
Asbest in grond: het zit echt overal
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Stukje geschiedenis

• 2e helft 19e eeuw – 1993: Op- en overslag asbest in 

Rotterdamse en Amsterdamse haven

• Tussen 1917 en 1993 is circa 770.000 ton asbestvezels 

ingevoerd

• Op- en overslag voornamelijk als droge bulk

• Zeeschip -> trein / binnenvaart schip

• Op- en overslag in Rotterdam: Vierhaven-gebied, Waalhaven, 

Eemhaven, havens Feyenoord en Katendrecht.



Stukje geschiedenis

Rotterdam (+/- 1932) Laden / lossen asbest



Stukje geschiedenis

• De waterbodem van de betreffende (stads)havens is 

verontreinigde geraakt met asbestvezels als gevolg 

van de op- en overslag activiteiten

• Vanaf jaren ‘60 is baggerspecie uit de Rotterdamse 

stadshaven gebruik voor de aanleg van de nieuwe 

zeehavens (Pernis, Vondelingenplaat, Botlek)



Toepassingsgebied baggerspecie uit

stadshavens



Gevolg

• Bijna alle bodem in betreffend deel van de haven is 

asbestverdacht 

• Niet te relateren aan bedrijfsactiviteiten

• Betreft niet hechtgebonden asbest, niet tot nauwelijks 

visueel waarneembaar

• Aanwezigheid respirabele vezels is aannemelijk



Werkzaamheden Tauw

• Uitvoeren bodemonderzoek en begeleiden

bodemsanering

• +/- 65 mandagen per maand werkzaamheden in 

Rotterdams havengebied

• +/- 10 verschillende veldmedewerkers werkzaam in 

het Rotterdams havengebied

• Asbest is eigenlijk nooit het hoofddoel van het 

onderzoek

• Bijvoorbeeld onderzoek naar aanleiding van een incident met 

minerale olie, of in het kader van een (milieu)vergunning



Dilemma Tauw

• Moeten we altijd rekening houden met de 

aanwezigheid van asbest?

Ja Nee

Je moet als werkgever je 

medewerkers bescherming tegen 

blootstelling aan asbest

Hogere kosten voor onderzoek, slecht 

voor concurrentie positie

Opdrachtgever wil niet:

• Aanwezigheid asbest kan 

(bouw)project vertragen

• Aanwezigheid asbest brengt extra 

kosten met zich mee

• Ze zijn niet de veroorzaker, dus 

waarom onderzoeken

• Doel onderzoek heeft niets met asbest 

te maken, waarom dus onderzoeken



Werken volgens arbeidshygienische

strategie?

1. Bronmaatregelen:
• Het is niet mogelijk om de asbestverontreiniging te verwijderen 

voorafgaand aan het onderzoek, het is zelfs strafbaar.

• Er is geen eigenaar van de asbestverontreiniging, niemand zal 

daarom betalen voor het verwijderen.

• Volgens de Wet Bodembescherming mag je asbesthoudende grond 

terugstorten na aanleg van bijvoorbeeld een waterleiding. Waardoor je 

bij reparatiewerkzaamheden weer met deze grond in aanraking komt. 



Werken volgens arbeidshygienische

strategie?

2. Collectieve maatregelen:
• Collectieve maatregelen zijn nauwelijks mogelijk. Het uitvoeren van 

het onderzoek is aan strikte protocollen gebonden. Deze eisen 

bijvoorbeeld het visuele beoordelen en zeven van de asbesthoudende 

grond. 

• Grond vochtig houden is wel mogelijk. Te vochtig zorgt echter weer 

voor, kans op, verspreiding via water.



Werken volgens arbeidshygienische

strategie?

3. Individuele maatregelen: 
• Het nemen van individuele maatregelen is lastig. De groep mensen 

die dit werk uit mag voeren is niet heel groot. Het argument “we 

kunnen het werk niet uitvoeren omdat medewerkers anders te lang 

blootgesteld worden” wordt intern en extern niet geaccepteerd.

• Mensen zijn “gebonden” aan specifieke opdrachtgevers waardoor 

wisselen lastig is.



Werken volgens arbeidshygienische

strategie?

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen:
• De “standaard” werkkleding en maatregelen zijn al dermate dat de 

eerste risico’s afgedekt zijn. 

• Indien asbest > 100 mg/kg ds verwacht wordt moet een asbest PvA

opgesteld worden. Deze beschrijft onder andere de noodzakelijke 

maatregelen en aanvullende PBM’s.

• “Mannen in witte pakken” kunnen onrust bij omstanders veroorzaken



Hulpmiddel 



Is er daadwerkelijk sprake van 

blootstelling?

• Hebben we een goed beeld van de mogelijke 

blootstelling? 

• NEE

• Theoretische benadering of blootstellingsonderzoek is 

lastig

• Hoe hou je rekening met weersinvloeden?

• Gehalte asbest in bodem is altijd anders

• Pompen zijn zwaar, persoonlijke metingen zijn daarom lastig



Is er daadwerkelijk sprake van 

blootstelling?

• Resultaten eerste onderzoek:

• Gehalte in grond: meer dan 7.000 mg/kg ds, niet 

hechtgebonden amosiet

• Werkzaamheden: sanering, veel grondverzet

• Weersomstandigheden: 5°Celcius, windkracht 2 en natte 

sneeuw

• Geen asbestvezels aangetroffen in lucht

• Maar hoe zijn deze resultaten te vertalen naar 

andere werkzaamheden?



Bedankt







Stelling 1

• Deze beslissing had niet 

genomen hoeven worden. 

Het asbest zat er al jaren en 

was niet opeens risicovoller 

geworden.

Ja
Nee



Stelling 2

De directie wil kleine 

hoeveelheden product 

verwerken. Je weigert, 

ondanks de goede winst 

die gemaakt kan worden.

Ja
Nee



Stelling 3

Het moederbedrijf staat buiten 

Europa, en de 

productsamenstellingen (recept) 

worden vanuit daar geregeld / 

opgelegd. Een nieuw te produceren 

product bevat een kleine hoeveelheid 

CMR stoffen. 

Je accepteert dit nieuwe recept omdat 

dit een aanzienlijke extra productie 

oplevert voor je locatie. 

Ja Nee



Stelling 4

Een uitleg tijdens de eerste werkdag en 

aanvullende informatie op het prikbord is 

een doeltreffende manier van 

voorlichting. Medewerkers zijn ook zelf 

verantwoordelijk voor het tot zich nemen 

van informatie, we hebben het 

beschikbaar gesteld.

Ja

Nee



Stelling 3


