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VERSPREIDINGSLIJST 

Jeroen Depaepe, De Vlaamse Waterweg nv 



Niet technische Samenvatting 

 

II 

NIET TECHNISCHE SAMENVATTING 

Volgend op de meetcampagnes van 2019 en 2020, werd er een nieuwe meetcampagne uitgevoerd 
om de asbestconcentratie in de omgevingslucht te bepalen op verschillende locaties rondom de 
voormalige stortplaats van de Boomse kleiputten in 2021.  

Hiervoor werd in de zomer/herfst van 2021 gedurende een periode van 4 maanden metingen 
uitgevoerd op twee verschillende locaties. Eén locatie ligt in de Bosstraat (Bosstraat 8) ten westen van 
het voormalige stort en één locatie in de Kapelstraat (Kapelstraat 88) ten zuiden van het stort. Beide 
meetlocaties zijn, samen met twee andere meetlocaties die opgenomen waren in de studie uit 2020, 
in onderstaand kaartje weergegeven. 

 

 
 

De metingen worden uitgevoerd door een volume omgevingslucht door een filter aan te zuigen. De 
filter is van dien aard dat asbestvezels en ander stofvormig materiaal op de filter achterblijft. De filters 
worden nadien met een elektronenmicroscoop onderzocht in het labo bij een zeer hoge vergroting, 
waarmee de asbestverdachte vezels mineralogische kunnen worden geïdentificeerd om zo de 
aanwezigheid van asbestvezels te kunnen bevestigen.  

Door de resultaten van de labo-analyse te combineren met de bemonsteringsgegevens kan de 
asbestconcentratie bepaald worden. Deze wordt uitgedrukt in aantal vezels per kubieke meter 
aangezogen lucht (afgekort: v/m³). De toegepaste methode is specifiek ontwikkeld om asbest te 
meten in omgevingslucht en is extreem gevoelig. De laagste concentratie die gemeten kan worden is 
20 v/m³. De abestconcentratie mag volgens de huidige milieuwetgeving niet hoger zijn dan 1000 v/m³ 
als jaargemiddelde grenswaarde, of dan 5000 v/m³ als daggemiddelde grenswaarde. De richtwaarde 
is 500 v/m³ als jaargemiddelde.  Onder normale omstandigheden ligt de asbestconcentratie veel lager 
dan deze grenswaarden, meestal onder de 20 v/m³ op achtergrondlocaties in Vlaanderen.  
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Er werden voor deze meetperiode 14 filters geselecteerd voor analyse op asbest. Bij de filterselectie 
werden per locatie die filters geselecteerd die zo veel mogelijk onder windafwaartse en droge 
omstandigheden ten opzichte van het asbeststort bemonsterd werden. Dit wil zeggen dat de kans om 
asbest afkomstig uit het asbeststort aan te treffen zo groot mogelijk is. Door die worst-case 
benadering kan op basis van een beperkt aantal analyses toch een representatieve inschatting 
gemaakt worden van de asbestconcentratie in de omgeving van de Boomse kleiputten. Echter, de 
weersomstandigheden tijdens de meetperiode waren  uitzonderlijk met zeer grote hoeveelheden 
neerslag, waardoor de meetcampagne niet als representatief kan beschouwd worden voor een 
langere periode. 

Op geen enkele van de 14 filters werd asbest aangetroffen. De asbestconcentratie ligt onder de 
detectielimiet van de meetmethode (d.i. < 20 v/m³). Dit concentratieniveau ligt in dezelfde grootte-
orde als achtergrondwaarde voor Vlaanderen, en is ver beneden wettelijke daggemiddelde 
grenswaarde van 5000 v/m³.  

De gemiddelde asbestconcentratie in de omgeving van de Boomse kleiputten ligt tussen 0 en 20 v/m³, 
afhankelijk van de manier waarop meetwaarden beneden de detectielimiet in rekening worden 
gebracht (de waarde van 20 v/m³ wordt bekomen door gelijk te stellen aan de bovengrens van het 
betrouwbaarheidsinterval van de meting (afgerond) want die is eigenlijk <20 v/m³). De hoogste 
inschatting ligt 25 keer lager dan de jaargemiddelde richtwaarde van Vlarem II en 50 keer lager dan 
de jaargemiddelde grenswaarde van Vlarem II. Ongeacht de berekeningswijze ligt de gemiddelde 
asbestconcentratie in de omgeving van het voormalige asbeststort ruim onder de wettelijke normen.  

Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat tijdens de meetcampagne in 2021  er geen emissies van 
asbestvezels hebben plaatsgevonden van op de voormalige stortplaats die aanleiding zouden kunnen 
geven van een verhoogde asbestconcentratie in de omgeving. Er werden geen asbestvezels 
vastgesteld in de omgevingslucht. 
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 INLEIDING 

De opdracht omvat de uitvoering van een monitoringsprogramma om de asbestconcentratie in de 
omgevingslucht te bepalen op verschillende locaties rondom de voormalige stortplaats van de 
Boomse kleiputten. Het monitoringsprogramma is erop gericht om via immissieonderzoek, conform 
de Vlarem referentiemethode, de asbestconcentratie te bepalen in de buitenlucht om zo de humane 
blootstelling te kunnen evalueren. 

 

In 2020 werd een gelijkaardig onderzoek uitgevoerd door VITO, maar dan opgedeeld in een zomer en 
wintercampagne. De resultaten van dat onderzoek werden gerapporteerd in het VITO rapport 
2020/HEALTH/R/2287.  

Dit is de eindrapportering van een 4 maanden durende meetcampagne in de zomer en herfst van 
2021. De rapportering omvat een beschrijving van de meetopzet en analyses, een overzicht van de 
resultaten van dit onderzoek, en een interpretatie van de resultaten en conclusies. 
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 MEETOPZET 

2.1. INTRODUCTIE 

De opdracht omvat de uitvoering van een monitoringsprogramma om de asbestconcentratie in de 
omgevingsluchtlucht te bepalen op verschillende locaties rondom de voormalige stortplaats van de 
Boomse kleiputten. Het monitoringsprogramma is erop gericht om via immissieonderzoek, conform 
de Vlarem referentiemethode (zie Vlarem II Bijlage 2.5.1. Milieukwaliteitsnormen voor Lucht), de 
asbestconcentratie te bepalen in de buitenlucht om zo de humane blootstelling te kunnen evalueren. 

2.2. BEMONSTERING 

De bemonstering van de omgevingslucht gebeurt op filter. Er wordt een volume lucht door een filter 
gepompt waarop asbestvezels en andere stofdeeltjes achterblijven. De filter wordt vervolgens 
geanalyseerd op aanwezigheid van asbestvezels door een elektronenmicroscopische vezeltelling. Op 
basis van het telresultaat en het bemonsterde volume lucht, wordt de asbestvezelconcentratie 
berekend, uitgedrukt in aantal asbestvezels per m³ lucht, verkort weergegeven als v/m³. 

2.2.1. APPARATUUR 

→ Filterbemonsteraar  

Voor de bemonstering werd een filterbemonsteraar van het type Leckel Seq. 47/50 ingezet. Dit type 
bemonsteraar wordt ook gebruikt voor de bepaling van fijnstofconcentraties in de buitenlucht 
conform NBN EN 12341 : 2014 Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the 
determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter. 
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Figuur 1: Foto van de filterbemonsteraar. 

→ Filter 

Er werd bemonsterd op een mixed cellulose ester (MCE) filter van 47mm diameter en poriëndiameter 
van 0,8µm. 

→ Bemonsteringsdebiet 

De omgevingslucht wordt door de filter gepompt met een debiet van 2,3 m³ per uur. 

→ Bemonsteringsduur per filter 

Elke individuele filter werd gedurende 48u continu bemonsterd. Per filter start de bemonstering om 
middernacht (lokale tijd) en stopt de bemonstering om middernacht 48u later.  

Het is mogelijk dat de bemonstering vroegtijdig wordt beëindigd wanneer er bijvoorbeeld sprake is 
van overbelading van de filter waardoor het vereiste luchtvolumedebiet niet meer gehaald wordt. 
Wanneer de bemonstering vroegtijdig wordt afgebroken, wordt de timing van bemonstering van de 
volgende filters gerespecteerd. Stroompanne is een andere mogelijke oorzaak voor onvolledige 
bemonstering. Na een stroomonderbreking start de bemonsteraar automatisch terug op. 

→ Filterwissels 

De filterwissels gebeuren automatisch volgens een vooraf ingesteld regime. Bij een regime van een 
48-uurs bemonstering heeft het toestel een autonomie van een maand. 

→ Kwaliteitscontrole 

De bemonsteraars worden voor aanvang van de studie gecontroleerd en geschikt bevonden (controle 
pompdebiet, druk-en temperatuursensor).  

2.2.2. MEETLOCATIES 

In overleg met de opdrachtgever werden 2 meetlocaties vastgelegd: 

• Meetlocatie 1 t.h.v. Bosstraat 8 
• Meetlocatie 2 t.h.v. Kapelstraat 88. 

Beide meetlocaties waren eveneens opgenomen in de meetcampagne van 2020. Er werd simultaan 
gemonitord op de twee locaties.  

Beide meetlocaties bevinden zich op de grens van het terrein van de Boomse kleiputten. Er werd niet 
bemonsterd op het asbeststort zelf. 

Bij de selectie van de meetlocaties werden een aantal criteria in rekening gebracht: 

1. Nabij bewoning: het doel van deze studie is om de asbestconcentratie te bepalen in de 
buitenlucht om zo de (potentiële) humane blootstelling te kunnen evalueren. Daarom werd 



HOOFDSTUK 2 - Meetopzet 

 

4 

bemonsterd op ongeveer 1,5 m hoogte (ademhoogte) nabij de bewoning aan de rand van het 
asbeststort. De voornaamste focus is de Bosstraat aan de westelijke tot noordelijke 
terreingrens en de Kapelstraat aan de zuidelijke terreingrens. 

2. Spreiding en situering t.o.v. het voormalige asbeststort: zones die geaffecteerd kunnen zijn 
door stofemissies uit een bepaalde bron bevinden zich windafwaarts van die bron. Om onder 
veranderende windcondities voldoende opties te hebben om filters te selecteren, wordt er 
simultaan op 2 verschillende locaties bemonsterd.  

De twee meetlocaties zijn vernoemd naar het adres waar ze gepositioneerd zijn (en in 
overeenstemming met de benaming uit vorige studie van 2020). De meetlocatie in de Bosstraat 
situeert zich aan de achterkant van de woning, achter de tuin (t.h.v. de wandelweg parallel met de 
Bosstraat achter de tuinen aan de rand van het voormalige stort). De meetlocatie in de Kapelstraat 
situeert zich achteraan in de tuin. Een overzicht van de meetlocaties is gegeven in Tabel 1. De situering 
van de meetlocaties t.o.v. het asbeststort wordt in Figuur 2 getoond. De getoonde zone van het 
asbeststort werd manueel getekend op basis van overleg met de stuurgroep en rapport 
P.013036.0700 (Tractebel) voor de studie van 2020 en blijft ongewijzigd. 

 

Tabel 1: Beschrijving van de meetlocaties. 
 

 Naam Duur Oriëntatie* Afstand* 
1 Bosstraat 8 3 mnd (juli - september) ZW 20 m 
2 Kapelstraat 88 3 mnd (juli - september) Z 400 m 

* t.o.v. perimeter getekende zone asbeststort, zie Figuur 2. 
 

 

 
Figuur 2: Luchtbeeld met situering van de meetlocaties en perimeter van het voormalig asbeststort. De twee 
meetlocaties die voor deze studie gebruikt werden zijn in rood aangeduid; de twee overige meetlocaties (in 

blauw aangeduid) maakten onderdeel uit van de meetcampagne uit 2020. 
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2.2.3. PLANNING EN TIMING 

De monitoring had een totale looptijd van 4 maanden van 12/06/2021 tot 11/10/2021.  

Een overzicht van het aantal bemonsterde filters per meetlocatie en het totaal aantal bemonsterde 
filters, is gegeven in Tabel 2. In totaal waren er 74 filters beschikbaar (van telkens 48 uurs 
bemonstering), waarvan er 30 op Bosstraat 8 en 44 op Kapelstraat 88 bemonsterd werden. 

 

Tabel 2: Overzicht filteraantallen per locatie. Weergegeven als bruikbaar / totaal aantal filters.  
 

 Theoretisch aantal filters Aantal bruikbare filters na 
kwaliteitscontrole 

Bosstraat 8 57(a) 30(b)(c) 
Kapelstraat 88 62 44(c) 

(a) de opstart in de Bosstraat 8 was iets later (22/06/2021) dan in de Kapelstraat (12/06/2021). Daarom is het theoretisch 
aantal filters lager in de Bosstraat.  
(b) Een aantal filters werd niet bemonsterd omwille van een stroomonderbreking (stekker van de bemonsteraar werd 
uitgetrokken ter hoogte van de woning en niet opnieuw ingestoken) tussen 29/07 en 18/08. 
(c) bijna alle filters van de eerste batch konden niet volledig bemonsterd worden. De bemonsteraars zijn ingesteld om te 
stoppen wanneer het debiet niet meer gehaald kan worden. Dat kwam zeer regelmatig voor tijdens de eerste maand van 
bemonstering (half juni tot half juli) en kan te maken hebben met de omgevingsomstandigheden zoals de bijzonder natte 
meteo omstandigheden in die periode waardoor de filters kunnen dichtslibben.  
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2.3. ASBEST ANALYSES 

De asbestanalyse werd uitgevoerd met transmissie-elektronenmicroscopie (TEM), volgens een 
methode afgeleid van NF X43-050 en ISO 13794:2019 Ambient air — Determination of asbestos fibres 
— Indirect-transfer transmission electron microscopy method, de zogenaamde indirecte methode. 

Alle vezels waarvan het spectrum overeenkomt met asbest en die voldoen aan onderstaande 
dimensies, van respirabele vezels, worden in rekening gebracht (overeenkomstig voorschriften 
Vlarem) : lengte : ≥ 5μm, dikte : ≤ 3 μm, lengte/dikte : ≥ 3/1. 

Op basis van de asbestanalyse en bemonsteringsparameters wordt de asbestconcentratie berekend, 
uitgedrukt in v/m³ (aantal asbestvezels per m³ omgevingslucht). De detectielimiet van de gebruikte 
methode ligt op 20 v/m³.  

De asbestconcentratie voor filters waar geen asbestvezels worden op aangetroffen, wordt 
gerapporteerd als < 20 v/m³ (onder de detectielimiet). Het kan zijn dat de werkelijke concentratie in 
dat geval 0 v/m³ bedraagt, maar de gevoeligheid van de methode laat niet toe om dat met 100% 
zekerheid te stellen. Daarom wordt bij de rapportering een marge ingebouwd die rekening houdt met 
de analytische gevoeligheid. Indien er wel vezels waargenomen worden, dan wordt naast de 
asbestconcentratie ook het 95%-betrouwbaarheidsinterval gerapporteerd a.h.v. de onder- en 
bovengrens van dit interval. Er kan met 95% zekerheid gesteld worden dat de werkelijke 
asbestconcentratie in dit interval ligt. 

2.4. SELECTIE VAN FILTERS VOOR ANALYSE 

Om kosten-efficiënt te werken wordt ervoor geopteerd om een selectie van de bemonsterde filters te 
analyseren (14). Dat is een courant toegepaste praktijk en kadert in een worst-case benadering -zoals 
hieronder beschreven. 

2.4.1. WORST-CASE BENADERING 

De filterselectie gebeurt niet willekeurig. Er wordt uitgegaan van een worst-case benadering waarbij 
die filters geselecteerd worden waarvoor verondersteld kan worden dat de kans op aantreffen van 
asbest het grootst is.  

2.4.2. SELECTIECRITERIA 

De selectie wordt als volgt opgebouwd: 

• De geselecteerde filters zijn afkomstig van elk van de twee meetlocaties om een goede ruimtelijke 
spreiding te garanderen.  

• Per meetlocatie wordt een selectie gemaakt op basis van de volgende analyse: 
o Enkel filters die gedurende 48 u of een groot deel bemonsterd werden komen in 

aanmerking (bemonsterd volume lucht meestal ca. 110 m³, één filter bij lager volume van 
ca. 90 m³, maar onder voornamelijk windafwaartse condities, zie 3.1.) 

o Per bemonsteringsduur van elke filter werd bepaald: 
- Hoeveel uren de filter bemonsterd werd onder windafwaartse condities 
- Hiervoor werd in 2020 in overleg met de stuurgroep de asbestzone afgebakend 

en bepaald onder welke windrichting de meetlocatie windafwaarts gelegen is (bv. 
tussen 340° en 30° voor Kapelstraat 88) 
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- Tenslotte werd de neerslaghoeveelheid tijdens de bemonsteringsduur bekeken 
om te vermijden dat filters geselecteerd zouden worden die bemonsterd werden 
bij te hoge neerslaghoeveelheden1, omdat neerslag een reducerend effect kan 
hebben op de stof (en asbest) concentratie in de omgevingslucht.  

2.4.3. IMPLICATIES 

De benadering heeft een aantal implicaties naar interpretatie.  

De individuele resultaten zijn niet te veralgemenen naar een langere periode. Elk individueel 
resultaat is plaats en tijdsgebonden, en door toepassing van de selectiecriteria komt dit neer op de 
asbestconcentratie op een bepaalde plaats langs het asbeststort die voor een groot deel windafwaarts 
van het stort gelegen was en als dusdanig een bijdrage van potentiële asbestemissies uit het stort kan 
gehad hebben. 

Het gemiddelde van de resultaten is een worst-case benadering van een langdurig gemiddelde. De 
bekomen gemiddelde waarde ligt waarschijnlijk hoger dan het werkelijk langdurig gemiddelde die 
men zou bekomen door alle filters te analyseren.  

2.5. TOETSINGSWAARDEN 

→ Milieuwetgeving Vlaanderen 

Milieukwaliteitsnormen en milieuvoorwaarden zijn opgenomen in Vlarem II Besluit van de Vlaamse 
regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. 

De volgende milieukwaliteitsnormen voor lucht en beleidstaken ter zake (Art 2.5.0.1.-2.5.7.4.) voor de 
parameter asbest zijn:  

parameter 
referentiemethode eenheid richtwaarde grenswaarde evenwaardige 

methode 
Asbest 
TEM (transmissie -
elektronenmicroscopie) 

Asbestvezels/m³ 
(l > 5 µm, d < 3 µm)* 

500 als jaarlijks 
gemiddelde 
concentratie, te 
meten op 24-
uurs of 48-
uursbasis 

1000 als jaarlijks 
gemiddelde 
concentratie, te 
meten op 24-uurs of 
48-uursbasis; 
5000 als maximaal 
gemiddelde 
concentratie over 24 
uur 

- 

 

De vermelde grens- en richtwaarden zijn van toepassing in alle gebieden, andere dan 
beschermingszones.De detectielimiet van de aangewende methode in dit onderzoek ligt een factor 
25, 50 tot 250 maal lager dan de richtwaarde van 500 v/m³ en grenswaarden van 1000 en 5000 v/m³ 
en is ruim voldoende gevoelig.Om de bekomen resultaten in perspectief te zetten kunnen we 
verwijzen naar Vlarem II die een richtwaarde asbestconcentratie van 500 v/m³ opgeeft en 
grenswaarden van 1000 v/m³ en 5000 v/m³, afhankelijk van de middelingsperiode.  

                                                           
1 Geen kwantitatieve grenswaarde vastgelegd, wanneer verschillende filters in aanmerking komen op basis van windrichting dan zal de filter 
geselecteerd worden die onder de droogste omstandigheden werd bemonsterd. 
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Individuele filters kunnen afgetoetst worden aan de daggemiddelde grenswaarde van 5000 v/m³. De 
bemonsteringsduur per filter van 48 u wijkt wel af van de middelingsperiode van 24 u uit Vlarem II. 
Als er over 48 uur een overschrijding van de grenswaarde vastgesteld wordt, dan zal dat ook zo zijn 
voor een periode van 24 u binnen de 48 u periode. Het verschil in middelingsperiode zal geen 
aanleiding geven tot foutieve interpretatie. Om af te toetsen aan de jaargemiddelde grenswaarde en 
richtwaarde zal de gemiddelde concentratie van alle resultaten genomen worden. Dit gemiddelde is 
een worst-case benadering van de gemiddelde asbestconcentratie op de terreingrens. 

→ Achtergrondwaarde Vlaanderen 

In Vlaanderen werden een aantal bemonsteringen uitgevoerd ter bepaling van de 
achtergrondconcentratie (VITO rapport 2020/HEALTH/R/2431). In dat rapport werd geconcludeerd 
dat de gemiddelde concentratie asbest in Vlaanderen op achtergrondlocaties lager is dan 20 v/m³ 
(tevens de detectielimiet van de meetmethode).  

→ Achtergrondwaarde Nederland 

Een indicatie van een achtergrondconcentratie (i.e. de concentratie asbest die gemeten wordt op 
achtergrondlocaties) werd in Nederland gemonitord in 2016 (op basis van beperkte meetcampagne 
op 7 locaties, TNO 2016 R11562). De focus van dit onderzoek lag op het bepalen van 
achtergrondconcentraties. Daarom werd er niet gekozen om locaties nabij sloop/renovatie van 
gebouwen, asbestbranden en stortlocaties in het onderzoek te betrekken omdat op basis daarvan 
alleen een indruk wordt verkregen van de asbestemissies van incidentele asbestbronnen. Wel werden 
de metingen uitgevoerd in mei/juni tijdens een relatief droge periode met neerslagtekort in 
combinatie met voldoende wind. Er werden in totaal 14 filters bemonsterd en gerapporteerd. 

Op 6 van 14 filters werd asbest aangetroffen. De hoogst gemeten concentratie bedroeg 30 v/m³. 

 asbestconcentratie 95%-B.I. 
1 < 30 v/m³* [< 30 v/m³] 
2 10 v/m³** [1 – 56 v/m³] 
3 < 30 v/m³ [< 30 v/m³] 
4 10 v/m³** [1 – 57 v/m³] 
5 < 30 v/m³ [< 30 v/m³] 
6 10 v/m³** [1 – 55 v/m³] 
7 < 30 v/m³ [< 30 v/m³] 
8 < 30 v/m³ [< 30 v/m³] 
9 10 v/m³** [1 – 56 v/m³] 
10 30 v/m³ [6 – 87 v/m³] 
11 < 30 v/m³ [< 30 v/m³] 
12 10 v/m³** [1 – 57 v/m³] 
13 < 30 v/m³ [< 30 v/m³] 
14 < 30 v/m³ [< 30 v/m³] 

* detectielimiet bedroeg 30 v/m³ 
** beperkt aantal vezels geteld, indicatieve concentratie beneden detectielimiet 
 
 
Op basis van deze dataset werd een gemiddelde achtergrondconcentratie van 6 v/m³ berekend voor 
vezels langer dan 5 µm (indicatieve waarde). Hierbij werden indicatieve waarden meegenomen en 
voor filters waarop geen asbest werd gevonden, werd de concentratie gelijk gesteld aan 0 v/m³. 
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Zowel de monitoring in de omgeving van de kleiputten als de achtergrondmetingen in Nederland  
houden rekening met belang van wind en neerslag. Het grootste verschil is dat er in deze studie  een 
selectie uitgevoerd wordt in functie van de locatie van een potentiele asbest emissiebron (stort), 
terwijl in Nederland de locatie t.o.v. potentiële bronnen niet in rekening werd gebracht en bovendien 
de meetplaatsen juist geselecteerd werden zodanig dat deze niet beïnvloed kunnen worden door 
asbest emissies uit sloopwerkzaamheden, asbestbrand of asbeststorten.  

In deze studie worden enkel die filters geanalyseerd waarvoor, op basis van de meteo-
omstandigheden, kan verwacht worden dat er asbest in de omgevingslucht aanwezig zal zijn, indien 
er asbestemissies van de stortplaats zijn. Het Nederlands onderzoek was erop gericht om dergelijke 
situaties juist te vermijden om een inschatting te kunnen maken van de achtergrondconcentraties 
buiten zones waar de asbestconcentratie hoger kan zijn door incidenten (asbestbrand) en activiteiten 
(asbestsloop, stortactiviteiten). 

2.6. OVERIGE GEGEVENS 

Er werden meteorologische gegevens voor neerslag, windrichting en windsnelheid van het 
meteorologisch station Melsele gebruikt (meetstation van de VMM, gegevensbron 
www.waterinfo.be) en gegevens van het KMI (klimatologische maandoverzichten op basis van 
metingen in Ukkel).  

In de meetperiode hebben zich een aantal zeer natte periodes voorgedaan (Tabel 3). In totaal viel er 
in Ukkel in juni 121,0 mm neerslag (norm.: 70,8 mm) op 14 dagen (norm.: 14,1 dagen). Meer dan de 
helft van deze neerslag viel tijdens de derde decade (21-30 juni). Deze 10 dagen viel er hier in totaal 
69,9 mm neerslag (normaal: 17,4 mm), een nieuw record voor de huidige referentieperiode. In totaal 
viel er in Ukkel in juli 2021 niet minder dan 166,5 mm neerslag (norm.: 76,9 mm), waarmee het vorige 
record ruim werd verbroken (133,8 mm in 2000). Deze hoeveelheid viel op 17 dagen (norm.: 14,3 
dagen). In Augustus 2021 viel er in Ukkel opnieuw veel neerslag (123,2 mm, normaal: 86,5 mm). Deze 
hoeveelheid viel op 19 dagen. In totaal viel er in Ukkel in september 2021 slechts 26,0 mm neerslag 
(norm.: 65,3 mm), een groot contrast met de 3 natte zomermaanden waarin er telkens meer dan 100 
mm neerslag viel. Deze hoeveelheid viel op 7 dagen (norm.: 14,1 dagen). In totaal viel er in Ukkel in 
oktober 2021 121,1 mm neerslag (normaal: 67,8 mm) op 19 dagen (normaal: 16,1 dagen). Daarmee 
was deze oktobermaand de tweede natste van de huidige referentieperiode, achter het record van 
1998 (128,7 mm). De meeste neerslag viel in het begin en op het einde van de maand.   

 

Tabel 3: Neerslagtotalen in de maanden van de monitoring.  
 

 Neerslagtotaal (mm) Windsnelheid (m/s) 
 2021 Normaal* Indeling 2021 Normaal* Indeling 

Juni 121 70,8 ++ 2,6 3,1  
Juli 166,5 76,9 +++ 2,9 3,1  
Augustus 123,2 86,5  2,9 2,9  
September 26 65,3  2,6 3,1  
Oktober 121,1 67,8 ++ 3,8 3,5  

Databron: KMI 
*  normaal = gemiddeld in de periode 1991-2020 

Indeling: +++/--- : hoogste/laagste waarde sinds 1991 
++/--: bij hoogste/laagste 3 waarden sinds 1991 
+/-: bij de hoogste 5 waarden sinds 1991 

 

http://www.waterinfo.be/
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Er hebben zich geen lange droge periodes voorgedaan tijdens de meetcampagne (Figuur 3), met 
uitzondering van september (maar ook in september waren er 7 dagen met neerslag). Over het 
algemeen is de stofconcentratie lager in natte periodes omdat het stof als het ware uit de lucht 
gewassen wordt. Bovendien is de verstuifbaarheid van bodempartikels sterk gereduceerd onder natte 
omstandigheden. Nietegenstaande werd er in het nabijgelegen VMM meetstation Boom (42R834) 
geen significante reductie van de fijn stof (PM10) concentratie gemeten (gemiddelde van 20 µg/m³ 
tijdens de meetperiode, terwijl jaargemiddelde concentratie 22, resp. 20 µg/m³ bedroeg in 2018 en 
2019). September was duidelijk de droogste maand. 

 

 
Figuur 3: Neerslagprofiel tijdens de meetperiode. 

 

Voor de analyse van de windcondities wordt per windsegment van 10° het tijdsaandeel gegeven op 
de concentrische cirkels. Elk windsegment is ingekleurd proportioneel aan de windsnelheid bij wind 
uit die richting. De wind kwam grotendeels uit noordoostelijke en zuidwestelijke richting (Figuur 4) en 
in iets mindere mate uit west-noordwest. De windsnelheid was steeds vrij zwak tot matig (< 8 m/s). 
De hoogste windsnelheden werden bij zuidwestenwind genoteerd. 
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Figuur 4: Verdeling van de windrichting en windsnelheid tijdens de meetcampagne. 
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 OVERZICHT RESULTATEN 

3.1. FILTERSELECTIE 

Een overzicht van de geselecteerde filters, 14 in totaal, is gegeven in Tabel 4. Hiervoor werden de 
neerslaghoeveelheid en de windrichting in rekening gebracht als meteorologische parameters. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat de meetcampagne onder uitzonderlijk natte omstandigheden gelopen 
heeft, en dat de filters die onder droge of beperkte neerslag bemonsterd werden, meestal maar voor 
een deel van de bemonsteringsduur windafwaarts genomen werden.  

 

Tabel 4: Overzicht geselecteerde filters voor asbestanalyse. 
 

 Bemonstering Meteo 
Meetlocatie Filter Van… Tot en met… Volume 

(m³) 
Uren windaf 

(op 48u) 
Neerslag 

(mm) 

Bosstraat 8 

B21-2-016 21/07/2021 22/07/2021 106,32 7,25 0 
B21-2-33 07/09/2021 08/09/2021 110,33 36,75 0 
B21-2-34 09/09/2021 10/09/2021 110,32 10,75 0,78 
B21-2-36 13/09/2021 14/09/2021 110,33 10,25 0,57 
B21-2-38 17/09/2021 18/09/2021 110,33 13 0 
B21-2-39 19/09/2021 20/09/2021 110,31 19 0,09 

Kapelstraat 88 

B21-1-020 19/07/2021 20/07/2021 110,31 16 0 
B21-1-022 23/07/2021 24/07/2021 110,34 17,75 7,97 
B21-1-035 23/08/2021 24/08/2021 89,73 36,25 0,42 
B21-1-036 25/08/2021 26/08/2021 110,34 13,5 0,66 
B21-1-039 31/08/2021 01/09/2021 110,33 28,5 0 
B21-1-040 02/09/2021 03/09/2021 110,3 29,25 0 
B21-1-041 04/09/2021 05/09/2021 110,34 21,25 0 
B21-1-049 20/09/2021 21/09/2021 110,33 19,75 0 
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3.2. ASBESTCONCENTRATIES 

Een overzicht van de asbestconcentraties gemeten op de geselecteerde filters voor de 2 meetlocaties, 
incl. de betrouwbaarheidsintervallen, is weergegeven in Tabel 5. Op geen enkele van de 14 filters werd 
asbest aangetroffen (Tabel 5).  

 

Tabel 5: Overzicht asbestconcentraties. 
 

 
filter asbest 

aangetroffen? 
concentratie 
asbestvezels 

B.I. (95%)* type asbest 

Bosstraat 8 

B21-2-016 nee < 20 v/m³ [< 20 v/m³] / 
B21-2-33 nee < 20 v/m³ [< 20 v/m³] / 
B21-2-34 nee < 20 v/m³ [< 20 v/m³] / 
B21-2-36 nee < 20 v/m³ [< 20 v/m³] / 
B21-2-38 nee < 20 v/m³ [< 20 v/m³] / 
B21-2-39 nee < 20 v/m³ [< 20 v/m³] / 

Kapelstraat 88 

B21-1-020 nee < 20 v/m³ [< 20 v/m³] / 
B21-1-022 nee < 20 v/m³ [< 20 v/m³] / 
B21-1-035 nee < 20 v/m³ [< 20 v/m³] / 
B21-1-036 nee < 20 v/m³ [< 20 v/m³] / 
B21-1-039 nee < 20 v/m³ [< 20 v/m³] / 
B21-1-040 nee < 20 v/m³ [< 20 v/m³] / 
B21-1-041 nee < 20 v/m³ [< 20 v/m³] / 
B21-1-049 nee < 20 v/m³ [< 20 v/m³] / 

* 95% betrouwbaarheidsinterval [ondergrens – bovengrens] 
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 BESPREKING RESULTATEN 

4.1. AFTOETSING 

4.1.1. AFTOETSING INDIVIDUELE RESULTATEN 

De meetresultaten (allen < 20 v/m³, dit is onder de detectielimiet van de methode) liggen ver beneden 
de daggemiddelde grenswaarde van 5000 v/m³ uit Vlarem II als maximaal gemiddelde concentratie 
over 24 uur.  

We merken op dat in deze studie 48-uurs bemonsteringen werden uitgevoerd, en dat de resultaten 
dus een gemiddelde concentratie zijn over 2 dagen i.p.v. over 1 dag waarop de grenswaarde van 
Vlarem II wordt afgetoetst. Filters werden zo veel mogelijk geselecteerd onder windafwaartse 
condities, maar windafwaartse condities duurden meestal maar een deel van de bemonsteringsduur. 
In theorie zou onder de gegeven omstandigheden een verdunning kunnen optreden op momenten 
dat de bemonstering niet windafwaarts van de bron wordt uitgevoerd (dus voor een deel van de 
bemonsteringsduur per filter). Aangezien  de asbestanalyse bij een zeer lage detectielimiet wordt 
uitgevoerd en waarbij geen enkele asbestvezel vastgesteld werd, kan er moeilijk gesproken worden 
van een verdunningseffect.    

In Vlarem II wordt voor asbest een jaargemiddelde grenswaarde van 1000 v/m³ en een 
jaargemiddelde richtwaarde van 500 v/m³ opgegeven. Aangezien de evaluatietermijn verschillend is 
van de bemonsteringsduur van de individuele filters en de looptijd van de meetcampagne is een 
formele aftoetsing van individuele meetresultaten niet mogelijk is. Er kan wel gesteld worden dat de 
gemiddelde concentratie voor de meetcampagne (< 20 v/m³, geen asbestvezels vastgesteld) veel lager 
ligt dan de jaargemiddelde grenswaarde en de richtwaarde uit Vlarem II.   

De meetresultaten liggen in lijn met achtergrondconcentratie in Vlaanderen (Tabel 6). Deze is niet 
exact bepaald maar ligt ook onder de 20 v/m³, wat de detectielimiet van de meetmethode is. 

In Nederland bedraagt de gemiddelde achtergrondconcentratie asbest 6 v/m³ voor asbestvezels 
langer dan 5 µm. De hoogste achtergrondmeting in Nederland bedroeg 30 v/m³.  
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Tabel 6: Overzicht aftoetsing gemeten asbestconcentraties. 
 

  

concentratie 
asbestvezels 

Vlarem grenswaarde 
daggemiddelde  

(5000 v/m³) 

Verhoogd t.o.v. max. 
achtergrondconcentratie** (<20 

v/m³) ? 

Bosstraat 8 

B21-2-016 < 20 v/m³ << nee 
B21-2-33 < 20 v/m³ << nee 
B21-2-34 < 20 v/m³ << nee 
B21-2-36 < 20 v/m³ << nee 
B21-2-38 < 20 v/m³ << nee 
B21-2-39 < 20 v/m³ << nee 

Kapelstraat 88 

B21-1-020 < 20 v/m³ << nee 
B21-1-022 < 20 v/m³ << nee 
B21-1-035 < 20 v/m³ << nee 
B21-1-036 < 20 v/m³ << nee 
B21-1-039 < 20 v/m³ << nee 
B21-1-040 < 20 v/m³ << nee 
B21-1-041 < 20 v/m³ << nee 
B21-1-049 < 20 v/m³ << nee 

* “<<” staat voor meetresultaat “veel lager dan grenswaarde Vlarem”. 
** uit onderzoek in Vlaanderen, zie boven. 
 

Conclusie: er werden geen asbestvezels in de omgevingslucht vastgesteld. De concentraties liggen 
onder de detectielimiet van de meetmethode (< 20 v/m³) en situeren zich in dezelfde grootte-orde als 
de achtergrondconcentratie voor asbest in omgevingslucht in Vlaanderen. De meetwaarden liggen ver 
beneden deze wettelijke toetsingswaarden.  

4.1.2. GEMIDDELDE ASBESTCONCENTRATIE 

Om af te toetsen aan de jaargemiddelde grens- en richtwaarde van Vlarem II moet een 
representatieve inschatting van de jaargemiddelde concentratie gemaakt kunnen worden op basis van 
de eigen metingen. 

De meest representatieve manier om dat te doen zou zijn op basis van 24-u of 48-u2 bemonstering 
gedurende een heel jaar, en een asbestbepaling van alle bemonsterde filters. Deze aanpak is echter 
niet praktisch uitvoerbaar, voornamelijk door de hoge analysekost. 

Het meetopzet van deze studie is van dien aard dat op basis van een beperkter aantal analyses toch 
een gefundeerde conclusie kan getrokken worden. Er werd een relatief lange monitoringscampagne 
opgezet rondom de site, waarbij op verschillende meetlocaties continu bemonsterd werd. Vervolgens 
werd een worst-case benadering gevolgd om de analyses te reduceren, maar de kans op 
asbestdetectie te maximaliseren door die filters te selecteren die gedurende lange tijd windafwaarts 
van de site bemonsterd werden. 

                                                           
2 Beide bemonsteringsduren kunnen volgens Vlarem II. 
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De representativiteit op jaarbasis heeft voornamelijk te maken met de meteorologische condities, de 
begroeiing van de site en de situatie op de site zelf m.b.t. het permanent afdekken van dagzomend 
asbest en het onberoerd laten van de site.  

• Meteorologie: bij aanvang van de studie werd beslist om gedurende 3 maanden te bemonsteren. 
De neerslaghoeveelheden waren tijdens de meetcampagne veel hoger dan normaal (uitzonderlijk 
natte omstandigheden). De omstandigheden kunnen niet als representatief beschouwd worden. 
De belangrijkste windrichtingen (ZW, NO) waren aanwezig tijdens de monitoring, en ook wind uit 
W-NW kwam vrij vaak voor in de eerste periode. De windsnelheid was vrij laag. Dagen met 
krachtige of stormachtige wind kwamen niet voor tijdens de monitoringscampagne. Die 
windsnelheden zijn wel vrij zeldzaam op jaarbasis.   

• Begroeiing: tijdens de meetcampagne stond de begroeiing volledig in blad. Dat kan een 
afschermend effect hebben dat er in de winter niet is. 

• Situatie op de site: Het dagzomend asbest werd afgedekt vanaf juli tot augustus 2019 door middel 
van een geotextiel en een halve meter propere grond. De zone met niet-hechtgebonden 
asbestvezels (KIWA-rapport3, MM01 en MM02 op overzichtsplan, zie Bijlage C) werd eind 
november 2019 afgedekt met polyesterdoek en epoxyhars. Begin december 2019 werden de 
erosiegeulen aangepakt door het aanbrengen van houtschilfers. In januari 2021 werden nieuw 
vastgestelde erosiegeulen in de bovenafdek aangepakt en werd en bijkomend extra hoeveelheden 
houtschilfers aangebracht. Hierna was er geen grondverzet meer op de site. Een overzicht van de 
timing van de remediërende werken is gegeven in Tabel 7. Potentiële locaties waar asbestemissies 
zouden kunnen plaatsvinden kunnen verondersteld worden om ongewijzigd te blijven gedurende 
de monitoring. De monitoring wordt daarom als representatief beschouwd onder huidige 
omstandigheden. De representativiteit op de langere termijn valt nog te beoordelen.  

   

Tabel 7: Timing van de remediërende werken op de site (bron De Vlaamse Waterweg). 
 

Periode  Remediërende werken 

5-26/06/2019 Plaatsen van omheining 

29/06 en 5/07/2019 Fixeren van asbestdeeltjes 

2-17/07/2019 Plaatsen geotextiel 

8-17/07/2019 Afdek met geotextiel en propere grond 

5-8/08/2019 Vrijmaken zoom i.f.v. omheining 

19-20/08/2019 Afdek met gestabiliseerd zand 

2-17/09/2019 Plaatsen van omheining 

20-25/11/2019 Plaatsen van polyesterdoek met epoxyhars 

3-6/12/2019 Aanpak erosie met houtschilfers 

18-21/01/2021 Aanpak erosie (grondverzet) en plaatsing houtschilfers 

 

 

                                                           
3 Kiwa Oesterbaai, 2019. Staalname en visuele inspectie, 119843500, Oud asbeststort Boom. 
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• Conclusie: Voornamelijk omwille van de uitzonderlijk natte omstandigheden kan de 
meetcampagne niet als representatief beoordeeld worden.  Er werden wel filters geselecteerd 
voor analyse die zoveel mogelijk onder droge omstandigheden bemonsterd werden. Daarenboven 
werd enkel bemonsterd wanneer de begroeiing in blad stond, wat mogelijks een effect kan 
hebben op de windpatronen.  
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De worst-case filterselectie maakt (normaal gezien) dat de gemiddelde waarde waarschijnlijk hoger 
ligt dan het werkelijk langdurig gemiddelde die men zou bekomen door alle filters te analyseren en uit 
te middelen. In deze studie werden echter geen asbestvezels vastgesteld. 

Om de gemiddelde asbestconcentratie te bepalen aan de terreingrenzen van het voormalige 
asbeststort, wordt de gemiddelde concentratie berekend op basis van alle analyseresultaten samen. 
Er kan op verschillende manieren omgegaan worden met resultaten beneden de detectielimiet (dit 
omvat alle meetwaarden van de studie), en de betrouwbaarheidsintervallen van de meetresultaten. 
Afhankelijk van de manier waarop meetresultaten beneden de detectielimiet en het 
betrouwbaarheidsinterval van de metingen in rekening wordt gebracht, varieert de gemiddelde 
waarde van een lage tot hoge inschatting (Tabel 8).  

 

Tabel 8: Berekening van de gemiddelde asbestconcentratie. 
 

 Berekeningsmethode gemiddelde 
 Laagst mogelijke 

inschatting 
Hoogst mogelijke 

inschatting 
Meetwaarden < DL 
v/m³ gelijkgesteld aan  0 20 

Berekend gemiddelde 0 v/m³ 20 v/m³ 
* indien ondergrens BI < 20 v/m³ is, gelijkgesteld aan 20. 
 

Onafhankelijk van de manier waarop het gemiddelde bepaald wordt, ligt de waarde ver onder de 
jaargemiddelde richtwaarde (500 v/m³) en de grenswaarde (1000 v/m³) van Vlarem II.  
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 BESLUIT 

Deze studie omvat de uitvoering van een monitoringsprogramma om de asbestconcentratie in de 
omgevingsluchtlucht te bepalen op verschillende locaties rondom de voormalige stortplaats van de 
Boomse kleiputten. Het monitoringsprogramma is erop gericht om via immissieonderzoek, conform 
de Vlarem II referentiemethode, de asbestconcentratie te bepalen in de buitenlucht om zo de humane 
blootstelling te kunnen evalueren. De detectielimiet van de bekomen resultaten is 20 v/m³, wat veel 
lager ligt dan de richt- en grenswaarden uit Vlarem II (respectievelijk 500, 1000 en 5000 v/m³ voor de 
jaargemiddelde richtwaarde, jaargemiddelde grenswaarde, en daggemiddelde grenswaarde). 

De monitoring werd continu uitgevoerd gedurende vier maanden. Van de bemonsterde filters werden 
er een aantal (14) geselecteerd met een worst-case benadering.  

Op geen enkele van de 14 geselecteerde filters werd asbest aangetroffen. De asbestconcentratie ligt 
voor alle filters beneden de detectielimiet van de meetmethode (< 20 v/m³).  

De gemiddelde asbestconcentratie in de omgeving van de site ligt tussen 0 en 20 v/m³, afhankelijk van 
de manier waarop meetwaarden beneden de detectielimiet in rekening worden gebracht. Ongeacht 
de berekeningswijze ligt de gemiddelde asbestconcentratie in de omgeving van het voormalige 
asbeststort ruim onder de wettelijke normen. 
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BIJLAGE A 

Windrozen op uren waarop geselecteerde filters bemonsterd werden (periode 2). 

• Bosstraat 8 
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• Kapelstraat 88 
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BIJLAGE B 

Rapportage analyseresultaten, 2021-0998-T001.pdf (op aanvraag) 
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BIJLAGE C 

Plan met monsternamepunten en bronlocaties (KIWA rapport). 
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