ARBO INFORMATIEBLAD 14

Veilig handelen bij
illegaal gestort afval
Bij een confrontatie met illegaal gestort afval in bos en natuurterreinen kunnen onverwachte
gevaren ontstaan. Zeker wanneer men het afval gaat onderzoeken of opruimen kunnen medewerkers bloot komen te staan aan gevaarlijke (vloei)stoffen en dampen of bijvoorbeeld letsel
door scherpe voorwerpen. En hoe kunnen medewerkers risico’s inschatten als niet duidelijk is
welke materialen en stoffen aanwezig zijn? Hoe kunnen medewerkers veilig handelen bij
illegaal gestort afval?
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Zorg dat je het afval herkent

Om de risico’s bij een confrontatie met het afval goed te kunnen
inschatten is het nodig de eigenschappen te herkennen. Door de
diversiteit van het illegaal gedumpte afval is dit niet altijd even
gemakkelijk.
• Loop je in jouw werk kans om illegaal gestort afval tegen te
komen: lees dan goed de informatie door over het soort afval
dat je kunt aantreffen en de gevaren (zie ‘Herken het afval en
de risico’s’ op de volgende pagina).
• Tref je daadwerkelijk afval aan: benader het voorzichtig en
maak (letterlijk) stapsgewijs een inschatting wat er ligt.
• Houd gepaste afstand als je het vermoeden krijgt dat het gaat
om schadelijke stoffen. Inademen van bepaalde gevaarlijke
stoffen kan tot bedwelming leiden. Andere stoffen kunnen op
termijn tot gezondheidsklachten leiden.
• Blijf ook op afstand als er rook of damp vanaf komt; brandgevaar is niet ondenkbeeldig bij bepaalde soorten afval.
• Gebruik je zintuigen om een goede eerste inschatting te maken. Kijk hoe het afval er uit ziet en ga na te gaan of er geuren
zijn die je een indicatie kunnen geven van de samenstelling
van het afval.

›

HERKEN HET AFVAL EN DE RISICO’S
DRUGSAFVAL

BOUW- EN HUISHOUDELIJK AFVAL

Afval drugslaboratorium
(XTC en amfetamine productie)

Asbest

Visueel:	stalen of kunststof vaten, jerrycans, gasflessen, IBC,
uitgebrande vaten.

Visueel: 	hele of losse delen golf- of platte platen, bloembakken,
schoorsteenpijpen, koord, vloerbedekking (zeil). De
kleur is meestal wit tot lichtgrijs.

Reuk: 	aceton, weeïge lucht of een sterk indringende geur
zoals ammoniak.

Reuk: 	is reukloos.

Inhoud: 	vaak vloeistoffen zoals zoutzuur en fenylaceton of een
onbekend mengsel.

Risico’s: 	inademen vezels die vrijkomen bij breken of brokkelen
(kan op termijn longkanker tot gevolg hebben)

Risico’s: 	inademen van schadelijke dampen (afhankelijk
van de stof: flauwvallen, duizeligheid, hoofdpijn;
irritatie mond, keel en neus; brandwonden; rook kan
tot verstikking leiden).

Divers huishoudelijk afval

Afval wietplantage
Visueel: 	plastic zakken en potten met grond en groenafval.
Reuk: 	sterke wietlucht, composteer- of potgrondlucht.
Inhoud: 	groenafval van de hennepplanten, potgrond.

Inhoud: 	grijze of blauwe asbest.

Visueel: 	los gestort, soms verpakt in plastic zakken of tassen.
Reuk: 	herkenbare ‘luchtjes’ zoals thinner, verf, olie of rottend
vlees.
Inhoud: 	puin, hout, tuinafval, autobanden, glas, verf- en olieresten, batterijen, frituurvet. Soms groente of slachtafval
of dode huisdieren.
Risico’s: 	bijvoorbeeld brandwonden door accuzuur, snijden /
verwonden aan scherpe delen (met mogelijk kans op
tetanus).

Risico’s: irritatie van luchtwegen, hoofdpijn
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Roep externe hulp in

• Alarmeer altijd direct de politie en bij brand de brandweer.
Zij – dat kan ook de gemeente of een milieudeskundige zijn –
bepalen vervolgens welke acties er verder noodzakelijk zijn.
Zorg dat je altijd de juiste telefoonnummers bij je hebt.
• Ruim zelf nooit afval met gevaarlijke stoffen zelf op, maar laat
dit doen door een gespecialiseerd bedrijf.
• Overleg met de betrokken deskundigen welke aanvullende
acties nodig zijn bij het aangetroffen gevaarlijke afval. Zo kan
een onderzoek naar bodemverontreiniging nodig zijn.
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Zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen

De schadelijke eigenschappen van het afval zijn niet direct duidelijk. Daarom is altijd voorzichtigheid geboden:
• Raak niets aan, ook niet met een stok of er ‘eventjes tegenaan
schoppen’.
• Blus brandend afval nooit zelf, maar bel de brandweer.
• Houd bij drugsafval minimaal 25 meter afstand, ‘in de wind’
altijd meer en bij brand 100 meter.

• Laat al het andere gedumpte afval ook door een afvalbedrijf
weghalen. Meld vooraf waaruit het afval mogelijk bestaat,
zeker als er het er op lijkt dat er asbest of wietafval tussen zit.

ZELF OPRUIMEN
Kleine hoeveelheden ongevaarlijk, goed herkenbaar en eventueel
goed verpakt huishoudelijk afval kan zelfstandig weggehaald
worden. Besteed dan altijd aandacht voor de hygiëne: draag stevige handschoenen en kleding, was de handen na het werk goed.
Haal bij het oplopen van een snijwond een tetanusvaccinatie
wanneer de laatste vaccinatie langer dan 10 jaar geleden is.

• Houd ook nieuwsgierige passanten op afstand, bijvoorbeeld
door de toegang naar het afval met afzetlint of hekken af te
zetten.
• Wis geen sporen die mogelijk naar de daders kunnen leiden.
Neem foto’s van de plek en het afval (ook nodig voor het
aanvragen van opruimsubsidie).

Fotografie: Archimil, JV Media, Jan Polman
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