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Samenvatting 

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Arcadis ‘Fase 2: Blootstellingsonderzoek 

Asbestdaken’ uitgevoerd met als doel vast te stellen of het saneren van asbesthoudende golfplaten van daken 

vereenvoudigd kan worden, bijvoorbeeld in een lagere riscoklasse dan nu het geval is. Bij dit onderzoek is de 

vezelemissie gemeten tijdens het saneren van asbesthoudende golfplaten van zeven daken:  

• twee middelgrote daken; 

• drie grote daken; 

• één sanering waar schuim als emissiebeperkend middel werd gebruikt; 

• één sanering, waarbij water als emissiebeperkend middel werd gebruikt. 

Het aantal onderzochte daken is minder dan beoogd. Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt de 

onderzoekspopulatie te vergroten, ook niet nadat de oplevertermijn van de rapportage is verlengd tot 1 

oktober 2020. Dit heeft als gevolg dat geen harde conclusies kunnen worden getrokken. Op basis van eerder 

opgedane kennis van het saneren van asbesthoudende daken kunnen wij zeggen dat de werkwijze bij de 

bemeten saneringen (de mate van zorgvuldigheid waarmee de aannemers te werk gingen) zeker 

representatief is voor de manier waarop sanering van asbesthoudende golfplaten “over het algemeen” wordt 

uitgevoerd. 

Terugschaling (versoepeling van het veiligheidsregime) bij gebruik van water en schuim als 

emissiebeperkende middelen is niet aan de orde op basis van de verkregen meetresultaten. Daarvoor is het 

aantal bemeten daken te gering en – vooral bij het dak waar water werd gebruikt – de vezelemissie te hoog. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat bij de meting, waarbij water als emissiebeperkend middel werd toegepast, 

de te verwijderen golfplaten in zeer slechte staat waren.  

Ook bij het bemeten van de reguliere handelingen, ten behoeve van het verwijderen van de golfplaten daken, 

is de vezelemissie (erg) hoog. De grenswaarde wordt diverse malen overschreden. 

Als de resultaten van alle metingen in beschouwing worden genomen, zijn er enkele mogelijke verklaringen 

voor de grote verschillen van de waargenomen vezelemissies.  

• De grootte van het asbestdak: 

De grotere daken worden over het algemeen in een hoger tempo gesaneerd. Hierdoor worden dus 

per shift meer vierkante meters ‘verwerkt’ dan bij het saneren van kleinere daken.  

• De staat van het asbestdak: 

Het dak dat is gesaneerd in Wapenveld-Wildekampseweg was in zeer slechte staat, waarbij de platen 

tijdens de sanering geregeld braken. Hier zijn (ondanks toepassen van water als emissiebeperkend 

middel) zeer hoge waarden gemeten. 

• De constructie van het asbestdak; 

In Bedum was het asbestdak onderschoten met riet. Ook hier zijn hoge waarden gemeten ten 

opzichte van andere daken. Mogelijk heeft het ruwe oppervlak onder de platen effect bij het saneren. 

Ook kan in de loop der jaren stof tussen het riet zijn terechtgekomen, dat weer opdwarrelt tijdens de 

sanering. 

 

Uit de meetgegevens blijkt verder dat de spreiding in vezelemissies erg groot is van dak tot dak, ook bij daken 

van vergelijkbare grootte. Er is een aantal factoren benoemd die hier vermoedelijk een rol in spelen 

(constructie, mate van verwering, zorgvuldigheid van werken) en mogelijk zijn er meer. Denk bijvoorbeeld aan 

het type materiaal waarmee het dak is onderschoten (riet, verschillende soorten isolatie etc.), ligging van het 

dak (zon, wind etc.), gebruik van de ruimte onder het dak (ammoniak in koeienstallen), etc. Als deze factoren 

en de grootte van hun invloed bekend zouden zijn, zou op basis van een vooronderzoek kunnen worden 

vastgesteld bij welke daken hogere vezelemissies kunnen worden verwacht en bij welke lagere. Een dergelijk 

onderscheid is slechts zinvol als bij de categorie daken met lagere emissies minder risico’s voor de 

werknemers en de omgeving bestaan waardoor hier een andere, minder kostbare werkwijze verantwoord is.   
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Het uitgevoerde onderzoek geeft richtingen aan, vermoedens, maar levert onvoldoende informatie om een 

dergelijk onderscheid mogelijk te maken. Het vaststellen en onderzoeken van de invloed van de relevante 

criteria vergt zorgvuldig onderzoek, waarna – indien bevestigd wordt dat bepaalde factoren een grote invloed 

hebben op de grootte van de vezelemissie – een protocol voor vooronderzoek zou moeten worden opgesteld. 

Op basis van dit vooronderzoek zouden daken dan kunnen worden ingedeeld in een twee (of meer) 

categorieën die onder verschillende veiligheidsregimes worden gesaneerd. 

Op voorhand mag echter worden betwijfeld of, ook na dergelijk zorgvuldig onderzoek, het verantwoord zal zijn 

om voor de categorie daken met een lagere vezelemissie een minder zwaar veiligheidsregime te hanteren. De 

gemiddelde vezelconcentraties in deze categorie zullen weliswaar lager zijn dan in de categorie daken waar 

hoge vezelemissies worden verwacht, maar of de spreiding van de vezelemissies in deze categorie voldoende 

klein zal zijn, dus of ‘uitschieters’ in voldoende mate kunnen worden uitgesloten, is zeer de vraag.  

 

Reden om dit te betwijfelen is het vermoeden dat, behalve de saneringsmethode vooral ook de werkwijze (de 

zorgvuldigheid waarmee de sanering wordt uitgevoerd) van grote invloed is op de mate waarin vezels 

vrijkomen. De manier waarop met de asbestplaten wordt omgegaan verschilt gedurende de dag. Het 

werktempo (hoeveelheid platen per uur), de manier waarop de platen worden opgepakt en over elkaar heen 

worden geschoven, de manier waarop de platen in de container worden gedeponeerd etc. verschillen per 

persoon en per situatie. Wij verwachten dat de invloed hiervan dusdanig groot is, dat deze de invloed van de 

andere factoren ‘overschaduwt’.  

 

Onze aanbeveling is daarom eerst te onderzoeken hoe de soms negatieve invloed van menselijk gedrag 

- zoals hierboven beschreven- tijdens bepaalde handelingen kan worden beperkt.  Inmiddels wordt er gewerkt 

aan diverse innovaties die de invloed van de “menselijke factor” tijdens de asbestsanering beperken, 

bijvoorbeeld door de platen geautomatiseerd op te pakken en naar de container te vervoeren en puntafzuiging 

op een boormachine die wordt gebruikt bij het losschroeven van de platen.  

 

Daarnaast zou nader onderzocht kunnen worden of inzet van schuim als emissiebeperkend middel kan leiden 

tot terugschaling van de risicoklasse. Gezien het feit dat verschillende schuimleveranciers schuim leveren met 

eigen specificaties, zou elk type schuim en de verwerking hiervan apart gevalideerd moeten worden via het 

Validatie- en Innovatie Punt Asbest (VIP). 

Verder is opgevallen dat de soorten asbest die in de metingen zijn aangetroffen niet altijd overeenkomen met 

de asbestsoorten die op de analysecertificaten in de asbestinventarisatierapporten benoemd zijn. Zo is in 

meerdere gevallen amfibool asbest aangetroffen, terwijl dit niet op de analysecertificaten is aangegeven. De 

aantallen amfibole vezels wijzen op aanwezigheid van de amfibolen in de gesaneerde golfplaten; deze 

aantallen zijn te hoog om veroorzaakt te zijn door contaminatie als gevolg van toepassen van vooraf niet goed 

gereinigde materialen.  Hoewel dit voor de uitkomsten van dit onderzoek geen consequenties heeft, is dit toch 

belangrijk genoeg om te vermelden in deze rapportage.     
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1 INLEIDING  

1.1 Aanleiding en doelstelling 

Asbest in de leefomgeving brengt risico’s voor de volksgezondheid met zich mee. Het saneren van 

asbesthoudende golfplaten moet natuurlijk op een verantwoorde manier gebeuren, zodanig dat bij de 

verwijdering van het asbesthoudende product de gezondheid van werknemers en omwonenden wordt 

gewaarborgd. Tot voor kort was er nog weinig informatie over de emissie van asbestvezels bij de sanering van 

asbestdaken; de risico’s werden hoofdzakelijk geschat op basis van een worst-case benadering. Deze 

benadering, die in feite werd gevolgd ‘bij gebrek aan beter’, biedt weliswaar zekerheid dat risico’s voor 

uitvoerenden en omwonenden worden vermeden, maar het is niet uitgesloten dat deze benadering leidt tot 

overbescherming en daardoor te hoge kosten. Aannemers ontwikkelen saneringsmethoden die als doel 

hebben de emissies van asbestvezels te verminderen. Of en in welke mate dat doel wordt bereikt, is op dit 

moment niet duidelijk, mede door het eerder genoemde gebrek aan inzicht in de emissies die optreden bij 

conventionele saneringen.  

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft onderzoek laten uitvoeren dat zich richt op deze vragen.  

De eerste fase was een onderzoek van TNO; het rapport ‘Inventarisatie van blootstellingsmomenten en 

beschikbare meetgegevens tijdens het verwijderen van asbestdaken’ (TNO-rapport R10391, april 2019), 

beschrijft de huidige situatie en de opzet aan aanvullend onderzoek. Een deel van de beschreven behoefte 

wordt ingevuld in de tweede fase van het onderzoek, dat aan de orde komt in het voor u liggende rapport: 

‘Fase 2: Blootstellingsonderzoek asbestdaken’.  

In deze tweede fase zijn metingen uitgevoerd naar concentraties asbestvezels in de lucht tijdens sanering van 

asbestdaken die onder verschillende omstandigheden zijn uitgevoerd, te weten de op dit moment gebruikelijke 

methode en methoden waarbij water of schuim worden gebruikt om vezelemissies te beperken. Verderop in 

dit rapport worden deze werkwijzen toegelicht. De metingen zijn uitgevoerd bij saneringen van asbestdaken 

die door commerciële partijen zijn uitgevoerd in opdracht van particulieren en bedrijven.  

 

In januari 2020 is de opzet van het onderzoek op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

besproken met een tweetal klankbordgroepen, te weten een Maatschappelijke en een Wetenschappelijke 

klankbordgroep. 

 

Beide klankbordgroepen worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter in opdracht van het Ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat, de heer Kees Le Blansch. 

Verder is de samenstelling van de klankbordgroepen als volgt: 

Vanaf februari 2020 zijn marktpartijen gevraagd locaties aan te dragen voor het onderzoek. Bij het opstellen 

van het onderzoeksplan was de verwachting dat dit een ruim aanbod aan onderzoekslocaties zou opleveren, 

maar in korte tijd veranderde de ‘markt’. De Eerste Kamer verwierp op 4 juni 2019 het verbod op het bezit van 

asbestdaken, dat per 31-1-2024 zou ingaan en waarmee de Tweede Kamer op 16 oktober 2018 had 

ingestemd. Daar bovenop kwam begin 2020 de uitbraak het CoVid-19 virus.  

  

Maatschappelijke klankbordgroep: 

Bram ten Bosch (Provincie Overijssel)  

Liesbeth Deckers (AEDES) 

Arjan Hol (Programmabureau 

Versnellingsaanpak Asbestdakensanering) 

Imco Janssen (GGD) 

Leo Klaassen (ODNL) 

Coen Lagerwey (VVTB) 

Leo Veldhuis (VAVB) 

Teun Stam (VERAS) 

Ard Mooij (LTO Nederland) 

Wetenschappelijke klankbordgroep: 

Renske Beetstra (werkzaam bij het RIVM) 

Patrick Berghmans (werkzaam bij VITO, België) 

Jan Tempelman (werkzaam bij Jan Tempelman Advies) 
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Deze ontwikkelingen hadden als gevolg dat het aantal asbestsaneringen drastisch afnam. Het werven van 

onderzoekslocaties vergde meer inspanning en tijd en leverde niet precies de gewenste populatie; zowel niet 

in omvang als in te bemeten saneringsmethoden. Zelfs niet na het verlengen van de doorlooptijd naar  

1 oktober 2020. 

Uiteindelijk kon slechts bij één sanering worden gemeten waar water en één sanering waar schuim werd 

ingezet om vezelemissies te beperken.  

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de vraagstelling uitgewerkt en wordt beschreven welke daken en saneringswijzen zijn 

onderzocht. De onderzoeksresultaten -inclusief de berekeningen- worden samengevat in hoofdstuk 3, waarna 

in hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de conclusies die uit dit onderzoek kunnen worden getrokken en enkele 

aanbevelingen worden gedaan. Alle meetresultaten zijn opgenomen in de bijlagen. Dit betreft zowel de 

waarnemingen als de metingen die zijn uitgevoerd door KIWA Compliance. Ook zijn de in bijlage G 

opmerkingen opgenomen die door aannemers werden geuit met betrekking tot eventuele aanpassingen van 

de saneringswijze en veiligheidsvoorzieningen.  

 

 



 

Onze referentie: D10011974  - Datum: 27 oktober 2020 

  

 

FASE 2: BLOOTSTELLINGSONDERZOEK ASBESTDAKEN 

KENMERK: 31152691 

 

9 van 198 

2 PROJECTSCOPE 

2.1 Doel van het onderzoek 

Dit onderzoek heeft als doel meer inzicht te krijgen in de mate van blootstelling aan asbestvezels tijdens het 

saneren van asbestdaken en om de effectiviteit van twee werkmethoden vast te stellen, die beogen de 

vezelconcentratie in de lucht zodanig te reduceren dat deze beneden de grenswaarde blijft. Het gaat dus om 

vast te stellen of emissiebeperkende maatregelen als het toepassen van water en schuim leiden tot een 

lagere risicoklasse, terwijl ook gemeten wordt of conventionele uitvoering van saneringen teruggeschaald kan 

worden. 

Het onderzoek is gericht op een oriënterende kwantitatieve beoordeling van de effectiviteit van de 

werkmethoden. Als de onderzoeksresultaten positief zijn, en er dus aanwijzingen zijn dat de beoordeelde 

werkmethoden leiden tot aanzienlijk lagere emissies van asbestvezels, dan kunnen de resultaten van dit 

onderzoek worden gebruikt om de betreffende werkmethode te valideren. 

2.2 Opzet van het onderzoek 

De twee beschouwde werkmethoden zijn emissiebeperking door toepassing van water, respectievelijk 

schuim1. De effectiviteit wordt vastgesteld door de vezelconcentraties vast te stellen die tijdens de 

werkzaamheden in de lucht vrijkomen. Hiertoe worden betrokken asbestsaneerders voorzien van een 

luchtpomp en een filter in de ademzone. Als meetprotocol wordt de SCi-548 aangehouden. Daarnaast, deels 

ter vergelijking met de beschouwde ‘alternatieve’ werkmethoden, wordt de luchtkwaliteit vastgesteld bij 

‘conventionele’ daksaneringen, waarbij onderscheid is gemaakt tussen kleinere en grotere daken. Ook hier 

worden de betrokken saneerders voorzien van een luchtpomp en filter in de ademzone. De bemeten situaties 

zijn praktijksituaties. Er is naar gestreefd voor elke activiteit of serie van activiteiten minimaal drie indicatieve 

metingen van het vezelconcentratieniveau te verkrijgen. 

2.3 Afbakening onderzoek 

2.3.1 Categorieën daken 

Het onderzoek richt zich op de sanering van asbestcement golfplaten op schuren. Er zijn in Nederland ook 

andere asbesthoudende dakbedekkingsmaterialen gebruikt, zoals asbestbitumen en asbestcement leien, 

maar qua saneringsvolume is dit van veel minder betekenis. Door ons te richten op asbestcement golfplaten, 

kunnen we uitspraken doen over veruit het grootste deel van de in Nederland aanwezige asbestdaken.  

De inzet was bij aanvang van het onderzoek dat wij vier saneringsmethoden bemeten, te weten: 

1. De gangbare werkmethode bij middelgrote daken (ca. 150-300 m2). 

2. De gangbare werkmethode bij grote daken in het buitengebied (vanaf 500 m2). 

3. Emissiebeperking met water. 

4. Emissiebeperking met schuim. 

 

Onderscheid in grootte-categorieën (150 – 300 m2 en groter dan 500 m2) is opgenomen om twee redenen.  De 

daken in de categorie 150 – 300 m2 zijn de meest problematische en verhoudingsgewijs de ‘duurste’ qua 

sanering. Deze daken liggen vaak binnenstedelijk en zijn hierdoor lastig bereikbaar met een verreiker. Ook 

zijn de vaste kosten voor een saneerder verhoudingsgewijs hoger voor dit soort daken en zijn deze daken 

vaak particulier bezit. Als blijkt dat deze categorie tegen lagere kosten gesaneerd kan worden, is veel winst te 

halen. Een aantal van de grote daken is al gesaneerd (subsidie, agrarisch bezit). De grotere daken (vanaf 500 

m2) in het buitengebied zijn als categorie onderscheiden, omdat de indruk is dat de werkwijze hier over het 

algemeen iets ‘grover’ is dan bij de kleinere daken.  

  

 

1 : Er wordt gewerkt met diverse soorten schuim met diverse specificaties. Tijdens het onderzoek is gemeten bij sanering 
met één soort schuim. 
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2.3.2 Beschikbaarheid locaties 

Zoals al aangegeven was het aanbod van daken in de onderzoeksperiode beperkt.  We waren afhankelijk van 

dat schaarse aanbod en hebben daarom een aantal wensen wat betreft de samenstelling van de 

onderzoekspopulatie los moeten laten. Dit betreft bijvoorbeeld de wens om te zoeken naar daken, waarin 

zowel chrysotiel als crocidoliet verwerkt is. Hoewel wij hierop niet hebben kunnen selecteren, zijn deze daken 

wel in de populatie bemeten saneringen opgenomen. Eveneens vanwege het beperkte aanbod hebben we de 

wens los moeten laten om binnenstedelijke daken van schuren of loodsen in het onderzoek te betrekken. 

Alleen Wapenveld – Wildekampseweg voldoet aan deze voorwaarde: de locatie lag beschut en 

binnenstedelijk. 

Er zijn twee daken afgewezen, gezien de zeer geringe omvang van het dakoppervlak. Verder hebben wij twee 

geplande metingen (gangbare methode, middelgroot dak en sanering met schuim als emissiebeperkend 

middel) moeten annuleren in verband met te harde wind (windkracht 5 en hoger) op het moment van 

uitvoering van deze saneringen.  

Twee projecten voor sanering met emissiebeperking met water zijn aangedragen door twee verschillende 

woningcorporaties, maar deze saneringen zijn beide voor onbepaalde tijd uitgesteld. 

Wanneer we de onderzochte populatie beschouwen, kunnen we stellen dat in de onderzoekspopulatie zowel 

zeer sterk verweerde daken voorkomen als daken die nog in redelijk goede staat verkeren. Voorbeelden van 

sterk verweerde daken zijn de beide locaties in Wapenveld (vooral Wildekampseweg), voorbeelden van daken 

in relatief goede staat zijn Schaijk en Castenray. 

2.3.3 Omstandigheden tijdens saneringen 

De weergesteldheid was bij op één na alle saneringen gunstig gezien het doel van het onderzoek: het was 

zonnig en droog en de windsnelheid was maximaal 3 Bft. Vochtig weer en hogere windsnelheid kan leiden tot 

lagere vezelconcentraties in de lucht, terwijl gezocht wordt naar situaties die in dit opzicht ‘worst case’ zijn. De 

uitzondering is Castenray, waar het in de middag begon te regenen. 

De omstandigheden per sanering zijn vastgelegd in de bijlagen A t/m F van deze rapportage. 

Wat betreft de uitvoering is de indruk dat de aannemers en hun werknemers zich in hun aanpak niet hebben 

laten beïnvloeden door het feit dat de metingen werden uitgevoerd. Over het algemeen leken de saneerders 

na 5 minuten vergeten dat ze een luchtpomp bij zich droegen en deden zij ‘gewoon’ hun werk. De staat van de 

platen en de bereikbaarheid hiervan waren bepalend voor de snelheid en manier van werken. Niet het al dan 

niet dragen van een pomp. 

Het is jammer dat slechts bij twee saneringen kon worden gemeten waar gebruik werd gemaakt van 

emissiebeperking door inzet van water of schuim en dat twee in plaats van de voorgenomen drie middelgrote 

asbestdaken bemeten konden worden. 

Onderzochte daken 

Type Adres Datum uitvoering 

Middelgroot dak 

Watereggeweg 4 Albergen 09-04-2020 

Kanaaldijk 34 Wapenveld 15-04-2020 

Groot dak 

Broekhuizerstraat 1 Wehl 28-05-2020 

Oirloseheide 1 Castenray 28-04-2020 

Westerdijkshorn 9 Bedum 18-09-2020 

Schuim  Pastoor Van Winkelstraat 72 Schaijk 10-06-2020 

Water Wildekampseweg t.h.v. nr. 1 Wapenveld 16-09-2020 
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2.4 Beschouwde saneringsmethoden 

De manier van saneren komt in grote lijnen overeen voor de vier saneringsmethoden: bouten losdraaien met 

een schroefboormachine, platen met bouten die vastzitten loswrikken of door een tik met de hamer op de 

bouten te geven, platen afvoeren naar een open containerbak, met daarin een asbestplatenzak, waarin de 

platen ‘koud’ op elkaar gestapeld worden, waarbij in vrijwel alle gevallen platen in meer of mindere mate over 

elkaar worden geschoven. Gordingen en onderliggende zaken, zoals bijvoorbeeld dakbeschot, isolatie of riet, 

stofzuigen en folie opruimen.  

Kritische factoren wat betreft vrijkomen van asbestvezels zijn met name het losdraaien van de bouten, het 

losmaken van de golfplaten van de gordingen, het over elkaar schuiven van de golfplaten en het deponeren 

van de golfplaten in de container.  

Gebruikte gereedschappen waren een schroefboormachine met bijpassende bitjes om de bouten los te 

draaien en een hamer in het geval een plaat/bout niet makkelijk loskwam. Gaten werden niet uitgeboord.  

Verschillen tussen de vier saneringsmethoden en vermeldenswaardige omstandigheden of incidenten bij 

afzonderlijke saneringen worden hieronder beschreven. 

2.4.1 Gangbare werkmethode middelgroot dak  

Bij de sanering van middelgrote daken werd in één geval (Albergen) gebruik gemaakt van een verreiker en in 

één geval niet (Wapenveld-1). In Albergen werd gewerkt, zoals hierboven beschreven  

(Dus met een verreiker). 

In Wapenveld werd plaat voor plaat met een schroefboormachine losgeschroefd door één saneerder, waarna 

elke plaat afzonderlijk naar de container werd gedragen door de andere saneerder, die de plaat in de 

container deponeerde. Nadat alle platen van het dak waren verwijderd, werden de gordingen en het 

onderliggende gedeelte met een stofzuiger en natte doeken gereinigd. Tegelijkertijd werd het folie rondom het 

dak verwijderd. In geen van de gevallen werden gaten uitgeboord of andere handelingen verricht.  

2.4.2 Gangbare werkmethode groot dak  

Waar gebruik werd gemaakt van een verreiker, werden twee werkmethoden toegepast. In het eerste geval 

werden door één persoon in de werkbak de bouten losgedraaid, waarna de tweede persoon de losgedraaide 

plaat in de werkbak sleepte. Nadat een aantal platen was verwijderd, werden de platen vanaf de werkbak 

gelost met de verreiker die de platen in de container deponeerde. Omdat dit met behulp van hijsbanden 

gebeurde, werden de platen hierbij minder over elkaar geschuurd dan wanneer deze met de hand in de 

container werden gelegd. Het was echter niet zo dat er geen sprake was van schuren van de platen. Als een 

dakvlak was gesaneerd, werden de gordingen en onderliggende zaken vanuit de werkbak gestofzuigd met 

een asbeststofzuiger, waaraan een lange aluminiumbuis was gemonteerd als zuigmond.  

In het tweede geval werden de platen ook door één persoon losgeschroefd, waarna de tweede persoon de 

losgedraaide plaat in de werkbak sleepte. Hierna werden de platen met een tweede (kleinere) verreiker van de 

werkbak getild (zonder gebruik van hijsbanden), waarna de volgende rij op dezelfde manier werd aangepakt. 

In de tussentijd liep een derde saneerder rond het dak diverse hand- en spandiensten te verlenen, zoals het 

verleggen van het folie en losmaken van de windveren. Deze medewerker bediende ook de tweede verreiker. 

Als alle platen van het dak verwijderd waren, werden gordingen en onderliggende zaken vanuit de werkbak 

met stoffers afgenomen en gestofzuigd met een asbeststofzuiger, waaraan een lange aluminiumbuis was 

gemonteerd als zuigmond.  

Bedum 

De golfplaten in Bedum werden gesaneerd met gebruikmaking van een torenkraan. In de werkbak zaten een 

DAV en een DTA die de platen losmaakten met een accuboor en vervolgens stuk voor stuk over elkaar in de 

werkbak schoven. Onder de asbesthoudende golfplaten was een rietgedekt dak aanwezig, dat door de 

mensen in de werkbak werd geïnspecteerd na het verwijderen van de golfplaten. Tijdens deze inspectie 

werden losse stukjes golfplaat van het oppervlakte van het rieten dak verwijderd. Er is gemeten tijdens de 

tweede van drie geplande saneringsdagen, niet tijdens de eindschoonmaak.  
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Na het verwijderen van één rij golfplaten werd de werkbak door de torenkraan naar de twee containers getild. 

De werkbak werd vervolgens dwars op één van de containers gezet, waarna de platen in de bak werden 

gegooid vanuit de werkbak. Omdat op de tweede van drie geplande saneringsdagen is gemeten, was één van 

de containers al behoorlijk gevuld. Toch werd de werkbak alsnog op deze container gezet, waardoor een deel 

van de platen in de container brak onder het gewicht van de werkbak. De tweede container was nog leeg, dus 

hier zijn de platen vanaf een hoogte van ca. één meter vanuit de werkbak in de container gegooid. Dat hierbij 

platen braken was duidelijk zichtbaar en hoorbaar. Een enkele keer ging een van de saneerders in de 

container staan om de platen aan te pakken; de platen werden dan dus voorzichtiger in de container gebracht. 

2.4.3 Emissiebeperking met water 

Wapenveld 

Tijdens de sanering in Wapenveld is water toegepast als vezel-emissiebeperkend middel. De hoeveelheid 

water beperkte zich tot het met een drukspuit (Handsproeier, 5 liter inhoud, zie foto’s in de bijlage) 

bevochtigen van de dakplaten ter hoogte van de bouten. De bouten werden losgedraaid met een 

accuboormachine waarna de platen werden losgewrikt van de gordingen. Losgemaakte platen werden naar 

beneden geschoven over de nog vastzittende platen en vervolgens opgepakt door een medewerker die op 

een rolsteiger stond en in een container (hoge bak) gegooid (letterlijk gegooid!) met breuk van de platen tot 

gevolg.  

De staat van de golfplaten was zo slecht dat ze regelmatig braken bij het oppakken. Waarschijnlijk werd het 

emissiebeperkende effect van water hierdoor teniet gedaan. Doordrenken van de golfplaten was niet mogelijk, 

want van onderaf was duidelijk te zien dat de platen nog steeds waterdicht waren. Ook trad breuk op doordat 

een aantal platen met spijkers was vastgezet op de gordingen. 

De gordingen werden na afloop schoongemaakt met vochtige handdoeken en rond het pand lag folie. Toen 

gestart werd met de saneren van de asbesthoudende gevelpanelen die tegen de zijkant van het pand waren 

aangebracht is de meting gestopt, omdat alleen het saneren van de golfplaten bemeten werd.  

De golfplaten in Wapenveld zijn gesaneerd met gebruikmaking van twee rolsteigers. Er waren geen kranen of 

andere hulpmiddelen aanwezig.  

2.4.4 Emissiebeperking met schuim  

Schaijk 

Bij het saneren met gebruikmaking van schuim als emissiebeperkend middel werd eerst een aantal platen 

ingespoten met het betreffende schuim. Hierbij werd de gehele bovenkant van de plaat ingespoten met een 

handspuit. Hierna werden door één persoon in de werkbak de bouten losgedraaid, waarna de tweede persoon 

de losgedraaide plaat in de werkbak sleepte. Nadat een aantal platen was verwijderd, werden de platen vanaf 

de werkbak gelost door de verreiker die de platen in de container deponeerde. Er werd gebruik gemaakt van 

hijsbanden. Omdat het schuim langere tijd bleef ‘staan’ en niet veel platen ineens werden ingespoten 

(ongeveer 5 per keer) fungeerde het schuim bij het over elkaar schuiven van de platen als een buffer, 

waardoor (op het oog) minder stof leek vrij te komen. Als een dakvlak was gesaneerd, werden de gordingen 

en onderliggende zaken vanuit de werkbak gestofzuigd met een asbeststofzuiger, waaraan een lange 

aluminiumbuis was gemonteerd als zuigmond.  
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2.5 Uitgevoerde metingen 

Omdat het protocol SCi-547/548 gevolgd wordt, was de inzet om voor elke categorie op minimaal drie 

werklocaties te meten. In totaal zou dus op 12 locaties gemeten worden, waarbij per werklocatie 9 Personal 

Air Sampling (‘PAS-metingen’) uitgevoerd zouden worden. In totaal zouden zo 108 PAS-metingen worden 

uitgevoerd, waardoor per werkmethode 27 meetresultaten beschikbaar zouden komen. Deze PAS-metingen 

monitoren de verschillende fasen van de sanering, te weten de daadwerkelijke sanering en het schoonmaken.  

Naast de voorgeschreven PAS metingen zijn per werklocatiestationaire pompen geplaatst, omdat vooraf niet 

kon worden uitgesloten dat zich in de directe omgeving van de asbestsaneerders hogere vezelconcentraties 

zouden voordoen dan in de ademzone van de saneerders. De stationaire pompen zijn zodanig geplaatst dat 

ook hier sprake is van een realistische situatie. Hiertoe zijn de pompen benedenwinds op een niet al te grote 

afstand van de golfplaten geplaatst die in de betreffende shift gesaneerd zijn. De stationaire pompen zijn bij de 

laatste twee metingen (Wildekampseweg (Wapenveld 2) en in Bedum) niet geplaatst, omdat uit eerdere 

meetresultaten bleek dat de PAS pompen een zeer realistisch beeld gaven van de werkzaamheden en de 

invloed van weer en wind niet extreem waren door het ‘mooie weer’ (20-25 0C, droog, weinig wind) tijdens 

vrijwel alle saneringen. 

De metingen zijn uitgevoerd door KIWA Compliance onder supervisie van het Arcadis Nederland B.V.  
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3 RESULTATEN  

 

3.1 Overzicht van de meetresultaten 

In onderstaande tabel zijn de meetgegevens weergegeven.  

Hier zijn de volgende gegevens verwerkt: 

• Metingen per shift; 

• Meetpunt; 

• Duur van de activiteit, weergegeven in minuten; 

• Rest van de werkdag (480 minuten – duur activiteit); 

• Achtergrondconcentratie 60 vezels/m3 lucht, zoals genoemd in de concept NEN2939 (2020); 

• Duur van de werkdag in minuten (8 uur á 60 minuten = 480 minuten); 

• Vezelconcentratie, weergegeven in vezels per m3 lucht; 

In de tabel zijn de gemeten waarde, alsmede de ondergrens en bovengrens o.b.v. het 95% 

betrouwbaarheidsinterval (Poissonverdeling) weergegeven. 

Analyseresultaten van de metingen, uitgevoerd door KIWA Compliance B.V. zijn in de bijlagen bij 

deze rapportage aanwezig. 

 

Iedere sanering werd in één of meerdere shifts van wisselende tijdsduur uitgevoerd. De duur van één shift is 

vastgelegd in de kolom “duur activiteit”. Na de shift werd een voorgeschreven rustperiode in acht genomen, 

waarna dezelfde saneerders met dezelfde rollen (DTA, DAV-1/DAV-2) aan een nieuwe shift begonnen. Alleen 

zo kan een daggemiddelde blootstelling per persoon bepaald worden. 

(Een shift is een periode, waarbinnen de daadwerkelijke asbestsaneringswerkzaamheden worden uitgevoerd 

met gebruik van asbestgerelateerde PBM’s).  

 

 

 shift meetpunt 
duur  

activiteit 
Rest 
 dag 

Achtergr. 
conc. 

duur 
werkdag 

Vezel 
conc. 

Gemeten 
(Ondergrens-Bovengrens) 

   minuten minuten vz/m3 minuten vz/m3 

Albergen  
(Middelgroot  
dak) 

1 
LM01  
(PAS-DTA) 

120 360 60 480 
3.544 

(2.711 – 4.552) 

  
LM02 
(PAS-DAV) 

116 364 60 480 
6.388 

(5.225 – 7.733) 

  
LM03 
(stationair werkbak) 

110 370 60 480 
3.061 

(2.257 - 4.058) 

  
LM04 
(stationair in schuur) 

111 369 60 480 
190 

(39 – 554) 

  



 

Onze referentie: D10011974  - Datum: 27 oktober 2020 

  

 

FASE 2: BLOOTSTELLINGSONDERZOEK ASBESTDAKEN 

KENMERK: 31152691 

 

15 van 198 

 shift meetpunt 
duur  

activiteit 
Rest 
 dag 

Achtergr. 
conc. 

duur 
werkdag 

Vezel 
conc. 

Gemeten 
(Ondergrens-Bovengrens) 

   minuten minuten vz/m3 minuten vz/m3 

Wapenveld 1 
(Middelgroot 

dak) 

1 LM01 

PAS  DTA 

79 401 60 480 1.193 

(547 - 2.263) 

 LM02 

PAS  DAV 

86 394 60 480 6.871 

(5.217 - 8.931) 

 LM03 

(stationair  

in schuur) 

34 446 60 480 1.927 

(1.130 - 3.148) 

 LM04 

(stationair  

zolder schuur) 

20 460 60 480 1.133 

(660 - 1.813) 

2 LM05 

(PAS DTA) 

199 281 60 480 131 

(16 – 472) 

 LM06 

(PAS 2  DAV) 

194 286 60 480 196 

(18 – 836) 

 LM07 

(stationair 

in schuur) 

198 282 60 480 62 

(2 – 348) 

 LM08 

(stationair 

zolder schuur) 

120 360 60 480 199 

( Detectiegrens ) 
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 shift meetpunt 
duur  

activiteit 
Rest 
 dag 

Achtergr. 
conc. 

duur 
werkdag 

Vezel 
conc. 

Gemeten 
(Ondergrens-Bovengrens) 

   minuten minuten vz/m3 minuten vz/m3 

Castenray  
(Groot dak) 

1 LM01 

(PAS  DAV-1) 

88 392 60 480 1.158 

(697 - 1.809) 

 LM02 

(PAS  DAV-2) 

221 259 60 480 1.153 

(694 - 1.801) 

 LM03 

(PAS  DTA) 

221 259 60 480 731 

(377 - 1.276) 

 LM04 

(stationair  

in werkbak) 

230 250 60 480 175 

(detectiegrens) 

2 LM05 

(PAS  DAV-1) 

175 305 60 480 1.150 

(693 - 1.796) 

 

 LM06 

(PAS  DAV-2) 

175 305 60 480 1.864 

(1.258 - 2.661) 

 LM07 

(PAS  DTA) 

175 305 60 480 662 

(330 - 1.184) 

 LM08 

(stationair  

in werkbak) 

174 306 60 480 121 

(15 – 438) 

Wehl  

(Groot dak) 

1 LM01 

(PAS  DTA) 

135 345 60 480 243 
(39 – 868) 

 LM02 

(PAS  DAV1) 

131 349 60 480 13.555 
(10.192 - 17.702) 

 LM03 

(PAS  DAV2) 

130 350 60 480 15.469 
(11.627 - 20.214) 

 LM04 

(stationair 

zolder schuur) 

137 343 60 480 603 
(199 - 1.406) 
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 shift meetpunt 
duur  

activiteit 
Rest 
 dag 

Achtergr. 
conc. 

duur 
werkdag 

Vezel 
conc. 

Gemeten 
(Ondergrens-Bovengrens) 

   minuten minuten vz/m3 minuten vz/m3 

Wehl  
(Groot dak) 
(Vervolg) 

2 LM01 

(PAS  DTA) 

122 358 60 480 120 

(4 – 674) 

 LM02 

(PAS  DAV1) 

118 362 60 480 2.057 

(1.202 - 3.290) 

 LM03 

(PAS  DAV2) 

117 363 60 480 1.896 

(1.100 - 3.051) 

 LM04 

(stationair 

zolder schuur) 

109 371 60 480 302 

(52 – 967) 

Bedum  

(Groot dak) 

1 LM01 

(PAS  DAV-1) 

122 358 60 480 46.514 

(38.334 - 55.922) 

 LM02 

(PAS  DTA) 

121 359 60 480 11.809 

(8.778 - 15.809) 

2 LM03 

(PAS  DAV-1) 

112 368 60 480 59.417 

(48.741 - 71.736) 

 LM04 

(PAS  DTA) 

115 365 60 480 8.682 

(6.423 - 11.722) 

3 LM05 

(PAS  DAV-1) 

49 429 60 480 78.247 
(63.552 - 97.388) 

 LM06 

(PAS  DTA) 

46 434 60 480 46.147 
(37.315 - 57.900) 
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 shift meetpunt 
duur  

activiteit 
Rest 
 dag 

Achtergr. 
conc. 

duur 
werkdag 

Vezel 
conc. 

Gemeten 
(Ondergrens-Bovengrens) 

   minuten minuten vz/m3 minuten vz/m3 

Schaijk  
(Schuim) 

1 LM01 

(PAS  DTA) 

111 369 60 480 1.573 

(1.028 - 2.305) 

 LM02 

(PAS  DAV) 

105 375 60 480 181 

(detectiegrens) 

 LM03 

(stationair 

in werkbak) 

116 364 60 480 181 

(detectiegrens) 

2 LM04 

(PAS  DTA) 

138 342 60 480 545 

(249 - 1.034) 

 LM05 

(PAS  DAV) 

140 340 60 480 847 

(463 - 1.421) 

 LM06 

(Stationair in werkbak) 

140 340 60 480 121 

(15 – 436) 

3 LM07  

(PAS DTA) 

91 389 60 480 3.479 

(2.606 - 4.551) 

 LM08  

(PAS DAV) 

94 386 60 480 1.876 

(1.275 - 2.663) 

 LM09  
(Stationair in werkbak) 

92 388 60 480 181 

(detectiegrens) 
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 shift meetpunt 
duur  

activiteit 
Rest 
 dag 

Achtergr. 
conc. 

duur 
werkdag 

Vezel 
conc. 

Gemeten 
(Ondergrens-Bovengrens) 

   minuten minuten vz/m3 minuten vz/m3 

Wapenveld 2 

(Water) 
1 

LM01 

(PAS  DTA) 
94 386 60 480 

20.017 

(15.130 - 26.050) 

  
LM02 

(PAS  DAV-1) 
111 369 60 480 

24.793 

(18.512 - 32.532) 

  
LM03 

(PAS  DAV-2) 
61 419 60 480 

14.534 

(9.768 - 20.901) 

2 
LM04 

(PAS  DTA) 
65 415 60 480 

36.402 

(26.051 - 49.604) 

  
LM05 

(PAS  DAV-1) 
65 415 60 480 

51.355 

(37324 - 69.068) 

  
LM06 

(PAS  DAV-2) 
67 413 60 480 

28.005 

(20.599 - 37.567) 

 

 

 

  



 

Onze referentie: D10011974  - Datum: 27 oktober 2020 

  

 

FASE 2: BLOOTSTELLINGSONDERZOEK ASBESTDAKEN 

KENMERK: 31152691 

20 van 198 

 

3.2 Daggemiddelden 

Op basis van de tabellen in de voorgaande paragraaf, zijn de daggemiddelden van de betrokken 

medewerkers berekend. De analyseresultaten van de pompen die op de achtergrond hebben meegedraaid  

(“Stationaire pompen” ) zijn buiten beschouwing gelaten. 

Voor het bepalen van de daggemiddelde blootstelling zijn de afzonderlijke blootstellingen van alle shifts per 

medewerker bij elkaar opgeteld, waarna de resterende tijd van de werkdag als blootstelling aan de 

achtergrondconcentratie hierbij is opgeteld. 

 

Voor het berekenen van de daggemiddelden zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Gemeten waarde, respectievelijk bovengrens en ondergrens (95% van het betrouwbaarheidsinterval, 

Poissonverdeling), van de vezelconcentraties, zoals benoemd op de analysecertificaten van KIWA 

Inspection & Testing. Deze zijn in de bijlagen van deze rapportage aanwezig; 

• Achtergrondwaarde van 60 vezels/m3 lucht, zoals genoemd in de concept NEN2939 (2020) 

Berekening:  

Tijdsduur in minuten 

Vezelconcentratie in vezels per m3 lucht 

Duur werkdag: 8 uur * 60 minuten = 480 minuten 

• Iedere sanering werd in één of meerdere shifts van wisselende tijdsduur uitgevoerd. De duur van één 

shift is vastgelegd in de kolom “duur activiteit”. Na de shift werd een voorgeschreven rustperiode in 

acht genomen, waarna dezelfde saneerders met dezelfde rollen (DTA, DAV-1/DAV-2) aan een nieuwe 

shift begonnen. Alleen zo kan een daggemiddelde blootstelling per persoon bepaald worden. 

(Een shift is een periode, waarbinnen de daadwerkelijke asbestsaneringswerkzaamheden worden 

uitgevoerd met gebruik van asbestgerelateerde PBM’s) 

In de volgende paragrafen staan de daggemiddelden (zowel op basis van de gemeten waarden als op basis 

van de bovengrens o.b.v. 95% betrouwbaarheidsinterval (Poissonverdeling)) aangegeven. 

 

  

(duur van de activiteiten * vezelconcentraties) + (resterend deel van de werkdag * achtergrondconcentratie) 

(duur van de werkdag) 
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3.2.1 Daggemiddelde gemeten waarden 

Middelgrote daken       

Albergen (1 shift gemeten) 

DTA 930 vezels/m3 

DAV 1.590 vezels/m3 

Wapenveld 1 (2 shifts gemeten) 

DTA 280 vezels/m3 

DAV 1.340 vezels/m3 

Grote daken       

Castenray (2 shifts gemeten) 

DAV-1 660 vezels/m3 

DAV-2 1.220 vezels/m3 

DTA 590 vezels/m3 

Wehl (2 shifts gemeten) 

DTA 130 vezels/m3 

DAV-1 4.200 vezels/m3 

DAV-2 4.700 vezels/m3 

Bedum (3 shifts gemeten) 

DTA 9.445 vezels/m3 

DAV 34.200 vezels/m3 

SCHUIM       

Schaijk (3 shifts gemeten) 

DTA 1.200 vezels/m3 

DAV 610 vezels/m3 

WATER       

Wapenveld 2 (2 shifts gemeten) 

DTA 8.900 vezels/m3 

DAV1 12.700 vezels/m3 

DAV2 5.800 vezels/m3 
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3.2.2 Daggemiddelde bovengrens 

Middelgrote daken       

Albergen (1 shift gemeten) 

DTA 1.180 vezels/m3 

DAV 1.910 vezels/m3 

Wapenveld 1 (2 shifts gemeten) 

DTA 590 vezels/m3 

DAV  1.960  vezels/m3 
 

Grote daken     

Castenray (2 shifts gemeten) 

DAV-1 1.010 vezels/m3 

DAV-2 1.810 vezels/m3 

DTA 1.030 vezels/m3 

Wehl (2 shifts gemeten) 

DTA 440 vezels/m3 

DAV-1 5.700 vezels/m3 

DAV-2 6.200 vezels/m3 

Bedum (3 shifts gemeten) 

DTA 12.300 vezels/m3 

DAV 41.500 vezels/m3 

SCHUIM     

Schaijk (3 shifts gemeten) 

DTA 1.700 vezels/m3 

DAV 930 vezels/m3 

WATER     

Wapenveld 2 (2 shifts gemeten) 

DTA 11.900 vezels/m3 

DAV1 16.900 vezels/m3 

DAV2 7.900 vezels/m3 
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3.3 Toetsing aan grenswaarde 

Zoals in de SCi-548 vermeld staat dienen de resultaten getoetst te worden aan de bovengrens van de 

analyseresultaten. 

Omdat slechts een beperkt aantal resultaten beschikbaar is, is gekeken naar de NEN-EN 689 om te bepalen 

aan welk percentage van de grenswaarde getoetst dient te worden. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat, gezien het beperkte aantal meetwaarden, onderstaande percentages 

als richtlijn gebruikt worden, maar niet hard gehanteerd kunnen worden. 

 

Conform de NEN-EN 689 gelden de volgende aantallen/percentages: 

<3 metingen: te weinig metingen om een conclusie te trekken 

3 metingen:   toetsen aan 10% van de grenswaarde 

4 metingen:  toetsen aan 15% van de grenswaarde 

5 metingen: toetsen aan 20% van de grenswaarde 

Wanneer één of meer meetwaarde >100% grenswaarde ligt, dan geldt non-compliance. 

 

3.3.1 Middelgrote daken 

Middelgrote daken       

Albergen (1 shift gemeten) 

DTA 1.180 vezels/m3 

DAV 1.910 vezels/m3 

Wapenveld 1  

(2 shifts gemeten) 

DTA 590 vezels/m3 

DAV 1.960 vezels/m3 

 

DTA en DAV hebben vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd (Zie rapportage KIWA Compliance in de 

bijlage bij deze rapportage), dus er zijn 4 bruikbare metingen waarmee we kunnen rekenen.  

Dan toetsen we aan 15% van de grenswaarde (=15% van 2.000 vezels/m3 = 300 vezels/m3) 

 

In de luchtmonsters, genomen tijdens de sanering in Wapenveld, zijn amfibole asbestvezels aangetroffen, 

hoewel dit niet op de analyses in het asbestinventarisatierapport vermeld staat. 

 

Samenvattend: Alle vier metingen liggen onder de grenswaarde, maar overschrijden de toetswaarde van  

300 vezels/m3 en daarmee is terugschaling op basis van deze meetresultaten niet aan de orde.  

Voor terugschaling zijn meer meetresultaten onder de vigerende toetswaarde noodzakelijk. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat terugschaling op basis van het geringe aantal metingen tijdens dit 

onderzoek, zoals bij sanering met water en schuim het geval is, sowieso niet mogelijk is.  
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3.3.2 Grote daken 

Grote daken       

Castenray (2 shifts gemeten) 

DAV-1 1.010 vezels/m3 

DAV-2 1.810 vezels/m3 

DTA 1.030 vezels/m3 

Wehl (2 shifts gemeten) 

DTA 440 vezels/m3 

DAV-1 5.700 vezels/m3 

DAV-2 6.200 vezels/m3 

Bedum (3 shifts gemeten) 

DTA 12.300 vezels/m3 

DAV 41.500 vezels/m3 

 

Op basis van hetgeen in de rapportages van KIWA Compliance in de bijlagen van deze rapportage 

isopgenomen: 

Castenray: DAV-2 heeft andere werkzaamheden binnen het werkgebied dan het losmaken en verwijderen van 

de golfplaten. 

Wehl: de DTA heeft andere werkzaamheden binnen het werkgebied dan het losmaken en verwijderen van de 

golfplaten. 

Deze medewerkers behoren derhalve niet tot de homogene functiegroep. Deze metingen worden dan ook niet 

gebruikt voor de toetsing (vandaar doorgestreept in de bovenstaande tabel). 

Bedum: In de luchtmonsters zijn amfibole asbestvezels aangetroffen, hoewel dit niet op de analyses in de 

asbestinventarisatie vermeld staat.  

 

De overige saneerders hebben vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd (zie rapportage KIWA Compliance in 

de bijlage bij deze rapportage) dus er zijn 6 bruikbare metingen waarmee we kunnen rekenen.  

Conform NEN-EN689 dient dan getoetst te worden aan 20% van de grenswaarde  

(=20% van 2.000 vezels/m3 = 400 vezels/m3). 

 

Samenvattend: Vier van de zes analyseresultaten van de overige bruikbare PAS-metingen overschrijden de 

grenswaarde van 2.000 vezels/m3 en daarmee is terugschaling op basis van deze resultaten niet aan de orde. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat terugschaling op basis van het geringe aantal metingen tijdens dit 

onderzoek, zoals bij sanering met water en schuim het geval is, sowieso niet mogelijk is.  

 

3.3.3 Schuim als emissiebeperkend middel 

SCHUIM       

Schaijk (3 shifts gemeten) 

DTA 1.700 vezels/m3 

DAV 930 vezels/m3 

 

Omdat er te weinig metingen zijn uitgevoerd is het conform NEN-EN689 niet toegestaan om een conclusie te 

trekken en een gefundeerde toetsing uit te voeren. 
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3.3.4 Water als emissiebeperkend middel 

WATER       

Wapenveld 2 (2 shifts 
gemeten) 

DTA 11.900 vezels/m3 

DAV1 16.900 vezels/m3 

DAV2 7.900 vezels/m3 

 

DTA, DAV-1 en DAV-2 hebben vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd (Zie rapportage KIWA Compliance in 

de bijlage bij deze rapportage) dus er zijn 3 bruikbare metingen waarmee we kunnen rekenen.  

Conform NEN-EN689 dient dan getoetst te worden aan 10% van de grenswaarde  

(=10% van 2.000 vezels/m3 = 200 vezels/m3) 

 

In de luchtmonsters zijn amfibole asbestvezels aangetroffen, hoewel dit niet op de analyses in het 

asbestinventarisatierapport vermeld staat. 

 

Samenvattend: Alle analyseresultaten van de bruikbare PAS-metingen overschrijden de grenswaarde van 

2.000 vezels/m3 en daarmee is terugschaling op basis van deze meetresultaten niet aan de orde. 
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Er zijn in dit onderzoek metingen uitgevoerd bij zeven saneringen van asbestdaken:  

• één met inzet gebruik van water als emissiebeperkend middel; 

• één waarbij schuim als emissiebeperkend middel is gebruikt; 

• vijf ‘gangbare’ saneringen, zonder emissiebeperkende middelen.  

Van deze vijf ‘gangbare’ saneringen vonden er twee plaats op middelgrote en drie op grote daken.  

Het aantal waarnemingen is dus niet groot, zeker voor de saneringen met emissiebeperkende middelen. Dit 

heeft natuurlijk gevolgen voor de stelligheid waarmee conclusies mogen worden getrokken.  

 

Hoewel de populatie bemeten daksaneringen niet groot is, bevat deze geen uitzonderlijke situaties. Er zijn 

daken bemeten onderschoten met en zonder isolatiemateriaal en een dak, onderschoten met riet. 

Een overzicht en beschrijving per sanering is als bijlage bij deze rapportage aanwezig. 

  

Bij alle saneringen is minimaal één van de onderzoekers aanwezig geweest. Op basis van de ervaring van  de 

onderzoekers op het gebied van asbestsaneringen kan gesteld worden dat de bemeten situaties 

representatief zijn voor de manier waarop asbesthoudende golfplaten in het algemeen worden gesaneerd. Er 

zijn geen aanwijzingen gevonden die erop duiden dat getracht is de resultaten van de luchtmetingen te 

beïnvloeden, door zorgvuldiger of juist onzorgvuldiger te werken dan in de dagelijkse praktijk doorgaans het 

geval is.. 

4.1 Sanering met water als emissiebeperkend middel 

Ondanks gebruik van water bij de sanering van Wapenveld-Wildekampseweg is de vezelemissie fors. Zowel 

de metingen op activiteitsniveau als de daggemiddelde blootstellingen overschrijden de grenswaarde.  

Op deze wijze toegepast, verwachten we slechts een beperkt positief effect van het gebruik van water. We 

hebben kunnen constateren dat het water niet doordringt in de plaat en daardoor alleen emissiebeperkend zal 

werken tijdens het losdraaien van de bouten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat water hier direct 

voorafgaand aan het losbouten alleen is toegepast ter hoogte van deze bouten. Het water werd aangebracht 

met een drukspuit (handsproeier, 5 liter inhoud, zie foto’s in de bijlage). 

Naar onze waarnemingen werd vezelemissie bij het over elkaar schuiven van platen niet tegengegaan door 

het gebruik van water; tijdens het over elkaar schuiven van de platen was stofvorming zichtbaar.   

Vooralsnog levert het onderzoek geen aanleiding om aan te nemen dat inzet van water als emissiebeperkend 

middel, zoals op deze locatie is gebeurd, kan leiden tot terugschaling van de risicoklasse. Reden om enig 

voorbehoud bij deze aanbeveling in acht te nemen is het feit dat slechts bij één met water behandeld dak is 

gemeten en dat dit dak in zeer slechte staat verkeerde.  

 

4.2 Sanering met schuim als emissiebeperkend middel 

Bij de sanering Schaijk zijn te weinig metingen verricht om een goed onderbouwde toetsing uit te kunnen 

voeren. Hoewel de gemeten waarden onder de grenswaarde liggen, is er sprake van een duidelijke 

overschrijding van de daggemiddelde blootstelling van 10 % van de grenswaarde. Omdat geen ‘blanco’ 

beschikbaar is, kunnen we de grootte van het effect niet kwantificeren. 

We hebben kunnen waarnemen dat het positieve effect van het schuim niet beperkt is tot het losdraaien van 

de bouten, maar zich ook voordoet bij het over elkaar schuiven van de platen. Hierbij is aanzienlijk minder stof 

zichtbaar dan wanneer geen schuim wordt toegepast. Verder is opgevallen dat de gemeten vezelconcentratie 

bij de eindschoonmaak (daar waar geen schuim wordt toegepast) hoger ligt dan tijdens de daadwerkelijke 

sanering (daar waar wel schuim is toegepast). 

Of inzet van schuim kan leiden tot terugschaling van de risicoklasse, zou moeten blijken uit verder onderzoek. 

Gezien het feit dat verschillende schuimleveranciers schuim leveren met eigen specificaties, zou elk type 

schuim en de verwerking hiervan apart gevalideerd moeten worden via het Validatie- en Innovatie Punt Asbest 

(VIP). 
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4.3 Saneringen zonder inzet van emissiebeperkende middelen 

Het beeld van de blootstellingsniveaus bij deze groep van saneringen als geheel is diffuus. Hoewel niet bij alle 

saneringen de grenswaarden worden overschreden, overschrijden in vrijwel alle gevallen zowel de metingen 

op activiteitsniveau als de daggemiddelde blootstellingen de toetswaarde, waardoor terugschaling van de 

risicoklasse niet aan de orde is. Wanneer wordt ingezoomd op de grootte en de staat van de daken zou 

mogelijk meer differentiatie kunnen ontstaan. Tegelijkertijd neemt daarmee het aantal beschouwde daken per 

subgroep, en daarmee de betrouwbaarheid van de uitspraken, af.   

4.3.1 Dakgrootte 

De meetresultaten lijken erop te wijzen dat de blootstellingsniveaus bij sanering van middelgrote daken lager 

zijn dan bij de grote daken. Onze waarneming dat bij de grote daken het werktempo hoger ligt en dat binnen 

dezelfde tijdseenheid meer dakoppervlak gesaneerd wordt, zou hiervoor een verklaring kunnen zijn. Als dit 

inderdaad de oorzaak is van het verschil, zou een zorgvuldiger en meer voorzichtige werkwijze bij het saneren 

de kans op terugschaling van de risicoklasse kunnen vergroten. Om daar verdergaande uitspraken over te 

doen dienen meer metingen te worden verricht. 

Of dit echter zal leiden tot verlaging van de saneringskosten, kan worden betwijfeld omdat dit ten koste gaat 

van het saneringstempo. Het werktempo zou gelijk kunnen blijven of misschien zelfs hoger kunnen worden bij 

inzet van innovaties die nog in ontwikkeling zijn, zoals puntafzuiging op de boormachine bij het losdraaien van 

de bouten of het loodrecht tillen van de golfplaten zodat deze niet over elkaar schuiven. Maar ook dan is het 

de vraag of terugschaling van het risiconiveau zal leiden tot verlaging van saneringskosten. Nader onderzoek 

zou dit moeten uitwijzen.  

4.3.2 Staat van het dak 

Het is mogelijk dat, naast het effect van dakgrootte, ook de staat van het dak een rol speelt bij het niveau van 

de vezelemissies. Overduidelijk is dit niet, omdat de twee factoren (staat van het dak en dakgrootte) in de 

onderzochte populatie gelijktijdig optreden en niet goed te ontrafelen zijn. In ieder geval onderscheiden twee 

van de drie daken met de hoogste emissies, Wapenveld-Wildekampseweg en Bedum, zich van de overige 

daken door de staat waarin ze verkeren, respectievelijk de ‘constructie’.   

Het dak van Wapenveld-Wildekampseweg verkeerde ronduit in een zeer slechte staat. Voor het dak dat was 

onderschoten met riet gold dat niet: op het oog was het dak in tamelijk goede staat.  

4.3.3 Constructie van het dak 

In Bedum was onder de asbesthoudende golfplaten riet aanwezig. Dit heeft vrijwel zeker een effect op de 

vezelemissie.  

In de eerste plaats mogen we aannemen dat het grootste deel van de vezels die in de loop der jaren zijn 

vrijgekomen (bijvoorbeeld tijdens het leggen van de golfplaten) op en tussen het riet zijn blijven liggen. Bij het 

verwijderen van de platen zal een deel ervan gaan opstuiven.  

In de tweede plaats schuren de platen bij het verwijderen over het riet, waarbij vezels van de platen kunnen 

loskomen. Tamelijk zeker is dat beide factoren invloed hebben op de vezelemissies, maar op basis van de 

meetgegevens is niet aan te geven in welke mate.   
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4.4 Aanbevelingen 

Uit de meetgegevens blijkt dat de spreiding in vezelemissies erg groot is van dak tot dak, ook bij daken van 

vergelijkbare grootte. Er is een aantal factoren benoemd die hier vermoedelijk een rol in spelen (constructie, 

mate van verwering, zorgvuldigheid van werken) en mogelijk zijn er meer. Denk bijvoorbeeld aan het type 

materiaal waarmee het dak is onderschoten (riet, verschillende soorten isolatie etc.), ligging van het dak (zon, 

wind etc.), gebruik van de ruimte onder het dak (ammoniak in koeienstallen), etc. Als deze factoren en de 

grootte van hun invloed bekend zouden zijn, zou op basis van een vooronderzoek kunnen worden vastgesteld 

bij welke daken hogere vezelemissies kunnen worden verwacht en bij welke lagere. Een dergelijk onderscheid 

is slechts zinvol als bij de categorie daken met lagere emissies minder risico’s voor de werknemers en de 

omgeving bestaan waardoor hier een andere, minder kostbare werkwijze verantwoord is. 

 

Het uitgevoerde onderzoek geeft richtingen aan, vermoedens, maar levert onvoldoende informatie om een 

dergelijk onderscheid mogelijk te maken. Het vaststellen en onderzoeken van de invloed van de relevante 

criteria vergt zorgvuldig onderzoek, waarna – indien bevestigd wordt dat bepaalde factoren een grote invloed 

hebben op de grootte van de vezelemissie – een protocol voor vooronderzoek zou moeten worden opgesteld. 

Op basis van dit vooronderzoek zouden daken dan kunnen worden ingedeeld in een twee (of meer) 

categorieën die onder verschillende veiligheidsregimes worden gesaneerd. 

Op voorhand mag echter worden betwijfeld of, ook na dergelijk zorgvuldig onderzoek, het verantwoord zal zijn 

om voor de categorie daken met een lagere vezelemissie een minder zwaar veiligheidsregime te hanteren. De 

gemiddelde vezelconcentraties in deze categorie zullen weliswaar lager zijn dan in de categorie daken waar 

hoge vezelemissies worden verwacht, maar of de spreiding van de vezelemissies in deze categorie voldoende 

klein zal zijn, dus of ‘uitschieters’ in voldoende mate kunnen worden uitgesloten, is zeer de vraag.  

 

Reden om dit te betwijfelen is het vermoeden dat niet alleen de saneringsmethode, maar ook de ‘menselijke 

factor’ (de manier waarop individuele werknemers invulling geven aan hun taak) van grote invloed is op de 

mate waarin vezels vrijkomen. De manier waarop met de asbestplaten wordt omgegaan verschilt gedurende 

de dag. Het werktempo (hoeveelheid platen per uur), de manier waarop de platen worden opgepakt en over 

elkaar heen worden geschoven, de manier waarop de platen in de container worden gedeponeerd etc. 

verschillen per persoon en per situatie. Wij verwachten dat deze menselijke factor zo groot is, dat deze de 

invloed van de andere factoren ‘overschaduwd’. Zoals al aangegeven is dit vermoeden grotendeels gebaseerd 

op waarnemingen tijdens de uitvoering van de saneringen. 

Onze aanbeveling is daarom eerst te onderzoeken hoe de soms negatieve invloed van menselijk gedrag  

- zoals hierboven beschreven- kan worden beperkt.  Inmiddels wordt er gewerkt aan innovaties die de invloed 

van de menselijke factor beperken, bijvoorbeeld door de platen geautomatiseerd op te pakken en naar de 

container te vervoeren en puntafzuiging op een boormachine die wordt gebruikt bij het losschroeven van de 

platen. Wanneer deze daadwerkelijk beschikbaar komen op de markt is niet duidelijk.  

 

Daarnaast zou nader onderzocht kunnen worden of inzet van schuim als emissiebeperkend middel kan leiden 

tot terugschaling van de risicoklasse. 

Gezien het feit dat verschillende schuimleveranciers schuim leveren met eigen specificaties, zou elk type 

schuim en de verwerking hiervan apart gevalideerd moeten worden via het Validatie- en Innovatie Punt Asbest 

(VIP). 

4.5 Tenslotte 

Naast de gevaren van asbest zijn er ook andere waarnemingen gedaan die zeker meegenomen moeten 

worden bij het zoeken naar vereenvoudiging en/of versnelling van saneren van asbestdaken. 

Zo zien wij dat bevochtigen van de platen met water of schuim, zeker wanneer daken begroeid zijn met mos, 

de daken glad maakt en in die zin risico verhogend werkt. Dit geldt ook voor schuim dat in de werkbak terecht 

komt als de platen hier worden gestapeld. 

Een ander punt is dat het water of schuim dat van het dak druipt als asbesthoudend beschouwd dient te 

worden en daarom zou moeten worden opgevangen en gefilterd alvorens dit weg te laten lopen. Dit vraagt 

extra voorzieningen.  
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BIJLAGE H : MENINGEN EN ARGUMENTEN AANNEMERS 

Tijdens dit project zijn natuurlijk tal van contacten geweest met aannemers. Enkelen van hen brachten 

argumenten voor of tegen aanpassing van de saneringspraktijk naar voren. Wij geven deze zaken hier sec 

weer.  

1. Er heerst bij saneerders bezorgdheid dat het plaatsen van sanering van asbesthoudende golfplaten in een 

lagere risicoklasse ten koste gaat van veiligheid. Met name het saneren van zwaar verweerde golfplaten 

wordt vaak genoemd als zeer risicovol. 

  

2. Men vraagt zich af of het saneren wel goedkoper wordt als de activiteit valt het regime van risicoklasse 1, 

want een aantal stappen c.q. handelingen, die tijdrovend zijn omdat ze de nodige zorgvuldigheid vergen, 

verandert niet:  

• de werklocatie moet afgezet worden,  

• de omvang van de benodigde administratie neemt nauwelijks af 

• het losdraaien van de bouten en het opnemen van de platen blijft handwerk 

• de platen moeten in een container worden gebracht 

• de gordingen moeten alsnog schoongemaakt worden 

• de asbestplaten moeten worden afgevoerd en gestort. 

 

3. Wat betreft het toepassen van schuim of water als emissiebeperkend middel vraagt één van de aannemers 

zich af of dit wel zal leiden tot een lagere aanbiedingsprijs. Op dit moment is deze manier van saneren 

(nog?) niet gevalideerd. Wie zou het voortouw hierbij moeten nemen? De aannemers zien dit niet als een 

belang en dus als taak voor hen, terwijl de schuimleveranciers tot op heden geen stappen lijken te hebben 

gezet om dit voor elkaar te krijgen. Zolang de methode of het product niet gevalideerd is, brengt het eerder 

meer dan minder werk (en daarmee kosten) met zich mee. Het aanbrengen van het middel is immers een 

extra handeling. Vervolgens moeten de bouten nog steeds met de hand worden losgedraaid en moeten de 

platen met de hand worden opgenomen. Verder bestaat de kans dat het schuim/water op de onderliggende 

materialen terecht komt, waardoor het reinigen (dat nu over het algemeen met een stofzuiger gebeurt) 

lastiger wordt. 

 

4. Saneerders geven aan dat bij het werken op hoogte de nodige zorgvuldigheid vraagt en dat dit mede 

bepalend voor de snelheid van werken. Men vreest dat met het plaatsen van de werkzaamheden onder het 

regime behorend bij risicoklasse 1 ook de aandacht voor het veilig werken op hoogte erbij in schiet.  

 

5. Een woningcorporatie vroeg zich af of toepassen van water als vezelemissie beperkend middel nog wel 

kon terwijl afgelopen zomer opgeroepen werd zuinig om te gaan met drinkwater. 
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