
bijeenkomst. 

ontstaan van branden bij dit soort bedrijven kan diverse 
technische oorzaken hebben. Ook de sector zelf erkent 

dat deze branden moeilijk te bestrijden zijn en dat ze veel 

teveel opslaan en soms ook materialen opslaan die niet in 

Verslag

(MOD) van het RIVM kan op verzoek van adviseurs van de 

en analyseren van milieumonsters. Rook die bij branden 

in de brand en hoeveel zuurstof er bij komt. Hierdoor 

rook bij verschillende branden wordt besproken (Mennen 

inzichten.

brandweer zelf ook alvast luchtmonsters verzamelen 

Door het RIVM zijn nieuwe meetmethodes met een nieuw 
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en isoycanaten kunnen worden bemeten in de lucht. In 

beperkte houdbaarheid wat de inzet van deze apparatuur 

denten. Door zelf de sensoren te selecteren voor de sen

te doen bij een brand. Op deze manier ontstaat er een snel 

aan rookemissies bij branden. 

deren. Het lokale bestuur deed vooral een beroep op de 

blijven bij het optreden van hinder (zie Scheepers, 2016). 

dat het denken over ontruimen over een periode van vijf 
jaar aan het veranderen is. 

een brand bij een bedrijf dat schroot opslaat en verwerkt 
in Den Bosch. Dit incident is bekend als een schrootbrand 

snel kunnen uitbreiden. Er kwam veel rook vrij en de 

bare brandhaard(en) te kunnen bereiken. Deze enorme 

Ook in de luchtmonsters speelt mee dat er vlakbij een 

in een container met water plaatsen en zo verder risico 
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vaker de oorzaak zijn van het ontstaan van de brand (auto, 

bij de brand in Den Bosch. Er is een NL Alert verstuurd 

sluiten. Op korte afstand benedenwinds van de incident

de Brabanthallen op een afstand van ca. 1300 m met een 

deeld omdat de ouderen vooral binnen verbleven. Voor 

tere afstand zoals in Helmond een brandlucht ruiken kan 

of de kinderen naar huis mochten omdat er ook binnen de 



van het oppervlaktewater kan soms op het bedrijf worden 

dat het advies om speelplaatsen en speeltoestellen te rei
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