
Afbraak toren 
Sint-Amandscollege

Fase 1: Asbestverwijdering: januari – april 2017

Fase 2: Sloopwerken: april – augustus 2017

• Eigenaar gebouw: Vzw schoolbestuur De Pleinschool & Sint-Amandscollege

• Opdrachtgever afbraak: K-Tower THV (Koramic + Van Roey Vastgoed)

• Aannemer afbraak: Wanty (Klasse 8 - Erkend door de overheid als asbestsaneerder)

• Projectcoördinator: Inbupro NV – Eric Lanslots - +32 495 77 56 50

• Veiligheidscoördinator: Abetec

12 oktober 1964: bouwvergunning

september 1971: ingebruikname

30 januari 2017: sloopvergunning



Fase 1: Asbestverwijdering (januari–april 2017)

 GEEN GEVAAR VOOR SCHOOL EN OMWONENDEN:  

 HERMETISCHE AFGESLOTEN WERKZONE - ZEER STRENGE CONTROLES

Waar zit er asbest?
In het pleisterwerk van de gemeenschappelijke delen van de toren. Het komt vrij bij afbraak.

Is asbest schadelijk?
Ja, bij langdurige blootstelling aan grote concentraties asbestvezels (> 0,1 vezels/ml = grenswaarde).

Hoe zorgen wij dat het asbest NIET terecht komt in de omgeving?

De vuile lucht verlaat de werkzone niet!

1. De werkzone is hermetisch afgesloten.

= hermetische zone

= aanduiding asbesthoudende pleisterwerk 

2. Personeel in & uit via personeelssas

a.  Personeel doucht voor het verlaten van het sas.

b. Propere en vuile personeelszone

c.  Personeel is beschermd aan blootstelling door pak en masker.

3. Materiaal in & uit via materiaalsas

a.  Materiaal gaat volledig dubbel verpakt uit sas en via lift naar 

  afgesloten container.

b. Propere en vuile materiaalzone

4. Extractoren met filter brengen verse lucht in de werkzone  

en zuiveren de lucht die zone verlaat.

Hoe controleren we?
We meten dagelijks de waarden aan de werkzone!

•  op de kritieke punten van de hermetisch afgesloten werkzone + op de sokkel van de toren

R Grenswaarde voor asbestsaneerder is 10x strenger dan voor niet-asbestsaneerder (0,01 i.p.v. 0,1 vezels/ml).

Wat gebeurt er als de norm overschreden wordt?
Onmiddellijk actie!

• ≤ 0,1 ml : oorzaak zoeken en aanpakken

• ≥ 0,1 ml : werken stilleggen + Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk op de hoogte stellen

R De marge tussen de twee waarden geeft voldoende ruimte zodat de grenswaarde niet wordt overschreden.

Komen de leerlingen in contact met de werf?
Nee, de werf en school zijn volledig gescheiden door een houten constructies en afgesloten deuren!



Fase 2: Afbraak (april - augustus 2017)

•    16 verdiepingen: 1,5 weken per verdieping
- Aflagen van gebouw met kleine kraantjes vanop de verdiepingen

- Afvoeren materiaal via torenkraan

•    Stelling rond toren = bescherming voor stof en wegspringende brokken

Komen de leerlingen in contact met de werf?
Nee, vanaf de afbraakwerken komen er geen leerlingen meer in werfzone!

Daarenboven is het centrale deel van de sokkel als no-go-zone ontruimd, ook voor personeel.

• Alle leerlingen zitten op een ander deel van de site.

- De kleuters verhuizen eind februari naar hun nieuwe gebouw op de campus.

- Het secundair neemt hun intrek in de nieuwe gebouwen in de loop van maart

- Vanaf 1 april: sokkel = no go zone.

• Kleuters in- en uitgang via de Kollegestraat. 

    Secundair in- en uitgang via Burg. Vercruysselaan.

Transport
Afbraakmateriaal wordt afgevoerd met vrachtwagens.
• Asbest: maximum 1 container/transport per week 

• Puin: maximum 10 containers/10 transporten per week

• Schroot, afval,…: 7 à 8 transporten per week

• Route: Kollegestraat – Proosdijstraat – Brugsesteenweg – R8

• Naleving charter werftransport: geen werftransport aan de begin-, tussen- en eindtijden van de school.

Waarom wordt het afbraakmateriaal niet afgevoerd via de Leie?
Transport via de Leie is niet toegestaan!

• actieve vaarwaters ter hoogte van de school

• te smal om kruisen en losinfrastructuur te voorzien in combinatie met actieve scheepvaart


