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Asbestsmeltproeven bij Nedstaal 
 te Alblasserdam / regio Drechtsteden: 

een politiek georkestreerd proces met 

grote gevaren voor de volksgezondheid 

 

e afgelopen jaren hebben wij (Het Actiecomité Asbest Nedstaal Nee) uitvoerig onderzoek 

gedaan en ons verdiept in de plannen en proeven voor het mee smelten van asbesthoudend 

metaalschroot in de fabriek van Nedstaal BV. Daarnaast hebben wij gesprekken gevoerd met 

deskundigen uit de staalsmeltbranche
1
.  

Uit de vele gevoerde gesprekken met tal van top-deskundigen zijn enkele belangrijke conclusies naar 

voren gekomen die onze grote bezwaren tegen deze proeven en plannen onderstrepen en nogmaals 

bevestigen. 

Het radio programma ARGOS van VARA/VPRO/HUMAN heeft veel los gemaakt en is nog steeds te 

beluisteren via de website
2
 van ARGOS. 

Er is nieuwe informatie boven tafel gekomen op grond waarvan wij zeggen: doe het niet! 

Informatie die tot nu toe werd achtergehouden door het bevoegd gezag. 

 

 

ierna volgen 14 punten met onze grote twijfels.

                                                                 
1
 Veel nuttige informatie is onder andere te vinden op de website: www.steeluniversity.org 

2
 radio programma ARGOS http://www.vpro.nl/speel.program.40306428.html 
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1. Beweringen Nedstaal BV/ Ruigenhil BV kloppen niet met de 

werkelijkheid 

Wij hebben de rechters in de beroepsprocedure (Rechtbank en Raad van State, procedure loopt nog) 

uitdrukkelijk tot een ‘descente’ verzocht (ofwel: hen verzocht zelf te komen kijken naar de werkelijke 

praktijk in de fabriek) omdat de beweringen door Nedstaal en het bevoegd gezag - de Provincie Zuid-

Holland (waaronder ook de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de OZHZ) - ten aanzien van het 

smeltproces niet overeenkomen met de praktijk. 

Wat klopt er dan niet? Wij beschrijven dit als volgt in het kort. In een zogenaamde putoven wordt 

staalschroot zonder asbest verwarmd. Via elektrodes die door de deksel naar de bodem gaan. De 

smelt wordt dus van onderaf verwarmd. De hoogste warmte bevindt zich dus onderin de smelt, op 

de bodem van de oven. De berg schroot zakt langzaam in bij verhitting.  

2. Er ontstaat onvolledige verbranding  

Te zien aan de ‘zwarte rook’ (die ook nog eens erg schadelijk is voor het milieu en de 

volksgezondheid). Deze berg schroot heeft tijd nodig om ‘in te smelten’ en dit gebeurt niet in enkele 

tientallen seconden maar dit duurt meerdere minuten. Hieraan gaan Nedstaal en de OZHZ / 

Provincie argeloos (of onbewust leugenachtig) voorbij. Met als enige doel om de proef koste wat kost 

door te drukken? 

Ten behoeve van het ‘bij storten’ van het asbesthoudend metaalschroot moet het deksel van de pan 

( de oven ) worden gedraaid. Dit duurt ca. 2 – 3 minuten en vervolgens wordt het staalschroot mét 

asbest erin opgenomen in de pan gedumpt. Het asbesthoudende schroot wordt langzaam verhit, 

omdat het van bovenaf op de gesmolten staalbrij komt te liggen. Hierdoor ontstaat onvolledige 

verbranding  met als gevolg dat er veel  giftige verbrandingsgassen en dampen, met asbest erin 

zullen ontsnappen. 

Omdat het deksel na het storten weer moet worden teruggedraaid wat ook ca. 2 – 3 minuten duurt 

ontwijkt ‘zwarte rook’ en is er sprake van enorme turbulentie.  Dat betekent ook dat de temperatuur 

van het schroot nooit 1200 graden Celsius haalt. En dit heeft weer als gevolg dat de bitumen (met 

daarin het opgesloten asbest) onvolledig verbranden  en er allerlei deelverbrandingsproducten 

alsmede Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s
3
) en overige koolwaterstoffen ontstaan 

die ook niet door het huidige filter worden afgevangen.  

 

                                                                 
3
 Het belangrijkste toxicologische effect van PAK’s is kanker. Bij hoge concentraties kunnen PAK’s ook 

negatieve effecten op de huid hebben en oog- en slijmvliesirritaties veroorzaken. (Bron: RIVM) 
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3. de temperatuur is veel lager 

De temperatuur bij de afzuiger zou worden gemeten. Hoe kan het dat zowel Nedstaal als de OZHZ dit 

vergeten zijn? Zou het meten van deze temperaturen buiten het aanvraagproces gehouden zijn 

omdat hieruit zonneklaar zou blijken dat onze beweringen juist zijn. Namelijk, dat de temperatuur 

niet de minimaal vereiste 1200 graden Celsius heeft? 

Het bewijs kan worden geleverd door de temperatuurmetingen in de afzuiger. Het afzuigfilter kan 

maximaal 110 – 130 graden Celsius verdragen, dus de temperatuur in de afgezogen lucht kan 

maximaal deze waarde hebben. Als een ander bewijs kan gelden dat de verf van de kraan die het 

staalschroot transporteert er ook niet afbrandt. Dit bewijst dat de temperatuur niet zo hoog is als 

Nedstaal en de OZHZ beweren en hebben beweerd. 

Zowel Nedstaal als OZHZ zouden deze temperatuurmetingen kunnen overleggen maar hebben dit 

per ongeluk of wellicht argeloos doelbewust verzwegen omdat ook daarmee hun beweringen zouden 

kunnen worden ontkracht. De proef is ook om die reden niet veilig. 

Rekenvoorbeeld: 

Het duurt ca. 90 minuten om 35 ton staalschroot te smelten. Het mee smelten van 1/7
e
 deel ofwel 5 

ton zou dan logischerwijze ongeveer 7- 10 minuten kosten, en dit is dus geen kwestie van seconden 

zoals ook uit nadere technische onderzoek informatie blijkt.  

Dit is in volledige tegenspraak met de beweringen van Nedstaal. Nu al komt het regelmatig voor dat 

de deksel niet gelijk dicht kan. Omdat het bijgestorte schroot te hoog boven de pan uitsteekt, of dat 

er schroot op de rand van de pan is gevallen. Dan komen er zeer veel minuten bij alvorens de deksel 

er daadwerkelijk op kan. 

 

4. Grote gezondheidsrisico’s voor medewerk(st)ers in de hal 

Een flink deel van de turbulente gassen en verbrandingsdampen zal dus niet in de ‘afzuigkap’ 

verdwijnen maar gaan rondcirculeren in de fabriekshal met als gevolg : ernstige gezondheidsrisico’s 

voor de medewerk(st)ers.  

Nu al komt het regelmatig voor dat de deksel niet gelijk dicht kan. Omdat het bijgestorte schroot te 

hoog boven de pan uitsteekt, of dat er schroot op dan wel over de rand van de pan is gevallen. Dan 

komen er zeer veel minuten bij alvorens de deksel er daadwerkelijk op kan. En hoe gaat het dan met 

al die storingen waardoor de deksel ook al niet gelijk op de pan komt? 

Ook loopt er een treinrails door deze fabriekshal en er is een deur voor de werknemers die daar 

werken. De asbestvezeltjes kunnen zich dus gemakkelijk door de hele fabriek verspreiden. En ook 

zullen deze vezeltjes zich in groten getale buiten de fabriek gaan verspreiden.  
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5. Geen meting resultaten overlegd over tijdsduur om 1200 graden te 

bereiken 

Nedstaal en OZHZ hebben argeloos of wellicht doelbewust geen gegevens overlegd over hoe lang het 

duurt voordat het gestorte metaalschroot de kritische temperatuur van 1200 graden Celsius zal 

bereiken. Dit is geen kwestie van ‘seconden’ en ‘onderdompelen’ maar van een flink aantal minuten 

zoals wij hierboven en ook eerder al vaak hebben gesteld.  

Tijdens deze eerste minuten ontstaat onvolledige verbranding en dus ook onvolledig verbrande 

bitumen met asbestvezeltjes erin. Deze ontwijken in de opwaartse luchtstroom en worden niet 

afdoende in het bestaande zakkenfilter afgevangen. Deze ontwijken door de krachtige opwaartse 

luchtstroom het bestaande zakkenfilter en worden niet afdoende afgevangen. Sterker nog: deze 

asbestdeeltjes zullen via de kieren en gaten in het dak ook naar buiten geslingerd worden.  

6. Zakkenfilter is volledig ongeschikt voor het afvangen van kleine 

asbestvezeltjes 

Het huidige zakkenfilter is volledig ongeschikt voor het voldoende afvangen van de zeer kleine 

asbestvezeltjes. Hiervoor is alleen een zogenaamd ‘nat filter’ geschikt. Het water dat in het nat filter 

wordt gebruikt zal dan vervuild zijn. De aanschaf van een dergelijk ’nat filter’ en het zuiveren van dat 

water is kostbaar. Omdat het huidige zakkenfilter volledig ongeschikt is, en Nedstaal geen geld voor 

een beter filtersysteem over heeft worden ook de bewoners in de omgeving als gevolg hiervan 

blootgesteld aan grote gezondheidsrisico’s. 

Wij vragen ons bij herhaling af waarom Nedstaal kennelijk geen geld over heeft voor een beter 

filtersysteem.  

7. Bij significante proceswijziging moet men voldoen aan de BBT norm 

Bij Nedstaal is er sprake van een significante wijziging in het bedrijfsproces. Het is dan in zo’n situatie 

doodnormaal dat het bedrijf aan BBT (Best Beschikbare Technieken) voldoet. Dit weten zowel 

Nedstaal alsook OZHZ. Dan is het erg vreemd en onbegrijpelijk dat de milieudienst OZHZ niet 

handhaaft bij deze proceswijziging. Voor ons als ernstig verontruste burgers vormt dit gegeven een 

volgend voorbeeld van partijdigheid in het proces rondom deze vergunningsaanvraag. 
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8. Welk nut heeft deze proef voor de toekomst? 

Wij twijfelen ernstig aan het nut van deze proef bij Nedstaal. Het bedrijf is financieel-economisch en 

vooral milieutechnisch al jarenlang ‘kwakkelend’ en in feite nauwelijks levensvatbaar in de huidige 

internationale concurrentiemarkt. Bij het structureel mee smelten van asbesthoudend schroot zijn er 

zeer aanzienlijke investeringen nodig om te kunnen voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen. Onze 

sterke twijfel is dan ook gerechtvaardigd als wij stellen dat Nedstaal na de proeven 

hoogstwaarschijnlijk niet in staat is om de investeringen te doen teneinde aan BBT te voldoen. 

9. Duurzaamheid? 

 Er is een veel betere locatie beschikbaar in Nederland! 

Tata Steel heeft een ‘pan inhoud’ van ca. 200 ton (Nedstaal heeft een ‘pan inhoud’ van ca. 35 ton) 

met daarin vloeibaar staal. De ‘onderdompeling’ bij Tata Steel zou dan ook veel effectiever en 

efficiënter kunnen verlopen dan bij Nedstaal. Bij Tata Steel is de temperatuur bovenin de pan ca. 

1600 graden Celsius, bij Nedstaal absoluut niet de minimaal vereiste 1200 graden Celsius. Alweer een 

bewijs dat zulke proeven in Alblasserdam niet genomen zouden moeten mogen worden! 

10. Opvullen van de norm is niet toegestaan 

Nedstaal zet met het mee smelten van asbestvervuild en bitumen houdend staalschroot bewust 

vervuilde grondstoffen in en hier is dus sprake van het ‘opvullen van de milieunormen’ ofwel het 

bewust inzetten van vervuilde en vervuilende materialen. Dit gaat echter volstrekt tegen de 

vergunningsnormen in en het is dus niet toegestaan. Wij vragen ons af waarom de OZHZ dit dan wel 

toestaat? Het is eens temeer onbegrijpelijk dat een instantie als de OZHZ hierin bewust meewerkt en 

als milieudienst notabene vervuiling faciliteert. Wij maken ons ernstige zorgen dat het bij de OZHZ 

kennelijk ‘een gebruik, een praktijk wordt’ om normen op te vullen. 

11. Er is geen naverbrandigskamer in de gasstroom 

Als Nedstaal (en OZHZ) zich werkelijk om de gezondheid van omwonenden zou(den) bekommeren 

dan had het bedrijf een zogenaamde ‘naverbrandingskamer’ (afterburner) in de afzuigleiding 

gebruikt. Hierin zouden alle onvolledig verbrande (rest)gassen onder hoge temperatuur worden 

naverbrand. Zodat dan op z’n minst minder gezondheidsschade bij zowel de werknemers als de 

omwonenden en inwoners van de regio Drechtsteden zou optreden. Ook hierin is het bedrijf nalatig.  

12. Betere methode: storten in een gesloten en koude oven 

Er zijn welzeker manieren om asbesthoudend staalschroot veilig te verwerken. Dat betekent: storten 

in een gesloten en koude oven; vervolgens opwarmen tot meer dan 1200 graden Celsius en hierna 

bijvullen met niet vervuild metaalschroot. Omdat slechts eenmaal per 5 dagen (in de week) de ovens 

bij Nedstaal ‘koud zijn’ kiest het bedrijf er argeloos of toch doelbewust voor deze onveilige methode 

te volgen. De goedkoopste, met alle gezondheidsrisico’s en gevaren vandien.  
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13. Hoeveel is de theoretische jaarlijkse asbestvezelvracht bij mee 

smelten van 40.000 ton asbestvervuild staalschroot? 

 

Het huidige filter is volstrekt ongeschikt voor het afvangen van asbestvezeltjes. En: als er 10 vezels 

per kubieke meter lucht ontsnappen betekent dat bij een capaciteit van 600.000 m3 per uur: 6 

miljard asbestvezeltjes x 6 minuten per uur x 5 dagen x 50 weken: 3,6 miljard (!) asbestvezeltjes in de 

lucht van Alblasserdam en omgeving (de regio Drechtsteden).Dan moet alles zonder storing, te hoge 

bergen bijstort of schroot dat op de randen is gevallen gebeuren. En dit dan te weten dat één deeltje 

al dodelijk kan zijn. 

Waarom trekken Nedstaal en de OZHZ samen op en proberen zij doelbewust onder het MTR 

(maximaal toegestane niveau) asbestvezeltjes per m3 lucht te blijven. Op papier. Hiermee zijn zij 

opzettelijk bezig om ‘de norm op te vullen’ hetgeen volstrekt niet is toegestaan. 

 

14. Dit heeft alle kenmerken van een ‘politiek proces’  

Uit alles wat zich de afgelopen jaren (achter de schermen en in achterkamertjes) heeft afgespeeld, en 

waarvan wij na deskundigenrapporten en WOB-verzoeken op de hoogte zijn gekomen, kunnen wij in 

elk geval één conclusie trekken: dit heeft alle kenmerken van een bestuurlijk en juridisch politiek 

proces, waarbij het ‘bevoegd gezag’ erop uit lijkt te zijn koste wat het kost deze proef ‘door te 

drukken’. Zo komt men – zo denkt men althans – het goedkoopst van het asbest af en zijn de mensen 

die hier in Alblasserdam en in de regio Drechtsteden wonen of werken de dupe: zij zijn de ‘afzuigkap 

van Nedstaal’. 

Alblasserdam, 14 september 2014 

Actiecomité Asbest Nedstaal Nee 

 

 

 
Figuur 1 Demonstratie 22 april 2014 


