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Meten bij 
afvalbranden

Werner Hagens
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 Data en informatie verzamelen
 Gericht op blootstelling inschatting (effect gebied, stoffen, routes)
 Risico beoordeling (acuut en lang)
 Gericht op bevolking en milieu
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Wat is de rol van de MOD bij incidenten? 
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Wat kan je van de MOD verwachten?

● Meedenken! Elk incident is anders.
● Metingen en monstername (lucht, filters, veeg en gewas) om o.a. 

VOC, dioxines, zware metalen, PAK’s aan te tonen. 
● Analyses en duiding voor (sub)acute en nazorg fase.
● Ontsluiten van informatie vanuit het RIVM of netwerken.
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55

Verzekeraars luiden noodklok na vele 
afvalbranden: 'Het roer moet om!

Brabantse afvalbergen steeds 
vaker in de fik

Tweede afvalbrand in drie jaar 
tijd zet kwaad bloed. 

Branden bij afvalbedrijven 
nauwelijks te voorkomen

Waarom zijn er zo vaak branden 
bij afvalbedrijven? 'Kritisch 
blijven op kwetsbare sector'

Veel inzetten van de MOD bij afvalbranden

Sinds 2018 al 16 inzetten bij afvalbedrijven, 
waaronder 5 keer bij Attero (in 2019)

Afvalbranden: wat is de brandstof?
● Kan van alles zijn!

● Afvalstort, verwerking, verbranding, recycling, schroot, compost etc

Rapport “emissies van schadelijke stoffen bij Branden” uit 2007.
Er komt een update waarbij de laatste 15 jaar incidenten MOD ook 

wordt meegenomen
Ook nieuwe bronnen, zoals Li-Ion accu en zonnepanelen

Geen rapport bij de hand? Gebruik de app ”Incident”
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Meten wat er in de rook zit?
● Afzonderlijke stoffen meten in de rook
● Afzonderlijke stoffen beoordelen

● PAK en dioxine: duurt enkele dagen!

Wat mis je?
● Combinatietoxicologie (effecten meerdere stoffen tegelijk)
● Niet alle stoffen zijn te meten

Rook is een complex mengsel van talloze verschillende stoffen. De 
risico's voor langdurige inademing van rook als totaal mengsel zijn moeilijk in 
te schatten. Er is geen veilige waarde voor rook. Rook en roetdeeltjes van 
branden bevatten altijd schadelijke stoffen en inademen van rook is altijd 
ongezond. Het is daarom raadzaam om blootstelling aan rook en roetdeeltjes 
zoveel mogelijk te voorkomen. Rook van branden heeft bovendien vaak een 
sterke, penetrante geur, die als erg hinderlijk wordt ervaren.
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Dioxine
● Monsters worden door MOD genomen, maar meting en beoordeling

door WFSR
● Wettelijke normen voor dioxine in veevoer en voeding

● Alleen van belang bij landbouw/veeteelt en moestuin
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PAK
● PAK wordt berekend via BaP (of equivalenten)
● Eenmalige blootstelling  additioneel kankerrisico berekenen
● Eenmalige blootstelling wordt uitgesmeerd over gehele leven

● Er is GEEN norm voor PAK in gras. PAK worden afgebroken door de 
koe en komen niet in de melk / vlees
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Metingen bij afvalbrand Sint Maarten
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Na orkaan Irma wordt veel afval
extra gestort

Af en toe branden (niet continu)

MOD ondersteunt locale diensten
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Passive VOC and dust deposition sampling
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Number of locations and samples
locations total

Leckel (air filters) 4 52
KFG (air filters) 5 26
Canister VOC 9 29
Sorbent-tube VOC 9 22
Passive VOC 18 18
Aldehyde 7 14
TD-tube 5 10
Swipes petri-slides 11 22
Swipes fixed objects 16 32
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8 sept: brand in schip Botlek
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De inzet
De MOD heeft de vraag van de AGS vertaald in drie onderzoeksvragen:

● Welke stoffen zijn er aanwezig in de rook?
● In welke concentratie zijn die stoffen aanwezig?
● Welke stoffen kunnen de beschreven klachten van een metaalachtige smaak 

en tranende ogen verklaren? 
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Een aantal van de aangetroffen elementen 
(waaronder zink, lood, koper en ijzer) hebben de 
eigenschap dat ze – wanneer concentraties hoog 
genoeg zijn- bij inademing een metaalachtige 
smaak geven en bij contact met de ogen traanogen 
veroorzaken

De concentraties die door MOD zijn aangetroffen 
zijn echter te laag om deze effecten te 
veroorzaken. Het is echter goed mogelijk dat 
mensen in de tijd vóór de meting (toen de 
rookpluim intenser was) wel met concentraties van 
deze elementen in aanraking zijn gekomen 
waardoor deze (tijdelijke) effecten wel op hebben 
kunnen treden. 
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Nieuwe apparatuur ingezet: DOD
● DOD meter

Voordeel: zeer lage concentraties anorganische stoffen
Nadeel: de casettes zijn beperkt (gekoeld) houdbaar.
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Project DESIRE
Aanleiding
Grote incidenten die langdurig veel rook veroorzaken (Moerdijk, 
Someren, Deurnse Peel)

Doel van het project
Het overkoepelend doel van DESIRE is om kennis te ontwikkelen over 
de toepasbaarheid van de inzet van sensorkits om bij (langdurige) 
incidenten de omvang en de gezondheidsrisico’s van een effectgebied 
over de tijd te monitoren. 

21

22

Samen meten
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MOD: meer dan alleen meten
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