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 Kanaleneiland Utrecht - zomer 2012 
     bij renovatie komt asbest vrij - 180 woningen ontruimd 
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    “Zondag werden al 48 flatwoningen 
ontruimd. Daar komen er nu nog eens 120 
bij. Ook de bewoners van 12 
eengezinswoningen moeten hun huis uit” 



 

• De maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de asbestvondst in Kanaleneiland zijn achteraf 

bezien disproportioneel.  
 

• De crisisorganisatie heeft onvoldoende gefunctioneerd en de genomen maatregelen waren 
onnodig belastend voor de bewoners.  

 

• De reactie van de crisisorganisatie op de ontstane onrust bij bewoners was onvoldoende.  
 

• Over de asbestsanering is niet gecommuniceerd, de asbestsanering is onjuist uitgevoerd en 
het toezicht op de asbestsanering heeft niet gefunctioneerd.  
 

• Asbest roept bij burgers angstige gevoelens op, wat vraagt om op diverse doelgroepen 
afgestemde informatievoorziening en communicatie.  
 

• Als dit incident een voorbeeld is van de ontwikkelingen in de komende periode met betrekking tot 

asbestsanering, dan ligt hier een taak voor de Rijksoverheid om te beoordelen of de wijze van 

zelfregulering door de branche met marginaal toezicht vanuit de overheid, voldoet.  
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 Kanaleneiland Utrecht  
     ‘Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland’ (4 dec 2012):  conclusies  



 Asbest 
 introductie 
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Invoer asbest in NL:  1930-2000 

• natuurproduct (grondstof), vezelachtige structuur 

• tot op de dag van vandaag gewonnen uit mijnen 

 in o.a. Canada, Zuid-Afrika, Rusland 

• in jaren ’60 – ‘80 veel toegepast in NL 

• 1993:  asbestverbod in NL 

 

NVvA Symposium 2013 

Wereldproductie asbest 1900-2010 



 Asbestgerelateerde ziekten 
        Asbestose, longkanker, mesothelioom 
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• Asbestose 

 ‘stoflongen’ na hoge blootstelling 

 latentietijd 10 tot 40 jaar 
 

• Longkanker 

 tumoren in de long, roken verhoogt het risico 

 latentietijd 5-45 jaar 
 

• Mesothelioom 

 tumoren aan longvlies en buikvlies 

 altijd kwaadaardig en geen herstel mogelijk 

 latentietijd 3-60 jaar (gem. 40 jaar) 

 in 2011 circa 400 sterfgevallen per jaar (88% man ) 

Invoer asbest in NL 

Aantal mesothelioom doden NL 

1980 

1980 

De ziekte ontstaat pas tientallen jaren na de eerste blootstelling! 
NVvA Symposium 2013 



 Asbestgerelateerde ziekten 
        Niet alle asbest is even gevaarlijk 
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Gebruik in NL  

(% van totaal)  

 Relatief risico op:         

mesothelioom*  longkanker   

10-50 

10-50 

Witte asbest (Chrysotiel)       95 %                 1            1  

 

Blauwe asbest (Crocidoliet)       4 %               200  

 

Bruine asbest (Amosiet)             1 %                33 

*Bron: Hodgson en Darnton (2000)  



 Grenswaarden voor asbest op de werkplek 
        Ontwikkeling van grenswaarden in Nederland 
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 Werkplekgrenswaarden voor asbest  zijn in 30 
jaar tijd ca. 500 - 1000 maal strenger geworden 



 Grenswaarden voor asbest op de werkplek 
        Vergelijking met grenswaarden in buitenland - 2013 
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 Nieuwe werkplekgrenswaarden voor asbest  in NL zijn 50 - 240 maal strenger dan in 
buitenland. 



 Grenswaarden voor asbest op de werkplek 
        Vergelijking met grenswaarden voor het milieu 
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  Gezondheidskundige adviesgrenswaarden voor asbestvezels in het milieu  
        zijn 70 – 140 maal strenger dan werkplekgrenswaarden 

Betreft gezondheidskundige advieswaarden 



 Blootstelling aan asbest 
        Milieublootstelling in NL 
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Grenswaarde  
wit asbest in NL 

Milieu*:   28 vezels/m3 

Werk:  2.000 vezels/m3 

Anno 2013    bedraagt de asbestconcentratie in buitenlucht  ca. 10 - 20 vezels/m3 

     (per 1 jan 2014) 

*gezondheidskundige advieswaarde voor witte asbestvezels in het milieu (Gezondheidsraad, 2010)  



 Blootstelling aan asbest 
        Schatting life-time milieublootstelling mesothelioom slachtoffer 
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Milieu: 28 vezels/m3 

 30-plussers in NL hebben 10-tallen miljoenen asbestvezels uit milieu ingeademd 



 Resumé 
         Risico’s van asbestvezels in het milieu 
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• Gezondheidskundige adviesgrenswaarden zeer laag:  wit asbest: 

 Milieu:            28 vezels/m3 

 

 

• Milieublootstelling in NL:  

 Jaren ‘60-’70-’80:    hoog:   100 - 10.000  vezels/m3 

 2013     laag:    10 - 20           vezels/m3 

 

 

• Gezondheidsrisico’s ’s als gevolg van asbestvezels in het milieu 

 Jaren ‘60-’70-’80:    aanzienlijk 

 2013    waarschijnlijk beperkt 
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