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0 SAMENVATTING 

Bodemverontreiniging met chrysotiel ofwel witte asbest komt vaak voor, ook in Nederland. Op veel locaties 

vormt dit een punt van zorg omdat vrijkomende asbestvezels een risico vormen voor de volksgezondheid. 

Als de risico’s onaanvaardbaar zijn, wordt meestal een bodemsanering uitgevoerd die bestaat uit ontgraving 

of soms isolatie van de verontreinigde grond. Andere methoden zijn op het moment niet beschikbaar. Wat 

niet algemeen bekend is, is dat asbest bestaat uit natuurlijke mineralen die aan de buitenlucht en in de 

bodem langzaam worden afgebroken in een verweringsproces. De afbraak verloopt relatief snel ten opzichte 

van andere, van nature in onze bodems voorkomende mineralen. De vraag is of deze afbraak perspectief 

biedt voor bodemverontreinigingen met asbest. Het is daarom interessant te onderzoeken hoe snel 

chrysotielasbest in de bodem wordt afgebroken en onder welke condities het afbraakproces optimaal 

verloopt en mogelijk versneld kan worden.  

 

Aanpak 

Om de afbraaksnelheid te onderzoeken, heeft Arcadis een verweringsexperiment opgezet en uitgevoerd. 

Het onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van I&W, de provincie Overijssel en Arcadis.  

In het onderzoek is chrysotiel van een nauwkeurig bekende samenstelling begraven op verschillende 

locaties en per locatie op meerdere dieptes. De gekozen locaties verschillen van elkaar qua begroeiing (jong 

en oud loofbos, naaldbos, grasland, heide), qua gebruik (agrarisch, natuurgebied) en qua grondsoort 

(halfverharding, klei, zand). Na één, drie en vijf jaar zijn monsters opgegraven en is onderzocht in welke 

mate afbraak van de chrysotielvezels is opgetreden.  

 

Resultaten 

Eerste twee bemonsteringsrondes: 2016 en 2018 

Na drie jaar is op de locaties ‘heide’ en ‘eikenbos’ meer dan 20% van het asbest uit de toplaag verdwenen. 

Zeer opvallend is dat de afbraak van asbest ook in de kleigrond en de halfverharding snel op gang komt, met 

in het derde jaar al afbraakpercentages rond de 20%. In deze milieus werd namelijk geen afbraak verwacht, 

omdat de pH van de bodem hoog is. De chrysotielafbraak op locaties ‘naaldbos’, ‘jong loofbos’ en ‘grasland’ 

kwam in de eerste drie jaar langzaam op gang, met percentages rond de 10%. Het grootste deel van deze 

afbraak had al plaatsgevonden in het eerste jaar. De afbraak lijkt op deze locaties daarna te vertragen. 

 

Derde bemonsteringsronde: 2020 

De monsters zijn bij de laatste ronde, na vijf jaar, uitgebreid chemisch en mineralogisch onderzocht om een 

gedegen uitspraak te kunnen doen over de mate van afbraak die heeft plaatsgevonden. Hoe hoog de mate 

van afbraak is, hangt af van de wijze waarop dit wordt gedefinieerd. In een mineralogisch benadering wordt 

afbraak gedefinieerd als het aantal vezels dat is ‘verdwenen’, een chemische benadering gaat uit van de 

chemische samenstelling van het monster. Het verschil tussen de twee benaderingen zit in het gegeven dat 

de chemische samenstelling van een monster in theorie ongewijzigd kan zijn, terwijl de vezels (die 

verantwoordelijk zijn voor het gezondheidsrisico) zijn gedesintegreerd. Als de mineralogische benadering 

wordt gevolgd, blijkt dat op vijf van de locaties 25% of meer van de chrysotielvezels is afgebroken en op 

twee locaties zelfs meer dan 40%. Als gekozen wordt voor een benadering op basis van chemische 

samenstelling van het materiaal, dan is op de locaties ‘eikenbos’ en ‘halfverharding’ nog altijd een afbraak 

van meer dan 30% en een geringe afbraak op de locaties ‘heide’ en ‘kleigrond’.  

Over de relatie tussen bodemcondities en de mate van afbraak is nu het volgende bekend. 

• In zure bodems lijkt de zuurgraad zelf een drijvende kracht te zijn. 

• Hoge ammoniumconcentraties hebben een positieve invloed op de afbraak. 

• Hogere gehalten organische stof dragen bij aan verwering.  

• Het effect van de redoxpotentiaal, dat in de eerste twee onderzoeksronden positief leek te zijn, is niet 

bevestigd. 
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• Op twee locaties lijken de omstandigheden gunstig voor afbraak, want de bodem is zuur en het gehalte 

organische stof is hoog. Toch komt de afbraak hier slechts matig op gang (locaties ‘naaldbos’ en’ jong 

loofbos’). Het vermoeden is dat dit wordt veroorzaakt door het voormalige agrarische gebruik van deze 

terreinen (hoge fosfaatgehalten en lage verweringssnelheid van calcium). 

• Micro-organismen, met name soorten die organisch materiaal afbreken en in staat zijn magnesium uit 

de bodem te mobiliseren, lijken een belangrijke bijdrage te leveren aan de afbraak van chrysotiel en 

andere magnesiumhoudende mineralen. 

 

Vervolg 

Het onderzoek wijst uit dat onder bepaalde omstandigheden in relatief korte tijd een aanzienlijke afbraak van 

chrysotielvezels (wit asbest), optreedt. Dit gegeven biedt een aantal perspectieven. In de eerste plaats kan, 

naast sanering of isolatie van asbestverontreinigingen, nagedacht worden over een derde saneringsoptie: 

natuurlijke afbraak. Dit is een interessante optie in gevallen waarin de directe risico’s niet groot zijn en 

sanering bezwaarlijk is. Twee voorbeelden zijn de volgende:  

• Sanering in natuurgebieden of op plekken waar monumentale bomen staan: in plaats van een 

ontgraving waarbij schade aan natuurwaarden ontstaat, kan worden nagedacht over natuurlijke afbraak 

en monitoring van het afbraakproces. 

• Sanering van bodem in de ‘lekzone’ van asbestdaken: in Nederland wordt gestreefd naar verwijdering 

van asbestdaken. De kosten zijn voor veel particulieren een onoverkomelijk bezwaar, waardoor het 

proces stagneert. Op dit moment wordt bij agrarische gebouwen vaak aanbevolen in de ‘lekzone’ van 

de daken de bodem te saneren. Hoewel dit slechts een klein deel van de totale kosten vormt, zou het 

interessant zijn om daar waar het verantwoord is niet te kiezen voor sanering, maar de natuurlijke 

afbraak zijn gang te laten gaan.  

 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen, is het van belang te weten óf en hoe de 

afbraakprocessen kunnen worden versneld. Gezien de onderzoeksresultaten lijkt beïnvloeding van de 

processen een haalbare kaart, maar verder onderzoek hiernaar is nodig.  

 

Verder is een interessante en belangrijke vraag of natuurlijke afbraak ook een optie is voor 

bodemverontreinigingen met asbestcement. Veel asbest en ook een groot deel van de bodemverontreiniging 

met asbest komt immers voor in de vorm van asbestcement. Naast de processen die een rol spelen bij de 

afbraak van chrysotielvezels is dan ook de vraag aan de orde hoe en met welke snelheid de cementmatrix, 

waarin de vezels zijn opgesloten, wordt afgebroken.  
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1 INLEIDING 

1.1 Afbraak van asbest in bodems 

Chrysotiel is, behalve een veel voorkomend type asbest, een natuurlijk silicaatmineraal dat, eenmaal 

blootgesteld aan zure depositie in de buitenlucht en/of door bodembiologie afgescheiden zuren  en enzymen 

begint af te breken. Bij deze afbraak wordt chrysotiel omgezet in andere – niet asbestiforme – 

silicaatmineralen en elementen die in oplossing gaan. Vrijwel alle silicaatmineralen die van nature in de 

bodem voorkomen, worden afgebroken, zij het met verschillende snelheden. De natuurlijke 

verweringssnelheid van chrysotiel is significant hoger dan de verweringssnelheid van de in Nederland 

voorkomende bodemmineralen (Wilson et al. 2009). Daar komt nog bij dat de afbraak van bodemmineralen 

door de huidige hoge depositie van stikstof sterk is verhoogd vergeleken met het pre-industriële tijdperk 

(Bergsma et al. 2016). Het is daarom interessant om te onderzoeken in welke mate en met welke snelheid 

asbest, dat wordt blootgesteld aan bodemprocessen, wordt afgebroken. In dit onderzoek beperken we ons 

tot de afbraak van witte asbest, chrysotiel.  

 

1.2 Snelheid afbraak vaststellen 

In eerder onderzoek van Arcadis, gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie 

Overijssel en Arcadis, is geconstateerd dat asbestvezels na een langdurig verblijf in de bodem vaak 

aangetast zijn. Bij dit onderzoek werden vezels bestudeerd van locaties waar het asbest enkele decennia in 

de bodem aanwezig was. De chemie en ruimtelijke structuur van de vezels bleek onder invloed van 

bodemprocessen zodanig gewijzigd te zijn dat er in feite geen sprake meer is van asbest conform de 

geldende normen. Van de nog in de bodem aanwezige asbestiforme mineralen was de chemische 

samenstelling bij 70 tot 80% zodanig afwijkend van de in ISO 14966 gepubliceerde samenstelling, dat deze 

niet meer als chrysotiel geclassificeerd kon worden. Bij ‘conventioneel’ (lichtmicroscopisch) onderzoek wordt 

deze verandering niet opgemerkt 

 

Naar aanleiding van de vaststelling dat er sprake is van een grote mate van afbraak van asbestvezels bij 

bestaande bodemverontreinigingen, heeft Arcadis In de zomer van 2015 een veldproef aangelegd om de 

afbraaksnelheid van chrysotielvezels in verschillende bodemmilieus te onderzoeken. Ook dit onderzoek 

werd gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Overijssel en Arcadis,  

Hierbij zijn op zeven locaties zakjes met asbest begraven op drie verschillende dieptes. Omdat de verwering 

van mineralen ook afhankelijk is van het type bodem, bodemchemie, bodemgebruik en soort begroeiing, is 

gekozen om de proef op uiteenlopende locaties aan te leggen en de omstandigheden vast te leggen. De 

eerste series zakjes is na een jaar opgegraven en geanalyseerd. Drie jaar en vijf jaar na de aanleg zijn er 

wederom zakjes opgegraven. De resultaten van deze laatste analyseronde en de eindconclusies worden in 

dit rapport gepresenteerd. 

 

1.3 Resultaten bij de eerdere monsterrondes 

In juli 2016 en juli 2018 zijn de eerste respectievelijk tweede series monsters opgegraven en is 

laboratoriumonderzoek uitgevoerd om de mate van afbraak van de vezels vast te stellen. De resultaten na 

één jaar verwering zijn gerapporteerd in april 2017 (Arcadis, rapport nr. C05042.000408.0100, de resultaten 

na drie jaar verwering in maart 2019 (Arcadis, rapport nr. B02033.000328.0200).  

Uit de eerste twee monsterrondes van het onderzoek bleek dat verweringssnelheden in een aantal 

bodemmilieus aanmerkelijk hoger lagen dan op voorhand werd verwacht op basis van literatuurstudie. In 

Tabel 1 is weergegeven hoe hoog de verweringssnelheden zijn die werden vastgesteld. 
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Tabel 1 Schattingen op basis van berekeningen in vorige rapporten hoeveel chrysotiel na 1 jaar en na 3 jaar in de bodem 
was afgebroken. Op locatie kleigrond was in het eerste jaar wel afbraak aangetoond maar niet gekwantificeerd 

Bodemmilieu Asbest verdwenen na 1 jaar Asbest verdwenen na 3 jaar 

Eikenbos op zandgrond 14% 18% 

Jong loofbos op zandgrond 4%  13% 

Naaldbos op zandgrond 4% 8% 

Grasland op zandgrond 8% 12% 

Heide 15% 22% 

Halfverharding 21% 22% 

Kleigrond Niet vastgesteld 24% 

 

Uit de resultaten bleek dat op de locaties ‘heide’ en ‘eikenbos ‘in het eerste jaar een duidelijk hogere 

verwering plaatsvond dan bij ‘jong loofbos’, ‘grasland’ en ‘naaldbos’. Opvallend was de hoge verwering 

onder de halfverharding, ondanks de geringe potentie voor verwering die werd verondersteld op basis van 

de hoge pH in dit bodemmilieu. De snelheid van de asbestverwering bleek meer locatiegebonden te zijn dan 

afhankelijk van de bodemhorizont. Op de locaties met een sterke asbestafbraak, was de afbraak op een 

diepte van 50 cm--mv nog steeds substantieel, terwijl op de andere locaties ook in de toplaag weinig afbraak 

is waargenomen.  

Op basis van de waarnemingen bij de eerdere bemonsteringen, kwam voor de relevante aspecten van het 

bodemmilieu het volgende naar voren: 

• Afbraak van asbest kan zowel plaatsvinden bij lage pH als bij hoge pH. 

• Bij twee locaties lijkt de zuurgraad zelf een drijvende kracht (‘heide’, ‘eikenbos’). 

• In de milieus met hogere pH lijkt de chemische speciatie in het bodemmilieu (klei, puin) een rol te 

spelen: door de relatief lage magnesiumbeschikbaarheid in deze milieus wordt juist het magnesium uit 

de chrysotielmineralen verweerd. 

• Naast de zuurgraad en de chemische samenstelling van het bodemmilieu lijken de 

ammoniumconcentratie (NH4+) en in mindere mate de redoxpotentiaal een rol te spelen bij de snelheid 

waarmee chrysotiel in het bodemmilieu wordt omgezet. 
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2 CHRYSOTIELVERWERING 

2.1 Invloed verwering op mineraalsamenstelling 

Verwering zoals beschreven in dit rapport is de afbraak van een mineraal door zuur. Dit zuur kan een 

anorganische (kunstmest, luchtdepositie) of organische (schimmels, bacteriën, plantenwortels) oorsprong 

hebben. Hieronder is de verwering van het mineraal chrysotiel naar het kleimineraal saponiet weergegeven. 

 

2 Mg3Si2O5(OH)4 + 6H+ → Ca0.25Mg3Si4O10(OH)2·n(H2O) +3Mg2+ 

 

Tijdens verwering (de reactie met zuur) breken mineralen in een mineraalmengsel met verschillende 

snelheden af. Hierdoor veranderen de verhoudingen in het mengsel en neemt het meest resistente mineraal 

relatief toe. De snelheid waarmee een mineraal verweert, is op de eerste plaats afhankelijk van de 

intrinsieke verweringssnelheid van het mineraal zelf. De volgorde van verwering is ruwweg als volgt: 

 

Calciet (CaCO3) > Dolomiet ((Ca,Mg)CO3) > Chrysotiel (Mg3Si2O5(OH)4) > Talk (Fe,Mg)3Si4O10(OH)2 > 

Pyroxeen ((Ca,Mg)Si2O6) > Kwarts (SiO2) 

 

De hierboven genoemde mineralen komen voor in het mineraalmengsel dat voor de proeven is gebruikt.  

Naast verwering onder invloed van zuur spelen de chemie en de biologie van de bodem een grote rol bij de 

verwering. Is het bodemvocht verzadigd aan calcium dan zal calciet langzamer verweren, is er een 

magnesiumgebrek dan zal chrysotiel sneller verweren. 

 

2.2 Invloed verwering op chemische samenstelling 

Verwering heeft ook invloed op de chemie van het mineralenmengsel. Na verwering hebben de minder 

mobiele chemische elementen de neiging zich op te hopen en de mobiele chemische elementen de neiging 

om met het infiltrerende regenwater weg te spoelen. Na verwering zijn K, Na, Mg en Ca mobieler dan 

bijvoorbeeld Al, Fe en Ti. Chrysotiel kan afhankelijk van de omstandigheden verweren naar kleimineralen 

zoals saponiet en montmorilloniet. Deze kleimineralen bevatten minder magnesium t.o.v. silicium dan 

chrysotiel en daardoor zal de Mg/Si-ratio dalen. Als het magnesium met het regenwater of door plantengroei 

afgevoerd wordt, zal de Mg/Si-ratio nog sterker dalen. 

 

2.3 De bepaling van chrysotielverwering in de proef 

De afbraak of verwering van chrysotiel (witte asbest) wordt berekend aan de hand van de veranderende 

chemie van de inhoud van de zakjes die op de 7 locaties op drie verschillende dieptes zijn begraven. De 

chemische veranderingen door verwering in de zakjes worden ruwweg door twee principes bepaald: 

• De snelheid waarmee een chemisch element uit een mineraal vrijkomt. 

• De snelheid waarmee dat chemisch element vervolgens uitspoelt. 

• In de bodem is ook kans op inspoeling van kationen, waardoor in de omzettingsproducten van de 

chrysotiel o.a. Al3+, Na+ en K+ kunnen worden ingebouwd. Deze elementen zijn tijdens SEM-analyses, 

bij aan dit project voorafgaande onderzoeken, aangetroffen in nieuwgevormde pseudomorfe mineralen 

op chrysotielvezels uit de bodem. Met name in de zeer zure gebieden is er in dit onderzoek kans van 

inspoeling van Al3+ en Fe3+. Het zeer mobiele en oplosbare K+ zal niet significant door inspoeling 

worden aangerijkt. 
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3 METHODEN EN MATERIALEN 

3.1 Gebruikte materialen 

De in de proef gebruikte asbest is afkomstig van Shijiazhuang Mining Imp&Exp Trade Co., Ltd. in 

Shijiazhuang, Hebei, China. Het materiaal is door de mijn gezeefd, bevat mineralen in de fractie 

600 – 825 µm en bestaat voornamelijk uit chrysotielvezels, met daarnaast calciet, dolomiet, talk, pyroxeen 

en kwarts. 

De asbestmonsters zijn verpakt en begraven in zakjes die gemaakt zijn van geotextiel, type BONTEC NW40 

met een maasgrootte van 70 µm. De zakjes zijn dicht gestikt met polyester draad. Aan de zakjes zijn plastic 

labeltjes met ingegraveerde monsternummers bevestigd met verzinkt ijzerdraad. 

  

 
 

 

Figuur 1 Het begraven van asbestmonsters in zakjes, gemaakt van geotextiel 

 

3.2 Chemische analyse met NITON GOLDD+ portable XRF 

Voordat de zakjes werden gevuld, zijn de mineralen met XRF gemeten in 2,5 cm Ø sample cups met 6,0 µm 

polypropyleen venster. 

De opgegraven zakjes werden 48 uur in een oven bij 60 °C gedroogd. De zakjes werden aan de buitenkant 

met een borsteltje schoongepoetst waarna de inhoud werd overgebracht in 2,5 cm Ø sample cups met 

6,0 µm polypropyleen venster.  
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Meting van de bulkchemie werd door BodemBergsma uitgevoerd met een Niton XL3t GOLDD+ met de 

volgende filterinstellingen: 

• Main range (Fe) 30 seconden. 

• Low range (Ti, Ca, K) 30 seconden. 

• Light range (Mg, Al, Si, P) 150 seconden. 

 

Voor de kalibratie werd met grote regelmaat de standaard NCS-DC 60131 (talk) gemeten. Aan het begin en 

eind van de meetsessies werd ook SX49-11 (olivijn) gemeten. Elk monster is 5 keer gemeten. Naast de 

metingen met de portable XRF zijn van de nulmeting en elke daaropvolgende meetronde 10 monsters met 

XRF geanalyseerd door analytisch laboratorium Actlabs in Canada. 

De analyses zijn niet elke meetronde met dezelfde hardware, hulpmiddelen en monstervoorbereiding 

uitgevoerd. In meetronde 2 (na 3 jaar) en 3 (na 5 jaar) is gewerkt onder helium atmosfeer voor een lagere 

detectielimiet, in meetronde 3 is gemeten met een nieuwe detector en voor de laatste meetronde zijn de 

monsters in containment met mortier en vijzel gehomogeniseerd. 
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4 ONDERZOEKSLOCATIES 

Er zijn zeven locaties geselecteerd met uiteenlopende bodemtypen om een proef met asbestverwering op te 

zetten. De locatietypen zijn: 

• Naaldbos op zandgrond. 

• Jong loofbos op zandgrond. 

• Eikenbos op zandgrond. 

• Heide op zandgrond. 

• Grasland op zandgrond. 

• Grasland op kleigrond. 

• Halfverharding op zandgrond. 

 

Met de eigenaren en beheerders van de terreinen is de opzet van de proeven doorgenomen en is ruime 

aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten.  

In Tabel 2 is voor elk locatietype de vegetatie-opname uit 2016 weergegeven. In de periode waarin het 

onderzoek liep zijn er geen wijzigingen geweest in de dominante soorten op de locaties. Wel was het met 

name in 2020 opvallend dat de gezondheid van het ecosysteem en de diversiteit op een aantal locaties 

waren achteruitgegaan. Bij het naaldbos en het aangrenzende loofbos was veel meer Amerikaanse 

vogelkers aanwezig en deze zou nu als abundant tot codominant geclassificeerd worden. Ook dicht bij de 

onderzoekslocaties waar de zakjes waren begaven was het begroeid met deze soort. Bij het naaldbos was 

het daarnaast opvallend dat er veel dennen waren gestorven. Ook in het eikenbos waren inmiddels veel 

bomen rondom de onderzoekslocatie gestorven.  

 

Tabel 2 Vegetatie op de onderzoekslocaties 

 

 

Op elke locatie is asbest in de genoemde zakjes van geotextiel begraven op drie diepten (op de scheiding 

van de O/A-, A/B- en B/C-horizont), waarop microflora en chemische condities verschillend zijn. Elk zakje 

bevat circa 5 gram mineralen. 

Op elk niveau zijn drie zakjes aangebracht, zodat op drie verschillende momenten de mate van afbraak kan 

worden vastgesteld. De hele proef is in duplo aangelegd. 

Nederlandse	naam Latijnse	naam Naaldbos Jong	loofbos Heide Grasland Eikenbos

Ruwe	berk Betula	pendula d

Zachte	berk Betula	pubescens d

Grove	den Pinus	sylvestris d

Amerikaanse	vogelkers Prunus	serotina f o o

Zomereik Quercus	robur d

Struikheide Calluna	vulgaris d

Gewone	dophei Erica	tetralix f

Vingerhoedskruid Digitalis	purpurea o o

Brede	stekelvaren Dryopteris	dilatata o

Niervaren Dryopteris	sp. r

Kweekgras Elytrigia	repens o a

Gladde	of	zachte	witbol Holcus	mollis a

Engels	raaigras Lolium	perenne o d

Mos Brachythecium	sp. c f

Legenda

d dominant,	soort	is	overheersend.

c codominant,	soort	is	overheersend	samen	met	andere	soorten

a abundant,	soort	is	talrijk,	veel	aanwezig	maar	nooit	(co-)dominant

f frequent,	soort	is	frequent,	vrij	talrijk

o occasional,	soort	is	verspreid	aanwezig

r rare,	soort	is	zeldzaam
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5 RESULTATEN 

5.1 Verschuivende Mg/Si-ratio’s 

De met de NITON portable XRF gemeten Mg- en Si-gehalten zijn gevalideerd met de metingen van de 

standaard en de controlemetingen van Actlabs. De molaire Mg/Si-ratio’s van de gemeten monsters zijn 

weergegeven in Figuur 2. De Mg/Si-ratio van het uitgangsmateriaal is 1.25. Dit is een gemiddelde van de 

magnesiumhoudende mineralen die in het gebruikte mineraalmengsel voorkomen. Van alle magnesium in 

het monster zit 76% in chrysotiel, 14% in dolomiet en 10% in pyroxeen. Bij verwering van chrysotiel valt het 

kristal uiteen in magnesium en siliciumoxide. In de meeste gevallen is het magnesium het meest mobiel en 

loogt uit naar de ondergrond. In dat geval is de mate van verwering dus af te lezen aan een afname van de 

Mg/Si-ratio. Omdat magnesium ook voor een deel in de dolomiet en pyroxeen zit hoeft niet alle afname van 

magnesium veroorzaakt te zijn door de afbraak van chrysotiel. 

De sterkste verschuiving van de Mg/Si-ratio was na 1 jaar al zichtbaar in de profielen ‘heide’, ‘eikenbos’, 

‘halfverharding’ en ‘kleigrond’. Van deze laatste twee was dit onverwacht gezien de alkalische 

omstandigheden (kleigrond en ‘halfverharding’) en/of veronderstelde lage activiteit van bodemleven 

(halfverharding). Onder deze omstandigheden werd weinig of geen afbraak van chrysotiel verwacht. 

Onverwacht was ook dat de verwering in het jonge loofbos en het naaldbos relatief laag was, terwijl 

opgroeiende bomen de verwering van mineralen zouden moeten versterken en de strooisellaag van 

naaldbossen bekend staat als zeer zuur. 

De profielen met de verschuiving van de ratio’s na 1, 3 en 5 jaar zijn weergegeven in Figuur 2. Bij de 

profielen ‘heide’ en ‘eikenbos’ was in de eerste meetronde al een duidelijke verschuiving van de Mg/Si-ratio 

waar te nemen. Dat de mate van verwering lokaal zeer sterk kan verschillen is duidelijk zichtbaar in de 

toplaag van ‘heide’ in het eerste jaar. Voor beide locaties geldt dat de verwering zich na verloop van tijd met 

name in de ondergrond heeft doorgezet. De verschuiving van de Mg/Si-ratio voor de locaties ‘halfverharding’ 

en ‘kleigrond’ was geheel onverwacht vanwege de hoge pH op deze locaties. De verandering was snel en 

groot maar het lijkt erop dat de situatie na respectievelijk 1 jaar (‘kleigrond’) en 3 jaar (‘halfverharding’) 

gestabiliseerd is. Voor de locaties ‘naaldbos’, ‘jong loofbos’ en ‘grasland’ was in de eerste jaren weinig 

verandering te meten, hoewel voor ‘grasland’ een kleine verschuiving leek op te treden. Bij de laatste 

meetronde lijkt op al deze drie locaties de verwering op gang te komen.  
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Figuur 2 De molaire Mg/Si-ratio’s van de gemeten monsters bij de nulmeting en bij de bemonsteringen na 1, 3 en 5 jaar 
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5.2 Toename immobiele elementen 

In Tabel 3 zijn per jaar de gemiddelde waarden van de controlemetingen van Actlabs weergegeven. De 

gemiddelden zijn gebaseerd op de metingen van alle locaties in de bodemlaag waarin de meeste afbraak 

werd vastgesteld. In Bijlage 2 is een uitgebreidere tabel opgenomen, waarin ook de gegevens per locatie zijn 

opgenomen. Het is goed te zien dat op vrijwel alle locaties de elementen die gebonden zijn aan resistente 

mineralen (K in kaliveldspaat en Ti in rutiel) of relatief langzaam uitspoelen (Al, Fe en Mn) gemiddeld zijn 

toegenomen. De elementen in de snel verwerende fracties (Mg in chrysotiel, Ca in kalk en Ca en Mg in 

dolomiet) zijn gemiddeld relatief afgenomen of gelijk gebleven. Let op dat ook bij gehalten die relatief gelijk 

zijn gebleven of zelfs toegenomen zijn toch sprake kan zijn van afbraak door verwering. Dit wordt goed 

geïllustreerd door de monsters van de locatie ‘heide’ waar MgO is toegenomen en desondanks veel 

magnesiumhoudende mineralen zijn afgebroken. Door het verdwijnen van de kalk nemen zowel Si als Mg 

relatief toe in het materiaal dat overblijft. De afbraak van de magnesiumhoudende mineralen is dan af te 

leiden uit de afname van de Mg/Si-ratio.  

 

Tabel 3 Resultaten van de chemische metingen die door Actlabs zijn uitgevoerd bij de nulmeting in 2015 en bij de 
bemonsteringen na 1, 3 en 5 jaar. LOI = loss on ignition (gloeiverlies). De gemiddelden zijn gebaseerd op alle 
onderzochte locaties. Bij elke locaties zijn hiervoor de metingen van de zakjes uit de bodemlaag met de hoogste 
verwering genomen 

        Locatie SiO2 MgO CaO Al2O3 Fe2O3 MnO K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 LOI 

 
 

% % % % % % % % % % % 

S
te

rk
s

t 
v

e
rw

e
e
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e
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a

g
 

Gemiddeld 2015 26,3 21,3 24,9 0,17 0,37 0,01 0,02 0,01 0,03 < 0,01 24,9 

Gemiddeld 2016 28,7 19,8 23,7 0,35 0,47 0,02 0,06 0,02 0,02 0,01 25,9 

Gemiddeld 2018 33,6 21,2 19,5 0,72 0,78 0,03 0,08 0,03 0,03 0,04 24,2 

Gemiddeld 2020 34,3 21,8 18,8 0,83 0,67 0,03 0,05 0,03 0,04 0,01 23,3 

 

5.3 Berekening mate van afbraak 

Afbraak van mineralen in een bodem kan langs twee wegen gemeten worden: 

1) Direct meten van het gewichtsverlies dat optreedt als het gevolg van het verdwijnen van mineralen. 

2) De relatieve verandering van de snel verwerende mineralen of elementen ten opzichte van de niet 

verwerende mineralen of elementen. 

Het direct meten van gewichtsverlies heeft twee grote nadelen. Ten eerste is het risico op verlies van 

mineralen bij het openen en schoonmaken van de monsterzakjes groot, zeker afgezet tegen de kleine 

hoeveelheid monster in de zakjes. Ten tweede is alleen een totaalverlies te meten. Er kan geen onderscheid 

gemaakt worden tussen verlies van calciet of chrysotiel. Om deze reden is alleen tijdens de laatste 

meetronde besloten om het gewichtsverlies van de monsters te meten. In deze ronde is het maximale verlies 

bereikt waardoor de meting relatief nauwkeurig is. 

De bepaling van mineraal verlies door het meten van een relatieve afname van een snel verwerende 

component ten opzichte van een stabiele component laat zich als volgt uitleggen. Als voorbeeld nemen we 

een pot met 50 blauwe en 50 rode knikkers. We weten dat de rode knikkers niet uit de pot kunnen 

verdwijnen, blauwe wel. Als we willen weten hoe veel blauwe knikkers uit de pot zijn verdwenen, kunnen we 

twee dingen doen: de pot wegen of de nieuwe verhouding van de knikkers in de pot bepalen en daarmee 

berekenen hoeveel blauwe knikkers er zijn verdwenen. Omdat in ons onderzoek in de eerste meetronden   

het wegen van kleine hoeveelheden materiaal te onnauwkeurig is, gebruiken we optie 2. In ons geval zijn de 

mobiele elementen Mg en Ca de blauwe knikkers en de niet mobiele elementen Si en Ti de rode knikkers. 
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De data in Tabel 4 laten een herberekende totaalanalyse zien van een mineraalmengsel waarin bepaalde 

elementen uitgeloogd zijn. Om het nettoverlies te kunnen bepalen, moeten de chemische analyses 

teruggerekend worden ten opzichte van een element waarvan aangenomen wordt dat dit niet toe- of 

afgenomen is. SiO2 is hiervoor het meest geschikt, omdat het een element is dat nauwelijks uitspoelt, 

voldoende aanwezig is voor een goede meting en daarnaast een stabiele concentratie in het 

uitgangsmateriaal heeft. De berekening met SiO2 als conservatief element is een conservatieve benadering 

van de hoeveelheid omgezette chrysotiel, omdat kiezelzuur (H4SiO4) enigszins mobiel is. In bijlage 3 is een 

uitgebreidere tabel opgenomen, waarin onder meer de afname van Si, Mg en Ca zijn opgenomen, op basis 

waarvan de berekeningen zijn uitgevoerd. 

 

Tabel 4 Berekening van de hoeveelheid chrysotiel die minimaal is verdwenen op basis van de afname van MgO en CaO 
t.o.v. SiO2. LOI = Loss on ignition (gloeiverlies) 

Locatie en bodemlaag in cm-mv Chrysotiel minimaal verdwenen 

  2020 2018 2016** 

Naaldbos 10 7% 8%  

Naaldbos 20 8%  4% 

Naaldbos 50 6%   

Halfverharding 10 25% 22%  

Halfverharding 20 17%  21% 

Halfverharding 50 25% 19% 17% 

Heide 10 21% 22% 15% 

Heide 20 20%  10% 

Heide 30 22%   

Jong loofbos 10 12%   

Jong loofbos 20 10% 13% 4% 

Jong loofbos 50 7%   

Grasland 10 10% 12% 8% 

Grasland 20 7%   

Grasland 50 7%   

Kleigrond 10 18% 24%  

Kleigrond 20 19%   

Kleigrond 50 22% 20%  

Eikenbos 10 21% 18%  

Eikenbos 20 15%  14% 

Eikenbos 50 13%  12% 
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6 MINERALOGISCHE ONDERBOUWING AFBRAAK 
CHRYSOTIEL 

Op vijf monsters van het asbestverweringsonderzoek zijn twee soorten mineralogische analyses uitgevoerd, 

daarnaast zijn twee oorspronkelijke monsters geanalyseerd om een goed vergelijk van de verwering te 

kunnen maken. De gebruikte technieken zijn XRD (röntgendiffractie) en QEMSCAN (Quantitative Evaluation 

of Minerals by Scanning Electron Microscopy). De monsters zijn geselecteerd op de grootste chemische 

verandering in de afgelopen 5 jaar (‘halfverharding’, ‘kleigrond’, ‘heide’ en ’eikenbos’) of op de kleinste 

chemische verandering (‘naaldbos’) t.o.v. het uitgangsmateriaal. 

Bij XRD wordt gebruik gemaakt van het feit dat kristallen een ruimtelijke ordening van hun atomen hebben. 

Deze ruimtelijke ordening zorgt er voor dat röntgenstraling die op de mineralen valt onder bepaalde hoeken 

gereflecteerd wordt. Ieder mineraal heeft een eigen, meestal unieke, set reflecties aan de hand waarvan een 

mineraal gedetecteerd kan worden. Bij verwering of chemische afbraak worden kationen uit de 

kristalstructuur verwijderd waardoor de reflecties zwakker worden en uiteindelijk geheel verdwijnen. 

QEMSCAN is een mineralogische analysetechniek gebaseerd op chemie. Op een slijpplaatje wordt een 

sample met een elektronenmicroscoop op elke vierkante micrometer chemisch geanalyseerd. De chemische 

data van het slijpplaatje worden vergeleken met een database van mineralen en aan de hand daarvan 

worden de gemeten fasen toegeschreven aan een mineraal dat chemisch overeenkomt met de meting. 

Omdat deze methode op chemie gebaseerd is, kan het voorkomen dat ook niet kristallijne stoffen als 

mineraal worden geclassificeerd. 

 

6.1 XRD 

De XRD-metingen van de meest en minst reactieve mineralen zijn gegeven in Tabel 5. De complete 

analyses staan in bijlage 4. In de tabel is goed te zien dat in de loop van de tijd sommige mineralen relatief 

zijn afgenomen, toegenomen of ongeveer gelijk gebleven. Welk mineraal is verdwenen of toegenomen is 

sterk afhankelijk van het soort bodem waar het monster in is begraven. Als je naar de absolute 

mineraalgehalten kijkt, lijkt de chrysotielasbest maar op één locatie afgebroken te worden en dat is bij 

‘halfverharding’. Dit komt doordat op andere locaties de hoeveelheid van andere mineralen in het 

bronmateriaal sterker is afgenomen waardoor chrysotiel relatief lijkt te zijn toegenomen. Van de overige 

mineralen is het absolute gehalte aan calciet in drie samples (‘kleigrond’, ‘heide’ en ‘eikenbos’) lager dan in 

het uitgangsmateriaal (blanco). Dolomiet is op de heide geheel verdwenen. 

 

Tabel 5 XRD-resultaten van uitgangsmateriaal (blanco) en een selectie van samples uit de onderzoeksobjecten 
 

Blanco  Halfverharding Kleigrond Heide Eikenbos Naaldbos  

  Onder Onder Top Top Top 

Kwarts % 4,0 6,0 8,4 10,0 8,3 4,2 

Chrysotiel % 21,4 17,3 34,6 41,2 26,3 21,3 

Calciet % 46,6 44,7 7,7 0,0 20,3 42,4 

Dolomiet % 8,0 6,3 9,8 0,0 8,1 7,4 

 

Als er net als bij de XRF-analyses voor silicium vanuit wordt gegaan dat er één mineraal onveranderlijk blijft, 

dan kunnen de gehalten omgerekend worden naar de absoluut resterende gehalten en worden vergeleken 

met de oorspronkelijke samenstelling. In dit geval is kwarts inert en kan gebruikt worden als 

referentiemineraal. De omgerekende waarden staan in Tabel 6. Op basis van deze waarden is beter te zien 

dat op vier locaties naast calciet en dolomiet ook een significante hoeveelheid chrysotiel is verdwenen. 
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Tabel 6 XRD-resultaten genormaliseerd op kwarts 
 

Blanco  Halfverharding Kleigrond Heide Eikenbos Naaldbos  

Kwarts % 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Chrysotiel % 21,4 11,4 16,3 16,3 12,5 20,0 

Calciet % 46,6 29,4 3,6 0,0 9,7 39,9 

Dolomiet % 8,0 4,1 4,6 0,0 3,9 7,0 

 

6.2 QEMSCAN 

Met de QEMSCAN zijn 25 verschillende mineraalfasen gedetecteerd. Om de data te kunnen vergelijken met 

de XRD-data zijn sommige mineralen samengevoegd (twee soorten chrysotiel en talk) en alle mineraalfasen 

onder de 1% en amorfe klei weggelaten. De complete tabel is weergegeven in bijlage 5. In onderstaande 

tabel is net als bij de XRD-metingen een overzicht gegeven van de meest en minst reactieve mineralen. 

 

Tabel 7 QEMSCAN-resultaten van het uitgangsmateriaal (blanco) en een selectie van samples uit de 
onderzoeksobjecten 

 
Blanco Halfverharding Kleigrond Heide Eikenbos Naaldbos 

  Onder Onder Top Top Top 

Kwarts % 4,9 5,4 8,1 9,5 8,4 4,9 

Chrysotiel % 26,8 20,7 43,5 49,8 30,1 27,5 

Calciet % 39,4 42,8 8,0 0,0 18,6 37,2 

Dolomiet % 10,9 10,0 8,3 0,0 8,1 10,1 

 

Ook in deze analyses is alleen het absolute gehalte aan chrysotiel in het monster van ‘halfverharding’ lager 

dan bij de blanco. En net als voor de XRD-analyses is van de overige mineralen het absolute gehalte aan 

calciet in drie monsters (‘kleigrond’, ‘heide’ en ’eikenbos’) lager dan in het uitgangsmateriaal (blanco) en is 

dolomiet alleen op de heide verdwenen. 
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Tabel 8 QEMSCAN-resultaten genormaliseerd op kwarts 

   
 

Halfverharding Kleigrond Heide Eikenbos Naaldbos 

  Onder Onder Top Top Top 

Kwarts % 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

Chrysotiel % 26,8 18,7 26,5 25,9 17,6 27,4 

Calciet % 39,4 38,9 4,9 0,0 10,8 37,1 

Dolomiet % 10,9 9,1 5,1 0,0 4,8 10,1 

 

Als de QEMSCAN-resultaten genormaliseerd worden op kwarts (Tabel 8) blijkt dat chrysotiel alleen voor de 

halfverharding en het eikenbos significant verdwenen is. Opvallend is dat talk in alle objecten toegenomen is 

en vooral in de objecten waar dolomiet verdwenen is. Bij ‘heide’ en ‘kleigrond’ is met XRD wel duidelijk te 

zien dat chrysotielmineralen verdwenen zijn, maar met QEMSCAN-techniek kan niet in alle gevallen een 

onderscheid gemaakt worden tussen chrysotiel en de afbraakproducten daarvan. Een vergelijking van de 

technieken en een uitgebreidere toelichting op de verschillen is weergegeven in bijlage 6. 

 

6.3 Verlies aan mineralen en chrysotielafbraak 

Bij voorgaande bemonsteringen werd een inschatting van de mate van afbraak gegeven op basis van 

chemische veranderingen in de vezels. De verhoudingen tussen magnesium en silicium dienden hierbij als 

basis om het verlies van chryostielvezels te berekenen. Naast deze wijze van berekening, is bij deze laatste 

monsterronde ook de afbraak van chrysotiel bepaald middels mineralogische XRD-analyses en op basis van 

de QEMSCAN-methode, waarbij een groot oppervlak wordt gescand en gekoppeld aan chemische data van 

mineralen om kwantitatief vast te stellen welke elementen aanwezig zijn. Bij alle methoden werd een 

significante afbraak vastgesteld. 

De asbestmonsters die werden onderzocht, bevatten naast chrysotielvezels ook andere mineralen. Voor de 

verschillende analysemethoden is weergegeven hoeveel procent van de mineralen in het mengsel in totaal 

zijn verdwenen (Figuur 3) en hoeveel procent van de belangrijkste magnesiumhoudende mineralen en in het 

bijzonder chrysotiel is afgebroken (Figuur 4). 
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Figuur 3 Het totale verlies aan mineralen in de monsterzakjes in de verschillende bodemmilieus, gebaseerd op weging 
van het monster, chemisch op basis van XRF en mineralogisch op basis van XRD en QEMSCAN. De getallen boven de 
staven geven de hoeveelheid verdwenen mineralen weer in gewicht% 

 

 

Figuur 4 Het procentuele verlies van de som van dolomiet en chrysotiel  en het verlies aan chrysotiel alleen in de 

verschillende bodemmilieus, vastgesteld aan de hand van chemie op basis van XRF en mineralogisch op basis van XRD 
en QEMSCAN  
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Opvallend is dat op de meeste locaties meer dolomiet dan chrysotiel wordt afgebroken. Om deze reden is 

het procentuele verlies van de som van deze twee mineralen vergeleken met de uitgangssamenstelling 

hoger dan dat van chrysotiel alleen. Alleen op locatie ‘halfverharding’ is relatief en absoluut meer chrysotiel 

verdwenen dan dolomiet waardoor het verliespercentage van die twee mineralen samen lager uitkomt dan 

die van chrysotiel alleen. Locatie 'halfverharding’ had de hoogste pH van alle locaties in combinatie met de 

laagste magnesiumverzadiging. De hoge pH zorgde ervoor dat het magnesiumcarbonaat stabiel bleef terwijl 

de lage Mg-verzadiging de afbraak van chrysotiel stimuleerde. Op locatie 'kleigrond’ vond ondanks de licht 

alkalische pH toch grote afbraak van de carbonaten plaats. De calciet verdween voor 87% en de dolomiet 

voor 53%. Dit is mogelijk het gevolg van de uitwisseling van kalium en natrium ionen van de klei voor het 

calcium en magnesium van de calciet en dolomiet waarna K2CO3 en Na2CO3 uitspoelen (Perkins 2003). De 

afbraak van mineralen is op basis van de XRD-data groter dan ingeschat zou worden op basis van XRF en 

QEMSCAN. Dit heeft met de mate van kristalliniteit te maken (zie bijlage 6). De vraag is of een monster niet 

meer als asbest beschouwd moet worden wanneer de kristalstructuur van het monster is uiteengevallen, of 

pas wanneer ook de verhoudingen tussen de chemische elementen in het materiaal is veranderd. Voor een 

schatting van de mate van afbraak hanteren we daarom de QEMSCAN- en XRF-data als ondergrens voor 

de mate van afbraak en uit de XRD-gegevens leiden we de bovengrens af. Op basis hiervan is het 

onderstaande overzicht samengesteld. 

 

Tabel 9 Overzicht van de minimale afbraak berekend op basis van de chemische samenstelling (QEMSCAN) van 
monsters en de maximale afbraak op basis van mineralogische XRD-analyses 

 Chrysotielafbraak minimaal (%) Chrysotielafbraak maximaal (%) 

Halfverharding 31 47 

Kleigrond 2 24 

Heide 6 24 

Eikenbos 35 42 

Naaldbos 0 6 

Grasland Geen XRD of QEMSCAN uitgevoerd 

Jong loofbos Geen XRD of QEMSCAN uitgevoerd 
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7 BODEMPARAMETERS DIE MOGELIJK EEN ROL 
SPELEN BIJ DE VERWERINGSSNELHEID 

7.1 Uitgevoerde analyses 

Op alle locaties is voor elke horizont afzonderlijk een analyse van de bodemeigenschappen gemaakt. Hierbij 

zijn de volgende analyses uitgevoerd. 

Crop Diagnostics Package van Actlabs Agriculture: 

• pH-KCl, CEC en basenverzadiging. 

• Organische stof. 

• Uitwisselbaar P, K, Ca, Mg, Na, S, Zn, Mn, B, Cu, en Fe. 

• Ammonium en nitraat. 

 

Biologische analyses middels Bodeminzicht 2.0 van het consortium SoilMania, de Biogeoloog, RobaLab en 

Brightlabs: 

• Zuurstofcondities en pH 

• Activiteit van saprofitische en symbiotische micro-organismen 

• 20 (sporen)elementen: 

o actuele beschikbaarheid; 

o vrijkomend door activiteit van saprofitische micro-organismen; 

o vrijkomend door activiteit van symbiotische rhizosfeerorganismen. 

 

7.2 Twee verschillende milieus 

Het eerste dat opvalt, is dat de locaties ‘kleigrond’ en ‘halfverharding’ niet alleen verschillen van de overige 

locaties wat betreft de pH, maar dat het chemisch en bodemkundig gezien heel andere milieus zijn. Om de 

variatie tussen de verschillende locaties inzichtelijk te maken, zijn allereerst een aantal PCA-analyses 

uitgevoerd (Bijlage 1). Met deze statistische techniek wordt de variatie in de gegevens samengevat en wordt 

de samenhang tussen de variabelen zichtbaar gemaakt. De variabelen wijzen in de richting van de plots 

waarop de variabele hoog scoort en variabelen die in dezelfde richting wijzen correleren met elkaar. 

Samengevat zien we in deze analyses de volgende kenmerken voor enerzijds de zure milieus (‘bos’ en 

‘heide’) en anderzijds de basische milieus (‘halfverharding’ en ‘kleigrond’). 

 

Zure milieus 

• Normale EC voor het bodemtype, lager dan basische milieus. 

• Hoge redox. 

• Met diepte afnemende magnesiumbezetting. 

• Hoge H+- en Al3+-bezetting. 

• Hoog gehalte organische stof en hoge ammoniumconcentraties (m.n. toplaag). 

• Veel ijzer (m.n. toplaag). 

• Meer chrysotielafbraak bij lagere Ca:Mg-ratio’s. 

• Activiteit van saprofitische organismen maakt magnesium vrij en correleert sterk met afbraak. 

 

Basische milieus 

• Verhoogde EC. 

• Normale tot iets verlaagde redox. 

• Hoge Ca-bezetting. 

• Veel zwavel. 

• Veel sporenelementen. 
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• Zowel sporenelementen als zwavel zijn niet gecorreleerd met organische stof. 

• Met diepte toenemende magnesiumbezetting. 

• Hoge Ca:Mg- en K:Mg-ratio’s. 

 

7.2.1 Verschillende afbraakmechanismen 

Zoals in voorgaande rapportages werd beschreven, zijn de locaties ‘kleigrond’ en ‘halfverharding’ wat betreft 

bodemmilieu afwijkend van de overige locaties. Voor chemische en mineralogische reacties belangrijke 

parameters als pH en Ca zijn van een andere ordegrootte (zie als voorbeeld Figuur 5 met de data van de 

laatste monsterronde). Dit is niet geheel onverwacht gezien de geheel andere mineralogie en chemie van de 

bodem bij deze twee locaties ten opzichte van de overige zandlocaties. Omdat de mineralogie en chemie zo 

sterk afwijken, is het zeer waarschijnlijk dat dit de invloed van de andere parameters op de afbraak van de 

chrysotiel overschaduwt. Om deze reden worden deze locaties deels apart benaderd.  

De parameters welke een relatie vertonen met de mate van afbraak zijn in de figuren 4 t/m 7 uitgezet tegen 

de Mg/Si-verhouding als maat voor de mate van verwering en worden in de volgende paragrafen per 

parameter besproken. 

 

7.3 Toetsing hypothesen uit voorgaande jaren 

Hoge verweringssnelheden zijn aangetoond in zowel zure als basische bodemmilieus. Vanaf de eerste 

monsterronde leken de resultaten erop te wijzen dat, naast de zuurgraad, de chemische speciatie in het 

bodemmilieu en de ammoniumconcentratie (NH4
+) een rol spelen bij de snelheid waarmee chrysotiel wordt 

omgezet. Na de bemonsteringen in 2016 en 2018 was het volgende beeld ontstaan: 

• Bij lage pH lijkt de zuurgraad zelf een drijvende kracht (‘heide’, ’eikenbos’). 

• De verwering hangt samen met hoge ammoniumconcentraties. Het toevoegen van een alkalisch medium 

(chrysotiel en kalk) zorgt ervoor dat de omzetting van ammonium op gang komt of wordt versneld, waarbij 

zuur vrijkomt dat met de aanwezige mineralen kan reageren (Dorland et al. 2004). 

• Bij een hoger gehalte organische stof gaat de afbraak in deze milieus sneller. Dit lijkt gerelateerd te zijn 

aan de grotere kationenuitwisselingscapaciteit waardoor een grotere buffer zuur aanwezig is. Ook andere 

bodemparameters die samenhangen met een hoog gehalte organische stof, zoals de concentraties van 

verschillende (sporen)elementen, correleren duidelijk met de mate van afbraak in de zure milieus.  

• Wanneer zowel pH laag is als organische stof hoog, maar de verwering toch gering is (locaties ‘naaldbos’ 

en ‘jong loofbos’), dan blijkt dit samen te gaan met hoge fosfaatgehalten en lage verweringssnelheid van 

calcium. Dit duidt erop dat voormalige landbouwactiviteiten (bekalken en bemesten) mogelijk een -

langdurig - remmend effect hebben op de potentie om chrysotielmineralen in de bodem te verweren. 

 

7.3.1 Zuurgraad 

Net als in voorgaande jaren laat de gehele dataset geen correlatie zien tussen zuurgraad (pH) en verwering 

(zie Figuur 5). Het gegeven dat de zuurgraad van de bodem laag of hoog is, kan op zichzelf dus niet als 

voorspeller van de afbraaksnelheid van chrysotiel dienen. Het is bijvoorbeeld opvallend dat op de locaties 

‘naaldbos’ en ‘jong loofbos’ ondanks de lage pH nauwelijks afbraak van chrysotiel heeft plaatsgevonden. Dit 

geeft aan dat er niet uitsluitend sprake is van oplossing door de inwerking van zuren, maar dat er andere, 

mogelijk biologische, factoren dominant zijn.  

Als de data per locatie bekeken worden, dan lijkt er voor de drie bosgebieden en locatie ‘kleigrond’ een 

correlatie tussen pH en de mate van verwering te zijn. Tijdens de vorige monsterronde was er nog geen 

sprake van een correlatie voor ’jong loofbos’ en ‘naaldbos’, terwijl ‘heide’ en ‘grasland’ toen wel een 

correlatie lieten zien. Het is logisch dat er op locatie ‘heide’ bij de laatste bemonstering nauwelijks sprake is 

van een correlatie, omdat op die locatie op alle diepten de magnesiumhoudende carbonaten verdwenen zijn, 

waardoor deze niet meer voor verschillende magnesiumconcentraties kunnen zorgen. Daarnaast is de 

chrysotiel kristallografisch (XRD) wel afgenomen maar chemisch vrijwel onveranderd (QEMSCAN), 

waardoor het verschil in de mate van afbraak niet in de chemie zichtbaar is, zoals op de andere locaties wel 

het geval is. Op locatie ‘grasland’ had, in tegenstelling tot vorige jaren, de toplaag een hogere pH dan de 

diepere lagen.  
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Figuur 5 Mate van verwering van de monsters uitgezet tegen de zuurgraad van de bodem voor de verschillende locaties. 
De lijnen geven de correlaties weer die er binnen een aantal bodemmilieus zijn tussen pH en de mate van verwering.  Per 
diepte is een gemiddelde waarde weergegeven. De getallen naast de markeringen geven de diepte weer 

  

7.3.2 Ammonium  

Het uitwisselbaar ammonium (NH4
+) laat op de meeste locaties, met uitzondering van ‘heide’ en 

‘halfverharding’, een correlatie zien met de verwering van chrysotiel (Figuur 6). Een correlatie met 

ammonium is eerder waargenomen, maar bij voorgaande bemonsteringen was deze correlatie met name 

aanwezig bij ’eikenbos’ en ‘heide’ en op andere locaties niet duidelijk zichtbaar. Een opvallend verschil met 

voorgaande jaren is dat bij deze bemonstering de absolute ammoniumconcentraties een stuk lager liggen 

dan in voorgaande jaren. Toen werden op de meeste locaties concentraties van 20 tot 40 ppm gemeten en 

waren maximale concentraties in ‘heide’ en ’eikenbos’ meer dan 80 ppm. Hoewel het toevoegen van een 

alkalisch medium (chrysotiel en kalk) ervoor zorgt dat de omzetting van ammonium op gang komt of versneld 

wordt, waarbij twee protonen zuur vrijkomen die reageren met de chrysotielvezels, lijkt de aanwezigheid van 

hoge concentraties ammonium niet een primaire factor te zijn die bepalend is of er significante 

hoeveelheden chrysotiel kunnen worden afgebroken.  
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Figuur 6 Mate van afbraak van magnesiumhoudende mineralen uitgezet tegen de ammoniumconcentratie in de bodem 
voor de verschillende locaties. Per diepte is een gemiddelde waarde weergegeven. De getallen naast de markeringen 
geven de diepte weer 

 

7.3.3 Organische stof 

Net als het uitwisselbaar NH4
+-gehalte laat het gehalte organische stof een correlatie zien met verwering van 

chrysotiel (Figuur 7). De correlatie was ook bij voorgaande bemonsteringen aanwezig, maar toen was dit 

alleen goed zichtbaar bij de locaties ‘heide’ en ’eikenbos’. Bij de locatie ‘heide’ is de relatie nu juist niet 

zichtbaar. Dit komt doordat de verwering van magnesiumhoudende mineralen in diepere bodemlagen op 

deze locatie is toegenomen tot nagenoeg hetzelfde niveau als in de toplaag. 
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Figuur 7 Mate van afbraak van magnesiumhoudende mineralen uitgezet tegen het gehalte organische stof in de bodem 
voor de verschillende locaties. Per diepte is een gemiddelde waarde weergegeven. De getallen naast de markeringen 
geven de diepte weer 

 

7.4 Aanvullende informatie o.b.v. nieuwe analyses 

7.4.1 Activiteit van micro-organismen 

Bij de bodemanalyses werden incubaties uitgevoerd, waarbij de volgende microbiële bodemprocessen zijn 

onderzocht: 

• Mineralisatie van organisch materiaal. Aan de bodem wordt voortdurend nieuw organisch materiaal 

toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan bladresten, takken, afgestorven wortels en dode (micro)-

organismen. Deze materialen bevatten belangrijke (sporen)elementen, maar het organische materiaal 

moet eerst worden omgezet in een vorm die planten kunnen opnemen. Hierbij spelen verschillende 

organismen een rol die hun energie met name halen uit de organische stoffen die verteerd worden. 

• Daarnaast leven er in de wortelzone van planten en bomen micro-organisme die een symbiotische 
relatie vormen met de plant. Symbiotisch betekent dat het een ruilrelatie is, waarbij beide organismen 

voordeel hebben. Bomen en andere planten maken energie door fotosynthese, welke ze opslaan in de 
vorm van suikers. Deze suikers delen ze via de wortels met het bodemleven. In ruil voor deze energie 

gaan de micro-organismen aan het werk om voedingsstoffen uit de bodem vrij te maken voor de planten. 
Hierdoor komen voedingsstoffen beschikbaar die verder van de wortel af liggen of voor een plant zelf 
moeilijk te mobiliseren zijn.  
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Figuur 8 Mate van afbraak in relatie tot biologische activiteit die in de bodems van de onderzoekslocaties werd 
vastgesteld. De activiteit van micro-organismen is weergegeven als het percentage van de beschikbare zuurstof die 
tijdens de incubatie is verbruikt. Boven: activiteit van micro-organismen die organisch materiaal omzetten. De lijn geeft 
de correlatie weer tussen de activiteit en verwering (exclusief de halfverharding). Onder: activiteit van micro-organismen 
die een symbiotische relatie vormen met planten of bomen 
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In Figuur 8 is weergegeven hoe groot de activiteit is van de micro-organismen die organisch materiaal 

recyclen en van de symbiotische micro-organismen die voedingsstoffen kunnen leveren aan planten in ruil 

voor suikers die ze via de wortels ontvangen. Uit de incubaties van de symbiotische micro-organismen blijkt 

dat er een grote spreiding is in de mate van de activiteit. Er lijkt geen eenduidig verband te bestaan tussen 

de activiteit van deze groepen micro-organismen en de mate van afbraak van chrysotiel. In de bodems met 

de laagste activiteit van symbionten, ‘naaldbos’ en ‘jong loofbos’, is deze groep organismen vrijwel afwezig. 

De bodems met de hoogste activiteit van deze groep micro-organismen (‘kleigrond’ en ‘halfverharding’) 

hebben wel de hoogste afbraak. Echter, ook bij het grasland op zandgrond is de activiteit van deze groep 

micro-organismen hoog, terwijl de afbraak van chrysotiel er achterblijft. Aan de nadere kant kennen 

‘eikenbos’ en ‘heide’ weinig activiteit van de symbiotische organismen, maar op deze locaties gaat de 

afbraak wel snel. 

Bij de groep organismen die organisch materiaal mineraliseren, wordt wel een duidelijk verband vastgesteld 

met afbraak van chrysotiel. Een uitzondering vormt ‘halfverharding’: hier is de afbraak van chrysotiel hoog, 

maar is er nauwelijks activiteit van heterotrofe organismen. In dit milieu zijn blijkbaar andere processen 

dominant. Bij de overige locaties is echter wel een relatie te zien tussen de mate van activiteit en de snelheid 

waarmee asbest wordt afgebroken. De hogere snelheid van omzetting van asbest houdt mogelijk verband 

met het vermogen van deze organismen om magnesium te mobiliseren (zie de volgende paragraaf). 

 

7.4.2 Verhoudingen magnesium en calcium 

Bij voorgaande monsterrondes was te zien dat uitwisselbaar calcium voor de gehele dataset een zwakke 

correlatie toont met de afbraak van chrysotiel. Net als bij de zuurgraad was de correlatie binnen drie van de 

afzonderlijke locaties (‘heide’, ‘grasland’ en ’eikenbos’) sterk. Dit jaar waren meer verschillende metingen 

beschikbaar en kon dit uitgebreider onderzocht worden. Het in bodemvocht oplosbare deel en de elementen 

die door verschillende groepen micro-organismen (par. 7.4.1) beschikbaar worden gemaakt, zijn gegeven in 

Figuur 9.  

 

Figuur 9 Mg:Ca-ratio’s op verschillende plaatsen in het bodemecosysteem (in bodemvocht, door micro-organismen 

vrijgemaakt uit organische stof, door symbiotische micro-organismen in de wortelzone vrijgemaakt, plantbeschikbaar1 en 
uitwisselbaar). Op de horizontale as staan de onderzoekslocaties gegroepeerd op basis van alkaliniteit van het milieu en 
binnen deze groepen gesorteerd op mate van magnesiumverlies 

 

 

1 Onder plantbeschikbaar wordt verstaan: de elementen die zijn opgelost in bodemvocht + elementen vrijgemaakt uit organische stof + 

elementen vrijgemaakt door symbionten. 

Zure milieus Basische milieus 
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Uit de data bleek dat zowel calcium- als magnesiumconcentraties op de zandgronden zeer laag zijn, en dat 

de ratio’s van magnesium tot calcium in alle geanalyseerde bronnen een duidelijke correlatie hebben met de 

mate van afbraak. De Mg-Ca-ratio’s in de zure zandgronden tonen een goede correlatie met de mate van 

afbraak van chrysotiel. Opvallend is dat de micro-organismen bij de locaties waar afbraak hoger is in staat 

zijn relatief veel magnesium uit de bodem te mobiliseren (Figuur 10). De micro-organismen die organisch 

materiaal recyclen spelen hierbij de grootste rol. De correlatie van de afbraak met de Mg:Ca-verhoudingen 

bij deze groep micro-organismen is erg sterk met R2 = 0,97. Deze micro-organismen lijken dus goed in staat 

te zijn relatief veel magnesium te mobiliseren. Ook voor Mg:Ca-verhoudingen uit andere bronnen zijn de 

correlaties met afbraak van chrysotiel vrij sterk (zie Bijlage 7). Ook de symbiotische micro-organismen lijken 

bij te dragen aan preferent magnesium vrijmaken ten opzichte van kalk (R2 = 0,60). De Mg:Ca-ratio’s in de 

pool van elementen die deze twee groepen micro-organismen vrijmaken zijn gemiddeld 0,57 respectievelijk 

0,43 ten opzichte van  gemiddeld 0,26 in de uitwisselbare voorraad elementen. Of de verhoudingen van 

calcium en magnesium ook een rol spelen bij de alkalische bodems is niet vast te stellen omdat er slechts 

twee locaties beschikbaar zijn. Ook daar zien we echter wel dat door micro-organismen vrijgemaakte 

elementen aanzienlijk hogere Mg:Ca-ratio’s hebben (circa 0,06) dan de verhoudingen die we zien bij de 

uitwisselbare elementen (circa 0,02). Wellicht wordt ook in deze milieus preferent magnesium vrijgemaakt uit 

de schaarse bronnen die daar ter beschikking staan. 

 

Figuur 10 Ca:Mg-verhoudingen bij elementen geleverd door micro-organismen die zich voeden met organische stof en 
symbiotische micro-organismen in de wortelzone 
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8 DISCUSSIE 

De afbraak van chrysotiel is op veel plaatsen hoger en duidelijker dan bij aanvang van het onderzoek werd 

verwacht. Zowel de metingen met de Niton XRF, de chemische laboratoriummetingen, de mineralogische 

XRD-analyse en de QEMSCAN-methode laten een duidelijke afbraak zien. Op basis van chemische 

analyses is de afbraak van chrysotiel in 5 jaar tijd tot 35% en tot 47% op basis van mineralogie. De afbraak 

vindt in de eerste 3 jaren vooral plaats in de bovenste bodemlaag van de locaties ‘heide’ en ’eikenbos’, op 

50 cm diepte in ‘halfverharding’ en in de gehele bovenste 50 cm van ‘kleigrond’. Bij de laatste bemonstering, 

na 5 jaar, is de verwering van het asbest ook op andere dieptes in de bodem goed op gang gekomen.  

Bij ‘kleigrond’ en ‘heide’ blijkt uit XRF-profielen dat de meeste verwering in het eerste jaar heeft 

plaatsgevonden. Bij locaties ’eikenbos’, ‘grasland’ en ‘jong loofbos’ gaat de verwering echter nog steeds 

door en lijkt nu te versnellen. Bij ‘halfverharding’ is de verwering over het hele profiel tot aan het derde jaar 

doorgegaan, maar lijkt daarna aanmerkelijk te vertragen. 

Locaties ’eikenbos’ en ‘heide’ laten een beeld zien dat veelvuldig wordt waargenomen bij de verwering van 

natuurlijke bodems (data BodemBergsma). De verwering is in natuurgebieden doorgaans intensiever in de 

bovenste 10 cm waar het gehalte organische stof hoger is en de pH lager. Op kleinere schaal is dit ook 

waarneembaar op locatie ‘grasland’ dat wel een lager gehalte organische stof heeft. Dit laat zich verklaren 

doordat een hoog percentage organische stof doorgaans ook een hoge kationenuitwisselingscapaciteit 

(CEC) betekent en daarmee ook de mogelijkheid om meer zuur vast te houden dat langer in contact blijft 

met de mineralen in de bovenlaag. Toch lijken pH en organische stof geen onafhankelijke parameters die de 

verwering bepalen. Hoewel locatie ‘heide’ minder zuur is dan ’eikenbos’, vindt er toch vrijwel evenveel 

afbraak van magnesiumhoudende mineralen plaats en zelfs meer afbraak van calciet.  

Veel minder afbraak heeft plaatsgevonden op de locaties ‘naaldbos’ en ‘jong loofbos’. Deze locaties laten 

voor de meeste parameters die samenhangen met gehalten organische stof en zuurgraad (CEC, koper, zink, 

mangaan, zwavel, magnesium, calcium) ook geen met ‘heide’ en ’eikenbos’ vergelijkbare correlatie zien met 

de afbraak van chrysotiel. Vooral voor ‘naaldbos’ is dit opvallend omdat de locatie zuurder is dan de andere 

locaties en ook een hoger gehalte organisch stof heeft. Afgaande op de waarnemingen op ‘heide’ en 

’eikenbos’ zou hier ook significante afbraak verwacht worden. Historisch onderzoek wees uit dat we hier met 

(kortstondig) voormalige landbouwgrond te doen hebben. Dit zou een verklaring kunnen zijn, omdat 

overgang van natuurlijke grond naar landbouw een ingrijpende en meestal langdurige invloed heeft op het 

bodemleven. 

In de rapportage van 2018 werd al benoemd dat een biologische component waarschijnlijk een rol speelt. 

Het is bekend uit de literatuur over verwering van silicaatgesteenten, dat mineralen enkele ordegrootten 

sneller worden afgebroken wanneer microleven aanwezig is dat de mineralen gebruikt als nutriëntbron. Bij 

de laatste monsterronde is daarom ook de activiteit onderzocht van micro-organismen die organisch 

materiaal afbreken en micro-organismen die een symbiose met de plantenwortel vormen. Daarnaast is 

bepaald welke elementen deze micro-organismen mobiliseren. Het blijkt dat met name de activiteit van de 

groep afbrekers goed correleert met de mate van afbraak van chrysotiel die is vastgesteld. Daarnaast bleken 

beide groepen micro-organismen preferent magnesium vrij te maken ten opzichte van andere basische 

kationen. Daarmee zouden ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de afbraak van chrysotiel. 

 

Analysemethoden 

Het is goed te wijzen op de verschillen tussen het laboratoriumonderzoek dat wordt gedaan bij 'gangbaar’ 

onderzoek en de laboratoriumtechnieken die in dit onderzoek zijn gebruikt. Deze verschillen verklaren 

waarom 'gangbaar’ asbestonderzoek niet geschikt is om afbraak vast te stellen.  

‘Gangbaar’ asbestonderzoek rust grotendeels op microscopie. Bij de eerste verkenning wordt stereo 

lichtmicroscopie gebruikt, waarmee meestal een goede inschatting wordt verkregen van de aanwezigheid 

van asbest aan de hand van vorm, splijting en kleur van de vezel. In deze fase wordt ook de concentratie 

geschat. Dit is zowel in grondmonsters als in vaste asbesthoudende materialen de fase waarin de grootste 

foutenmarge ontstaat. In de eerste plaats omdat het ‘op het oog’ gebeurt, maar ook omdat het asbest vaak 

niet homogeen in het monster verdeeld is. Vervolgens wordt uit de gevonden vezels een selectie gemaakt 

voor een laatste controle met een polarisatiemicroscoop met contrastvloeistof. Deze microscoop heeft een 

draaibare objecttafel. Kristallijne vezels kunnen hiermee onderscheiden worden van niet-kristallijne doordat 

ze, in tegenstelling tot de niet-kristallijne vezels bij een draaiing van 90° uitdoven. Met deze methoden kan 

dus kwalitatief worden vastgesteld of asbest in een monster voorkomt, maar kwantificeren is nauwelijks 
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mogelijk. De foutenmarge is veel te groot om bijvoorbeeld nauwkeurig afbraak van de vezels in de loop van 

de tijd te kunnen vaststellen. Daarnaast wordt ook geen informatie verkregen over de integriteit van de 

asbestvezels. Met de microscoop is niet vast te stellen of en in hoeverre asbestvezels omgezet zijn en het is 

zeer waarschijnlijk dat voor de identificatie van vezels doorgaans de meest gave en herkenbare vezels 

worden gebruikt. Methodes die hiervoor wel geschikt zijn, zijn QEMSCAN en XRD. QEMSCAN is gebaseerd 

op chemie en zal een mineraal dat door verwering chemisch omgezet is niet meer als het oorspronkelijke 

mineraal herkennen. Ook XRD zal door een toename van fouten in de kristalstructuur een steeds zwakkere 

identificatiepiek van het desbetreffende mineraal waarnemen. Doordat beide analysemethoden een andere 

parameter meten kan het wel zijn dat ze tot verschillende uitkomsten leiden. Dit verschil wordt verder 

uitgelegd in bijlage 4. Het nadeel van deze analysetechnieken is echter dat ze een detectielimiet hebben van 

0,1 - 0,01% waardoor ze niet geschikt zijn voor metingen van met asbest vervuilde bodems. Om deze reden 

is het hier gerapporteerde onderzoek uitgevoerd met mineraalconcentraten waarin zeer veel asbest zit. 

 

Vertaling naar de praktijk 

In dit onderzoek is met experimenten vastgesteld dat afbraak van asbest in de bodem plaatsvindt. Van 

belang is vast te stellen in hoeverre de meetresultaten geëxtrapoleerd kunnen worden naar situaties zoals 

die zich in de praktijk voordoen. De bodems waarin de experimenten zijn uitgevoerd, zijn niet 

gemanipuleerd. De wijze waarop het asbest in de experimenten is ´toegediend´, is echter kunstmatig in die 

zin dat gewerkt is met asbestconcentraten in zakjes die water en microbiologie doorlaten. Op vier locaties 

lijkt de afbraak van magnesiumhoudende mineralen (deels) gestopt. Op locaties ‘klei’ en ‘halfverharding’ op 

alle diepten, voor locaties ‘heide’ en ‘eikenbos’ in de toplaag. Een mogelijke verklaring voor deze afname is 

dat de inhoud van de zakjes een biologisch of chemisch evenwicht heeft bereikt met de directe omgeving 

rond het zakje, wat er uit zou kunnen bestaan dat er door de toename van magnesium in de directe 

omgeving geen noodzaak meer is om nog magnesium uit het zakje zelf vrij te maken. Deze situatie zal zich 

niet voordoen bij een vervuiling met vrije chrysotielvezels in een natuurlijke situatie. De concentratie aan 

vezels zal doorgaans veel lager zijn en oververzadiging van magnesium is daardoor in de praktijk niet 

waarschijnlijk. Een andere vraag is of en hoe snel de afbraak van chrysotielvezels zal verlopen als we te 

maken hebben met asbestcement, dus vezels omgeven door een cementmatrix. Het onderzoek kan hier 

geen uitspraak over doen. Wel mogen we, gezien de resultaten van dit onderzoek, verwachten dat vezels 

die uit de cementmatrix steken of geheel uit de matrix zijn vrijgekomen aan afbraak onderhevig zullen zijn, 

ondanks het alkalische milieu dat bestaat in de directe omgeving van het asbestcement.  
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9 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

9.1 Conclusie 

Er is in het onderzoek een duidelijk hogere mate van afbraak waargenomen dan op voorhand werd verwacht 

op basis van literatuurstudie. Hoe hoog de afbraak is, hangt af van de wijze waarop afbraak wordt 

gedefinieerd. De meest passende en mineralogisch correcte benadering (en vanuit de toxicologie van 

chrysotiel waarschijnlijk ook het meest relevant) zou zijn om de resultaten van XRD-analyses te hanteren 

waarbij de chrysotielconcentratie wordt bepaald op basis van de kristalstructuur. Op basis van deze 

analyses is op 4 van de locaties 20% of meer van de chrysotielvezels afgebroken en op twee locaties zelfs 

meer dan 40%. Zou er worden gekozen voor een benadering op basis van chemische samenstelling van het 

materiaal, dan zou er op de locaties ’eikenbos’ en ‘halfverharding’ altijd nog een afbraak van meer dan 30% 

zijn geweest en een geringe afbraak op de locaties ‘heide’ en ‘kleigrond’. Zeer opvallend is ook de afbraak 

van asbest op de locaties ‘kleigrond’ en ‘halfverharding’. In deze milieus met een hoge pH werd geen 

afbraak verwacht. Hieronder staat het overzicht van de afbraak die na 5 jaar minimaal heeft plaatsgevonden 

(o.b.v. chemie) en maximaal (o.b.v. mineralogie). 

 

Tabel 10 Hoeveelheid chrysotiel in gewichtspercentages die na 3 jaar in de bodem is afgebroken 

Bodemmilieu Chrysotiel verdwenen na 5 jaar 

 Minimaal  Maximaal 

Eikenbos op zandgrond 35%   42% 

Jong loofbos op zandgrond Geen XRD of QEMSCAN uitgevoerd 

Naaldbos op zandgrond 0%   6% 

Grasland op zandgrond Geen XRD of QEMSCAN uitgevoerd 

Heide 6%   24% 

Halfverharding 31%   47% 

Kleigrond 2%   24% 

 

De snelheid van de asbestverwering is meer locatiegebonden dan afhankelijk van de diepte in het 

bodemprofiel. Bij ‘heide’, ’eikenbos’, ‘kleigrond’ en ‘halfverharding’ wordt de sterkste verwering vastgesteld. 

Ten opzichte van twee jaar geleden is de verwering van chrysotiel in ieder geval bij ‘eikenbos’, ‘grasland’ en 

‘loofbos’ verder voortgeschreden. Bij het jonge loofbos startte de verwering relatief langzaam ten opzichte 

van de andere locaties, maar de verwering lijkt daar nu te versnellen. 

Verhoogde verwering is dus zowel aangetroffen bij lage als bij hoge pH. Na de eerste bemonstering leken de 

resultaten erop te wijzen dat naast de zuurgraad en de chemische speciatie in het bodemmilieu, de 

ammoniumconcentratie (NH4
+) en in mindere mate de redoxpotentiaal een rol spelen bij de snelheid 

waarmee chrysotiel in het bodemmilieu wordt omgezet. Als alle analyses van de afgelopen jaren in 

beschouwing worden genomen, ontstaat het volgende beeld: 

• Bij lage pH lijkt de zuurgraad zelf een drijvende kracht (‘heide’, ’eikenbos’). 

• De verweringsnelheid neemt toe met hogere ammoniumconcentraties. De omzetting van ammonium 

komt op gang door de aanwezigheid een alkalisch medium, zoals chrysotiel (en kalk). Als het hierbij 

vrijkomende zuur reageert met de chrysotielvezels, breken deze af.  

• Bij een hoger gehalte organische stof gaat de afbraak in de ‘zure’ bodems sneller. Dit lijkt gerelateerd te 

zijn aan de grotere kationenuitwisselingscapaciteit waardoor een grotere buffer zuur aanwezig is. Ook 

andere bodemparameters die samenhangen met een hoog gehalte organische stof, zoals de 

concentraties van verschillende (sporen)elementen, correleren duidelijk met de mate van afbraak in de 

zure milieus. 
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• Wanneer zowel pH laag is als organische stof hoog, maar de verwering toch gering is (locaties 

naaldbos en jong loofbos), dan blijkt dit samen te gaan met hoge fosfaatgehalten en lage 

verweringssnelheid van calcium. Dit duidt erop dat voormalige landbouwactiviteiten (bekalken en 

bemesten) mogelijk een -langdurig - remmend effect hebben op de potentie om chrysotielmineralen in 

de bodem te verweren. 

• De relatie die eerder werd gezien met redoxpotentiaal lijkt niet werkelijk aanwezig te zijn in de zure 

milieus. 

• Activiteit van micro-organismen, met name van afbrekers van organisch materiaal, welke goed blijken te 

zijn in het mobiliseren van magnesium uit de bodem, lijkt een belangrijke bijdrage te leveren aan de 

afbraak van chrysotiel en andere magnesiumhoudende mineralen. 

 

9.2 Aanbevelingen 

In het beschreven onderzoek is aangetoond dat onder bepaalde omstandigheden in relatief korte tijd een 

aanzienlijke afbraak van chrysotiel kan optreden. Er bestaat een globaal inzicht in de relevante 

bodemparameters en processen. Deze kennis biedt perspectief voor de aanpak van bodemverontreiniging 

met asbest. Voor verontreinigingen met vrij in de bodem voorkomende asbestvezels waar sanering 

meerdere jaren mag duren, kan een oplossing binnen handbereik zijn. Het perspectief zou aanzienlijk 

worden verbreed als:  

• de afbraak kan worden versneld en/of  

• ook asbestcement kan worden aangepakt.  

 

Het is daarom zinvol onderzoek uit te voeren dat zich richt op:  

1. Het effect van enkele relatief eenvoudig te beïnvloeden bodemparameters. 

2. De mate van afbraak in begraven asbestplaten. 

3. Vaststellen welke analysemethode voor kwantificeren van afbraak van asbest gebruikt moet worden. 

 

Ad 1. Uit het nu uitgevoerde onderzoek zijn aanwijzingen verkregen dat in ieder geval zuurgraad, 

ammoniumconcentratie, gehalte organische stof en activiteit van micro-organismen die magnesium kunnen 

mobiliseren van invloed zijn op afbraaksnelheid. Voormalige landbouwactiviteiten, waarbij hoge 

fosfaatconcentraties en lage verweringssnelheid van calcium werden vastgesteld, leken juist remmend te 

werken op afbraak. Daarnaast bestaat het vermoeden dat ook de mate van doorspoeling, dus de snelheid 

waarmee reactieproducten worden afgevoerd, een rol speelt. Deze drie variabelen zijn eenvoudig te 

beïnvloeden, door bemesting en beregening. Ongetwijfeld spelen ook andere, minder eenvoudig te 

beïnvloeden variabelen een rol. Als echter blijkt dat met de nu bekende variabelen de afbraaksnelheid kan 

worden beïnvloed, biedt dat veel perspectief.  

Ad 2. De cementmatrix waarin de asbestvezels zijn opgesloten, verweert op den duur, waarbij de 

asbestvezels vrijkomen. Deze vrijgekomen vezels zijn onderhevig aan de beschreven afbraakprocessen. 

Vastgesteld moet worden of het tempo waarin de vezels vrijkomen wordt ‘bijgehouden’ door deze 

afbraakprocessen. En vervolgens of het mogelijk is de verwering van de cementmatrix te versnellen, waarbij 

het vrijkomen van de vezels in evenwicht blijft met de afbraakprocessen. Als dit haalbaar is, kan een in-situ 

saneringsmethode worden ontworpen of een vorm van landfarming in depots met verontreinigde grond.  

Ad 3. In NEN 5896 is vastgelegd dat asbestverdacht materiaal dat afkomstig is uit de bodem dient te worden 

onderzocht middels stereomicroscopie en polarisatiemicroscopie, om vast te stellen of het materiaal 

daadwerkelijk asbest bevat. Met deze werkwijze is het echter niet mogelijk vast te stellen in welke mate 

asbestverdacht materiaal al is afgebroken: vezels kunnen nog aanwezig zijn, maar toch van samenstelling 

zijn veranderd. Het is noodzakelijk aanvullende richtlijnen te formuleren. 

Tenslotte moet er nog op worden gewezen dat dit onderzoek geen uitspraken kan doen over de mate waarin 

de geconstateerde veranderingen in chemische samenstelling en ruimtelijke structuur van chrysotielvezels 

toxicologisch relevant zijn. Als onderzoek naar de onder 1,2 en 3 genoemde aspecten wordt uitgevoerd, zou 

het dus zinvol zijn om daarnaast of daaraan voorafgaand ook toxicologisch onderzoek te doen.   
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BIJLAGE 1 PCA-DIAGRAMMEN 
PCA analyse uitwisselbare elementen 
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PCA analyse elementbeschikbaarheid 

 

PCA analyse elementbeschikbaarheid zandgrond 
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PCA analyse biologische activiteit 
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PCA analyse bodemprocessen  
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PCA analyse elementen uit organische stof 
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PCA analyse elementen geleverd door symbionten 
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PCA analyse plantbeschikbare elementen 
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BIJLAGE 2 CONTROLEMETINGEN ACTLABS 
Tabel 11 Resultaten van de controlemetingen die door Actlabs zijn uitgevoerd bij de nulmeting in 2015 en bij de bemonsteringen na 1, 3 en 5 jaar. LOI = loss on ignition (gloeiverlies) 

        Locatie SiO2 MgO CaO Al2O3 Fe2O3 MnO K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 LOI 

 
 

% % % % % % % % % % % 

L
a

a
g

 m
e

t m
e

e
s

te
 a

fb
ra

a
k

 

Naaldbos 10 cm-mv 27,2 19,6 25,0 0,41 0,41 0,049 0,02 0,01 0,04 < 0,01 26,74 

Halfverharding 50 cm-mv 27,6 16,0 28,4 0,58 0,48 0,027 0,03 0,02 0,02 0,01 27,16 

Heide 10 cm-mv 47,4 29,0 4,6 1,43 0,91 0,025 0,07 0,03 0,03 0,02 16,83 

Jong loofbos 20 cm-mv 27,6 19,3 25,4 0,54 0,41 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 26,38 

Grasland 10 cm-mv 29,9 21,0 22,4 0,8 0,5 0,018 0,04 0,02 0,05 0,01 26,07 

Kleigrond 50 cm-mv 48,1 29,4 5,8 0,74 1,38 0,028 0,10 0,03 0,07 0,01 13,77 

Eikenbos 10 cm-mv 34,1 21,1 14,6 0,73 0,58 0,037 0,05 0,02 0,07 < 0,01 27,77 

 Gemiddeld 2015 26,3 21,3 24,9 0,17 0,37 0,01 0,02 0,01 0,03 < 0,01 24,9 

Gemiddeld 2016 28,7 19,8 23,7 0,35 0,47 0,02 0,06 0,02 0,02 0,01 25,9 

Gemiddeld 2018 33,6 21,2 19,5 0,72 0,78 0,03 0,08 0,03 0,03 0,04 24,2 

Gemiddeld 2020 34,3 21,8 18,8 0,83 0,67 0,03 0,05 0,03 0,04 0,01 23,3 

A
lle

 

m
o

n
s

te

rs
 2

0
2

0
 

Naaldbos 27,2 19,8 25,7 0,45 0,40 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 26,51 

Halfverharding 26,8 16,2 28,6 0,57 0,45 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 27,17 
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        Locatie SiO2 MgO CaO Al2O3 Fe2O3 MnO K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 LOI 

Heide 47,2 29,0 5,6 1,57 0,90 0,03 0,08 0,03 0,02 0,01 15,82 

Jong loofbos 28,5 20,0 24,0 0,59 0,44 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 26,24 

Grasland 28,1 20,0 24,9 0,60 0,44 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 25,92 

Kleigrond 35,1 21,9 19,0 0,68 0,93 0,03 0,07 0,03 0,05 0,01 21,25 

Eikenbos 30,2 19,7 21,6 0,57 0,49 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 26,81 

Gemiddeld 2020 (alle monsters) 31,9 21,0 21,3 0,72 0,58 0,02 0,04 0,02 0,03 0,01 24,2 
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BIJLAGE 3 BEREKENING MATE VAN AFBRAAK 
Tabel 12 Berekening van de hoeveelheid chrysotiel die minimaal is verdwenen op basis van de afname van MgO en CaO t.o.v. SiO2. LOI = Loss on ignition (gloeiverlies) 

 
SiO2 netto MgO netto CaO netto Netto massa weg aandeel MgO aandeel CaO 

Chrysotiel minimaal 
verdwenen 

  gewicht% gewicht% gewicht%    2020 2018 2016** 

Naaldbos 10 26,13 18,94 24,21 4% 1,5% 2,7% 7% 8%  

Naaldbos 20 26,13 18,94 24,71 5% 1,5% 3,2% 8%  4% 

Naaldbos 50 26,13 19,34 25,47 2% 1,1% 1,3% 6%   

Halfverharding 10 26,13 15,43 29,07 2% 5,1% -3,3% 25% 22%  

Halfverharding 20 26,13 16,91 27,94 1% 3,6% -2,2% 17%  21% 

Halfverharding 50 26,13 15,27 27,07 5% 5,2% -0,2% 25% 19% 17% 

Heide 10 26,13 16,10 2,58 46% 4,4% 41,1% 21% 22% 15% 

Heide 20 26,13 16,43 2,69 46% 4,1% 41,8% 20%  10% 

Heide 30 26,13 16,03 4,09 45% 4,5% 40,3% 22%   

Jong loofbos 10 26,13 18,01 17,54 16% 2,5% 13,4% 12%   

Jong loofbos 20 26,13 18,37 24,22 6% 2,1% 3,4% 10% 13% 4% 

Jong loofbos 50 26,13 19,10 25,16 3% 1,4% 1,8% 7%   

Grasland 10 26,13 18,42 19,65 12% 2,1% 10,3% 10% 12% 8% 
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SiO2 netto MgO netto CaO netto Netto massa weg aandeel MgO aandeel CaO 

Chrysotiel minimaal 
verdwenen 

Grasland 20 26,13 18,99 25,55 3% 1,5% 1,7% 7%   

Grasland 50 26,13 18,98 25,24 4% 1,5% 3,0% 7%   

Kleigrond 10 26,13 16,74 27,08 4% 3,8% 0,0% 18% 24%  

Kleigrond 20 26,13 16,67 20,43 16% 3,8% 11,8% 19%   

Kleigrond 50 26,13 16,07 3,15 47% 4,4% 42,3% 22% 20%  

Eikenbos 10 26,13 16,25 11,22 25% 4,3% 20,3% 21% 18%  

Eikenbos 20 26,13 17,50 23,24 8% 3,0% 5,0% 15%  14% 

Eikenbos 50 26,13 17,86 23,52 7% 2,6% 4,7% 13%  12% 
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BIJLAGE 4 UITLEG ANALYSE METHODE XRF EN QEMSCAN 

 

 In de ideale situatie zouden we de structuur en de 

chemische samenstelling zien. We weten dan zeker dat 

we te maken hebben met chrysotielvezels. 

 

In dit plaatje zijn de torentjes chrysotielvezels en de 

gekleurde blokjes zijn de elementen waaruit de vezels 

zijn opgebouwd. 

 

 

De werkelijkheid is vaak ingewikkelder: behalve 

chrysotielvezels komen ook andere structuren of 

concreties voor met dezelfde chemische samenstelling. 

Dat is dus geen chrysotiel.  

 

In het plaatje zijn de torentjes chrysotielvezels en de 

‘losse’ hoopjes zijn andere structuren met dezelfde 

chemische samenstelling.  

 

Er is geen techniek beschikbaar die eenduidig en 

tegelijkertijd de ruimtelijke structuur en chemische 

samenstelling vaststelt.   

 

 

Met XRD kunnen we wel de ruimtelijke structuur zien, 

maar niet de chemische samenstelling.  

 

In dit plaatje lijken de torentjes qua ruimtelijke structuur 

op chrysotiel, maar om zeker te weten of dat zo is, 

moeten we ook de chemische samenstelling kennen.  

 

 

 

Met de QEMSCAN zien we de chemische 

samenstelling, maar niet de ruimtelijke structuur.  

 

Dit plaatje tracht uit te beelden wat de QEMSCAN ‘ziet’: 

samenstellende elementen, maar geen structuur. Alle 

blokjes uit de voorgaande plaatjes zijn op een hoop 

gegooid. In die hoop komt de onderlinge verhouding van 

de soorten blokjes overeen met die van de structuren in 

het tweede plaatje. Maar omdat we de structuur niet 

kunnen zien, weten we niet of het chrysotielvezels zijn.  
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BIJLAGE 5 RESULTATEN XRD 
Tabel 13 XRD-resultaten van uitgangsmateriaal (blanco) en een selectie van samples uit de onderzoeksobjecten 

 
Blanco  Halfverharding Kleigrond Heide Eikenbos Naaldbos  

  Onder Onder Top Top Top 

Monsternummer  131 132 144 34 43 

Kwarts % 4,0 6,0 8,4 10,0 8,3 4,2 

Chrysotiel % 21,4 17,3 34,6 41,2 26,3 21,3 

Clinopyroxeen % 6,7 10,1 17,3 16,6 12,2 7,8 

Talk % 0,8 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 

Calciet % 46,6 44,7 7,7 0,0 20,3 42,4 

Dolomiet % 8,0 6,3 9,8 0,0 8,1 7,4 

Amorf % 12,7 15,1 21,2 31,2 23,8 16,4 

 

Tabel 14 XRD-resultaten genormaliseerd op kwarts 

 
Blanco  Halfverharding Kleigrond Heide Eikenbos Naaldbos  

Kwarts % 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Chrysotiel % 21,4 11,4 16,3 16,3 12,5 20,0 

Clinopyroxeen % 6,7 6,6 8,1 6,6 5,8 7,3 

Talk % 0,8 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 

Calciet % 46,6 29,4 3,6 0,0 9,7 39,9 

Dolomiet % 8,0 4,1 4,6 0,0 3,9 7,0 

Amorf % 12,7 9,9 10,0 12,3 11,3 15,4 

Totaal % 100,0 65,8 47,0 39,5 47,6 94,0 
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BIJLAGE 6 RESULTATEN QEMSCAN 
Tabel 15 QEMSCAN-resultaten van het uitgangsmateriaal (blanco) en een selectie van samples uit de 
onderzoeksobjecten 

 
Blanco Halfverharding Kleigrond Heide Eikenbos Naaldbos 

  Onder Onder Top Top Top 

Monsternummer  131 132 144 34 43 

Kwarts % 4,9 5,4 8,1 9,5 8,4 4,9 

Chrysotiel % 26,8 20,7 43,5 49,8 30,1 27,5 

Clinopyroxeen % 10,1 11,1 15,9 19,7 14,9 11,2 

Talk % 3,8 6,4 8,0 12,9 12,9 5,5 

Calciet % 39,4 42,8 8,0 0,0 18,6 37,2 

Dolomiet % 10,9 10,0 8,3 0,0 8,1 10,1 

Overig % 4,0 3,4 8,1 8,0 7,0 3,6 

Totaal % 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

 

Tabel 16 QEMSCAN-resultaten genormaliseerd op kwarts 

   Blanco Halfverharding Kleigrond Heide Eikenbos Naaldbos 

Kwarts % 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

Chrysotiel % 26,8 18,7 26,5 25,9 17,6 27,4 

Clinopyroxeen % 10,1 10,1 9,6 10,2 8,7 11,2 

Talk % 3,8 5,8 4,9 6,7 7,5 5,5 

Calciet % 39,4 38,9 4,9 0,0 10,8 37,1 

Dolomiet % 10,9 9,1 5,1 0,0 4,8 10,1 

Overig % 4,1 3,1 4,9 4,1 4,0 3,5 

Totaal % 99,9 90,7 60,7 51,9 58,3 99,7 
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BIJLAGE 7 VERGELIJKING TUSSEN XRD EN QEMSCAN 

De resultaten voor QEMSCAN en XRD correleren goed voor kwarts, chrysotiel, clinopyroxeen en calciet 

(Figuur 11 bovenste grafiek) maar niet voor dolomiet en talk (Figuur 11 onderste figuur). Talk en dolomiet 

onderling lijken wel te negatief te correleren (Figuur 12). Het grote verschil tussen talk in de XRD-resultaten 

en talk in de QEMSCAN-analyses laat zien dat talk grotendeels amorf of slecht kristallijn is. De afbraak van 

chrysotiel uitgerekend met de XRD-data is groter dan die van QEMSCAN, ook dit heeft met kristalliniteit te 

maken. QEMSCAN werkt met een chemische range van Mg en Si. Zolang een analyse daartussen valt 

wordt deze analyse onder chrysotiel ingedeeld, ook al ligt het magnesiumgehalte lager. Het kan bij de 

berekende percentages chrysotiel dus best om deels uitgeloogde vezels gaan. XRD meet de kristallijne 

integriteit van een vezel, deze gaat achteruit naarmate chrysotiel meer Mg uit de structuur verliest.  Het kan 

dus zijn dat de afbraak van chrysotiel met de QEMSCAN onderschat wordt. 

Een tweede aanwijzing in de QEMSCAN-analyses dat er chrysotiel afgebroken wordt, is de toename van 

amorfe talk volgens onderstaande reactievergelijking.  

 

 2 Mg3Si2O5(OH)4 (chrysotiel) + 6 H+ = Mg3Si4O10(OH)2 (talk) + 3 Mg2
+ + 6 H2O 

 

Dat wil zeggen dat voor elke 1% talk die erbij komt iets minder dan 2% chrysotiel verdwijnt. 
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Figuur 11 Correlaties tussen XRD en QEMSCAN voor de mineralen kwarts, chrysotiel, clinopyroxeen en calciet 
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Figuur 12 Correlaties tussen XRD en QEMSCAN voor de mineralen dolomiet en talk 
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