
 

 

Factsheet en toelichting Asbest Scholenkaart op de Atlas Leefomgeving 
 
Op de Atlas Leefomgeving (www.atlasleefomgeving.nl) staat onder meer de Asbest Scholenkaart opgenomen. 
Achtergrondinformatie hierover kunt u vinden op: http://www.atlasleefomgeving.nl/meer-weten/asbest/scholen 
 
Asbest Acholenkaart: U kunt de Asbest Scholenkaart direct bekijken via de onderstaande link.  
http://www.atlasleefomgeving.nl/kijken?x=79843&y=453388&zoom=7&l=68&al=68 
 
Of klik op pagina Bekijk en Vergelijk van de Atlas Leefomgeving: http://www.atlasleefomgeving.nl/kijken 
Selecteer onderaan het thema Asbest en vervolgens de AsbestScholenkaart en klik op de knop“Kaarten tonen”. 
 

 
 
Hoe kunt u een andere locatie op de kaart selecteren? 



Invoeren of wijzigen locatie 
 

• Druk op de blauwe pijl 
rechtsboven in blokje locatie.  
 

 
 

• Voer daarna straat met 
plaatsnaam of postcode in. 

• Automatisch bepalen of 
klikken op de kaart is ook 
mogelijk. 

 

Informatie over de AsbestEnquête en het bouwjaar van de school 
Direct onder de locatie staat een rijtje knoppen, het gereedschap. De tweede knop is een i (informatie). Als die 
knop is ingedrukt wordt hij blauw en kunt u met de muis op de school gaan staan. Dan verschijnt een klein 
overzicht met de naam van de school, het bouwjaar en de uitkomsten uit de enquête.Zie hieronder.  
 

 
 

Extra mogelijkheden van de kaartviewer 
Naast het i-tje staan nog een enkele andere icoontjes. Die bieden onder meer de mogelijkheid om de kaart te 
printen, of een directe link naar de kaart te mailen of verspreiden via LinkedIn, Facebook of Twitter.  



 

 
Is de informatie op de Asbest Scholenkaart achterhaald of onjuist?  
Meld het svpvia het wijzigingsformulier op de Infomil website: http://www.infomil.nl/wijzigingsformulieratlas 
 
Heeft u nogvragen over asbest in scholen of de weergave daarvan op de Asbest Scholenkaart? 
Stel die dan svpaan de Helpdesk Asbest in Scholen van Infomil. 
De helpdesk is bereikbaar via onderstaande link: http://www.infomil.nl/asbesthelpdesk 
De helpdesk is ook telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 via nummer: 088-602 50 50. 
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