Dit najaar starten wij met het vervangen van de asbestdaken op onze werf.
Het vervangen zal in meerdere fasen plaatsvinden. De eerste fase vindt plaats in
week 40, van 2 tot en met 8 oktober en betreft het dak van de vaste werkloods
(zie onderstaande plattegrond).

Datum uitvoering werkzaamheden
Het verwijderen van het asbest wordt door een professioneel bedrijf uitgevoerd.
Zij hanteren een zeer zorgvuldige aanpak, waar een uitgebreide voorbereiding aan
vooraf is gegaan. Om elk risico te vermijden, zal de werf tijdens het verwijderen van het
asbest op 2, 3 en 4 oktober niet toegankelijk voor u zijn.
Aansluitend zal het nieuwe dak op 5, 6 en 8 oktober worden geplaatst.
De werf is tijdens deze dagen weer gewoon open.
Aanpak
Alle werkzaamheden vinden plaats aan de buitenzijde van het dak. Het dak bestaat uit
twee lagen. De buitenste laag bestaat uit asbestplaten, die in het geheel worden
verwijderd. Hierna zal het resterende stof dat op de binnenste laag ligt worden
weggezogen. Deze laag is niet vervuild en is door het bedrijf goedgekeurd om te
behouden.

Voorzorgsmaatregelen
Indien nodig, zullen we de boten die naast de werkloods aan de kade liggen verplaatsen
naar de waterloods. Dit bekijken wij ter plekke met het bedrijf dat de werkzaamheden
uitvoert. Besmettingsgevaar is voor zowel de boten als de werf uitgesloten.
Winterstalling
Tijdens deze periode kunnen er geen boten in de winterstalling worden geplaatst.
Wilt u vóór deze periode de winterstalling in, stuurt u dan een email naar info@whbs.nl
met uw verzoek.
Volgende fasen
Het vervangen van de andere daken zal pas in de loop van 2019 en 2020 plaatsvinden.
Tegen die tijd ontvangt u daar van ons weer bericht over.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard dragen wij er zorg
voor dat de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt.
Mocht u aan de hand van deze brief toch nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.
In verband met de drukte is het voor ons het prettigst als u een mail stuurt naar
info@whbs.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
Met vriendelijke groeten,
Aart Warmenhoven en Marie-José van den Berg

