
Milieuongevallen- 
dienst

Om deze taak uit te kunnen voeren beschikt de MOD over een 
team van goed opgeleide en geoefende mensen. Met eigen 
meetwagens, geavanceerde meetapparatuur en beschermings-
middelen is de MOD in staat monsters van lucht, bodem, water en 
depositie te nemen en te analyseren. Een nauwe samenwerking 
met de meetplanorganisatie van de brandweer is hierin essentieel. 
Aanvullend op de kennis vanuit de brandweer worden de 
meetgegevens van de MOD ter plaatse gebruikt zodat bijvoor-
beeld tijdens een brand inzichtelijk wordt in welk gebied en in 
welke concentraties schadelijke stoffen zijn verspreid en wat de 
gezondheidsrisico’s zijn. 
Zelfs in zwaar besmet gebied kan de MOD opereren, dankzij een 
extra geïsoleerd mobiel laboratorium en een bemonsteringsteam 
dat in gaspakken kan opereren. Dit biedt de mogelijkheid om op 
een veilige manier te werken met risicovolle stoffen en biedt 
maximale veiligheid voor mens en omgeving. Daarbij voorkomt 
deze werkwijze het verslepen van besmet materiaal.
 

Bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen is het voor het nemen van maatregelen belangrijk dat de 
gevolgen voor mens en milieu snel duidelijk zijn. De overheid kan zich hiervoor laten ondersteunen door de 
Milieuongevallendienst (MOD) van het RIVM. 

De MOD is een responsorganisatie die 24 uur per dag beschikbaar is met als belangrijkste taak informatie te verzame-
len om eventuele risico’s voor de gezondheid van omwonenden en schade aan het milieu in te schatten. Dit wordt 
onder andere gedaan door metingen ter plaatse te verrichten. De dienst kan door een lokale hulpdienst zoals de 
brandweer via het meldpunt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) worden ingeschakeld. 
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Bij omvangrijke calamiteiten in Nederland bundelt de MOD zijn 
kennis samen met die van andere veel geraadpleegde organisaties 
in het Beleidsondersteunend Team milieu-incidenten (BOT-mi). 
Deze bundeling zorgt voor een geïntegreerd advies dat op alle 
aspecten van veiligheid, volksgezondheid en milieu ingaat en 
waarmee het bevoegd gezag de juiste beslissingen kan nemen. 

Inzet MOD
Ook in 2010 heeft de MOD niet stilgezeten. De situaties waarbij de 
hulp van de MOD werd ingeroepen waren zeer divers, variërend 
van branden en depositie van schadelijke stofdeeltjes tot 
incidenten met stank en onwel geworden mensen. In totaal heeft 
de MOD ondersteuning geleverd bij meer dan 30 incidenten. Een 
impressie van de incidenten staat hieronder beschreven.

In februari hebben enkele vaten met chemisch afval die door het 
riool zijn gespoeld voor veel overlast gezorgd in Diemen. Het afval 
leidde namelijk tot een verstopping en in verband met de stank en 
de schoonmaakwerkzaamheden moesten enkele woningen 
worden ontruimd. Na enkele dagen werd bij de GGD melding 
gemaakt van gezondheidsklachten. De brandweer heeft hierop 
contact gezocht met de MOD met het verzoek om meetonder-
steuning. Meerdere stoffen werden aangetoond in verhoogde 
concentraties, maar deze waren niet zo hoog dat gezondheids-
schade was te verwachten.

Een busreis met ouderen in april kreeg een naar staartje. Tijdens 
de reis werden 10 mensen ziek en in de daaropvolgende dagen 
verdubbelde het aantal patiënten. Sommige hiervan moesten 
worden opgenomen in het ziekenhuis. De verschijnselen waren 
braken, diarree en uitdroging. De reizigers meenden dat de 

klachten wel eens veroorzaakt zouden kunnen zijn door de in de 
bus geschonken koffie. Aan MOD is gevraagd of een chemische 
verontreiniging in het drinkwatersysteem van de bus een 
mogelijke bron was. Metingen toonden aan dat het water hoge 
concentraties (milligrammen per liter) koper bevatte. Het koper 
was waarschijnlijk in het drinkwater terecht gekomen doordat de 
leidingen met zuur schoongemaakt waren en vervolgens onvol-
doende gespoeld waren.
Een melding van stankklachten na de verspreiding van een 
onbekende vloeistof in een tuin van een vakantiehuis te Ermelo, 
heeft in juli geleid tot een MOD-onderzoek naar de identiteit van 
de stof of stoffen. De analyses van lucht vlak boven de grond 
wezen uit dat er formaldehyde aanwezig was. Bij kortdurende 
blootstelling aan de aangetroffen concentraties is tijdelijke hinder 
in de vorm van een stekende geur en lichte irritatie van ogen en 
neus mogelijk. Deze klachten verdwijnen vanzelf als de blootstel-
ling stopt en er treden onder deze omstandigheden geen blijvende 
gezondheidseffecten op. Door snelle interventie van het bevoegde 
gezag is besmette grond direct afgegraven en afgevoerd.

Bij branden in Weurt (vleeswarenfabriek) en Valkenswaard 
(kunststofrecyclingbedrijf) heeft de MOD het complete scala aan 
lucht- en depositiemetingen gedaan. Bij deze branden werden 
verhoogde concentraties van een aantal stoffen gevonden. In 
Valkenswaard zijn in gewas- en grasmonsters uit enkele tuinen 
dicht bij de brand verhoogde tot sterk verhoogde concentraties 
PAK en dioxinen gemeten. Consumptie van groenten en fruit is 
daarom afgeraden. Fruittelers in het benedenwindse gebied van 
Weurt waren bezorgd om verontreiniging van hun appels door 
neergeslagen gevaarlijke stoffen. De MOD heeft daarom steek-
proefsgewijs extra monsters genomen en analyses laten verrich-
ten in samenwerking met Rikilt. De uiteindelijke analyseresultaten 
gaven geen aanleiding om gezondheidskundige effecten te 
verwachten van de consumptie van deze appels.

De MOD werkt in opdracht van: 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Een verzoek tot inzet kan worden gedaan via het meldpunt  
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (070-3832425).

Dit is een uitgave van:
 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

www.rivm.nl
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