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Risico- en Crisisbeheersing

Zeer grote brand treft winkelcentrum Noord en tal van woningen
In de nacht van 4 mei heeft een grote brand een aantal winkelpanden in
winkelcentrum Noord in Zwijndrecht volledig in de as gelegd. Een aantal boven-en
naast gelegen woningen liepen rook- en waterschade op. In totaal werden 48
woningen ontruimd; diverse bewoners zijn opgevangen in Festino aan het
Norderstedtplein 10 in Zwijndrecht of hebben zelf onderdak elders gevonden.
Tegen 02.00 uur vannacht kwam de melding van een containerbrand achter winkelcentrum
Noord in Zwijndrecht binnen bij de meldkamer, waarop de brandweer uitrukte. Al snel werd
opgeschaald naar een middelbrand en een kleine 10 minuten later werd dat een zeer grote
brand. De brand is waarschijnlijk vanuit de container naar binnengeslagen bij de
Trekpleister, waarna de brand zicht uitbreidde naar enkele omliggende winkelpanden.
Vanwege de grote rookontwikkeling zijn 36 bovenliggende woningen ontruimd. Later
werden ook 12 woningen van de aangrenzende flat ontruimd vanwege de uitgebreide
rookontwikkeling. De brand ontwikkelde zich tot een uitslaande brand waardoor diverse
woningen rook- en waterschade opliepen. In de loop van de dag wordt bekend welke
bewoners terug kunnen keren naar hun woning. Dit is onder andere afhankelijk van de
beschikbaarheid van nutsvoorzieningen, deze zijn namelijk in een groot aantal van de
woningen aangetast.
Rond 5.50 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven, met de verwachting dat het
nablussen nog wel een 4 à 5 uur in beslag zal gaan nemen. Om het nablussen en opruimen
te kunnen bespoedigen zijn/worden alle auto’s achter het Hoveniersplein weggesleept naar
het parkeerterrein van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht.
Bij de brand was sprake van behoorlijke rookontwikkeling, maar uit metingen is gebleken
dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Geadviseerd is buiten de rook te blijven en
ramen en deuren gesloten te houden.
Bevolkingszorg
De gemeente Zwijndrecht zal de komende uren vooral de bevolkingszorg verder oppakken
om gedupeerden te helpen bij de terugkeer naar de eigen woning of elders onderdak te
bieden. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ondersteunt de gemeente Zwijndrecht hierbij.
Voor vragen over (gevolgen van) de brand kan men bellen naar het
publieksinformatienummer 088 – 636 5200.
Persmoment
Om 10.30 uur zal door burgemeester Schrijer van de gemeente Zwijndrecht en regionaal
operationeel leider dhr. Sloftstra van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een
persconferentie worden gehouden in het gemeentehuis van Zwijndrecht (Raadhuisplein 3).
Voor vragen kan contact worden opgenomen met Leo den Otter, woordvoerder
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, tel. 088 – 636 5390.
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