
 

 
 

Beste omwonende,   

 

Maandagmorgen 12 september zijn drie loodsen aan de Herenweg 37 in 
Heemstede uitgebrand. De brand heeft veel rook- en roetoverlast in de buurt 
veroorzaakt. De brand was maandagavond uit, de brandweer heeft daarna nog 
lang nageblust. Het is begrijpelijk dat u bent geschrokken van de brand of nog 
vragen heeft. In deze brief leest u hierover meer.   
  
De loods waarin brand is ontstaan is vrij van asbest 
Er is brand ontstaan in een van de loodsen van een bedrijf aan de Herenweg. De 
brand veroorzaakte veel rook. Uit de overtrekkende rook zijn roetdeeltjes omlaag 
gekomen. Deze zijn in de wijk terecht gekomen.  
Na metingen van de brandweer is vastgesteld dat het gaat om roetdeeltjes en 
kleine deeltjes afkomstig van delen van het dak van de loods. De loods is vrij van 
asbest.   
 
Is de rook die vrijkwam gevaarlijk voor mijn gezondheid?  
Er zijn geen giftige stoffen vrijgekomen. Maar alle rook is schadelijk, dus is 
geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en niet te lang te lang in de 
rook te blijven. Er zijn zo’n 60 bewoners die last hadden van de rook in hun 
woning opgevangen in het gemeentehuis. Zij konden ’s avonds allemaal weer naar 
huis.  
  
Wat kunt u doen met roetdeeltjes rond uw woning?  
Waarschijnlijk vindt u rond uw woning allemaal roetdeeltjes. Deze kunt u 
afspoelen of opvegen en bij het restafval gooien. Heeft u een groente- of 
moestuin? Spoel de producten dan goed af, daarna kunt u het gewoon eten.   
  
De openbare weg wordt schoon gemaakt door de gemeente 
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Ook op de openbare weg liggen veel roetdeeltjes. De gemeente maakt de 
openbare weg zo goed mogelijk schoon. We gebruiken hiervoor een veegwagen, 
al dan niet met sproeiers.  
  
Heeft u vragen?  
Omdat de Veiligheidsregio Kennemerland  bij deze brand is ingeschakeld vindt u 
meer informatie en antwoord op veelgestelde vragen op de website vrk.nl. Ook 
kunt u kijken op de website van de gemeente heemstede.nl of bellen met de 
gemeente via 023-5485868 (tussen 9.00 en 17.00 uur).  
 

 

 

Anneke Grummel      

Wethouder      

 
 


