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Geachte heer/mevrouw, 

 

In de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 november heeft rond 01.00 uur brand 

gewoed in een schuur aan de Kruisdijk. Hierbij is asbest vrijgekomen. De vrijgekomen 

hoeveelheid asbest geeft geen vergroot risico op gezondheidsproblemen, maar moet 

natuurlijk wel worden opgeruimd. Het bedrijf Ecoloss is daar inmiddels mee begonnen. 

 

Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de brand, maar de politie doet daar 

momenteel onderzoek naar. Dit onderzoek zal zeker nog de rest van de dag in beslag 

nemen. 

 

Asbest 
Na afloop van de brand werd duidelijk dat asbest was vrijgekomen. Een 

gespecialiseerd bedrijf heeft daarom vanochtend geïnventariseerd om wat voor soort 

asbest het gaat en waar het precies is terechtgekomen. Omdat een goede 

inventarisatie alleen mogelijk is bij daglicht, is vannacht besloten de Kruisdijk 

gedeeltelijk af te zetten zodat het eventuele ‘besmette’ gebied niet zou worden 

uitgebreid.  

 

Het bedrijf is nu bezig met het opruimen van de asbestresten. Tijdens deze 

werkzaamheden blijft de Kruisdijk afgesloten. Ter plekke is een omgeleid ingesteld.  

 

Schadelijk voor de gezondheid? 

Het asbest dat bij de brand is vrijgekomen is ‘hechtgebonden’ asbest. Als deze vezels 

worden ingeademd gaat het om een zogeheten incidentele blootstelling. Bij incidentele 

blootstelling is nauwelijks sprake van een vergroot risico op gezondheidsgevolgen. 

Risico is er vooral bij langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden asbestvezels in 
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de lucht. Dit gebeurde vooral vroeger in sommige werksituaties, maar is hier dus niet 

aan de orde. 

 

Meer informatie 
Met vragen over gezondheid en asbest kunt u terecht bij het team 

Gezondheidsbevordering & Milieu van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Zij zijn 

bereikbaar via telefoonnummer 010-4339894 of e-mail gb&mggd@rotterdam.nl.  

 
Heeft u vragen over de opruimprocedure of vermoedt u dat u asbestdeeltjes heeft  

aangetroffen? Dan kunt u contact opnemen met de meldkamer van Ecoloss op 

nummer 010 – 4162500. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de gemeente Albrandswaard, 

de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

drs. Hans-Christoph Wagner 
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