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Geen gewonden of milieugevolgen na brand in 

opslagplaats op Aurubis-site in Beerse 

 

Beerse, 1 september  2022 – Gisterenmiddag omstreeks 13.00 uur brak er bij 

Aurubis Beerse brand uit in een opslagplaats voor grondstoffen. Het crisisteam van 

het bedrijf heeft onmiddellijk en met succes de noodprocedures opgestart om de 

situatie onder controle te krijgen. De veiligheid van alle medewerkers, externe 

partners en bezoekers werd verzekerd, bij het incident raakte dan ook niemand 

gewond.  

In het kader van de crisisbeheersing werd ook de burgemeester van de stad Beerse, 

Bart Craane, op de hoogte gebracht, waarna als voorzorgsmaatregel een 

waarschuwing naar de omwonenden werd gestuurd om alle ramen en deuren 

gesloten te houden. Vervolgmetingen door de lokale autoriteiten toonden aan en 

bevestigden dat het incident geen milieu-impact had. 

Om de veiligheid van de mensen en de buurt maximaal te garanderen, riep Aurubis 

de hulp in van de lokale brandweer van Beerse. De brandweer en de eerste 

interventieploeg van Aurubis, hadden samen de brand onder controle en deze werd 

gedoofd tegen 14.45 uur.  

"Ik wil onze medewerkers, de brandweer, burgemeester Craane en de lokale 

autoriteiten bedanken voor hun hulp om dit incident zo snel mogelijk onder controle 

te krijgen.  Hoewel er geen gevaar was voor de mensen noch voor de omgeving, 

willen we ook de omwonenden bedanken voor hun flexibiliteit en geduld m.b.t. het 

ongemak dat we mogelijk hebben veroorzaakt", zegt Dirk Vandenberghe, Managing 

Director van Aurubis Beerse. 

De herstelwerkzaamheden aan de getroffen opslagplaats zijn vanmorgen reeds 

begonnen en zullen ongeveer twee tot drie weken in beslag nemen. Het incident 

heeft geen gevolgen voor de productie van de fabriek, die ongehinderd doorgaat. 

Alle werknemers die in het magazijn actief waren, zijn naar hun werkplek 

teruggekeerd. Het Aurubis-team zal dit incident verder onderzoeken, tevens zullen 

de nodige maatregelen genomen worden, uiteraard gebaseerd op een diepgaande 

oorzaak-gevolg-analyse, om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen.  

 

Aurubis - Metals for Progress 

Aurubis AG is wereldwijd een van de grootste aanbieders van non-ferrometalen en de 
grootste koperrecycler ter wereld. Het bedrijf verwerkt complexe metaalconcentraten, schroot 
en metaalhoudende recyclingmaterialen tot metalen van de hoogste kwaliteit. Aurubis 
produceert jaarlijks meer dan 1 miljoen ton koperkathodes en maakt daarvan diverse 
koperproducten of koperlegeringen zoals continu gegoten walsdraad en vormen, profielen of 
vlakgewalste producten. Daarnaast produceert Aurubis nog vele andere metalen zoals edele 
metalen, selenium, lood, nikkel, tin of zink. Andere producten zoals zwavelzuur of ijzersilicaat 
vervolledigen de portefeuille. 

De kerncompetentie van het bedrijf is de verwerking en het optimale gebruik van concentraten 
en complexe recyclinggrondstoffen. Metallurgische kennis van zaken, technisch 
hoogwaardige installaties en uitzonderlijk hoge milieunormen voor de sector maken Aurubis 
tot een aantrekkelijke partner voor grondstofleveranciers. 
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Met zijn producten legt Aurubis de basis voor de technologie van de toekomst. Metalen zijn 
essentiële drijfveren voor megatrends zoals hernieuwbare energie, e-mobiliteit, digitalisering 
en verstedelijking. Tot de klanten van het bedrijf behoren onder meer bedrijven uit de 
halffabricaatindustrie, de elektriciteits-, elektronica- en chemische industrie en toeleveranciers 
voor de milieutechnologie, de bouwsector en de automobielsector. 

Duurzaamheid is een elementair bestanddeel van de strategie van Aurubis. In lijn met mission 
statement “Aurubis creëert op verantwoorde wijze waarde uit grondstoffen”, integreert het 
bedrijf duurzaam (economisch) handelen in de bedrijfscultuur. Dit omvat het zorgvuldige 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, verantwoord sociaal en ecologisch handelen in de 
bedrijfsvoering en groei op een verstandige en gezonde manier. 

Aurubis heeft ongeveer 6.900 werknemers, productievestigingen in Europa en de VS, en een 
uitgebreid wereldwijd distributiesysteem. 

De aandelen van Aurubis behoren tot het Prime Standard-segment van de Deutsche Börse 
en zijn genoteerd aan de MDAX en de Global Challenges Index (GCX). 

Meer informatie: www.aurubis.com 
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