
Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen
Er is dus asbest verspreid, wat betekent dit voor mij? 
Het asbestgebied is afgezet. U mag hier wel uit, u wordt ontsmet bij het naar 
buiten gaan. 

Mag ik het gebied ook weer in? 
Werkenden en bewoners in het afgezette gebied mogen het gebied in. Mensen 
die daar niet per sé hoeven te zijn worden niet toegelaten. 

Wat moet ik als bewoner doen? 
Doe uw schoenen buiten uit als u thuis komt. Op die manier voorkomt u dat de 
asbest mee naar binnen wordt genomen. 

Hoe weet ik of ik in het afgezette gebied woon of aanwezig ben/moet 
zijn?  
Bekijk hier een kaart van het afgezette gebied 

Hoe lang gaat dit duren? 
Dat is nog niet bekend. Het gebied wordt zo snel mogelijk schoon gemaakt 

Waar kan ik het gebied uit? 
Er zijn ontsmettingspunten waar u het gebied uit kunt. Het is belangrijk om via 
die locaties het gebied te verlaten. De exacte locaties volgen z.s.m. 

Kan dit met de auto/fiets/bromfiets/te voet? 
U kunt niet met de auto  het afgezette gebied in. U mag met de fiets of 
bromfiets aan de hand, LOPEND, het gebied in.   

Ik woon in besmet gebied, wat kan ik nu het beste doen?  
Trek schoenen uit voordat u een woning of gebouw binnen gaat. Dit om 
verspreiding te voorkomen 

Ik werk in het besmette gebied, kan ik daar naar toe? 
Ja, bewoners of werkenden kunnen het gebied binnen. De schoenen moeten 
wel uit voordat men een woning of gebouw binnen gaat, vanwege verdere 
verspreiding van de asbest. Winkels in het afgezette gebied zijn tot 12u dicht. 

Hoe zit het met OV? Kan ik wel met de trein Roermond in en uit?  
Treinen rijden wel, maar stoppen niet in Roermond, totdat het station is 
schoongemaakt. 

Welke wegen zijn afgesloten? 
De wegen binnen het afgezette gebied zijn afgesloten. Bekijk hier een kaart 
van het afgezette gebied 

Is het buiten het afgezette gebied gevaarlijk om naar buiten te gaan?  

http://www.roermond.nl/organisatie/brandroermond/20141217_0500_Besmet_gebied.pdf
http://www.roermond.nl/organisatie/brandroermond/20141217_0500_Besmet_gebied.pdf


Nee. Buiten het gebied is het niet gevaarlijk 
Wat gaat er nu gebeuren? 
De opruimingsploeg gaat zo snel mogelijk aan de slag met het schoonmaken 
van het afgezette gebied. 

Wat doe ik met mijn dieren? 
Als de dieren in het getroffen gebied kunnen komen, wordt u geadviseerd om 
deze dieren binnen te houden om verspreiding van eventuele asbestvezels te 
voorkomen. De dieren mogen weer naar buiten zodra het asbest is opgeruimd. 

Wat als mijn dieren al buiten zijn geweest en nu naar binnen willen? 
Spoel de pootjes van uw huisdier schoon voordat ze terug naar binnen gaan. 

Kan ik het asbest zelf opruimen? 
Nee, dit wordt afgeraden. De gemeente of een gespecialiseerd 
schoonmaakbedrijf zal zorgen dat er op een zorgvuldige manier wordt 
opgeruimd. Bij het onvoorzichtig opruimen van brandresten kunnen vezels 
vrijkomen. Hoewel het schoonmaken met alle zorgvuldigheid zal worden 
uitgevoerd, kan het zijn dat u achteraf nog stukjes asbesthoudend materiaal in 
uw omgeving aantreft. Mocht dit gebeuren, dan kunt u dit melden bij uw 
gemeente. Laat de stukjes bij voorkeur liggen en voorkom dat kinderen ermee 
gaan spelen. 

Wie maakt mijn tuin schoon? 
Een asbestverwijderingsbedrijf zal uw tuin inspecteren en eventueel 
schoonmaken. 

Er liggen nog brandresten in mijn tuin. Mag ik die zelf opruimen? 
Nee, dit wordt afgeraden, omdat er asbest in kan zitten. Laat deze 
schoonmaak bij voorkeur over aan een asbestverwijderingsbedrijf. 
  
Ik heb in de rook gestaan. Wat moet ik met mijn kleding doen?  
Trek vieze kleding voorzichtig uit en was het in de wasmachine. Gewassen 
kleding kan gewoon weer gedragen worden. Spoel uw schoeisel schoon met 
water vóórdat u uw huis binnen gaat. Mocht dat niet mogelijk zijn dan kunt u 
de schoenen het beste schoonborstelen met een zachte borstel/of neem 
schoenen af met een natte doek. 

Kan ik groenten/fruit/kruiden uit mijn tuin nog eten? 
Eventuele asbestvezels worden niet opgenomen door de plant maar blijven aan 
de buitenkant zitten. U moet de groenten uit uw tuin voor gebruik extra goed 
schoonmaken. Zichtbaar vervuilde groenten kunt u beter niet eten in verband 
met andere schadelijke stoffen die in brandresten zitten. 

Wat doe ik met vragen die niet op deze lijst staan? 
Bel het KCC van de gemeente Roermond via 0475 359999. 



Waar kan ik terecht met vragen over gezondheid?  
In deze vragenlijst staan antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Voor 
overige vragen over asbest en gezondheid kunt u contact opnemen met de 
plaatselijke GGD. Neemt u bij gezondheidsklachten contact op met uw 
huisarts. 

Waarom ben ik niet geïnformeerd? 
Het gebied is te groot om iedereen persoonlijk te informeren. De informatie is 
via NL-alert, lokale en online media verspreid.  

Asbest/gezondheid

Hoe is asbest te herkennen?  
Asbest is moeilijk te herkennen. Meestal is de beoordeling nodig van een 
asbestdeskundige. Meestal heeft het een witte tot lichtgrijze kleur, maar het 
kan ook lichtgrijs tot donkergrijs zijn. Alleen microscopisch onderzoek kan 
bewijzen of het materiaal echt asbest bevat. 

Zijn er risico’s voor de gezondheid? 
Gezondheidsrisico’s kunnen alleen optreden wanneer losse asbestvezels 
ingeademd worden. Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademen 
diep in de longen doordringen. Het inademen van asbestvezels kan op den 
duur longkanker of mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) veroorzaken. 

Ik zie allemaal mensen in beschermende kleding, hoef ik niet iets 
extra’s aan?  
Omdat de werknemers van een asbestverwijderingsbedrijf bijna dagelijks met 
asbest omgaan en direct met asbest in contact komen, zullen zij 
beschermende kleding dragen. Voor u zelf is de blootstelling slechts kortdurend 
geweest en zijn deze beschermende maatregelen niet nodig. 

Is het gevaarlijk om asbestvezels in te slikken? 
Nee, bij inslikken komen de asbestvezels niet in de longen maar in de maag en 
daar kunnen ze waarschijnlijk geen kwaad. Vanuit uw maag worden de vezels 
afgevoerd. 

Wat moet ik doen als ik mogelijk asbestvezels heb ingeademd?  
U hoeft niets te doen. Het is niet waarschijnlijk dat u (veel) vezels heeft 
ingeademd. De kans dat u hier gezondheidsklachten van krijgt, is 
verwaarloosbaar klein. 

Ik heb in de rook gestaan. Heb ik dan extra asbestvezels binnen 
gekregen? 
De kans dat u veel asbestvezels heeft ingeademd is klein. 

Ik moet erg hoesten, heb ik asbestvezels ingeademd? 
Inademen van asbestvezels veroorzaakt geen hoesten. Mogelijk heeft u in de 
rook gestaan waardoor uw luchtwegen zijn geïrriteerd. Deze klachten 



verdwijnen meestal vanzelf. Als de klachten toch lang blijven aanhouden, kunt 
u het beste uw huisarts raadplegen. Mensen met bestaande luchtwegklachten 
kunnen hier sneller last van krijgen. 

Wat is de kans op ziekte door asbest? 
Niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt daardoor kanker. De kans op 
kanker wordt groter bij het langdurig inademen van grote hoeveelheden 
asbestvezels. Als iemand op één dag veel asbestvezels inademt (zoals kan 
gebeuren bij een brand met asbest), is de kans op het krijgen van kanker 
verwaarloosbaar klein. 

Wat gebeurt er met het asbest, dat in de sloot/vijver en op de bodem 
is terechtgekomen? 
Asbest in slootwater geeft geen direct risico. Asbesthoudende brokstukjes in de 
sloot/vijver en op de bodem moeten echter - voor zover mogelijk - handmatig 
worden verwijderd door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf, om verdere 
verspreiding in de omgeving te voorkomen. 

Zit er nog asbest in de lucht? 
Na de brand zijn er nauwelijks nog asbestvezels in de lucht. De vrijgekomen 
vezels zullen zijn weggewaaid en brandresten met asbest erin zullen op de 
grond liggen. Door over brandresten heen te rijden of te lopen, kunnen de 
brandresten verbrokkelen waardoor mogelijk asbestvezels vrijkomen. Daarom 
is het verstandig niet er niet doorheen te lopen tot het goed is opgeruimd. 

Is het gevaarlijk als er asbest op straat ligt? 
De brandresten die op straat liggen kunnen mogelijk asbest bevatten. Zolang 
deze resten niet verbrokkelen, kunnen ze geen kwaad. Door het verbrokkelen 
van de brandresten kunnen asbestvezels vrijkomen. Dit kan gebeuren door er 
over heen te lopen of te rijden, of als het op een onvoorzichtige manier wordt 
opgeruimd. Daarom is voor het opruimen een gespecialiseerd bedrijf 
ingeschakeld. 

Is er asbest in de woningen terechtgekomen? 
Als er brandresten in de woning terecht zijn gekomen, kan hier asbest in 
zitten. Voorkom dat u brandresten van buiten naar binnen loopt via uw 
schoeisel. Als u toch door brandresten heen bent gelopen, doe dan uw 
schoeisel uit voordat u naar binnen gaat en spoel uw schoeisel schoon met 
water. Mocht dat niet mogelijk zijn dan kunt u de schoenen het beste schoon 
borstelen met een zachte borstel/of neem schoenen af met een natte doek.  

Mijn ramen stonden tijdens de brand een tijdje open en/of het 
ventilatiesysteem heb ik niet direct uitgezet. Hoe weet ik of er asbest 
in mijn woning terecht is gekomen? 
Via open ramen en deuren, het ventilatiesysteem en de airconditioning kunnen 
rook, brandresten en daarmee ook asbest zijn binnengekomen. Brandresten in 
de woning moeten worden opgeruimd. Dit kan het beste worden gedaan door 
een asbestverwijderingsbedrijf. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. 



Waar kan ik terecht met vragen over gezondheid?  
Met vragen over asbest en gezondheid kunt u contact opnemen met de 
plaatselijke GGD. Neemt u bij gezondheidsklachten contact op met uw 
huisarts.


