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VEILIGHEID EN 
GEZONDHEID VOOROP

Als je erover nadenkt, is het feitelijk logisch dat de drie disciplines zich onder één dak bevinden, maar 
bepaald niet vanzelfsprekend. Vanuit marktbehoefte begon ASB in 2012 met asbestsanering, in 2016 
gevolgd door riooltechniek en afgelopen jaar gecompleteerd met plaagdierbeheersing. Dat betekent

one-stop-shopping voor klanten, waar ook in Nederland.

TEKST & FOTOGRAFIE: AART VAN DER HAAGEN 

ASB: UNIEKE COMBINATIE ASBESTSANERING, RIOOLTECHNIEK EN 
PLAAGDIERBEHEERSING

“Inderdaad een unieke combinatie,” 

zegt Coen Lagerwey, directeur van ASB, 

gevestigd in Veenendaal. “Toen wij ons in 

de markt voor asbestsanering begaven, 

kregen we regelmatig te maken met oude 

riolen van asbest. Als ondernemer wil je 

maatwerk leveren, in ons geval het plaat-

sen van nieuwe riolen in aanvulling op 

de sanering, dus besloten we ons daarin 

eveneens te specialiseren. Daarnaast zie je 

vaak plaagdieren bij kapotte riolen. Overal 

liggen verbanden tussen deze drie vakge-

bieden en klanten kunnen nu voor al deze 

zaken bij ons terecht, waarbij wij vooral 

uitblinken in het werken in omgevingen 

waar mensen wonen of werken. We infor-

meren mensen zorgvuldig over wat er gaat 

gebeuren en zorgen ervoor dat ze zo min 

mogelijk overlast van de werkzaamheden 

ondervinden. Onze opdrachtgevers bevin-

den zich vooral in de zakelijke markt, zoals 

woningcorporaties, vastgoedbeheerders, 

verenigingen van eigenaren, gemeen-

ten, bouwbedrijven en de voedings- en 

farmaceutische industrie. Met name bij 

calamiteiten schakelen we zeer snel, om 

de duur van de overlast tot een minimum 

te beperken.” ASB vertrouwt op een team 

van inmiddels 45, gediplomeerde en 

bovendien intern opgeleide mensen, met 

een passie voor het vak, een nette houding 

en goed materieel om mee te werken. 

“In al onze disciplines dragen wij op een 

verantwoorde, klantvriendelijke manier en 

met een goed totaaloverzicht bij aan het 

bewaken van de veiligheid en gezondheid 

in de maatschappij,” besluit Lagerwey. 

Meer informatie: www.asb-bv.nl

Coen Lagerwey
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