Asbestdaken in
Nederland
Na 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland gesaneerd zijn.
Hoeveel asbestdaken zijn er en liggen we op koers om ze te saneren?

van de

10.000.000
gebouwen in Nederland,

hebben

700.000

een asbestverdacht dak.*
De verschillen tussen gemeenten zijn groot,
het percentage asbestverdachte daken
varieert tussen minder dan 1% en ruim 20%.

* Let op: asbestverdacht is niet hetzelfde als asbesthoudend, er is sprake van een kleine overschatting.

Dit is een oppervlak van:

of

83.000.000 m 2

16.600

aan golfplaten

voetbalvelden

74%
van de asbestverdachte daken
ligt in de bebouwde kom,
de meeste op schuurtjes bij woningen.

65% van de asbestverdachte
daken heeft een oppervlak
kleiner dan 35 m2.
Particulieren mogen deze daken zelf
verwijderen.
Deze categorie vertegenwoordigt
overigens maar

6%

van het verdachte dakoppervlak (m 2).

Het grootste gedeelte van het
verdachte oppervlak (m2) ligt
juist buiten de bebouwde kom,
veelal op agrarische schuren.

Om na 2024 vrij van asbestdaken
te zijn, moeten de komende 6 jaar

117.000
daken per jaar gesaneerd worden.

Dit zijn gemiddeld 311 daken per gemeente ofwel,

1,5

dak per werkdag.

Ligt uw gemeente op koers? Readar kan dit voor u monitoren

Verantwoording

Data over uw gemeente?

Readar is gespecialiseerd in datamining uit lucht-

Bent u op zoek naar detail informatie over asbest-

foto’s, waaronder het inventariseren van asbestdaken.

daken in uw gemeente? Wilt u asbestverdachte

Voor het samenstellen van dit overzicht is gebruik

daken in kaart laten brengen, of wilt u de asbest-

gemaakt van de uitgevoerde inventarisaties voor 140

verdachte daken in uw gemeente laten monitoren?

gemeenten, deze data zijn geëxtrapoleerd en verreikt
met een automatische analyse van de overige 240

Neem dan contact op via infographic@readar.com

gemeenten. Gegevens over bebouwde kommen zijn
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afkomstig van TOP10NL.
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