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I 312 I Kanaleneiland: de noodzaak van kennis

mr.dr. Y.R.K. Waterman1

Wie herinnert zich niet de grote krantenkoppen over
Kanaleneiland, de Utrechtse wijk waar deze zomer sporen
van blauwe en bruine asbest werden aangetroffen? Circa
driehonderd bewoners werden in allerijl uit hun apparte-
menten geëvacueerd door de gemeente en de woning-
bouwcoöperatie Mitros. De straten werden gebarricadeerd
door de politie. Dagelijks berichtten de media en deskun-
digen over ‘de ontwikkelingen’. Het leek wel een natio-
nale ramp.

Het zal weinigen bekend zijn dat Nederland tot de meest
getroffen landen ter wereld behoort als het op as-
bestslachtoffers aankomt; en zeker wanneer in aanmer-
king wordt genomen dat Nederland niet eens asbestmij-
nen heeft, maar alle asbest gedurende decennia heeft
geïmporteerd om te verwerken in de omvangrijke pri-
maire en secundaire asbestindustrie.2 Nederland heeft
maar liefst zo’n acht miljoen ton aan asbesthoudende
producten, waaronder bouwmaterialen, geproduceerd.3

Ook slecht bekend is dat in meer dan 80% van alle Ne-
derlandse gebouwen die tussen 1960 en 1993 gebouwd
zijn, asbest aanwezig is.4 De krantenkoppen van afgelo-
pen zomer hadden daarom net zo goed over Spangen of
Souburg kunnen gaan. Of over Wageningen, Wester-
haar, Groningen, Stadskanaal en Rotterdam-Hoogvliet,
waar deze zomer eveneens tientallen bewoners zijn ge-
sommeerd om hun huizen te verlaten. In al die gevallen
lijkt nergens sprake te zijn geweest van een doordacht
beleid of protocol, maar eerder van paniek. Dat alleen al
lijkt mij al reden voor zorg – en dan hebben we het nog
niet eens gehad over de mogelijke asbestblootstelling
van al die mensen.

U begrijpt het inmiddels al: dit stukje gaat óók over as-
best. En over onwetendheid. Onwetendheid over asbest
zelf, maar ook over hoe om te gaan met asbest.

Neem Kanaleneiland bij wijze van voorbeeld, waar de
gemeenteraad en Mitros het zekere voor het onzekere

namen door de bewoners te evacueren terwijl het asbest
werd verwijderd. Op zich valt deze voorzorgsmaatregel
voor de gezondheid van de bewoners te prijzen. Het op-
merkelijke en verontrustende feit was echter dat het as-
best pas werd gevonden nadat grootschalige renovatie-
werkzaamheden hadden plaatsgevonden, in plaats van
gedurende een onderzoek naar asbest voorafgaand aan
die werkzaamheden. Nota bene: in 2008 was de aanwe-
zigheid van asbest in juist deze gebouwen het onder-
werp van debat in de gemeenteraad, van een onbekend
risico was derhalve geen sprake.5 Vanzelfsprekend vroe-
gen de bewoners van Kanaleneiland zich af hoe ernstig
hun blootstelling was geweest. De asbestdeskundige die
door Utrecht GG en GD was ingehuurd, Ben Rozemond,
deelde via Elsevier mee dat die blootstelling verwaar-
loosbaar klein was. Hun kans op het krijgen van een do-
delijke asbestkanker was misschien 1 op 7,3 miljoen.6

Ook dat was een opmerkelijke bevinding. Het betekent
namelijk dat deze inwoners, die gedurende onbekende
tijd (mogelijk vele jaren) aan onbekende concentraties
asbest zijn blootgesteld, een veel lagere kans op een as-
bestziekte hebben dan de rest van de Nederlandse bevol-
king. Is dat niet raar? Vergelijk het eens met de bevindin-
gen van de Nederlandse Gezondheidsraad, het IAS, het
CBS en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten,
namelijk dat ieder jaar circa 900 tot 1.400 Nederlanders
overlijden door asbestblootstelling (afhankelijk van hoe
hun inschattingen tot stand zijn gekomen en wie je ge-
looft); en dat op een bevolking van ruim 16 miljoen in-
woners. Dat geeft een willekeurige burger toch een aan-
zienlijk grotere kans op een asbestziekte, zij het in
absolute zin nog steeds een kleine kans.

Na de evacuatie werden steigers gebouwd rondom de ap-
partementencomplexen, teneinde de gebouwen beter op
asbest te kunnen onderzoeken. De steigers werden ver-
ankerd in de daken, een vermeende bron van asbest. Na
de mededeling dat alle appartementen rigoureus waren
onderzocht op asbest, mochten de eerste bewoners weer

1 Yvonne Waterman is directeur van Waterman Legal Consultancy en redacteur van dit tijdschrift. Zij bezoekt uit beroepsmatige belangstel-
ling al vele jaren asbestcongressen wereldwijd.

2 Gezondheidsraad, Asbest. Risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling, Gezondheidsraad 2010, Den Haag, p. 34.
3 Gezondheidsraad, Asbest. Risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling, Gezondheidsraad 2010, Den Haag, p. 11.
4 Zie http://www.searchbv.nl/nl/kennisgebieden/asbest4/ per 26 september 2012.
5 Zie http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/crisisnummer-utrecht-ruim-600-keer-gebeld.8041533.lynkx per
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terugkeren. Hierop trof een andere asbestdeskundige,
die met toestemming van een bewoonster zelf even ging
kijken op de galerij van het appartement, grote stukken
ontbloot asbestboard aan in de prefab pui naast haar
deur… evenals bij de overige appartementen. Kennelijk
hadden de saneerders de situatie slechts erger gemaakt!
Of konden zij zelf asbest niet herkennen; dat kan ook na-
tuurlijk. (De meeste Nederlanders kunnen asbest in al
zijn verschijningsvormen niet herkennen.7) Prompt kon-
den de bewoners weer terug naar hun hotels. Zelfs van-
daag – 26 september 2012 – zijn hun woningen nog on-
bewoonbaar.

Simon Rozendaal, scheikundige en publicist bij Elsevier,
deed ook een duit in het zakje om de Utrechtse bevolking
gerust te stellen. Hij liet weten: “Natuurlijk is één van de
vijf vormen van asbest slecht voor de gezondheid.”8 Niet
dat ik zelf aan de paniek wil bijdragen of die wil veroor-
zaken… Maar ahem, er zijn wel meer dan vijf soorten as-
best9 en volgens de WHO en de ILO zijn die, met verwij-
zing naar de bevindingen van het gerenommeerde
International Agency for Research on Cancer (IARC),
niet slechts ‘slecht voor de gezondheid’ maar allemaal
kankerverwekkend en potentieel dodelijk.10 Ook is alge-
meen erkend dat er geen veilige blootstellingsgrens be-
staat, waaronder men niet ziek kan worden.11

Directeur Van der Woude van het Instituut Asbestslacht-
offers kwam met een goed idee: om een wetenschappe-
lijke databank te creëren waarin de gegevens en omstan-
digheden van de bewoners van de asbestflats zijn
opgenomen. Dat biedt hen mogelijk relevante informatie
die zij wellicht over enige decennia nodig hebben in het

kader van aansprakelijkheidsclaims; maar meer nog, het
zou ook meer inzicht bieden in de gevolgen van zo’n as-
bestzomer. Want één ding is zeker: gelet op de bijna
spreekwoordelijke onvergankelijkheid van asbest be-
staat het ‘asbestprobleem’ over decennia nog steeds. Die
gebouwen met asbest zijn er dan ook nog.

Wat ik zeggen wil: het is hoog tijd voor aanmerkelijke
kennisverbetering op verschillende niveaus over de ge-
varen van asbest. Bijvoorbeeld een Postbus 51 infospot-
je, waarin de meest prangende vragen van burgers, be-
woners en doe-het-zelvers worden beantwoord. Zoals:
hoe herken je asbest? Hoe ga je er veilig mee om? Wan-
neer kun je er wel of niet ziek van worden? En voor ge-
meentes en woningbeheerders: hoe ontwikkel ik gestruc-
tureerd asbestbeleid? Wat doe ik wanneer asbest in mijn
gebouw aanwezig is? Hoe bescherm ik mijn huurders te-
gen de gezondheidsrisico’s van asbest? Wat moet ik hen
vertellen? Wanneer moet ik een gebouw evacueren?
Wanneer is het nodig om een straat af te zetten en politie
in te zetten? Op overheidsniveau, vanuit de gedachte van
de volksgezondheid, zou het aanbevelenswaardig zijn
om tenminste op één feit te wijzen: dat de combinatie
van asbest en actief of passief roken de kans op het krij-
gen van een asbestziekte aanzienlijk verhoogt.12 De
waarschuwing ‘Stop met roken indien je aan asbest ben
blootgesteld!’ kan vele levens redden.

Kortom: asbest behoeft geen paniek in de tent te veroor-
zaken. Maar het is wel van belang dat je weet waar je het
over hebt. Daar moeten wij met zijn allen harder aan
werken.

7 Dat geldt ook voor de auteur, die ooit een cursus ‘Asbest herkennen’ volgde en toen stomverbaasd was hoeveel asbest bevattende objecten
zij ter plaatse en uit haar eigen omgeving herkende.

8 Zie www.elsevier.nl/web/Opinie/Commentaren/344993/Lieve-mensen-van-asbest-word-je-niet-meteen-ziek.htm d.d. 25 juli 2012.
9 Zie http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs343/en/ per 27 september 2012, waarin staat: “The principal forms of asbestos are

chrysotile (white asbestos) and crocidolite (blue asbestos). Other forms are amosite, anthophylite, tremolite and actinolite.” Hiernaast zijn
er nog diverse andere asbestiforme mineralen te noemen.

10 Zie www.who.int/mediacentre/factsheets/fs343/en/ per 27 september 2012, waarin staat: “All forms of asbestos are carcinogenic to
humans, and may cause mesothelioma and cancer of the lung, larynx and ovary. Asbestos exposure is also responsible for other diseases,
such as asbestosis (fibrosis of the lungs), pleural plaques, thickening and effusions.” Voor de ILO, zie www.ilo.org/safe-
work/WCMS_144446/lang--en/index.htm, “Noting that all forms of asbestos, including chrysotile, are classified as human carcinogens by
the International Agency for Research on Cancer (IARC) […]”.

11 Vgl. WHO en IARC, Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol. 14 ‘Asbestos. Summary of Data Reported and
Evaluation’, laatste update per 26 March 1998, par. 5.2: “At present, it is not possible to assess whether there is a level of exposure in
humans below which an increased risk of cancer would not occur.”

12 Zo meldt het Amerikaanse Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) (deel van de U.S. Department of Health and Human
Services) in haar publicatie ‘Cigarette Smoking, Asbestos Exposure, And Your Health’ per juni 2006: “When a cigarette smoker is exposed
to asbestos, his/her risk of lung cancer increases by 50 to 84 times. The longer you are exposed to asbestos, and the higher the amount of
the exposure, the greater your chances for getting lung cancer.” Ook het befaamde Rapport De Ruiter maakte al melding van de synergeti-
sche relatie tussen tabak en asbest, zie J. de Ruiter, Asbestslachtoffers. Advies in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid, Den Haag, 1997, p. 32. Lees meer hierover, onder andere meer inzake medische bronnen, in Y.R.K. Waterman, ‘Asbestos and
Smoking: Proportional Liability of the Employer in the Netherlands. Turning a Blind Eye to Synergistic Causation’, in: Letsel & Schade
2006/183 (afl. 3), i.h.b. p. 24.


