnen komen. Indien gewenst kunnen de naden 

ook nog dichtgeplakt worden met tape.   

Figuur 11 ARTbestos Box: voorzijde met 3 ritsen 



 
Om de verpakking te kunnen openen zijn 3 ritsen voorzien in een T-vorm. De ritsen zijn uit Tyvek 

pakken gehaald om te kunnen testen of deze voldoende bescherming bieden.  

3.2.2 Binnenstructuur   

Aan de binnenzijde van de verpakking wordt een structuur voorzien waardoor de verpakking in 

vorm wordt gehouden. Zo ontstaat een soort tent waarbij wordt vermeden dat het object de 

verpakking raakt en door de wrijving vezels loskomen. Er is een ruimte van 10 cm rondom het 

objecten voorzien. Deze structuur zal voor het prototype gemaakt worden van dunne steigerbuizen 

van aluminium. De buizen worden met koppelstukken in elkaar gezet in de vorm van een kubus 

met aan de bovenzijde een schuine kant. Hierdoor ontstaat een schuin ‘dak’ waardoor stof en vuil 

van de verpakking af glijdt en niet blijft liggen. De poten van de buizen worden vastgezet op de 

plaat met schroeven.  

Voor het prototype is gebruik gemaakt van op maat gezaagd 9 mm dik MDF (Medium Density 

Fibreboard), gemaakt van geperste houtvezels. Het MDF wordt voorzien van een epoxy coating 

om te voorkomen dat zure stoffen en gassen uit het hout het object kunnen aantasten. De poten 

van de broedstoof worden beschermd met museum art foam. Indien het object op transport moet 

kan de broedstoof met keperband vastgemaakt worden aan de steigerbuizen.  

 

Figuur 12 Binnenstructuur 

Figuur 13 Broedstoof in de verpakking 



 
3.2.3 Kosten  

 

Materiaal Kostprijs  

Tyvek (6 m2) € 35,50  

Transparant plastic: 
LDPE 200 μm  

€ 20,00 

Steigerbuizen: 8 buizen 
op maat gezaagd (2,5 
mm dik, 26,9 Ø) en 8 
koppelstukken  

€ 135,00 

MDF plaat: 9 mm op 
maat gezaagd  

€ 10,50 

Schroeven  € 6,50  

3 ritsen: uit Tyvek 
beschermingspak  

€ 47,85 

FFP3 filter uit 
mondmasker 

€ 2,69 

Ventiel  € 25,61 

Totaal excl. 
arbeidsuren 

€ 283,65 

Vervaardiging: 16 uur  

 

3.3 Stress tests  

Op 28 juli 2021 zijn tests uitgevoerd op het prototype van de verpakking. Allereerst zijn 

kleefmonsters genomen rondom het object om te kijken of er asbest is vrijgekomen bij het 

manipuleren.Uit de analyse van deze monsters is gebleken dat er op geen enkele plek asbest is 

gevonden [zie bijlage 2 – analyserapport verpakking broedstoof].  

Daarnaast is gekeken naar de luchtdichtheid van het materiaal. Om dit te kunnen testen wordt een 

zogenaamde rooktest uitgevoerd waarbij rook in de verpakking wordt gelaten. Vervolgens wordt 

de verpakking gesloten en gekeken of en waar rook uit de verpakking ontsnapt. De belangrijkste 

conclusie die hieruit kan worden opgemaakt is dat het Tyvek de rook tegenhoudt: dit betekent dat 

de kans op het doorlaten van asbestvezels nihil is. Er kan dus worden gesteld dat Tyvek voldoende 

bescherming voor de omgeving biedt wanneer er asbest in wordt bewaard. Uit de test bleek ook 

dat de naden geen rook doorlaten. De zwakste plek in de verpakking bleken de ritsen. Aan de 

boven- en onderkant van de rits kwam relatief veel rook naar buiten. Bij nadere inspectie en het 

bewegen van de rits bleek echter wel dat door de rits zelf geen rook ontsnapte. Het is dus vooral 

een kwestie van de rits zorgvuldiger in de verpakking naaien dan dat de rits vezels doorlaat.  



 
Naast het prototype voor de broedstoof zijn verschillende kleine prototypes met andere 

eigenschappen getest met rook:   

- Tyvek 1622E: Dit type Tyvek wordt het meest toegepast voor het verpakken van erfgoedobjecten 

omdat het meer lucht doorlaat dat het type 1442R. De rooktest gaf aan dat dit Tyvek vooralsnog 

ook geen rook door lijkt te laten. Het is echter belangrijk dat hier nog verdere testen op worden 

uitgevoerd.  

- Sluiting met klittenband: Een sluiting met alleen klittenband laat vooral rook door in de hoeken. 

Bij de rest van het klittenband kwam vrijwel geen rook naar buiten. Dat betekent dat klittenband 

toegepast zou kunnen worden bij de extra Tyvek flap over de rits.   

- standaard naainaden: De naden worden aan elkaar genaaid zonder de waterdichte functie. Dit 

bleek niet voldoende te zijn: er ontsnapte rook doorheen alle naden. 

 

 

  

Figuur 14 Test: Tyvek 1622E 



 

Conclusie  
 

Het creëren van een simpele doch duurzame verpakking voor asbesthoudende objecten bleek een 

uitdaging. Doorgaans wordt een verpakking zo gemaakt dat het een luchtdichte schil vormt rond 

het object. Deze verpakkingen zijn echter ontworpen met het oog op sanering van het asbest, wat 

betekent dat het asbest meestal eerst stuk gemaakt moet worden (bijv. bij leidingisolatie) alvorens 

het wordt verpakt en weggegooid. Asbest in erfgoedobjecten is over het algemeen minder gevaarlijk 

omdat het kleine hoeveelheden bevat en meestal minimaal wordt gemanipuleerd. Er is daarom 

gekozen voor een middenweg: een dubbele laag Tyvek 1442R, dat de meeste vezels tegenhoudt 

maar toch ademt.  

 

Het doel van de verpakking was om medewerkers binnen erfgoedinstellingen een verantwoorde 

methode tot verpakken te bieden. Wanneer men een object tegenkomt en aanmerkt als 

asbestverdacht kan het direct in de verpakking worden geplaatst. Zowel het object als de omgeving 

is vervolgens veilig. De verpakking kan mogelijk in standaardformaten worden uitgevoerd met het 

oog op eenvoudig veiligstellen van diverse objecten. Een groot voordeel van deze methode van 

verpakken is dat zij op lange termijn kan toegepast worden met een minimaal risico op degradatie 

van het object. Verder dient het object niet in een quarantaine zone bewaard te worden maar kan 

zij samen met andere objecten in de depotruimte bewaard worden. Wel is het belangrijk dat op de 

verpakking een label wordt aangebracht met het waarschuwingsteken voor asbest.   

 

De verpakking van de broedstoof betreft een eerste prototype waarbij vooral is getracht om de 

ideeën uit het onderzoek toe te passen met eenvoudig verkrijgbare materialen en handmatig 

uitvoerbare technieken. Dit heeft geresulteerd in een Tyvek schil die in elkaar is genaaid met een 

handmatig bedienbare naaimachine. De plaat die is gebruikt als ondergrond is bij de dichtstbijzijnde 

bouwmarkt gehaald en op maat gezaagd. De ritsen zijn uit Tyvek beschermingspakken gehaald: 

kortom, de materialen moesten voorhanden zijn of eenvoudig verkrijgbaar. Deze verpakking is een 

aanzet tot het veilig verpakken van objecten met asbest voor zowel de mens als het object zelf. Het 

is een herbruikbare verpakking die kan worden ingezet voor alle soorten objecten waarin zich 

asbest bevindt. De verpakking kan zowel op kleine schaal als op grote schaal worden geproduceerd. 

Een goede oplossing voor het maken van de verpakkingen is om dit uit de laten voeren in een 

sociale werkplaats. Zo kunnen relatief kleine oplages met de hand in elkaar worden gezet voor een 

redelijke prijs. De verpakkingen zijn dan niet alleen made in Belgium maar hebben ook sociaal-

maatschappelijke impact.  



 
  

Er zijn diverse mogelijkheden om de verpakking te optimaliseren voor elk object. Het is zo 

ontworpen dat alle onderdelen van de verpakking naargelang kunnen worden toegevoegd of 

weggelaten. Zo is het bijvoorbeeld niet altijd nodig om een ventiel aan te sluiten of een venster toe 

te voegen. Ook de binnenstructuur kan worden aangepast aan de wensen van de instelling. Zo is 

de verpakking flexibel in gebruik en kan het worden ingezet voor alle soorten objecten waarin 

asbest wordt aangetroffen.   

 

Voordat de verpakking geproduceerd kan worden moeten verdere tests worden uitgevoerd. Het 

Tyvek geeft bij de rooktest een zeer goed resultaat, maar om zeker te weten dat er geen asbest 

doorheen komt moet een test uit worden gevoerd met asbestobjecten in een afgesloten zone 

(bewaring van langere periode). Daarnaast kan de verpakking op verschillende gebieden verbeterd 

worden: de ritsen moeten luchtdicht worden gemaakt; de binnenstructuur kan worden aangepast; 

het Tyvek kan efficiënter in elkaar worden gezet. Ook is het bij een uiteindelijke verpakking 

belangrijk dat er draagvlak voor is bij erfgoedinstellingen: hiervoor zal een marktonderzoek moeten 

worden uitgevoerd. Omdat de verpakking een garantie wil bieden voor de veiligheid van de mens 

is het daarnaast van belang dat de verpakking gecontroleerd wordt en een erkende certificering 

krijgt.  

Al met al zijn de resultaten van dit onderzoek hoopvol en zullen deze worden voortgezet in de 

toekomst teneinde een veilige omgeving te creëren voor mens en object! 

 

 

 

 

 
  



 

Bijlages  

Bijlage 1 – Ontwerp van de ARTbestos Box 

 

 

  



 

Bijlage 2 – Analyserapport verpakking broedstoof  

  



 
 


