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Binnenland Asbest in Utrecht

Meerwoningenontruimd
inUtrecht vanwege asbest
Van onze verslaggeefster
Charlotte Huisman

UTRECHT Er ismaandag opmeer
plekken in de Utrechtsewijk Ka-
naleneiland asbest aangetroffen
dan eerder bekendwas. Hierop is
aan bewoners van 120 woningen
dringend verzocht te vertrekken.
In de portieken van hun flats in
de omgeving van de Stanleylaan
werd een verhoogde concentratie
asbest gemeten.

Zondag hadden bewoners van 48 ap-
partementen in een portiekflat aan
de Stanleylaan hun woningen al ver-
laten vanwege een mogelijke asbest-
besmetting.
De betreffende portieken en trap-

penhuizen van de drie flats in de
Stanleylaan en de Marco Pololaan
zijn maandagmiddag meteen
schoongemaakt. Woningcorporatie
Mitros laat perwoning de concentra-
tie asbest meten. Als het apparte-
ment schoon blijkt te zijn, kunnen
bewoners binnen twee dagen terug-
keren. Wordt besmetting geconsta-
teerd, dan volgt een schoonmaak.Dit
betekent dat bewoners naar schat-
ting vijf dagen eldersmoeten verblij-
ven.
Bij renovatiewerkzaamheden in

tweewoningen in de Stanleylaanwa-
renvorigeweekasbestdeeltjes vrijge-
komen. Die zijn door de wind ver-
spreid over de buurt. Het blijkt om
vezels te gaan van de gevaarlijkere
soort bruine asbest.
HetwasMitros al voor de renovatie

bekend dat zich asbest bevond in de
voegranden van het dak van de por-
tiekflat aan de Stanleylaan. Een ge-
specialiseerd bedrijf was daar vanaf
vorige week maandag bezig met het

slopen van de dakrand. ‘Tijdens dat
werk ontdekten de werknemers dat
er meer asbest achter de daklijsten
zat. Dat wisten wij niet’, zegt direc-
teurRobRotscheid vanMitros. ‘Enop
het moment van slopen zijn de deel-
tjes verspreid.’
Bewoners begrijpen niet waarom

er voorafgaande aan de renovatie is
nagelaten te onderzoeken op welke
plekken in de woningen asbest zit.
Ook een aantal raadsfracties is kri-
tisch op de handelwijze van de cor-
poratie. Maar volgens Rotscheid kon
Mitros niet weten van de aanwezig-
heid van asbest op die plek. Er waren
geen tekeningen meer beschikbaar
van de ruim vijftig jaar oude portiek-
flat, zegthij. ‘Jeweetpasdathet er zit,
als je gaat slopen. Dan komt het te-
voorschijn.’

Naar een hotel
De Mitros-directeur verklaart dat de
corporatie woensdag op de hoogte is
gesteld door het bouwbedrijf dat er
mogelijk asbestwas vrijgekomen.Na
metingen zijn donderdag de bewo-
ners van de betreffende twee wonin-
gennaar eenhotel gestuurd en zater-
dag ook hun drie buren. Vrijdag ont-
vingen de overige bewoners van de
portiekflat een brief dat ze beter ra-
men en deuren gesloten konden
houden. Van vertrekken was toen
nog geen sprake. Dat moesten ze pas
zondag, nadat bij metingen in de
omgeving asbestresten op het dak
van de aangrenzende garage werden
aangetroffen.
Zondagmiddag is tevens een groot

deel van de wijk afgesloten, op last
van loco-burgemeester Gilbert Isabel-
la. De afzettingbracht veel onrust on-
der de bewoners, die hun huizen niet
konden bereiken. ‘Het was een vrij in-

grijpende maatregel, om het gebied
zo af te grendelen’, zegt Isabella.
‘Maar in zulke situaties wil je geen ri-
sico’s nemen.’
Zondagavond werd, aan de hand

van nieuwe meetresultaten, dit afge-
zette gebied verkleind tot het blok
rond de Stanleylaan. Woensdag
spreekt de loco-burgemeester met de
raad over zijn aanpak.
Veel bewoners van het gebied ma-

ken zich zorgen over mogelijk ge-
zondheidsproblemen vanwege de
inademing van asbestvezels. Zij kla-
gen over een gebrekkige informatie-
voorziening. Asbestdeskundige Ben
Rozema stelt hennamensdegemeen-
te gerust. Hij noemthet gezondheids-
risico ‘uiterst beperkt’ vanwege de
korte tijdsduur van de blootstelling.
Sommige wijkbewoners vinden

toch dat corporatie Mitros onnodige
risico’s heeft genomen. Een getrof-
fen bewoner van de Stanleylaan ver-

baast zich erover dat het asbestbe-
drijf diemaandag aande slag ging in
hun woning in beschermende kle-
ding, terwijl hij, zijn vrouw en zijn
dochter er in hun dagelijkse kleren
rondliepen. Maar volgens corpora-
tiedirecteur Rotscheid is het geheel
volgens de regels dat bewoners bij
dergelijke werkzaamheden gewoon
thuis kunnen blijven. De werkne-
mers moeten die beschermende kle-
ren dragen omdat zij veelvuldigwor-
denblootgesteld aanasbest, aldusde
directeur.
Rotscheid vindt dan ook niet dat

Mitros wat valt te verwijten. Dat het
op deze schaal mis gaat zoals nu in
Kanaleneiland heeft de corporatie
niet eerder meegemaakt. ‘Als wij
maar het minste vermoeden hebben
van risico’s, kiezen wij er voor om
mensen tijdens een renovatie elders
onder te brengen. Kosten spelen
geen rol bij dergelijke afwegingen.’

Een bewoonster van een besmette

VIJF VRAGEN OVER ASBEST DAT IN DE JAREN ZESTIG EN ZEVENTIG INTENSIEF IN DE BOUW WERD GEBRUIKT

Wondermateriaal leidt tot dodelijke ziekten
Waarom is asbest in zoveel produc-
ten en materialen verwerkt?
Asbest is een verzamelnaam voor
verschillende natuurlijke minera-
len, bestaande uit losse vezels. Om-
dat het slijtvast, brandwerend en
isolerend is, werd het goedkopema-
teriaal in de jaren zestig en zeventig
intensief gebruikt in de woning-
bouw, en in de vorm van golfplaten
in de agrarische sector. Ook werd de
grondstof verwerkt in wegen, plan-
tenbakken, treinen en schepen.
Sinds het eind van de 19de eeuw
wordt asbest in grote mijnen gedol-
ven, onder andere in Asbest, Rus-
land, en Asbestos, Canada.

Waarom is asbest gevaarlijk?
Asbest leidt tot ziekten als de vezels
worden ingeademd. Dat risico is
klein als het materiaal bijvoorbeeld
met cement vermengd is tot een vas-
te substantie. Gevaarlijker zijn de

zogeheten ‘niet-gehechte toepassin-
gen’ van asbest. Een daarvan is
spuitasbest, het materiaal dat in de
Utrechtse flat is aangetroffen. De ve-
zels zitten niet vast en kunnen ge-
makkelijk vrijkomen en ingeademd
worden. De stof werd in 1978 al bij
wet verboden, maar wordt nog in
veel gebouwen aangetroffen. Toch is
het risico voor de Utrechters be-
perkt. De blootstelling aan het ge-
vaarlijke materiaal was van korte
duur, denkt asbestdeskundige Ben
Rozema.

Om welke ziekten gaat het?
De gevaren van asbest werden in Ne-
derland pas echt duidelijk toen de
bedrijfsarts Jan Stumphius in de ja-
ren zestig een verband vond tussen
het gebruik van asbest op de
scheepswerf De Schelde in Vlissin-
gen, en long- en buikvlieskanker on-
der de arbeiders. Het inademen van

asbest kan leiden tot deze aandoe-
ningen. Ook asbestose is een echte
asbestziekte. Het ontstaat doordat
vezels de longblaasjes beschadigen.
Het littekenweefsel dat ervoor in de
plaats komt, neemtmoeilijker zuur-
stof op in het bloed. Dat leidt tot ver-
lies aan longcapaciteit. Jaarlijks
overlijden volgens de Gezondheids-
raad 1.600 Nederlanders aan ziek-
ten die door blootstelling aan as-
besthoudend materiaal zijn veroor-
zaakt. Nederland is een van de lan-
den met het hoogste aantal asbest-
slachtoffers. Van beruchte asbest-
producerende en -gebruikende lan-
den als Rusland zijn er overigens
geen statistieken.

Wordt er dan nog asbest gebruikt?
Het gebruik van alle soorten asbest
werd in 1993 bij wet verboden. De
huidige asbestslachtoffers zijn de
consequentie van het grootschalige

asbestgebruik in de jaren zestig en
zeventig. Het kan 10 tot 50 jaar du-
ren voordat het inademen van de as-
best tot ziekte leidt. Het Nederlands
Centrum voor Beroepsziekten
(NCvB) verwacht over 5 tot 10 jaar de
eerste daling in het aantal asbest-
slachtoffers. ‘Dat is een direct gevolg
van het verbod op spuitasbest in
1978,’ zegt Annet Lenderink van het
NCvB

Zijn asbestziekten behandelbaar?
Nauwelijks. Wie gediagnosticeerd
wordt met mesothelioom heeft
80 procent kans hetzelfde jaar nog
te overlijden. Het NCvB raadt men-
sen die mogelijk aan asbest zijn
blootgesteld af om zich te laten
screenenmet een CT-scan. ‘Een posi-
tieve uitslag is meestal niet meer
dan een vroegtijdig aangekondigde
dood,’ zegt Lenderink.

Merijn van Nuland

Het leek vijftig jaar
geleden zo fantastisch.
Brandwerend, isolerend
en spotgoedkoop, asbest
had het allemaal.
Tegenwoordig mogen
alleen deskundigen in
beschermende witte
pakken de flats en
woningen in de Utrechtse
wijk Kanaleneiland
betreden, zo gevaarlijk is
het er. Asbestziekten zijn
nauwelijks te behandelen.
Vijf vragen over de
opkomst en ondergang
van een alleskunner.
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Wijk afgezet vanwege asbestvondst
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Straten afgezet en
huizen ontruimd
na asbestvondst
in woningen.
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Het asbest dat vorige week vrijkwam bij de renovatie van woningen in de
Stanleylaan in Utrecht heeft zich verder verpreid dan eerder bekend was.
Gemeenten weten weinig van asbest, vindt expert Ton Witteman.


