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Het  

is  

niet  

fris  

buiten  

Vaak in de herfst, heel veel ’s nachts en onder enorme tijds- en werkdruk worden de 

grote wegen door asfaltploegen gerepareerd, verbreed of van een nieuwe deklaag 

voorzien. Als het geen nieuwbouw betreft, komen daar nog bij de gevaren van vlak 

voorbij razende autoos, waarvan de uitlaatgassen naar metaal smaken. 

Bij het werken met die hete asfaltmassa, waar giftige dampen van afslaan die je be-

nauwd maken, raak je al gauw drijfnat van het zweet. Wanneer je dan even op een 

kollega moet wachten, sta je in de (nacht-)wind bovendien ook nog eens een flinke 

kou te pakken.  

We hebben het over het werk in de 
wegenbouw. Werk met asfalt, bitumen 
en teer. 
In Nederland heet het materiaal dat in 
de wegenbouw verwerkt wordt, al snel 
asfalt. Maar om welke stoffen gaat het 
eigenlijk? Wat speelt daarbij allemaal 
een rol en welke invloed heeft dat op de 
arbeidsomstandigheden van de arbei-
der aan de weg? 
Asfalt bestaat uit steen (gebroken grind) 
en zand, aan elkaar gekit door een 
bindmiddel bestaande uit teer of bitu-
men of een mengsel daarvan. 
 
Milieuvriendelijk? 
Volgens de duitse werkgeversvereniging 
ARBIT (Arbeitsgemeinschaft der Bitu-
men lndustrie) is er nauwelijks een 
milieuvriendelijker materiaal te beden-
ken voor wegenbouw dan asfalt. Dit 
wordt door de nederlandse werkgevers 
in de wegenbouw onderschreven, 
”mits” - luidt de redenering - ”het maar 
gaat over asfalt op basis van bitumen”. 
En daarin schuilt het probleem voor de 
wegenarbeiders. Het is lang niet altijd 
duidelijk welke materialen er zijn ver-
werkt in het asfalt waarmee zij te ma-
ken krijgen. Maar wel kent bijna ieder-
een uit de asfaltploegen de pijnlijke 
rode ogen, de achteruitgang van het 
gezichtsvermogen, de rauwe keel, de 
misselijkheid, de duizeligheid en de 
extreme vermoeidheid als gevolg van 
het werken met bepaalde soorten as-
falt. 
Daarbij worden met name speciale 
asfaltmengsels genoemd, zoals 
‘warmbereid koudasfalt’. Zeker als de 
ventilatie slecht is, zoals bij mist of 

binnen in parkeergarages, fabriekshal-
len of sporthallen, blijven er allerlei 
dampen hangen. Het slaat dan op je 
ogen en op je keel. Je krijgt er hoofdpijn 
van. En hoe groter de vermoeidheid, 
hoe erger het wordt. 
 
PAK en kanker 
PAK is een aanduiding van een groep 
chemiese stoffen die in de chemie 
”Polycyclische Aromatische Koolwater-
stoffen” worden genoemd. In een 
onderzoek, gehouden in 1986 en in 
1987 en uitgevoerd door de Stichting 
Bedrijfsgezondheidsdienst te Alkmaar, 
in samenwerking met de vakgroep 
Toxicologie van de Universiteit van 
Nijmegen, is nagegaan waaraan de 
asfaltploeg wordt blootgesteld bij het 
aanbrengen van asfaltprodukten. 
Daarbij bleek dat de grootste gevaren 
voor de gezondheid van de wegenar-
beiders worden gevormd door PAK. 
Polycyclische Aromatische Koolwater-
stoffen ontstaan door onvolledige 
verbranding van organies materiaal, 
bijvoorbeeld van hout of van steenkool 
bij de bereiding van cokes. Bij dat 
verbrandingsproces ontstaat het sterk 
PAK-houdende produkt koolteer. En 
omdat in de staalfabrikage de ovens 
met eigengemaakte cokes worden 
gestookt, zijn de Hoogovens in IJmui-
den een grote leverancier van koolteer. 
Medici zijn er inmiddels van overtuigd 
dat PAK bij mensen kanker kunnen 
veroorzaken. 
Eén van de belangrijkste boosdoeners 
is het zogenaamde benz(a)pyreen. 
Blootstelling daaraan kan tot longkan-
ker, blaaskanker en kanker aan de 
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teelballen leiden. Ook kunnen PAK de 
oorzaak zijn van huid- en oogziekten. 
Nederland heeft zich evenwel ge-
schaard onder de landen waar de toe-
gestane konsentratie PAK in PAK-
houdende damp het hoogst ligt, name-
lijk een MAC-waarde (Maximaal Aan-
vaarde Concentratie) van 200 mikro-
gram (= een miljoenste gram) per kubie-
ke meter. Voor bijvoorbeeld Noorwegen 
ligt die norm op een vijfde daarvan, dus 
op 40 mikrogram per kubieke meter. 
Met name de teerprodukten bevatten 
deze stoffen in relatief hoge konsentra-
ties, zo’n 100 tot 1.000 maal zoveel als 
bij de bitumenprodukten die uit aardolie 
worden bereid. 
 
Slechts 5 procent van het bindmiddel 
dat in de wegenbouw wordt verwerkt, is 
teer. De rest is bitumen. Teer is duurder 
dan bitumen, maar is beter bestand 
tegen weersinvloeden en aantasting 
door olie en benzine. Daarom wordt teer 
als bijmenging toch nog steeds toege-
past. De asfaltmassa wordt onder een 
temperatuur van 100 tot 140 graden 
celcius op het wegdek aangebracht. Bij 
die temperatuur ontsnappen de PAK-
deeltjes uit het mengsel en vermengen 
zich met de damp die van de zwarte 
massa afslaat. Omdat het mengsel snel 
afkoelt, moet het bereide asfalt zo spoe-
dig mogelijk worden verwerkt. Bij allerlei 
werkzaamheden worden daarbij men-
sen ingezet die aan PAK worden bloot-
gesteld via de huid, de luchtwegen en 
de mond, vooral bij het sproeien van de 
teerprodukten op het wegdek. De 
splitstrooier en de balkman, dat is de 
assistent van de sproeier, lopen het 
meeste gevaar. Het zijn echter niet 
alleen de werkzaamheden met warme 
produkten waarbij blootstellingsgevaar 
optreedt. Ook in het stof dat ontstaat bij 
het frezen van het wegdek, kunnen 

soms aanzienlijke konsentraties PAK 
voorkomen. 
 
Aan de buitenkant niks te zien 
”Je ziet het achter het asfalt wel roken, 
maar ze hebben mij verteld dat het 
geen gevolgen heeft”, zegt een wegwer-
ker in de konsept-brochure die de We-
tenschapswinkel van de Technische 
Universiteit in Delft heeft opgesteld in 
opdracht van de Bouwen Houtbond 
FNV. 
Die ”ze” zijn de bazen op het werk. Die 
hebben er alle belang bij dat het werk 
ongestoord doorgaat en proberen zo de 
ongerustheid van de werknemers te 
sussen. Het blijkt echter dat die bazen 
meestal ook niet veel méér weten van 
asfalt dan de produktnaam. In de we-
genbouw weten maar heel weinig men-
sen precies waarmee gewerkt wordt. Dit 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
schilderswereld waar over de gevaren 
van verf veel materiaal bestaat, ironies 
genoeg ook over verf op basis van teer 
en bitumen. 
Om daarin verbetering te brengen werd 
als eerste aanzet de genoemde brochu-
re gemaakt onder de titel ”Gevaarlijke 
stoffen in de asfaltwegenbouw”. Daarin 
wordt uitvoerig en gedetailleerd inge-
gaan op alle stoffen waarmee de weg-
werkers bij het werken met asfalt wor-
den gekonfronteerd. Maar ook al weten 
zij alles over de gevaren van bepaalde 
stoffen, in de praktijk weten wegwerkers 
nauwelijks met welke stoffen zij op een 
bepaald moment te maken hebben. 
Frans Soeterbroek, beleidsmedewerker 
van de Bouw- en Houtbond FNV, haakt 
daarop tijdens een gesprek ook in. Aan 
de buitenkant van de materialen kun je 
niet zien welke gevaarlijke stoffen er in 
aanwezig zijn. Er zal dus een deugdelijk 
etiketteringssysteem moeten worden 
ingevoerd, vindt hij. Ook zullen er vol-
doende, daarop afgestemde bescher-
mingsmiddelen ter beschikking moeten 
worden gesteld aan het personeel. 
Met grote wegenbouwbedrijven die zo’n 
500 mensen in dienst hebben en be-
schikken over eigen wegenbouwmachi-
nes en asfaltmolens, zijn daarover wel 
afspraken te maken in de onderne-
mingsraad. Maar de kleine bedrijven 
zijn daarvoor veel moeilijker toeganke-
lijk. 
 
Opdrachtgevers schuldig 
Hoewel dit soort maatregelen zeer 
belangrijk zijn, is het niet de strategie 
van de bond om zich alleen daarop te 
richten. In de Stichting ARBOUW 
(arbeidsomstandigheden en de bouw), 
waarin werknemers- en werkgeversor-
ganisaties gezamenlijk zitting hebben, is 
men het erover eens dat er uiteindelijk 
een verbod op het gebruik van teer en 
teerderivaten moet komen. Het belang-

rijkste argument is daarbij dat de be-
drijfstak tegen zichzelf moet worden 
beschermd. De wegenbouwbedrijven 
schuiven de schuld echter naar de 
opdrachtgevers. En inmiddels gesteund 
door de politiek en de publieke opinie 
richt de Bouw- en Houtbond FNV zijn 
strategie op die opdrachtgevers. 
Op direktienivo zijn ze bij Rijkswater-
staat nu zo ver dat niet meer tot het 
gebruik van teer geadviseerd wordt bij 
de projekten die zij aanbesteden. An-
ders ligt dat bij de gemeenten en pro-
vincies. Daar wordt nog hoofdzakelijk 
naar kwaliteitseisen gekeken en wordt 
voorbijgegaan aan de gevaren voor de 
wegwerkers. 
Milieutechnies is het een goede zaak 
dat steeds meer oud asfalt wordt herge-
bruikt. Maar nieuwe problemen duiken 
daarbij op. Want bij hergebruik worden 
speciale ‘dopes’ (toevoegingen) ge-
bruikt om het asfalt soepel te maken en 
hanteert men kleeflaagstoffen. Vaak 
gaat het daarbij ook weer om teerderi-
vaten en die zijn even gevaarlijk als de 
teer zelf. 
 
Teerverbod 
Binnen de sektor Grond-, Weg- en Wa-
terbouw is zo’n 30 procent van de 
werknemers georganiseerd. De wegwer-
kers zijn daarin vrij goed vertegenwoor-
digd. In de Landelijke Vakgroepsraad 
Grond-, Weg- en Waterbouw wordt het 
beleid gevormd. Deze raad heeft een 
werkgroep ‘Asfalt’ ingesteld en daarin 
worden de strategieën bepaald. 
In de nieuw af te sluiten bouw-CAO's 
wordt het teerverbod als eis ingebracht, 
zodat via de CAO harde afspraken 
kunnen worden gemaakt over de terug-
dringing van teerprodukten in de we-
genbouw. Dat geldt dan tevens voor de 
opdrachtgevers die willen dat er teer 
wordt toegepast bij hun projekten. 
Vanuit de bond wordt de voorlichting in 
de richting van de wegwerkers van 
kleine bedrijven, onder andere via 
werkbezoeken, ter hand genomen. 
Vakbondsmensen gaan dan langs de 
projekten om tijdens de pauzes te 
praten met de mensen over de arbeids-
omstandigheden en de bedrijfstak-
strategie van de bond om tot een teer-
verbod te komen. 
Dat er nog veel zal moeten veranderen 
voordat het zo ver is, blijkt uit de volgen-
de uitspraak van een wegwerker: ”In de 
wet staat dat er goede schaft- en sani-
taire voorzieningen moeten zijn op het 
werk. Maar die wegwerker moet z’n 
behoefte doen langs de weg. En als het 
druk is, eet ik mijn boterhammen ge-
woon op de machine, snel, tussen de 
bedrijven door.” 
 
Jaap van Splunter 

Gif en Arbeid aan de weg 
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