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Betreft: brand Abel

Geachte raadsleden, 

Vanochtend vroeg heeft een uitslaande brand restaurant Abel aan de Albrandswaardsedijk en het 
woonhuis daarnaast volledig verwoest. Ik ben diep geschokt door deze gebeurtenis. Gelukkig zijn er 
geen personen gewond geraakt. Dit is heel verdrietig voor Remco en Sigrid Abel, die hun ziel en 
zaligheid in dit bedrijf hebben gelegd. Zij hebben het restaurant opgebouwd tot wat het was: een 
begrip in Albrandswaard en omstreken. We leven als gemeenschap mee met de familie Abel en hun 
team van medewerkers.  

Hulpdiensten snel ter plaatse 
Nadat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond mij had geïnformeerd over de brand ben ik direct naar 
de Albrandswaardsedijk gegaan. Daar sprak ik met de familie Abel en steunde hen. 
Politie en brandweer waren na alarmering zeer snel aan de Albrandswaardsedijk. Dat mocht helaas 
niet baten; de houten panden konden niet meer worden gered. De brandweer gaf rond 8.00 uur 
vanmorgen het sein ‘brand meester’.  
Aan het begin van de middag ben ik nogmaals ter plaatse gaan kijken en heb ik mij door de 
hulpverleners laten informeren over de situatie. 

Rook en roet niet gevaarlijk 
De brand zorgde voor veel rook. Ook kwam er in de omtrek roet neer. Volgens de Veiligheidsregio zijn 
de rook en de roetdeeltjes niet gevaarlijk voor de gezondheid. Het roet is gewoon met water en zeep 
te verwijderen.  
In een omtrek van 50 meter waren rondom de panden glasvezeldeeltjes te vinden. Salvage ruimt deze 
deeltjes op.  
Er is voor zover bekend geen asbest vrijgekomen.  

Eén aanspreekpunt voor betrokkenen 
Om Remco en Sigrid en hun team zo goed mogelijk te helpen bij de nasleep van deze vreselijke 
gebeurtenis, hebben wij als gemeente besloten om 1 contactpersoon voor hen aan te stellen. Hij helpt 
de familie Abel bij alle zaken waarbij de gemeente een rol heeft. We pakken deze zaak als gemeente 
oplossingsgericht op.  

Contact met de omgeving en andere partijen 
De gemeente heeft vandaag direct contact gehad met de Don Bosco basisschool, hotel Het Spui, het 
zwembad en Van Gameren Sport. Wij hebben hen geïnformeerd over de situatie en hen gerustgesteld 
over de rook en de roetdeeltjes.  



Met alle partijen, onder andere ook Staatsbosbeheer, werken wij eraan om alles snel op orde te 
hebben. 

Met vriendelijke groet, 
de burgemeester, 

drs. Hans-Christoph Wagner 


