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Branden Afval & recycling sector



• Camillo  Schure

– Brandweer diverse repressieve functies

• OVD / HOVD / ACB  en nu Adviseur Gevaarlijke Stoffen

• LUW

– Waterkwaliteit  specialisatie Ecotoxicologie

– Milieutechnologie specialisatie Waterzuivering

Voorstellen



• Verbond van Verzekeraars

– 2015  27 branden

– 2016  44 branden
• Huiskes metaal in Waalwijk en Tilburg

• Baetsen in Son, twee keer in vier dagen tijd . Een jaar eerder was daar ook brand.

• Smeulend afval in SITA Afvalverwerking in Oss

• Van Dalen in Moerdijk

• Papier in brand bij Smurfit Kappa Recycling in Bladel

• Acculaadstation vat vlam bij Sims Recycling in Eindhoven

• Veel rook bij kokosverwerker in Boekel

• Brand bij een recyclingbedrijf in Helmond

• Broeibrand bij Jansen Shredder Recycling in Moerdijk

• Van der Hoogen in Someren   (bron Omroep Brabant; 14-1-2017)

Branden 

Afval & Recycling sector (bron verbond van verzekeraars)

http://www.omroepbrabant.nl/?news/250332512/Industriebrand%2Bbij%2BHuiskes%2BMetaal%2Bin%2BWaalwijk%2Bsein%2Bbrand%2Bmeester%2Bgegeven.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/251222452/Brand%2B100.000%2Bkilo%2Belektronisch%2Bafval%2Bbij%2BHuiskes%2BMetaal%2Bin%2BTilburg%2Bgeblust.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2534571043/Zwarte%2Brookpluimen%2Bdoor%2Bbrand%2Bbij%2Bafvalwerker%2BBaetsen%2BRecycling%2Bin%2BSon.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/253620552/Opnieuw%2Bbrand%2Bbij%2BBaetsen%2BRecycling%2Bin%2BSon,%2Bmatrassen%2Bvatten%2Bvlam.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/231751702/Oss%2Bwaarschuwt%2Bvoor%2Bbrand%2BSITA%2BAfvalverwerking%2BHoud%2Bramen%2Ben%2Bdeuren%2Bdicht.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2325791233/Transportbanden%2Bverspreiden%2Bvuur%2Bbij%2Bbrand%2Bin%2Brecyclingbedrijf%2BVan%2BDalen%2BMoerdijk.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/232605682/Grote%2Bstapel%2Bpapier%2Bin%2Bbrand%2Bbij%2BSmurfit%2BKappa%2BRecycling%2Bin%2BBladel.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/256335872/Acculaadstation%2Bvat%2Bvlam,%2Bgrote%2Bbrand%2Bbij%2BSims%2BRecycling%2Bin%2BEindhoven.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2593361023/Brandweer%2Bheeft%2Bhanden%2Bvol%2Baan%2Bbrand%2Bbij%2Bkokosverwerker.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/251181652/Broeibrand%2Bbij%2Brecyclingbedrijf%2Bin%2BMoerdijk,%2Bwaarschuwingen%2Bingetrokken.aspx


• Autowrakken

• Welvaartschroot

– afgedankte elektrische- en elektronische apparatuur, 

fietsen, kinderwagens, meubilair   (Lithiumbatterijen)

• Lichtere delen van industrieel metaalschroot 

– (metaal schaafsel etc)

Type schroot 



• Broei

– Chemisch (organische oliën, opdrogen  chem reactie, 

oxideren van metalen bv staalwol brand makkelijk)

– Biologisch (Warmte door omzettingen micro organismen)

– Voor beide soorten broei is water nodig

• Andere bron

– Externe warmtebron (bv vergrootglas effect glas)

– Lithium batterijen (speelgoed, laptops, fietsen, telefoons, 

camera’s etc)

– Vuur, Wrijving etc

Oorzaken van brand bij Recycling sector 



• Platen ijzer niet 

• Wel alle kunststoffen

• Metaalpoeders 

Brand ijzerschroot



Incident Schroothandel ‘s-Hertogenbosch   
9 maart 2021   (Oude luchtfoto van bedrijf)
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• Windrichting ZW voor T+4 & T+8

– Afstand woonwijken  ong 1800m

– Contact met OVD-G en GAGS

– Beelden delen geen risico objecten 

benedenwinds

– Metingen verrichten door Verkennings

eenheden brandweer

• Wind gaat draaien richting ZO

– Bewoning dichterbij

– Andere 

• RIVM  metingen  

– Tijd van resultaten afhankelijk van type analyse

Verloop incident







• Politie  ong 20 muv Meldkamer

• RWS  ong 6

• GGD ong 8

• RIVM ong 10

• Brandweer ong 120

• Defensie ong 16

• Waterschap  ong 60

• Gemeente ong 20

• Provincie ong 20

• Etc….

Ruwe schatting van aantal betrokken 

personen









• Bereikbaarheid fysiek (blusboot & Heli)

• Bluswater

– Naar oppervlakte water?

– Naar RWZI? 

• Indien micro organisme dood  6 weken tijd nodig 

om RWZI weer op te kunnen starten!

– Opvang?

• Doordringend vermogen bluswater

• Windrichting zou ZW blijven maar  NW

Problemen bij incident



• Kleine hoeveelheden

• Gecompartimenteerd

• Warmte detectie

• Schroot goed sorteren

• Locatie schroothandel (afstand bewoning) 

en meest voorkomende windrichting

• Voldoende bluswater op locatie

• Dompelbak (lithium brand)

Zaken die effecten van 

schrootbranden verkleinen!





• Door RIVM gemeten bij Brabanthallen

• Benzeen: 

• BBH: 24µg/m3

• Bron: 2901µg/m3

• Bovenwinds: 19µg/m3

•  =Asfaltcentrale

Meetwaarde versus achtergrond …?



• Dioxines in 1,5m sliblaag

• [ ] bovenste sliblaag het laagst

• Bodemsanering?

• Let op naleveren vanuit bodem

• Meest verontreinigde fracties

– Klei & organisch

Klein uitstapje:

650m benedenstroom dioxines door 

brand?!  



adaptatie van het conceptueel model gehanteerd In het geavanceerd 

blootstellingsmodel MERLIN-Expo, Ciffroy et al, 2016

Lichtgrijze zone stelt overgang tussen vaste 

en vloeistoffase voor



Met gevoelige warmtebeeldcamera is vastgesteld 

dat er zeer weinig water in oppervlakte water is 

terecht gekomen





• Thermal runaway’ exotherme reactie

• Blusproblemen

• Vrijkomen giftige gassen (fluorwaterstof)

Problemen bij Lithium branden


