
Brand bij Geldof Recycling 

Interpellatie op de gemeenteraadszitting van 26 januari 2016                                       

 

Op zaterdag 8 augustus 2015 was er brand ontstaan langs de Pathoekeweg bij Geldof 

Recycling. Een hoop pulp had er vuur gevat. Een vuile witte rook verspreidde zich over de 

omgeving. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en de brandweer vroeg de 

bewoners in de buurt van het Boudewijnkanaal, het  A.Z. Sint-Jan, Sint-Pieters en de Blauwe 

Toren ramen en deuren gesloten te houden. 

In mijn schriftelijke vraag van 3 september 2015 vroeg ik   1. of de basisnorm niet werd 

overschreden   en 2. de gemeten waarden op die werden geregistreerd de dag van de ramp 

zelf en de dagen erop. Op 29 september 2015 kreeg ik antwoord. Enkel het verslag van de 

metingen op fijn stof werd mij bezorgd. Geen verslag over metingen op asbestvezels en 

dioxines. En inderdaad, bij nader toezien is de gebruikte meetapparatuur enkel bestemd 

voor fijn stof. Mijn vrees was dat er geen apparatuur staat opgesteld om metingen uit te 

voeren op asbestvezels en dioxines. 

Op 2 oktober 2015 richtte ik opnieuw een schrijven met de vraag of er op het Brugs 

grondgebied luchtbemonsteringsapparatuur staat opgesteld voor het meten van 

asbestvezels en dioxines. Op 6 en 12 november 2015 drong ik nog eens aan. Pas op 16 

november 2015 kreeg ik eindelijk het ruim te late antwoord. Uit het antwoord werd mijn 

vermoeden bevestigd: de stad had inderdaad geen metingen verricht op asbestvezels en 

dioxines. 

Op een eerder door mij gestelde schriftelijke vraag aangaande ‘Afgifte asbest in de 

containerparken’ op 18 juni 2015 ontving ik op 30 juli 2015 nochtans als antwoord: “ De 

metingen worden driemaandelijks uitgevoerd via rotatiesysteem op intercommunaal vlak, 

d.w.z. dat gemiddeld elke 3 maand een containerpark in het werkingsgebied van IVBO wordt 

bemonsterd”. Ben ik voorgelogen geweest?  

Iedereen weet dat op strategische plaatsen de Vlaamse Milieumaatschappij meetapparatuur 

heeft staan. Hier gaat het om een brand in een industriegebied, waar stad Brugge zelf voor 

bevoegd is. De volksgezondheid kwam hier in gevaar. De burgemeester, met assistentie van 

zijn preventiedienst, moest aan een geregistreerd labo onmiddellijk opdracht gegeven 

hebben om de nodige metingen uit te voeren met als doel het welzijn van de omwonenden 

en de werknemers binnen het gebied te beschermen. Ook het voedsel (moestuintjes) en de 

dieren mogen wij niet vergeten. Er kon bij Geldof Recycling ook opslag zijn geweest van 

Seveso III-producten. Hier is sprake van schuldig verzuim! Buiten het plangebied zijn er wel 

een aantal Seveso-inrichtingen gevestigd binnen een straal van 2 km, namelijk in het 

Zeehavengebied: meer bepaald in de achterhaven en de binnenhaven. Sommige van deze 

Seveso-inrichtingen lagen in de omtrek van het door brand getroffen bedrijf, nl. Pemco 



Brugge (hoog risico), BVBA Brandstoffen Verstichel, NV Electrabel, NV Opslag gasolie Van 

Loocke, Opslag van brandstoffen NV Van der Sluijs Groep, Opslag van brandstoffen NV Total 

Belgium.        

Dus enkel op basis van die metingen op fijn stof stel ik al vast dat de norm de eerste twee 

dagen (8 en 9 augustus 2015) heel ernstig werd overschreden met heel hoge pieken aan fijn 

stof PM10 PM2,5 en PM1,0. Hier werden de grenswaarden voor de omwonenden 

overschreden, hun gezondheid liep gevaar. Maar eens het rampenplan wordt afgeblazen 

gaat alles terug zijn normale gangetje… Mijns inziens deed/doet de stedelijke overheid 

onvoldoende om haar inwoners duidelijk en eerlijk in te lichten over wat er is gebeurd. Wat 

de risico’s waren en zijn én over wat er nu kan/zal/moet gebeuren. 

Wat als er Seveso-opslag was geweest bij Geldof Recycling?  

Wat als er zich opnieuw een brand voordoet?  

Wat als er zich een ongeluk voordoet bij een van de bovenvermelde Seveso III geregistreerde 

firma’s?  

De N-VA-fractie dringt aan om met spoed bemonsteringsapparatuur aan te schaffen: hetzij 

aan te kopen of te huren. Een extern labo kan ook ingeschakeld worden. Het is een absolute 

noodzaak om ook metingen uit te voeren op asbestvezels en dioxines in functie van de 

volksgezondheid om zodoende de juiste voorzorgen en maatregelen te kunnen nemen.   

Dank voor jullie aandacht. 

 

Hugo De Bondt 

Gemeenteraadslid N-VA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                        

    


