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 Samenstelling trein 

 Loc  

 5 x acrylonitril 

 2 x 1,3 butadieen 

 5 x lege wagon 

 1 x ethylaluminiumdichloride 

 1 x triethylaluminium (TEAL) 
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acrylonitril 
butadieen ethylaluminiumdichloride 

TEAL 
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waterzuivering 



Water 

purification 

Pump 

Sewer system Crash 
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 Eerste acties bij aankomst 

– Evacueren (500m) inwoners + hulpverleners 

– Niet blussen maar koelen (monitoren in afwachting van TL) 

– PBM’s dragen => adembescherming 

– Meten 

– Antidote 

– Is er verbinding met rioolstelsels ? 
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 Volgende acties 

– Plans over rioolstelsels (oude => technische dienst Wetteren  + 

nieuwe => Aquafin) 

– Opvang bluswater (beken afsluiten zand(zakjes) 

– Bufferbekken in omgeving zoeken + hoe afvoeren 

– Impact inschatten 

– Organisatie ter plaatse verder uitrollen (vergaderlocaties) 

– Sneller en groter opvatten 

– Middelen ter plaatse 
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– Bijkomende ondersteuning  

– Verdere aanpak bestrijding 

– Chemische aanpak (test NaOH, NaClO, NaHSO3) 

– Communicatie 

– Afzender informeren  

– Antidota 

– Waterzuivering : gevolgen, slib 

– Toxiciteit naar water (lozing schelde) 

– Meten (PID’s ipv buisjes => momentopname/personeel  

continu/ stand alone) 
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 Civiele bescherming 

 Pomp voeding TL 

 Leiding onderbroken tijdens bluswerkzaamheden (voertuigen + …) 

 4 vacuumwagen 

– 2 mochten/konden niet aanzuigen 

– 2 mochten/konden wel aanzuigen maar resistentie !! 

– Afgasprobleem ( geen aansluiting + methode ) 

 Beschuimen met TL (schuimproblemen => schuimprop + 

verontreiniging in mechanische debiedsmeter) 

 Know how, materiaal afstemmen (SEVESO), onderhoud ivm 

resistentie 
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 CP-Ops (aanwezigen D1, D2, D3, D4, D5 en experten) 

 Werking sterk afhankelijk van Dir CP-Ops 

 Teveel mensen aanwezig en te weinig plaats 

 Overgave elke 12u 

– Steeds nieuwe mensen 

– Steeds veel info verloren 

– Invulling niet altijd optimaal (personen) 

– Beperkt logboek (te beperkt bij aanvang, werd beter achteraf) 

 Sneller bijkomende containers (vergaderruimte) laten komen 

 Communicatie met CC-Prov 
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 CP-Ops (aanwezigen D1, D2, D3, D4, D5 en experten) 

 Sneller bijkomende containers laten komen 

– CP-Ops 

– Dir Bw 

– Dir Med 

– Dir Pol 

– Dir Civiele bescherming 

– Meetploegen 

– Technisch overleg 

– Helpdesk/infopunt voor inwoners en bemannen vanuit D5 
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 CP-Ops (aanwezigen D1, D2, D3, D4, D5 en experten) 

 Right men on the right place (competenties  graad) 

 Informatie borging (OSR, Calahan,…  pen en papier) 

– Rode zone !!! 

 Relatie/informatie/afstemming CP-Ops  CC-Prov 

 D5 ter plaatse in CP-Ops dorp noodzakelijk 
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 Afzender van het produkt 

 Voldoende mensen aanwezig 

 Veel materiaal aanwezig (echter niet altijd het juiste) 

 Veel overleg  uitvoering zeer beperkt 

 Autonome en foutieve communicatie naar CC-Prov (ivm butadieen) 

 Goede logistieke ondersteuning (20”-containers in afwachting van 

schepen) 

 

 Industrie moet met 1 stem spreken, open en eerlijk 

communiceren onderling (Godinne…) 
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 Essenscia 

 bij incidenten van deze omvang actieve rol op de voorgrond of 

achtergrond ? 

– Verdere aanpak bestrijding 

– Chemische aanpak => info inzamelen en aanleveren  

– Communicatie  

– Producent  => aanspreken en afspraken opvolgen 

– Antidota => potentiaal aanspreken en opvolgen  

– Waterzuivering : gevolgen, slib 

– Toxiciteit naar water (lozing schelde) 

– Meten (PID’s ipv buisjes => momentopname  continu) 
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 Essenscia 

– Bedrijven oproepen tot Sense of urgency tijdens incident 

– Informatiestroom onbeheersbaar => filteren 

– Rol cleaning firma’s (Peeters, HCI  imago) 

– Aanpak berging opstellen 

 

 Bekijken wat zinvol en mogelijk is voor Essenscia en Cefic.  

 Werk is er zeker voldoende op de plank tijdens die momenten… 
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 Algemene opmerkingen 

 PBM dracht blijft aandachtspunt bij aanvang 

 Kennis meten + meetorganisatie prima (area meettoestellen) 

 Opleiding AGS + ondersteuning prima 

 Catering prima 

 Iedereen is/was zeer bereidwillig 

 Samenwerking ter plaatse met industrie werd als positief ervaren door 

de overheid 

 Lijn tussen advies verlenen en beslissingen nemen soms zeer dun 
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 Aangeleverde hulp vanuit industrie 

 Middelen 

– Turbojet 

– Antidote 

– Meetmiddelen (PID, RAE Area, lakmoes) 

– Vacuumwagen, pompen, produktslangen 

– Beschermkledij en PBM’s (infrabel) 

– Schepen + 20” – containers voorzien 

– Biologisch slip waterzuivering (BASF 60 ton DSM 15ton) 

– Fakkel + toebehoren (N2, propaan, leidingen,…) 

– Verloopstukken voor pompwerkzaamheden naar schepen 
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 Aangeleverde hulp vanuit industrie 

 Know how 

– Interventie aanpak + biomonitoring 

– Chemische aanpak (testen NaOH, NaClO, NaHSO3) 

– Waterzuivering terug operationeel maken na vergiftiging met ACN 

– Invloed op aquatisch milieu (lozing schelde toxicologen Lu) 

– Offerte’s schepen viseren (markconform) 

– Advies schepen veilig ontgassen (aanpak, schema’s beoordelen) 

– Advies hoe bluswater verwerken (aanpak, schema’s beoordelen) 

– Stappenplan berging opstellen + randvoorwaarden vastleggen 

– Tijdens omzetting stappenplan veiligheidsmaatregelen bewaken 
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Working area 
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 BASF intern 

 sense of urgency (vragen/problemen oplossen niet terugkaatsen) 

 Vraag naar hulpverlening ging duidelijk veel verder dan puur 

interventie 

 Samenwerking Lu (experten + brandweer Lu ter plaatse) => OK 

 Communicatie (rol BASF  Essenscia) 

 Impact op operationele- en beleidsmensen van doden, gekwetsten in 

combinatie vermoeidheid 
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 BASF intern 

 Stressbestendigheid bij langdurige interventies met ernstige 

slachtoffers en onvoorspelbare vooruitzichten (2 mensen hebben 

moeten afhaken op beleidsniveau) 

 Inschakelen BASF crisisstaf voor dit type externe interventies J/N ? 

 Langdurige interventie => shiftsysteem en overdracht informatie (intern 

logboek en OSR of CALAHAN van fundamenteel belang !!) 

– Continuiteit aan mensen en informatie noodzakelijk op alle niveau’s 

gedurende de ganse periode 

– CP-Ops , eigen crisisstaf , CC-Prov 
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