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Training Ecologische Preventie Check (2 dagdelen) 

Inleiding  

Bij het saneren van asbestdaken moet rekening gehouden worden met beschermde diersoorten om 
onnodige schade en verstoring te voorkomen. Dit is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming (Wnb) 
waarin onder andere de zorgplicht is opgenomen. In het buitengebied heeft men bijna altijd te 
maken met beschermde soorten. Om hier zorgvuldig mee om te gaan en overtreding van de Wnb te 
voorkomen is de Ecologische Preventie Check soortenbescherming asbestdaken ontwikkeld. Hiermee 
wordt invulling gegeven aan de zorgplicht. 

Omschrijving  

De Ecologische Preventie Check kan worden gebruikt bij de voorgenomen sanering van asbestdaken 
bestaande uit asbestcementplaten (golfplaten). De preventiecheck kan alleen worden toegepast als 
het uitsluitend gaat over het saneren van de asbestcementplaten. De preventiecheck kan niet 
worden toegepast als er ook aanpassing van de dakconstructie plaatsvindt of bij het saneren van 
asbestdaken van woningen. Het is de bedoeling dat de preventiecheck wordt uitgevoerd door de DIA 
(Deskundig Inventariseerder Asbest) in combinatie met de wettelijk verplichte asbestinventarisatie. 
De preventiecheck maakt géén deel uit van het certificatieschema DIA, maar is een verbreding van 
de vakkennis van de DIA. De ingevulde checklijsten en het advies van de DIA worden vormen een 
aanvulling op het asbestinventarisatierapport.  

Doel van de training 

Na het uitvoeren van de preventiecheck is de DIA in staat om onderbouwd aan te geven of 
aanvullend ecologisch onderzoek noodzakelijk is op de betreffende locatie.  

Doelgroep 

De training is primair ontwikkeld voor DIA’s van asbestonderzoeksbureaus. Daarnaast is de training  
geschikt voor o.a. particulieren,  medewerkers van aannemersbedrijven en milieuadviesbureaus die 
meer over ecologische aspecten moeten weten ten behoeve van hun werkzaamheden. Affiniteit met 
het werkveld ecologie is een must. 

Opzet van de training 

De Training Ecologische Preventie Check bestaat uit een theoretisch deel waarin de werkwijze wordt 
toegelicht, de verschillende diersoorten worden behandeld en men sporen en nesten leert 
herkennen. Tijdens de praktijkmiddag wordt deze theorie praktisch toegepast door middel van 
handige checklijsten.  
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De praktijkmiddag vindt plaats op 2 locaties. Op locatie 1 volgt een uitleg van de ecoloog. Op locatie 
2 maakt de kandidaat zelfstandig een inspectieronde langs verschillende bouwwerken met behulp 
van checklijsten.  

Na de training ontvangt men een certificaat van deelname.  

Via Stichting Ascert krijgt de kandidaat een registratie in het DIA register. 

Niveau 

Het vereiste werk- en denkniveau is MBO. 

Inhoud 

 Uitleg en doel van de preventiecheck 
 Werkwijze van de preventiecheck 
 Wat dient herkend te worden? 
 Om welke soorten gaat het? 
 Uitleg over de verschillende soorten 
 Herkennen van sporen en nesten 
 De praktijk 
 Gebruik van de checklijsten 
 Rapportage 

De cursus omvat 

 1 dagdeel theorie via Teams + 1 dagdeel praktijk (op 2 praktijklocaties) 
 naslagwerk en hand-out van de presentatie  
 checklijsten 
 VOAM certificaat van deelname 
 aantekening in het DIA register door Ascert 

Cursusduur  

2 dagdelen 

Tijden  

Theorie: Teams meeting van 13.00 tot 16.00 uur. Praktijkmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie 
nader te bepalen. 

Prijs 

VOAM leden betalen € 250,00. Niet-leden van VOAM betalen € 500,00 per persoon (exclusief 21% 
BTW). Minimaal 8 deelnemers en maximaal 12 deelnemers per groep. 

 


