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Naar aanleiding van het treinincident in Wetteren heeft het
provinciale crisiscentrum het advies en de operationele steun van de
chemische industrie gevraagd
Direct na het incident zaterdagnacht 4 mei is het interventienetwerk Belintra in werking
getreden. Belintra is de samenwerkingsovereenkomst tussen de chemische industrie en de
federale overheid waarbij BASF Antwerpen ondersteuning biedt bij incidenten met
gevaarlijke stoffen.
In concreto werd op de expertise en bijzondere uitrusting van de chemische sector beroep
gedaan. Verschillende ondernemingen zijn actief betrokken bij het verzamelen van de
expertise en de hulpverlening ter ondersteuning van de overheid. Naast Belintra zijn er
vanuit de chemie nog specifieke ondersteuningsovereenkomsten tussen BASF Antwerpen
en Infrabel en de FOD Binnenlandse Zaken voor het inzetten van specifiek materiaal. Ook in
uitvoering van deze overeenkomsten hebben BASF-experten hun kennis en middelen ter
beschikking gesteld om de gevolgen te beperken.
Enkele voorbeelden van de ondersteuning die geboden werd: medewerkers van de BASFinterventiedienst gingen (en zijn nog steeds) ter plaatse met gespecialiseerd materieel voor
de brandbestrijding. Om de werking van het waterzuiveringsstation van Wetteren opnieuw op
te starten levert de sector actief slib uit waterzuiveringsinstallaties. Zo kan men in de
installatie in Wetteren terug de nodige micro-organismen kweken voor een optimale
waterzuivering. De sector stelt analyse- en meetapparatuur ter beschikking en voorziet
antistoffen voor intoxicatie en chemicaliën voor neutralisatie en stabilisatie van de
vrijgekomen stoffen.
essenscia wenst alle hulpverleners veel doorzettingsvermogen bij de verdere afwikkeling van
het transportincident. De sector blijft haar knowhow en middelen ter beschikking stellen van
het provinciale crisiscoördinatieteam.
Dit bericht geldt als duiding, voor verdere concrete operationele informatie verwijzen wij u
naar de communicatieverantwoordelijken van het crisisteam.
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