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Asbestbrand na explosie in berging 

 

• 10.00 u:  brandweer verzoekt expertise bouwinspectie  

 gemeente. 

 

• 11.00 u: woningbouwvereniging als eigenaar, verklaard: met  

 zekerheid geen asbest. 

 

• 11.30 u: vanwege zekerheidsstelling toch monsters genomen  

 en naar laboratorium gereden.  

 

• 13.20 u: analyse wijst uit: asbesthoudend materiaal !  

 Meteen contactpersonen politie etc. gebeld.  

 

• 13.30 u Onmiddellijke afzetting, inventarisatie, sanering  

 omgeving, adviserende rol GAGS. 
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Inventarisatie en sanering 

• Kleefmonsters wijzen uit: ook dagverblijf besmet.   

 

• Sluiting dagverblijf in ieder geval vrijdag, de dag er na.  

 

• Communicatie gemeente naar omwonenden, ouders en  

 medewerkers kinderdagverblijf, advies GGD en GAGS. 

 

• Vervangende accommodatie voor kinderen. 

 

• Vrijdag na de sanering vrijgaveonderzoek en  

 tevens NEN 2991 luchtmeting. 

 

• Vrijdagavond resultaten: schoon na sanering, vrijgave.  
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Afwerking. 

• Juridische afhandeling gemeente Eindhoven, sector 

 Vergunningen Toezicht en Handhaving, VTH. 

 

• Sanering tuinen en omgeving tot en met het weekend. 

 

• Beoordeling rapportages en overleg met SC- 540 gecertificeerd 

 inventarisatiebureau en SC- 530 gecertificeerd saneringsbedrijf. 

 

• Contact met GGD over gezondheidsaspecten en vervolgactie.   

 

 

 

 



Vervolg, nazorg 

• Meetresultaten geven aanleiding tot nader overleg met 

 gebouweigenaar. 

  

• Trieste gebeurtenis, maar ervaringen zijn waardevol voor 

  verbeterpunten bij de evaluatie van calamiteiten. 

 

• Afhandeling schade en kostenverhaal door afdelingen  

 verzekeringen en VTH, gemeente Eindhoven. 

 

• Evaluatie van protocollen bij calamiteiten, afspraken  

    gemeente en woningbouwvereniging, beleidsvormend.  

 

 

  


