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Marc de Buck, Demolition Management 

Ontzorgt opdrachtgevers als 
het gaat om asbestproblematiek

Hoe omschrijven we het werk van Demolition Manage-
ment? Marc: ,,In opdracht van bijvoorbeeld een particu-
lier, projectontwikkelaar, gemeente of sloper onderzoek ik 
in het te renoveren of te slopen gebouw waar asbest zit 
en op welke wijze dat verwijderd moet worden. Dat werk 
begint altijd met deskresearch; het lezen van bouwteke-
ningen en bestekken. Die vraag ik op bij de opdrachtgever 
of bij de gemeente. Ik kan met respect zeggen dat de ge-
meente Noordoostpolder dit heel goed op orde heeft. Als 
mijn bureau-onderzoek klaar is, ga ik ter plekke inventa-
riseren en worden er materiaalmonsters genomen. Het is 
specialistisch werk om asbest op te sporen. Vaak zit het 
op logische plekken, soms niet. Op basis van mijn onder-
zoek maak ik het inventarisatierapport; waar is het asbest 
gevonden en hoe kun je dit het beste verwijderen. Met dat 
rapport kan de opdrachtgever zijn sloopvergunning krijgen 
en kan de saneerder/het sloopbedrijf aan het werk.’’

Marc werkt door heel het land, maar heeft ook in deze re-
gio voor aansprekende projecten zijn asbestinventarisatie 
gedaan, zoals voor Robuflex in het oude pand van Autobe-
drijf Van Staveren en voor projectontwikkelaar Klaas Hou-
wer in het voormalige pand Poiesz. 

Marc heeft in al die jaren veel kennis van zaken opge-
bouwd en combineert dat met een meedenkende, prak-
tische en flexibele instelling. Met zijn expertise en klant-
gerichte instelling blijven de opdrachten voor Demolition 
Management  binnenkomen. Daarnaast wil de asbestspe-
cialist zich verdiepen in Chroom-6, de kankerverwekkende 
stof die in verf zit. ,,Het heeft raakvlakken met mijn huidige 
werk en ik kan sommige opdrachtgevers ook op dat terrein 
ontzorgen.’’

Nederland barst van de bouwplannen. Maar voordat er op 
sommige plaatsen kan worden gebouwd, moet er eerst worden 
gesloopt. En bij gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd moet 
er eerst een asbestinventarisatie worden uitgevoerd. Anders 
wordt er geen sloopvergunning verleend. Ook bij het verwij-
deren van asbesthoudende toepassingen moet er meestal een 
asbestinventarisatie worden uitgevoerd. Zo zijn de regels in Ne-
derland. Voor die asbestinventarisatie heeft onze regio een spe-
cialist in huis: Demolition Management, een onderneming van 
Marc en echtgenote Lucy de Buck.

Marc belandde zo’n jaar of vijftien geleden in de wereld van as-
best. ,,Het is een complexe maar interessante materie. Ik behaalde 
het certificaat ‘Deskundig Toezichthouder Asbest verwijderen’ en 
daarna heb ik me gespecialiseerd in asbestinventarisatie. Sinds 
2008 is mijn bedrijf hier voor gecertificeerd. In 2012 werd de ver-
plichte opleiding ‘Deskundig Inventariseerder Asbest’  in het leven 
geroepen. Om de drie jaar moet ik opnieuw examen doen om dit 
certificaat te behouden. Alles wat wij doen, wordt namelijk weer 
nauwlettend gecontroleerd door de overheid.’’ 

                  ls mijn bureau-
onderzoek klaar is, ga ik 
ter plekke inventariseren.
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