
ASBEST IN JE 
ERFGOEDCOLLECTIE?
WEGWIJZER VOOR ERFGOEDVRIJWILLIGERS



Samen met de erfgoedvrijwilligers van enkele 
heemkundige kringen gingen ETWIE en Histories 

vzw op zoek naar asbest in collecties. 
We bezochten een tiental collecties en vonden 

asbest op onverwachte plaatsen. 
Het project liep tot augustus 2022.

Deze brochure geeft een aanzet voor 
erfgoedvrijwilligers om veilig en verantwoord 
om te gaan met asbest. We duiken eerst in de 
eigenschappen en toepassingen van asbest, 

vooraleer de geschiedenis van het mineraal uit te 
pluizen. Vervolgens staan we stil bij de

 gezondheidsrisico’s en het beleid dat wordt 
ontwikkeld om die risico’s te beperken. 

Ten slotte geven we mee hoe je asbest kan 
herkennen aan de hand van een aantal zeer 

concrete voorbeelden, aangevuld met de nodige 
tips!

Veel leesplezier!
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De bijzondere eigenschappen maken van asbest een wonder-
middel. Dat zorgt in het midden van de negentiende eeuw voor 
een enorme toename van het gebruik. Zo wordt het toegepast in 
drijfriemen in stoommachines, remschoenen in liften en auto’s, 
in gasmaskerfilters, bakelieten elektriciteitskasten, in strijk-
ijzers, kachels en nog veel meer. In het begin van de twintigste 
eeuw wordt asbest meer gebruikt als bouwmateriaal, met een 
absolute piek rond 1970. De bekende golfplaten, gevelleien of 
vensterbanken zijn sprekende voorbeelden.

Eigenschappen en typische toepassingen 

Warmte-isolerend: asbestkoord of asbestkarton
Elektrisch isolerend: bakeliet, asbestkoord
Geluidsisolerend: asbest gipsplaten
Chemisch resistent: asbestkarton
Beschermend tegen micro-organismen: 
asbestcementen tafelblad
Als lijm of mastiek: zwarte lijm onder vloerbekleding of 
mastiek aan aluminium ramen
Productversterkend (duurzaam): asbestcement
Filterend: asbestpapier
Brandvertragend: asbestdoek of asbestgipsplaten

Een erfgoedobject zonder asbest kan ook verontreinigd 
zijn met asbestvezels van bijvoorbeeld golfplaten op een 
schuur.

Asbest is een verzamelnaam voor natuurlijke mineralen met 
een vezelachtige structuur. De meest gebruikte asbestsoort is 
het ‘witte’ asbest of chrysotiel. Andere soorten zoals ‘bruine’ 
amosiet en ‘blauwe’ crocidoliet worden minder vaak gebruikt en 
zitten meestal in oude toepassingen. Asbest wordt ontgonnen 
in open mijnen op verschillende plaatsen in de wereld waardoor 
het gebruik wijdverspreid is geraakt.

Asbest: 
een mineraal met duizenden toepassingen

Asbestcementen vensterbank  
heemkundige kring Kapelle-op-den-Bos (Bart Doms)

Blauwe asbest
collectie Asbestmuseum Nederland (ETWIE)

Een staal witte asbest uit de collectie van het 
Industriemuseum Gent (Industriemuseum)
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Een eeuwenoude geschiedenis

1165
Eerste Nederlands-

talige vermelding van 
asbest, ‘besteone’ in de 

Servaaslegende door Hendrik 
van Veldeke

“In de lamp legt men geen 
gewone wiek, maar ’n wiek 
`seltsane ende skone, van 
einen besteone, van einen 

edelen steine niet te grót noch 
te kleine. De Stein es vele dure 
he brennet in den vure, so dat 
men liechte drave gesiet, end 

verbrennet ie doch niet. 
He brennet liechte iemer, so 

dat es doch niemer minre 
werden enmach’.”

1691
De Italiaan Ciampini schreef al 
in 1691 over geweven asbest. 
Daarmee startte de Italiaanse 

asbestproductie. 

Midden jaren 
1870

Ontdekking van de Jeffrey 
en Thetford asbestmijnen in 
Canada. Later ontstaat daar 

het stadje Asbestos (dat sinds 
2020 Val-des-Sources heet om 
van de negatieve connotatie 

met asbest af te komen).

1931
Asbestose of asbeststoflong 
wordt in Engeland erkend als 

officiële beroepsziekte.

Jaren 70
Hoogtepunt van de 

asbestproductie door 
voornamelijk asbest in 

bouwmaterialen 
te verwerken.

1850
Industriële toepassing en 

ontginning op grote schaal: 
popularisering.

1900
De Oostenrijker Ludwig 

Hatcheck neemt een 
patent op het maken van 
asbestcementplaten en 

noemt zijn product Eternit. In 
1905 start de familie Emsens 

na het aanschaffen van de 
productierechten de firma 

Eternit in België.

Jaren 60
De schadelijke 

kankerverwekkende 
effecten van asbest worden 
bekend door een onderzoek

 in Zuid-Afrika op 
asbestmijnwerkers.

1 2 3
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Jaren 70
Hoogtepunt van de 

asbestproductie door 
voornamelijk asbest in 

bouwmaterialen 
te verwerken.

1998
Verbod om asbest te 

produceren.

2005
Verbod om asbest te 

produceren, verbruiken, 
gebruiken of verhandelen 

in de EU.

2019
Opstart actieplan 

asbestafbouw van OVAM 
(Openbare Vlaamse Afvalstof-

fenmaatschappij).

2040
Vlaanderen wordt asbestveilig.

Jaren 80
Eerste richtlijnen van de Raad 

van de Europese Gemeenschap 
om het gebruik in te perken.

2001
Verbod om asbest op 
de markt te brengen.

2014
Opstart Vlaams afbouwbeleid 

voor asbest.

2022
Verplicht asbestattest bij 

de verkoop van een woning 
gebouwd voor 2001.1

3 4

1: Traktaat van Giovanni Giustino Ciampini (1691) - München, 
Bayerische Staatsbibliothek - Res/4 Lith. 42 (NoC-NC).

2: Jeffrey Mine Canada (CC - Harry Rowed).

3: Voorblad van brochure Hatscheks Eternit 
asbestcementen dakleien (CC by SA).

4: Asbest werd in vele toepassingen gebruikt, 
ook in lambriseringen (ETWIE).

“Toen Histories ons vroeg om onze erfgoedcollectie te controleren op asbest, hadden we 
geen idee waar dat in onze collectie zou zitten. Bleek er toch asbest te zitten in de spelden 

van een haarkrulspeldmachine. Die machine is nu goed ingepakt en in het depot gezet. 
De gezondheid van onze bezoekers en vrijwilligers primeert. Wel gebruiken we de 

machine nog om bezoekers te sensibiliseren over gevaarlijk erfgoed.” 

– André Moens, museumcoördinator Erfgoed Zele 
(Heem- en Oudheidkundige Kring Zele)
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Als je weet hoe een toestel werkt, kun je met de eigenschappen 
van asbest kijken of er een asbesttoepassing in zit. Zo is in een 
kachel warmte-isolatie belangrijk, daarom zit in het deurtje 
vaak een asbestkoord.

Meer voorbeelden vind je op https://ziterasbestin.be.
   

Asbest en gezondheid

Op zoek naar asbest

Kachel van binnenschip Lauranda  (collectie MAS) 
Provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode (ETWIE)

Vandaag is duidelijk dat het wonderlijke mineraal een stille doder 
is. Asbest bestaat uit kleine flexibele vezels die op verschillende 
manieren bewerkt kunnen worden. Asbestvezels kunnen 
vrijkomen als je asbest bewerkt, verwerkt en manipuleert of 
door verval van de asbesttoepassingen. De asbestvezels breken 
dan tot steeds kleinere, gevaarlijke vezeltjes. 

Die asbestvezels inademen is gevaarlijk. In tegenstelling tot 
andere gevaarlijke stoffen geeft asbest geen ‘waarschuwing’. De 
asbestvezels zijn geurloos, smaakloos en onzichtbaar, waardoor 
de blootstelling en het gevaar moeilijk vast te stellen zijn. Daar 
komt nog bij dat het tientallen jaren kan duren voor je er ziek 
van wordt. Gezondheidsproblemen door blootstelling aan 

asbest kunnen zich uiten als een asbeststoflong, longkanker 
of longvlieskanker. De vezels dringen tot diep in de longen 
waar ze schade veroorzaken aan de longblaasjes en zo verder 
kunnen doordringen tot in het long- of buikvlies. Daarom is 
het levensgevaarlijk die gevaarlijke vezel te onderschatten. Een 
FFP3-stofmasker dragen is een gemakkelijke oplossing om het 
risico te beperken. 

Asbestcementtoepassingen zoals golfpaten of gevelleien 
werden lang beschouwd als ongevaarlijk. Maar cement vergaat 
door ouderdom en zo kunnen er vezels vrijkomen door wrijving 
of verwering. Het gevaar is veel groter dan mensen eerst 
dachten. 

“Asbest roept veel vragen op. Daarom is een controle van je collectie heel nuttig.
 Het is pas als je iets weet, dat je er ook iets aan kunt doen.”

– Herman Janssen, Heemkundekring 
Amalia van Solms, Baarle
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Longkankers in België: 8874 in 2019 waarvan 5849 stierven.2 
12 procent is te wijten aan een asbestblootstelling (onderzoek 
Nederland).

Mesothelioom: 288 personen met mesothelioom in 2019 
waarvan 246 stierven.3 85 procent van de gevallen van 
mesothelioom zijn te wijten aan blootstelling aan asbest. 

Mesothelioom treft meer mannen dan vrouwen en wordt 
meestal vastgesteld rond de leeftijd van 60 jaar. Dit cijfer neemt 
sinds de jaren negentig toe en zal waarschijnlijk pas na 2020 
een piek bereiken.

Ter vegelijking met verkeersslachtoffers in België: 37.719 in 
2019 waarvan 644 stierven.4 Er zijn dus meer asbestdoden in 
België (948) dan verkeersdoden (644) per jaar. 

Tegen 2040 wil de Vlaamse regering Vlaanderen asbestveilig 
maken. Al het riskante, beschadigde en verweerde asbest moet 
veilig gesaneerd worden.5 De richtlijnen focussen vooral op asbest 
in gebouwen. Maar hoe zit het dan met asbest in erfgoed en de 
veiligheid van medewerkers in de sector of van de museum-
bezoekers? Voor de cultuursector zijn er geen aparte richtlijnen. 
Al het asbest uit de collecties weren, zou een drastische beslissing 

Vlaanderen asbestveilig

Asbest in erfgoedobjecten 

zijn. Daarom startte ETWIE (Expertisecel voor Technisch, 
Industrieel en Wetenschappelijk erfgoed) in 2019 met het 
tweejarige asbestproject ‘Gevaarlijk erfgoed’, in samenwerking 
met OVAM, Histories vzw en verschillende andere partners.6 

Het doel is de bewustwording over asbest in de culturele sector 
aanpakken om samen met verschillende erfgoedspelers de 
situatie in te schatten en haalbare oplossingen te zoeken. 

Meestal komt asbesthoudend erfgoed in de collectie toevallig aan 
het licht naar aanleiding van restauratie of onderhoud. Weinig 
erfgoedorganisaties, zoals musea en heemkundige kringen, 
hebben weet van asbest in hun collectie. De meeste organisaties 
hebben een verplichte asbestinventaris van het gebouw. Maar 
het asbest kan ook in een erfgoedobject zitten zoals asbestkarton 
in een broodrooster of strijkijzer. Daarom is het belangrijk om 
zowel een asbestinventaris van je gebouw als van je collectie te 
hebben. Zo kun je maatregelen nemen voor het erfgoedobject 
zoals het afschermen voor het publiek en een FFP3-stofmasker 
voor de erfgoedmedewerkers. Een asbestinventaris dient niet om 
asbest af te stoten uit de collectie, maar om de situatie correct 
in te schatten en er dan naar te handelen. Natuurlijk hou je 
rekening met de historische waarde van het object. Asbest was 
lang hét wondermiddel in de productie van de meest uiteen-
lopende voorwerpen. Het is dan ook belangrijk dat erfgoed met 
asbest niet zomaar verloren gaat.7 

Histories en ETWIE bezochten een tiental heemkundige kringen 
met een collectie erfgoedobjecten. De erfgoedvrijwilligers 
kregen een korte cursus asbestherkenning en op basis van de 
eigenschappen van asbest en voorbeelden van asbesttoepas-
singen konden we samen met de vrijwilligers op zoek gaan naar 
asbest in de collectie. We bespraken concrete tips om het stuk 
zo veilig mogelijk te bewaren of te presenteren. Samen met 
Histories gaf ETWIE een onlinelezing over asbest om zoveel 
mogelijk vrijwilligers van collectiebeherende organisaties bewust 
te maken van het asbestprobleem. De onlinelezing is opgenomen 
en opnieuw te bekijken.8 Tot nog toe is er geen verplichting 
voor erfgoedvrijwilligers om hun collecties asbestvrij te maken. 
Hieronder zie je enkele voorbeelden uit de praktijk.

12 procent van de longkankers is 
te wijten aan asbest (cijfers 2019)

 gestorven door longkanker

 gestorven door asbestgerelateerde longkanker

 asbestgerelateerde longkanker 

 mesothelioom

 verkeersdoden

Vergelijking asbestdoden met 
verkeersdoden (cijfers 2019)

Aantal mesotheliomen per 
leeftijd (cijfers 2019)
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Asbest, ook in jouw erfgoedcollectie?  
 

Krulspelden van een verwarmingstoestel
• Welke asbesttoepassing zie je hier?

- Asbestkarton
- Te herkennen aan het witte karton op de speld
- Om te isoleren tegen de hitte 

• Hoe is het probleem aangepakt?
- Het verwarmingstoestel afschermen van het publiek 

zodat direct contact onmogelijk wordt

ETWIE ETWIE

Precisieweegschaal van een apotheker
• Welke asbesttoepassing zie je hier?

- Asbestkarton
- Het karton is aangebracht rond de transformator
- Als elektrische en warmte-isolatie

• Hoe is het probleem aangepakt?
- Op termijn een beschermlaag (Klucel G) aanbrengen op 

het asbestkarton9
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Kruisbeeld met hoofd van Christus
• Welke asbesttoepassing zie je hier?

- Asbestcement
- Te herkennen aan het logo
- Om de vezels tot een dichter geheel te binden. De 

dunne asbestcementplaat kan in een mal gedrukt 
worden en blijft stevig

• Hoe is het probleem aangepakt?
- Zorgen dat het asbestcement niet breekt

ETWIE ETWIE

Oud elektrisch strijkijzer
• Welke asbesttoepassing zie je hier?

- Asbestdoek tussen het warmte-element en het handvat
- Te herkennen aan het doek onder de moeren
- Het asbest vormt een warmte-isolerend laagje tussen 

handvat en bout
• Hoe is het probleem aangepakt?

- Afschermen van het publiek
- Beschermlaag (Methocel A4C) aanbrengen op het asbest10
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Strijkplank met asbestcementen plaat
• Welke asbesttoepassing zie je hier?

- Asbestcement
- Zelf geknutselde toepassing
- Te herkennen aan de geelbruine kleur. De platen 

werden meestal gebruikt als onderdak op zolder
- Warmte-isolatie om warm strijkijzer neer te zetten

• Hoe is het probleem aangepakt?
- Zorgen dat de cementplaat niet breekt

 

ETWIE ETWIE

Schoolbord 
• Welke asbesttoepassing zie je hier?

- Asbestcement
- Te herkennen aan de groene cementplaat en het 

houten kader
- Asbestcementen borden waren populair vanaf de 

jaren 50
• Hoe is het probleem aangepakt?

- Zorgen dat het asbest niet breekt
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Filmprojector 
• Welke asbesttoepassing zie je hier?

- Asbestkoord rond elektriciteitsdraad geweven
- Te herkennen aan de witte weerstandsdraden in het 

toestel
- Voor elektrische en warmte-isolatie in de projector

• Hoe is het probleem aangepakt?
- Toestel gesloten houden voor de bezoekers

ETWIE ETWIE

Schakelbord 
• Welke asbesttoepassing zie je hier?

- Asbestcement
- Te herkennen aan de zwarte asbestcementen plaat 

(geen marmer)
- De asbestplaat was elektrisch isolerend en duurzaam 

materiaal
• Hoe is het probleem aangepakt?

- Zorgen dat de asbestplaat niet breekt
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Straalkachel 
• Welke asbesttoepassing zie je hier?

- Asbestkarton 
- Onder de mantelkap werd asbestkarton aangebracht 

als warmte-isolatie
• Hoe is het probleem aangepakt?

- Een erkend asbestsaneerder haalde het asbest weg

ETWIE ETWIE

Gaskachel 
• Welke asbesttoepassing zie je hier?

- Asbestkoord
- De rafelige koord in de gaskachel bestaat uit zijn asbest-

linten
- Asbestkoord geeft warmte af en zou een mooie rode 

gloed geven
• Hoe is het probleem aangepakt?

- Het publiek afschermen en de kachel laten behandelen 
door een restauratiebureau omdat de asbestkoorden te 
broos zijn om ze zelf te behandelen
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Gebod 1 

Let op voor asbest in je erfgoed

Asbest kan onverwacht in je verzameling zitten.
Raadpleeg de asbestdatabank van ETWIE op https://ziterasbestin.be. 
Let op bij aanwinsten. Vooral in apparaten die opwarmen of met een zwaar elektrisch vermogen kan er asbest zitten. Meer dan bij 
andere voorwerpen kun je je afvragen of die voorwerpen een toegevoegde waarde zijn voor je collectie. Ze helemaal weren is voor een 
volledig erfgoedverhaal niet altijd een optie, maar tegelijk kun je misschien risico’s uitsluiten. 

Wil je meer weten over asbest? Bezoek onze website https://ziterasbestin.be. Ontdek waar we asbest in hebben gevonden en lees onze 
artikels met tips over hoe je kan omgaan met asbest.

De vier asbestgeboden

Voorbeeld uit de website ziterasbestin.be
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Gebod 2

Bescherm jezelf

• Draag een FFP3-stofmasker en wegwerphandschoenen als je in contact komt met (beschadigd) asbest.
• Vervang regelmatig het stofmasker en de wegwerphandschoenen. 
• FFP3-maskers kun je gemakkelijk verkrijgen in een doe-het-zelfzaak (of bij de lokale erfgoedcel).

Gebod 3

Bewaar asbest veilig als je het behoudt

• Bewaar toestellen met asbest op een veilige plaats en scherm ze af van de bezoeker.
• Demonteer zelf geen asbestverdachte toestellen.
• Laat onbeschadigd asbest fixeren.
• Haal niet zelf beschadigde asbesttoepassingen weg waarvan er asbest losgekomen is. Dat is gevaarlijk. Denk aan gerafeld 

asbesttouw of gescheurd asbestkarton.
• Breng een asbestmarkering aan en vermeld het op de objectfiche van het erfgoedobject. 

Dragen van een FFP3 stofmasker (ETWIE).

Asbestmarkering (ETWIE).

• Leg de bezoeker uit waar het asbest zit en vertel dat asbest 
meer is dan een golfplaat.

• Wil je toch het object afstoten?
- Herbestemmen: vermeld dat er asbest in het object zit.
- Het object verwijderen uit de collectie: neem contact 

op met de milieudienst van je gemeente en vermeld dat 
er asbest in het object zit. Zij kunnen je bijstaan om het 
correct af te voeren.
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Gebod 4 

Vraag raad als je twijfelt

Neem contact op met Histories, ETWIE of Faro. Zij helpen je graag verder of verwijzen je door naar een specialist.
Histories vzw: https://historiesvzw.be/  - ETWIE: https://etwie.be/nl  - Faro: https://faro.be/

Meer weten?

 OVAM:
https://www.ovam.be/omgaan-met-asbest

 Histories vzw
https://historiesvzw.be/projecten/asbest-in-collecties-van-erfgoedvrijwilligers/

 ETWIE: 
https://etwie.be/nl/kennisbank/projecten/asbest-in-collecties-2020-2022

 ETWIE, studie consolidatie van asbest
https://etwie.be/nl/kennisbank/nieuws/consolidatie-van-asbest 

 ETWIE beeldenbank
https://ziterasbestin.be

 Stoff vzw:
https://www.stoffvzw.be/wie-zijn-wij/

Heb je er even genoeg van? Lees ter ontspanning de strip van Asbestos Man 😉 https://www.marvel.com/characters/asbestos-man 

Eindnoten
1 https://ovam.vlaanderen.be/het-asbestattest (laatst geraadpleegd op 28 juli 2022).
2 https://www.kanker.be/alles-over-kanker/alle-types-kanker/longkanker (laatst geraadpleegd op 28 juli 2022).
3 https://www.kanker.be/alles-over-kanker/alle-types-kanker/mesothelioom (laatst geraadpleegd op 28 juli 2022).
4 https://statbel.fgov.be/nl/themas/mobiliteit/verkeer/verkeersongevallen (laatst geraadpleegd op 28 juli 2022).
5 https://ovam.vlaanderen.be/omgaan-met-asbest (laatst geraadpleegd op 28 juli 2022).
6 https://etwie.be/nl/kennisbank/projecten/asbest-in-collecties-2020-2022 (laatst geraadpleegd op 28 juli 2022).
7 Zie het derde nummer van het tijdschrift FARO – Tijdschrift over Cultureel Erfgoed, 2022.
8 https://youtu.be/xE-Llqy8eSE (laatst geraadpleegd op 28 juli 2022).
9 https://etwie.be/storage/files/a767a9fd-f0a8-4706-9fb6-8807f7fb130a/studie-consolidatie-asbest.pdf (laatst geraadpleegd op 28 juli 2022).
 Klucel G (3% in ethanol), in drie lagen aangebracht met een penseel, consolideert asbestkarton genoeg voor museaal gebruik: lichte manipulatie
 (intern transport), tentoonstelling en bewaring.
10 https://etwie.be/storage/files/a767a9fd-f0a8-4706-9fb6-8807f7fb130a/studie-consolidatie-asbest.pdf.
 (laatst geraadpleegd op 28 juli 2022) Methocel A4C (2% in 80:20 ethanol:water), in drie lagen aangebracht met een penseel, consolideert
 onbeschadigd asbesttextiel genoeg voor museaal gebruik: lichte manipulatie (intern transport), tentoonstelling en bewaring.

“We waren eerst wat terughoudend voor het plaatsbezoek over asbest,
 omdat we niet wisten wat de mogelijke gevolgen waren voor ons museum. 

Het plaatsbezoek heeft ons aangenaam verrast. Het was leerrijk. We weten nu beter 
waar we asbest kunnen verwachten en hoe we er het best mee kunnen omgaan in 

onze collectie.”

 – Bart Vandamme, FAS Luchtvaartmuseum
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https://etwie.be/nl
https://faro.be/
https://www.ovam.be/omgaan-met-asbest
https://etwie.be/nl/kennisbank/projecten/asbest-in-collecties-2020-2022
https://etwie.be/nl/kennisbank/nieuws/consolidatie-van-asbest
https://ziterasbestin.be
https://www.stoffvzw.be/wie-zijn-wij/
https://www.marvel.com/characters/asbestos-man
https://ovam.vlaanderen.be/het-asbestattest
https://www.kanker.be/alles-over-kanker/alle-types-kanker/longkanker
https://www.kanker.be/alles-over-kanker/alle-types-kanker/mesothelioom
https://statbel.fgov.be/nl/themas/mobiliteit/verkeer/verkeersongevallen
https://ovam.vlaanderen.be/omgaan-met-asbest
https://etwie.be/nl/kennisbank/projecten/asbest-in-collecties-2020-2022
https://youtu.be/xE-Llqy8eSE
https://etwie.be/storage/files/a767a9fd-f0a8-4706-9fb6-8807f7fb130a/studie-consolidatie-asbest.pdf
https://etwie.be/storage/files/a767a9fd-f0a8-4706-9fb6-8807f7fb130a/studie-consolidatie-asbest.pdf
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