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Brandkenmerken

• Zwarte rook met redelijke

pluimstijging

• Rook verkleurt naar het grijs nog
steeds een redelijke pluimstijging

• Rook kleurt wit door vele bluswater en
is afgekoeld waardoor de pluim niet
meer goed stijgt



Communicatie en omgeving

7:45 NL-alert: 

Brand met veel rook Rietveldenkade Den Bosch. Als u last heeft van rook: 
ga dan naar binnen, sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit. 

Corona test straat en priklocatie Brabanthallen



Meldingen t.a.v. gezondheidssituatie

• Corona teststraat (halfopen situatie) is in de loop van de ochtend gesloten

• Vaccinatielocatie Brabanthallen (binnen) is open gehouden (70+ jaar)
• Bij een basisschool op 5 km ten ZO van incidentlocatie ontstaat geurhinder

(ook binnen) 

• Hardloper was blootsgesteld vlakbij incidentlocatie en belde huisartspost met 
luchtwegklachten maar heeft zich daar niet meer gemeld voor controle

• Meldingen geurhinder (zie plot)



Plot meldingen geurhinder (inversielaag op 50-100m)

 

= 20 x 20 km                = reported smell



Bewoners woonboten op Ertveld Plas
21:26 Contact met AGS 

• Bij 20 woonboten (waarvan 17 bewoond) wordt een brief van de gemeente
bezorgd met informatie over mogelijke rookoverlast in de nacht door 
werkzaamheden op de incidentlocatie (uit elkaar trekken).

• Bewoners wordt gevraagd uit voorzorg elders de nacht door te brengen. 
Gemeente zorgt zo nodig voor opvang.



Overzicht advisering gezondheid/milieu
• In kaart brengen kwetsbare objecten

• Monitoren situatie vaccinatielocatie Brabanthallen

• Depositie visueel beoordelen

• Monitoren/(her)beoordelen situatie vaccinatielocatie Brabanthallen

• Suggestie om ook PAK mee te nemen in luchtfilters en depositiemonsters

• Q&A Brand publiceren op website gemeente en VR

• Duiding voorlopige gegevens metingen gasfase

Vraag operationeel team: dioxine expertise nodig? Advies om dit niet te doen

• Basis school op 5 km met geurhinder (binnen): Kinderen nog 2 uur 

binnenhouden tot einde schooltijd als ze worden opgehaald door ouders

• Concept brief burgemeester





Selectie meetuitslagen
Matrix Stof Een-

heid
Achtergrond
(landelijk)

Incident-
locatie (in 
de rook)

Brabant-
hallen
Ca. 1300m

Bovenwinds
Ca. 1000m

Lucht Benzeen µg/m3 <1-2 2901 24 19

Naftaleen µg/m3 <0,1a 12417 64 -

Formaldehyde µg/m3 2,0-2,9b 24 1,3 1,1

Luchtstof Benzo(a)pyreen ng/m3 0,2 (0,02-1) 364 13 0,2

Arseen ng/m3 0,2-2 16 7 -

Cadmium ng/m3 0.1-0.7 3455 204 -

Lood ng/m3 3-30 25909 7778 -

Veegstof B(a)P eq. PAK µg/m2 0,1 (0,025-0,25) 27,7 5.9 -

Arseen µg/m2 2 (0,5-10) 56 9 -

Cadmium µg/m2 3 (0,5-10) 1100 11 -

Lood µg/m2 100 (20-300) 27800 800 -

a Arnhem, Nijmegen; b Nijmegen; c weegfactoren op basis van de bijdrage aan het kankerrisico waarbij B(a)P=1

Bron: RIVM MOD Rapportage Brand schrootverwerker AVI in Den Bosch van 9 maart 2021



Vertaalslag uitkomsten luchtmetingen

Voorbeeld berekening

Benz(a)pyreen op basis van 
meting van 13 ng/m3 bij
Brabanthallen

Onder anname van:

Wet van  Haber 
(concentratie x tijd)

Lineaire extrapolatie
zonder drempelwaarde
(slope factor)

Bron: RIVM MOD Rapportage Brand schrootverwerker AVI in Den Bosch van 9 maart 2021



Vertaalslag veegtesten

Voorbeeld berekening: PAK in veegtesten overeenkomend met Benz(a)pyreen 

equivalenten (BaP-eq) 17 µg BaP-eq/m2 (volgens mij moet dit zijn 5.9 BaP-eq/m2)

Bron: RIVM MOD Rapportage Brand schrootverwerker AVI in Den Bosch van 9 maart 2021



Vertaalslag
uitkomsten
veegtesten

Voorbeeld berekening

risico van hand-mond-
contact bij kinderen
voor benzo(a)pyreen

op basis van een PAK 
gehalte
overeenkomend met 

17 µg BaP-eq/m2

Bron: RIVM MOD Rapportage Brand schrootverwerker AVI in Den Bosch van 9 maart 2021



Risicotoetswaarden selectie metalen
Stof Incidentlocatie

(in de rook)
Brabanthallen
Ca 1300m

Blootstelling
Brabanthallen

Grenswaarde TDI 
(conservatief)

µg/m2 µg/m2 µg/kg bw per 
gebeurtenis

µg/kg bw/dag

Arseen 56 9 0,07 3

Cadmium 1100 11 0,09 0,4*

Lood 27800 800 6,77 0,5

*Omgerekend op basis van 2,85 µg/kg bw/week

Ter vergelijking:
Lood-depositie (buiten) in bewoond gebied IJmond (RIVM-rapport 2021-0110):
5-22 okt 2020 : 122-1277 µg/m2 

22 okt-9 nov 2020 : 48-956 µg/m2 

9-26 nov 2020 : 63-401 µg/m2 

Bron: RIVM MOD Rapportage Brand schrootverwerker AVI in Den Bosch van 9 maart 2021



Beeld
• Bestrijding is zeer grootschalig aangepakt met inzet van veel (extra)) 

middelen wat de duur van de brand heeft bekort.

• Schadelijke stoffen in gasfase van de rook maar voor sterke verdunning met 

de afstand ruim onder de interventiewaarde op leefniveau (Brabanthallen)

• Veel schadelijke deeltjes in de rook (zeker meer dan gemiddeld) en diffuse 

(niet visueeel waarneembare) verspreiding in de omgeving

• Mogelijk grote gevolgen voor locale belasting bodem en water maar 

hiervoor zijn geen harde gegevens beschikbaar.

• Er zijn relatief weinig kwestbare objecten op korte afstand benedenwinds

maar wel de Corona test en vaccinatie activiteiten (met veel publiek)

• Veel geurhinder ook op grote afstand die die leidt tot veel meldingen



Wat opvalt (voor discussie)

• Zeer groot gebied waar geur van de brand wordt gemeld is lastig in de 

communicatie omdat ROT focus heeft op Den Bosch.

• Visuele inspecties benedenwinds zijn negatief. Toch wordt in veegmonsters

een flinke verhoging waargenomen waarbij een advies past (schoonmaken!)

• In communicatie op bestuurlijk niveau wil gemeente graag schadelijkheid

van de rook relativeren en uitstralen dat er geen gevolgen voor de 

gezondheid zijn opgetreden

• Omdat de provincie gaat over de vergunning is het de vraag welke

mogelijkheden de gemeente heeft invloed op de bestaande situatie AVI



Gemeente en Provincie

Schrootbedrijf AVI is niet van plan te vertrekken na enorme brand
23 maart om 12:35 • Aangepast 23 maart om 17:30 

Schrootbedrijf AVI, waar precies twee weken geleden een zeer grote brand woedde, wil 
niet verhuizen naar een andere locatie. Dat laat advocaat Wilbert van Eijk van Avi weten. 
"We vinden het wrang wat er gebeurd is, maar we willen niet weg. We hebben een 
vergunning voor die plek." Tijdens de brand had de wijde omgeving last van rook.

Burgemeester Den Bosch wil dat schrootbedrijf AVI vertrekt na enorme brand
12 maart om 17:04 • Aangepast 15 maart om 10:57

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch wil dat schrootbedrijf AVI vertrekt uit zijn stad 
na de verwoestende brand van dinsdag. Hij wil dat de provincie, die over de huisvesting 
van het schrootbedrijf gaat, onderzoekt of de vergunning kan worden ingetrokken. Dat 
schrijft hij in een brief aan de provincie


