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SAMENVATTING

Doel In de nieuwbouwwijk De Hogenkamp van de voorma-

lige gemeente Goor, cegenwoordig gemeenre Hof vao Twence

is ¡ecent een omvangrijke asbeswerontreiniging geconsta-

teerd. Een onafhankelijke onderzoekscommissie heefr in
opdrachr van de gemeenteraad onderzoek uitgevoerd naar de

omvang van de asbestproblematiek in de gemeente. Binnen

haar grenzen is de firma Eternit gevestigd, een bedri.jf dar rot
1993 een van de grootste primaire asbestindustrieën van ons

land was. Dit artikel is onderdeel van een serie van rwee arti-
kelen en behandelt de bovengenoemde onderzoeksvraag. In
hec rweede artikel wordt de gemeencelijke besluiworming
rond de nieuwbouwwijk en het toekomstig beleid van de

gemeente inzake asbest belicht.

Resultaat Het bedrijf heef¡ ten minsre in de periode 1935-

1974 (en waarschi.jnli.jk langer) een zeer omvangrijke asbest-

aÍialstroom graris aan omwonenden en de gemeente ter

beschikking gesteld ter verharding van wegen, paden en

erven. De minimale omvang van de srroom is geschat op

360-4.400 ton asbest. Deze asbescvervuiling heefr geleid rot
een meetbare asbescemissie in Goor van 10-100 vll. Er zijn

scerke aanwijzingen dat de asbestemissie van de wegen geleid

heeft tot een verhoogde incidentie van pleura mesorhelioom.

Metingen in de wijk De Hogenkamp hebben geen emissie

aangetoond, maar wel een pocentiële bron.

Conclusies De asbesrveroncreiniging in de gemeenre Hof van

Twente is zeer omvangrijk. Er btijkr een grore overeenkomsc

te zijn met het Italiaanse Casale Monferraro, waar de milieu-
blootstelling aan asbesr geleid heeft tot een verhoogde inci-
dentie aan mesothelioom.

SUMMARY

Ob.jectives Extensive asbesros soil pollurion was recenrly dis-

covered in the new housing escate 'De Hogenkamp' in rhe

former local authority of 'Goor', presendy 'Hof van Twente'.

Under the authoriry of the council an independent commis-

sion conducted a survey of the size of the asbestos problems

within the council's territory. The Eterni¡ facory is siruared
in the area, and until 1993 rhe company was one of rhe big-
gest primary asbesros indusrries in the Nerherlands. This ar¡i-
cle is part of a series oFrwo articles and will deal with rhe

research question mentioned above. The second article will
address the decision making process oÊ rhe local authoriry
related to the new housing esrere as well as its furure policy
on asbestos.

Results At least in the peúod 1935-1974, and probably Êor a

longer period, a very subsrantial amounc ofasbestos waste

from the Ecernit factory was made available free of charge to

citizens and co the council. The asbestos wasre was used ro

pave roads, pachs and farm yards. The minimal scale of rhis

waste streem was estimared rc be 360-4.400 rons of asbesros.

This pollution has resulted in a measurable asbestos emission

in Goor of 10-100 fibres/I. There ere srrong indicarions this

emission has led to an increased incidence of pleural meso-

thelioma in rhe a¡ea. Measuremenrs in the 'Hogenkamp'

escate did not show any emission, buc ir will be a potential
soutce.

Conclusions The asbesros pollurion in rhe council 'Hof van

Twente is very substantial. There is a grear similariry with rhe

Italian ciry of Casale Monferraro, where an environmenral

exposure to asbestos created an increased incidence ofmeso-
thelioma.
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lnleiding

De consequenties van beroepsmatige blootstelling aan asbest

zijn uiwoerig beschreven, ook in Nede¡land. In ons land is

de kennisontwikkeling gestart in de dertiger iaren (Swuste ea,

1988; Burdorfee, I99l; Swuste ea, 2003) en de bedrijfsarts

Srumphius van de scheepswerf De Schelde heefc in

Nederland de relatie tussen een betrekkeli.ik lage asbestbloot-

stelling en mesothelioom overtuigend aangetoond

(Stumphius, 1969). Recent is een hernieuwde schatting

gemaakt van de omvang van de mesothelioom incidentie in

ons land (Segura ea, 2003). Onder mannen zal in de periode

2000-2028 het totaal aantal dodelijke slachtoffers rond de

12.400 bedragen. Verder is uit een studie gebleken, dat de

gevolgen van de asbestblootstelling zich verspreiden over een

heel scala van beroepen en bedrijfstakken (Dahhan ea,2003).

Het sterftecijFer onder vrouwen ligr, mer ongeveer 800 geval-

len voor dezelfde periode, veel lager venwege hun lage

arbeidsparticipatie in het algemeen en'asbestberoepen in het

bijzonder. In tegenstelling tot het buitenland heelt Nederland

slechts een beperkte asbesttextiel industrie gekend, een

bedrijfstak waar traditioneel veel vrouwen werkzaem zìt1t.

Het voorkomen van mesothelioom onder vrouwen kan een

indicatie zijn van een niet-beroepsmatige b[ootstelling aan

asbesc.

Over de consequenties van niet-beroepsmatige blootscelling is

aanzienlijk minder bekend. In Nederland ìs de informatie

beperkt tot een aantal casussen in de medische literatuur en

uitspraken in juridische procedures. Zielhuis heeft in zijn

case-control studie een voorbeeld gegeven van een mesotheli-

oom patiënt dieviazîjn hobby activiteit een asbestblootstel-

ling heeft opgelopen. Her betrofhier een doe-het-zelver, die

in zijn vrije tijd voor de buurt veel verbouwde en frequent

asbestcement doorzngde (Zielhuis ea, 1975; Zidrhuis, 1977).

In asbestschadeclaim procedures zijn cot nu toe drie zaken

met dit rype bloorstelling voor de rechter gekomen en is het

slachtolfer in het gelijk gesceld. In wee gevallen is er sprake

geweest van een blootstelling van een huisgenoot van een

Eternit werker. Een derde zeer recent geval betreft een boerin

die tijdens het verzagen van Eternitplaten is blootgesteld. Zij

veegde het asbeststofvan het erfen k.lopte de werkkleding uic

van familieleden die de asbestcementplaten bewerkten.

Verder is een onbekend aantal zaken geschikr.

In de buitenlandse epidemiologische literatuur zijn slechts

een paar studies gepubliceerd naar het voorkomen van meso-

rhelioom in de omgeving van primaire asbesrindustrieën of

bij natuurlijke bronnen. Klassiek is de studie van het

Londense East End en Hamburg en het onderzoek naar een

natuurlij k voorkomende asbestachtige verontreiniging in cen-

traal Turkije (Newhouse en Tompson, 1965; Dalquen, 1970;

Bohling en Hain, 1973; Baris ea, 1978). In de Londen en

Hamburg studies zijn de asbeswervuilde kleding van asbe-

stwerkers en de directe aanwezigheid van een asbestindustrie

de belangrijkste bronnen. Huisgenoten en familieleden van

asbestwerkers en omwonenden binnen een straal van 1-2 km
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van een asbestbedrijf behoren tot de risicopopulatie.

Het belang van een niet-beroepsmatige bloorstelling is recent

bevestigd in een beperkt aantal studies. In het stadje Casale

Monferrato, in NSØ Italië, is een hoge incidentie mesotheli-

oom gevonden onder vrouwen van Eternirwerkers (relarief

risico : 7. B, 9 5 
o/o betro uwbaarheidsin terval': 4.2 - 12) (Magnani

ea,7993). Later onderzoek in dezelfde plaats liet een zeer

hoge mesothelioomsterfte zien voor inwone¡s die coc op 2

km afstand van de aanwezige Eternit fabriek woonden (odds

ratto: 20.6, 9 5 
o/o betro uwbaarhe ids interval: 6.2-68.6)

(Magnani ea, 2000, 2001; Bourdès ea, 2000). Dit risico

bleek afhankelijk te zijn van de aßtand van de woning tot de

fabriek. Metingen in Casale Monferrato in de nabijheid van

de asbestcement Êabriek laten een milieublootstelling zien van

50 v/1, terwijl de waarden een faccor 10 lager liggen in hec

centrum van grote steden (Bourdès et al, 2000).

De huidige gemeente Hof van Twente, waa¡ de gemeente

Goor per 1 januari 2002 onderdeel van uitmaakt, is één van

de gemeenten in Nederland met een grote asbeswerwerkende

industrie. Eind 2002 werd de gemeente opgeschrikt door de

vondst van asbesryerontreiniging in de nieuwbouwwijk'De

Hogenkamp'. Voor bestuurders en ambcenaren krvam deze

mededeling als een volslagen verrassing. Behalve de regionale

media trok het onderwerp ook de aandacht van de landeli.ike

pers en de gemeente kreeg'de gouden eikel' uicgereikt van

het TV programma 'Ook dat nog'.

Voor de gemeenteraad is de ontstane commotie reden om

een tijdelijke, onafhankelijke onderzoekscommissie in te stel-

len. De commissie heeft haar werk verricht in de periode

november 2002-mei 2003. Zij heeft zich, aan de hand van

onderscaande vregen, geconcentreerd op de omvang van de

asbestproblematiek in de gemeente, op de gemeentelijke

besluiworming over de nieuwbouwwijk De Hogenkamp en

op het coekomstig beleid van de gemeence (Biesheuvel ea,

2003):

tùØat is de ernst, aard en omvang van de asbestproblematiek

in en rond de Hof van Twente?

Is de geconstateerde bodemverontreiniging van asbest te ver-

klaren uit de bestuurlijke en ambtelijke voorbereiding van de

nieuwbouwwijkl

Hoe dient een integraal beleid ten aanzien van asbest in de

bodem voor de gemeente vorm te krijgen?

In dit artikel wordt ingegaan op de eersce onderzoeksvraag.

Een rweede artikel bespreekt de twee resterende onde¡zoeks-

vragen (Swuste ea, 2003).

METHODEN EN TECHNIEKEN

Voor een anwoord op de onderzoeksvraag is nader onder-

zoek verricht naar de asbestcement afualstroom, naar de asbe-

stemissie gegevens en naar incidentie van niet-beroepsgebon-

den asbestgerelateerde ziekten in de regio van de gemeente.

Inzicht in de afualstroom is verkregen middels zeven zoge'

naamde thuisinterviews' onder oud-medewerkers van Eternir
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en plaatselijke ondernemers. De incerviews zijn uitgevoerd

door de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Gegevens van buitenlucht emissies aan asbest zijn afkomsrig

uit verschillende TNO rapporten, uit meecverslagen van

Eternic en uic Italiaans onderzoek. Metingen van beroepsge-

bonden blootstelling aan asbest worden uitgevoerd mer een

Fase contrast microscoop en de meetresultaten worden in
vezels/ml gepresenteerd. Voor niet-beroepsgebonden

waarden is vezel-equivalencen/m3 de maat en de elektronen-

microscoop vereiste meettechniek. In dit artikel is zijn bij de

meetwaarden teruggerekend naar vezels/l, de maar die ook in
het Iteliaans onde¡zoek is gebruikt.
Voor een schatting naar het voorkomen van mesothelioom in
de regio rond Goor is informacie betrokken van de landelijke

kankerregistratie. Aanvullende informatie over specifieke

gevallen van asbestziekten zonder beroepsmatige blootstelling
is verkregen van dhr. H. Sinninghe Damsté, longarts van het

Twenteborg ziekenhuis te Almelo en van dhr. mr. B. Ruers,

een Utrechtse advocaat gespecialiseerd in asbestschadeclaims.

RESULTATEN

Asbestcement afüalst¡oom

De asbestcementlabriek Eternit in de gemeente Goor heeft

twee asbeschoudende afvalstromen gekend, het droge afral en

Tabel I Resultacen van onderzoek naar buirenluchr concentraries asbest

de natte slurry. Het droge aÂral van de afgekeurde platen en

buizen werd met een b¡eekmachine gebroken en samen met

asbestcementdraaisel van buizen opgeslagen in gro[e bunkers

op het bedrijfscerrein. Elke vrijdag is het droge afual aan

grote aantallen inwoners en agrariërs vrijgegeven, evenals aan

de gemeente. Mensen kwamen zelf om asbestcementafval,

karrenvrachcen vol, op te halen en re gebruiken als ve¡har-

dingsmateriaal voor wegen, opricten, erven en vloeren van

schuren. Volgens de gegevens van Eternit is her asbestcement

afral tot 1974 gtaris beschikbaar gesreld. Uit de interviews is

echter gebleken, dat het afual gedurende de gehele diensttijd
van de geinterviewden ter beschikking is gesreld. Daarbij
worden jaartallen genoemd van l9B4 en zelfs van 1989. De

omvang van de stroom is door de geìnterviewden moeilijk re

schatten. Het natte afual werd naar zinkbaden gerranspor-

ceerd. Hec residu is afgevoerd naa¡ de afualstorc in Borne o[
Hengelo. In hec verleden is dit residu waarschijnlijk gestort

in het lJsselmeer en de Noordzee.

Buitenlucht emissies aan asbest

Tussen 1977 en 2003 is de emissie aan asbesr in de buiren-
lucht en de omvang van de asbeswerontreiniging van ìvegen

in de regio in en rond Goor onderzochr. Ecernir heefr cor en

met 1983 maandelijkse asbesr emissiemeringen gerapporteerd

aan de College van Burgemeester en Verhouders van de

Locatie W'aarde (v/l) Periode Opmerkingen Referentie

Buitenluchc emissies asbest

Têrreingrens Ecernit

Uitlaat ontstoflìngsinstallatie Eternit
Scapelen verzeagde golfbanden

Gooc cerreingrens Eternit
Goor, terreingrens Eternit
Goor, 600m van Eternic
Platte land, Usselo

Harderwijk, 200m van Asbescona

Harderwijk 600m van Asbestona

Asbeswerharde wegen, regio Goor
12 km rond Goor
Diepenheim

Asbest emissies in de wijk De Hogenkamp
Luchtmonsters tuinen
Simulariemetingen
Stripmonster
Bodemmonscer

77-83 n=146, l,8llmin, 8u, PCM?
77-83 n=312, I,Bl/min, 10 min, PCM?
77 n=1, 1,81/min,2,4 min, PCM?

79 o=44, lm3lu, week, chr, TEM
79 n=44,1m31u, week, cro,TEM
80 n=4, lmj/u, week, chr , TEM
79-80 n=12, lmr/u, week, chr, TEM

80 n=12, lmr/u, week, chr, TEM
79-80 n=20, lmr/u, week, chr, TEM

1.8 (0.2-40)

r30 (7-920)

Á00

40 (6-80)

6 (< 0.2-15)
55

r (0.4-r.5)

40 (r5-2t00)
r.6 (< 0.4-3)

Geen metingen
0.05-4.7
0.05-1.6
0.05-50

Nd
Nd
Spoor

83

86
86

86

02
02

02

03

Lepoutre, TT -83

Boeft ea, 81

83 locaties, chr en cro Hennekam ea, 84
n=20, 1m3/u, week, chc R/TEM Boeft, 87
n=20, 1m3/u, weeh cro, R/TEM
n=6, 211u,0,5-3u, chr, cro, PCM, REM

n=3, 8limin,4u, SEM
n=2, Bllmin,4u, SEM
n=4, REM, chr

Tiomp ea, 2003

620 (410-880)1

a.antal mettngen
chrysotiel
crocidoliet

(Þwalitatieue anaþse uezek), S-scanning

niet de¡ecteerbaar

n=2, PCM, chr en cro
n:
cltr:
cro:
PCM:
NS/TEM.

t:
nd:
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gemeente Goor. Verder hebben verschillende TNO instituten

en het Centrum van Milieukunde van de fujksuniversiteit

Leiden in samenwerking met de toenmalige

fubestprojectgtoep van de Stichting Arbeid en Gezondheid

onderzoekeo uitgevoerd in opdracht van toenmalige

Ministerie van Volksgezondheid en Milieulygiëne, van de

Provinciale \(/aterstaat Overijssel en ven een lokaal inge-

nieursbureau,

Eternit heefc metingen uitgevoerd op de terreingrens van het

bedrijÊen nabij de schoorstenen van de afzuiginstallatie

(Lepoutre, 1977-1983). De meetrapporten geven echter geen

informatie over de gebruikte ana.lysetechniek van de mon-

sters. Zeer waarschijnlijk betreft het hier fase contrasc micro-

scopische metingen (tabet 1).

Bij de bespreking van de resul¡aten wordt gemeld da¡ schoor-

steen waarden rond de 0.1 v/ml liggen, een lactor 20 lager

dan door de Hinderwet is toegelacen en dat de waarden bij

de terreingrens een Factor 1000 lager liggen dan wat op

arbeidsplaatsen als veilig wordc gezien (de toenmalige MAC

waarde voor asbest bedroeg 2 v/ml voo¡ chrysotiel en 0.2

v/ml voor crocidolie¡).

Het TNO Instituut voor Milieuhygiëne en

Gezondheidstechniek (IMG) is in 1978 een onderzoek

gestart naar emissieniveaus aan asbeswezels in de algemene

bevolking (Boeft en Lanting, 1981). Stationaire metingen

zijn uitgevoerd op locaties met industriële bronnen (Goor-

Eternir, Harderwijk-Asbestona), in een verkeerstunnel (IJ-

tunnel), in een aantal grote en middelgrote steden nabij geÏn-

dustrialiseerde gebieden en in een landeli.ik gebied (Usselo).

De meetlocatie in Usselo, ten zuidwesten van Enschede fun-

geert daârbij als achtergrondstation voor de meetstations in

Goor. Per meetstation zijn weekmonsters verzameld, die ziin

samengevoegd tot maandgemiddelde concentraties. In totaal

a,1n per meetpunt l-11 maandgemiddelde waarden berekend.

Het onderzoek heeft geresulteerd in drie verschillende nive-

aus van asbestemissie:

Bronnen: Omgeving van asbeswerwerkende industrie en ver-

keerstunne[: 10-100 v/l

Grote, middelgrote steden met veel verkeer en

industriële gebieden: 1-10 v/l

Achtergrond, landelijke omgeving met weinig ver-

keer: 0.1-1 v/l

Zowel in Goor als in Harderwijk is de aanwezigheid van de

primaire asbestindust¡ie duidelijk aantoonbaar (tabel I ).

Goor is de enige locatie met een meetbare emissie aan blauwe

asbest (crocidoliet), die gemiddeld een factor 7 lager ligt dan

de chrysotiel emissie. De asbestemissie op 600 meter van de

fabriek ligc in dezellde range als de meerwaarden op de ter-

reingrens. Deze terreingrens waarden vallen hoger uit dan

vergelijkbare metingen van Erernit.

Op de meeclocatie Harderwijk is één maandperiode een zeer

hoge vezel emissie gemeten van 2100 vezels/1. In deze periode

zijn constructiewerkzaamheden uitgevoerd in de directe

omgeving van het meetpunt, waarbij asbestcement sandwich-
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panelen met een slijpmachine zijn bewerkt' Verder liggen de

vezel emissies in dezelfde orde van grootte als de meet-

waarden in de nabijheid van de Eternit fabriek. Bij de tweede

meetlocatie in Harderwijk is de invloed van de bron niet

meer vast te stellen

Asbeswerharde wegen in de regio Goor

Het Centrum Milieukunde en de Asbestprojectgroep hebben

in 1983 een kwalitatiefonderzoek uitgevoerd naar het

gebruik van asbestafual als wegverhardingsmateriaal

(Hennekam ea, 1984). In een straal van 12 km rond Goor

zijn wegen onderzocht en op B3 wegen is asbesthoudend

afual aangetrofÊen met een totaal oppervlakte van ongeveer

33.500 m'. De dikte van de afuallaag liep per weg uiteen van

enkele centimeters tot een meter en is zowel crocidoliet- als

chrysotielhoudend. Het draaisel (los asbesc) en de resten

asbestcementafval worden gezien als een potentiële bron.

Door verwering of door voertuigbewegingen kan de cement-

matrix van hec asbestcementaÊral verpulverd worden en in

droge perioden kunnen asbeswezels in de lucht vrijkomen.

Het bovenscaand onderzoek heeft een vervolg gekregen. De

omvang van de afvalstroom is geschat en de emissie aan

asbeswezels van asbeswerharde wegen zijn gekwantifìceerd

door de TNO hoofdgroep Maatschappelijke Têchnologie

(MT) (Boeft, 1985; Boeft, 1987). Brj de fabricage van asbest-

cementproducten komt ongeveer 40 kg vast afual vrij per

1000 kg product. De afralscroom is gestarc in 1935. In de

periode 1935-1975 kan de tocale hoeveelheid asbestcementaË

val geschat worden op 1700 à 17000 m'. Uitgaande van een

dichtheid van 1800-2200 kg/mr en een asbestgehalte van

ckca 72o/o komt dit overeen met een potentiële bron van 360

103 - 4.400 103 kg asbest, zowel bestaande uit chrysotiel als

uit crocidoliet.

TNO-MT heeft langdurige stationaire metingen uitgevoerd

bij asbeswerharde wegen en kortdurende stationaire metin-

gen om de emissie te meten van de stoþluim die achter een

rijdend voertuig ontsteet. Deze stolpluim is op de bijgevoeg-

de fotoì in het rapporc duidelijk waarneembaar. De resulta-

¡en laten een meetbare emissie aan asbesc zien (tabel l). Voor

chrysotiel ligt dit binnen de range van de resultacen van de

grote steden (l-10 v/l), behalve de laatste meetrarìge welke

hoger is uitgevallen. Voor crocidoliet liggen de waarden op

hetzelfde niveau als die op de terreingrens van Eternit en zijn

zeer hoog te noemen, daar deze slechts een factor 6 onde¡ de

roenmalige norm ligt die voor werknemers geldt.

Asbest en asbest emissie in de nieuwbouwwijk De

Hogenkamp

De commissie heelt de omvang en de oorzaak van de asbest-

vervuiling in de nieuwbouwwijk niet eenduidig kunnen

achrerhalen. \Øel is duidelijk geworden, dat in de periode van

de grondaankoop in 1995 één van de percelen met asbest was

vervuild. Het betrof 87 ton asbestcement afual onder de ver-

harding van de opric en 30 ton losgebonden asbest onder en

rond de ondergrond van gesloopte schuren' Tijdens de fase

van het bouwriip maken van de wijk is naast deze vervuiling
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asbestpuinverhardiog aangetroffen op andere wegen, in ver-

schillende djdelijke gronddepots en in voormalige sloten.

Toen de wijk reeds was gebouwd heeft de vervuiling zich

gemanifesteerd bij de inrichting van de tuinen. Dit heeFt de

nodige media aandacht gekregen (Biesheuvel ea,2003).

TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie heeft in 2002 in de

nieuwbouwwijk metingen ver¡icht. De asbestemissie in drie

achtertuinen is bepaald, inclusief een zogenaamde 'worsr case'

simulariemeting onder laboratorium condities. Verde¡ is een

bodemmonster onderzocht uit een van de tuinen en is via

een stripmonster van de vloer van een garage en van een

huiskamer de secundaire emissie van asbest via 'in[oop' en

'inwaai' bepaald (Tiomp en Tempelman, 2003).ln geen van

de luchtmonsters is asbest aangetroffen, behalve bij de srrip-

monsters in de garage (tabel 1). Het bodemmonster is echter

ernstig verontreinigd met zowel asbestcemenc, als met draai-

sel en asbestpulp. Het rapport besluic met de opmerking, dat

het potenciële bloo tstellingrisico grooc blijft .

Niet-beroepsgebonden gevallen van mesothelioom

Een overzicht van de Vereniging van Integrale Kankercentra

laat de regionale verschillen in mesothelioom sterfce zien voor
de periode 1989-1997. In de regiot Overijssel en Flevoland

liggen deze leeftijdsspecifieke sterftecijfers voor vrouwen (res-

pectievelijk 0.8 en 0.9 per 100.000 personen) ruim cwee keer

boven het Nederlandse gemiddelde (Damhuis ea, 2000). Dit
is een indicatie van oiet-beroepsmatige gevallen van mesorhe-

lioom. Voor de regio Hof van Twente lijken deze getallen veel

hoger te liggen. Recente gegevens van de advocaat, gespeciali-

seerd in asbestzaken, bevescigeo een niec-beroepsmârige

blootstelling in de Goorse regio. Zes vrouwen en vier man-

nen zijn een juridische procedure gestart oFgaan deze starten.

Van deze groep hebben drie vrouwen zich de laatste rwee

jaren gemeld. Bij hen is de blootstelling zeer waarschijnlijk

beperkt gebleven tot de asbeswervuilde wegen. Deze infor-
matie s/ordt bevestigd door de longarts uit her regionale zie-

kenhuis, die een hoge incidentie aan mesothelioom meldc en

een sterk vermoeden dac de asbeswervuilde wegen een

belangri.fke oorzaak is.

CONCLUSIES EN DISCUSSIE

De asbeswervuiling in de gemeente Hof van Twenre is

omvangrijk. Dat btijkt allereerst uit de geschatte hoeveelheid

uitgereden asbestafual van de Eternit fabriek. Gedurende een

lange periode zijn groce hoeveelheden asbestcement afual in
en rond Goor verwerkt en gebruikt als verhardingsmareriaal.

De omvang van de verontreiniging bedraagt minimaal 360-
4.400 rcn asbeswezels. Deze schatting is gebaseerd op de

periode tot l9T4.Vaarschijnlijk is her asbesrafral over een

veel langere periode vrijgegeven en is de omvang van deze

stroom veel grocer. Een zelfde rype asbeswerontreiniging is

bekend in Harderwijk, hoewel daar vooralsnog geen gegevens

bekend zijn van de omvang van deze afualstroom. Mogeli.fk

beperkt deze vorm van asbescvervuiling zich nier rot deze

Ewee gemeenten. Op voorhand is het redelijk om ean re

nemen, dac andere locaties met een primaire oFsecundaire

asbestindustrie en een agrarisch achterland een vergelijkbaar
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probleem kennen.

Hec landelijke onde¡zoek naar asbestemissies van TNO-IMG
heeft de aanwezigheid van de primaire asbestindustrie aange-

toond. De emissies, die voor de gemeenre Goor en

Harderwijk tot de hoogsr gemeten waa¡den behoren, zullen

voor een belangrijk deel zijn bepaald door de induscrië[e acti-

viteiten. De waarden gemeren in het Italiaanse Casale

Monfer¡ato in de nabijheid van de plaatselijke Erernit fabriek

liggen in dezelfde range.

Een vergelijking tussen de meetresultaten van Erernir en

TNO-IMG is moeilijk te maken, daar informatie over de

gebruikte analyse techniek van de Eternit mecingen onr-

breekt. Zeer waarschijnlijk zijn de Eternit meringen uirge-

voerd met een fase conrrast microscoop. De TNO-IMG
waarden liggen in de range va4 het maximaal toelaatbare risi-

coniveau van de Nede¡landse Emissierichtiijnen voor asbesr,

die in 2000 zijn opgesteld. Dit risiconiveau is bedraagr 100

zogenaamde vezelequivalenten/l en het verwaarloosbare risi-

coniveau bedraagt I vezelequivalenc/I. Daarbij worden de

vezelequivalenten middels elekrronenmicroscopisch onder-

zoek vastgesteld. Dar op her Erernit terrein hoge emissies en

blootstellingen voorkomen blijkt uir de meerwaarde tijdens

het stapelen van verzaagde golfbanden (tabet l). Verder is de

beoordeling van Ecernit van de meecwaarden onder verwij-
zing naar de Maximaal Aanvaarde Concentrarie principieel
fout. MAC waarden gelden voor selecte groepen, voor specia-

[e condities en vooÍ een selecte duur.

Behalve de industriële activireiren en de opslag van gereed

producc geeft ook de asbestafral scroom, die als wegverhar-

dingsmateriaal heeft gediend, een meerbare emissie en blooç
stelling. Vooral de crocidolier emissies zijnzeer hoog. De

gegevens van civiele procedures, informarie uir een regionaal

ziekenhuis en van her integrale kankercenrra geven een dui-
delijke aanwijzing dar de asbesrvervuilde v/egen ror een sterk

verhoogde sterfte aan mesothelioom leiden. De mesorheli-

oomsterfte onder vrouwen is hierbij een indicator van een

milieublootstelling aan asbest. Behalve sexe is de leefri.jd van

overlijden eveneens een aanwijzing van dit rype bloorstelling.

Indien een milieu blootsrelling aan asbest reeds in de kinder-
jaren start, dan valc te verwachten dat deze vrouwen op een

aanzienlijkjongere leeftijd overlijden dan bij gevallen van

mesothelioom met een beroepsmarige blootstelling. De resul-

tâten van onderzoek in her Iraliaanse Casale Monferraro wij-
zen op een vergelijkbaar probleem in de gemeenre Hof van

Twente. Nader onderzoek dient dit uir te wijzen.

Anders dan op asbeswerharde wegen lijkt asbesc in de grond

niet tot emissie te [eiden. De metingen in de nieuwbouwwijk
De Hogenkamp hebben, ondanks de bodemvervuiling, geen

detecteerbare hoeveelheid asbest aangecoond. Schijnbaar is de

hoeveelheid vri.je asbest aan her oppervlakte van de bodem

veel lager dan bij de asbeswe¡harde wegen en vindt er geen

emissie plaats als gevolg van voertuigbewegingen. Het poren-

tiële risico van deze bron blijÊt groor en de resuftaren van de

luchtmonsters zijn mogelijk verklaarbaar uit de korre meer-

duur.
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