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Door de gezamenlijke inzet van de brandweer Midden- en West-
Brabant en de bedrijfsbrandweer van Chemelot was een 
treinincident met een lekkende spoorketelwagon met butadieen 
begin maart in Tilburg relatief snel onder controle. Ook bleef de 
overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt. 
Tekst: Adriaan van Hooijdonk

Chemelot-brandweer biedt assistentie bij tilburgs treininCident 

Samen 
lekkage te lijf 

Op 6 maart botste in Til-
burg een passagiers-
trein tegen een stil-
staande goederentrein. 
Door de botsing ont-

stond een lek in de laatste spoorke-
telwagon van de goederentrein, 
waardoor er butadieen kon ont-
snappen. Deze grondstof voor de 
productie van kunststoffen werd 
vervoerd door DB Schenker in 
opdracht van SABIC en was afkom-
stig van Chemelot in Geleen.  
Clustercommandant Sasbout Kor-
ting van de brandweer Midden- en 
West-Brabant was op de bewuste 
vrijdagavond officier van dienst en 
kan zich de melding van het ongeval 
nog goed herinneren. “Ik werd 
gealarmeerd en na contact met de 
meldkamer bleek dat er midden in 
het centrum van Tilburg een spoor-

ketelwagon met lpg lekte. Meteen 
werd opgeschaald naar GRIP 2 
(Gecoördineerde Regionale Inci-
dentbestrijdings Procedure – red.). 
Eenmaal ter plaatse rook ik een 
geur die wel iets van lpg weg had. 
Na bestudering van het stofidentifi-
catienummer op de spoorketelwa-
gon en de vrachtbrief bleek het ech-
ter om butadieen te gaan. Dat is net 
als lpg een brandbaar en samenge-
perst gas waarvoor je vergelijkbare 
bestrijdings- en beheersmaatrege-
len neemt. Er werd op de meldka-
mer een operationeel team geïn-
stalleerd dat de coördinatie tussen 
partijen in goede banen leidde.”
Ruim drie uur na de melding kreeg 
Korting opnieuw een telefoontje van 
de meldkamer. Hij hoorde dat de 
bedrijfsbrandweer van Chemelot 
onderweg was om assistentie te 

verlenen. Dit initiatief was genomen 
door Senior Distribution Safety Expert 
Henk Bril van SABIC, een keuze die 
voortvloeit uit het Europese ICE-
systeem (Intervention in Chemical 
Transport Emergencies). Deze 
publiek-private samenwerking 
houdt in dat bij een vervoersincident 
het betrokken chemiebedrijf met 
raad en daad terzijde staat via infor-
matie, praktische hulp en eventueel 
materieel om de schade te beper-
ken. ICE zorgt er daarbij voor dat 
alles geregeld is om deze samen-
werking mogelijk te maken. 

inspectie ter plaatse
De VNCI is al sinds de jaren negen-
tig betrokken bij deze aanpak, die in 
Nederland via het LIOGS (Landelijk 
Informatiepunt Ongevallen Gevaar-
lijke Stoffen) loopt. Daarnaast heeft 
de VNCI eind 2014 alle veiligheidsre-
gio’s de publicatie Vervoer gevaar-
lijke stoffen kenbare gebreken ketel-
wagens gestuurd. De vereniging wil 
hiermee de kennis over het vervoer 
van gevaarlijke stoffen bij alle sta-
keholders verbeteren. Bril was die 
vrijdagavond snel ter plaatse met 
ketelwagenexpert Wiel Vrolings van 
DB Schenker en Klaas van der 
Velde, officier van dienst van de 
bedrijfsbrandweer Chemelot. Uit 

VNCI Verheugd oVer goede sameNwerkINg 
De VNCI is verheugd dat de samenwerking voor dit incident zo goed is verlopen en vindt 
het belangrijk om dit soort goede praktijken uit te dragen. Over het algemeen is er name-
lijk nog veel terughoudendheid bij overheden om de assistentie van het LIOGS (www.liogs.
nl) in te roepen en daarmee ook gebruik te maken van het ICE-systeem, waar alle VNCI-
leden bij zijn aangesloten. De publiek-private samenwerking is bij incidenten met gevaar-
lijke stoffen van wezenlijk belang om incidenten snel en adequaat te bestrijden en om 
escalatie te voorkomen.
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Veiligheid 

‘ Geen alledaagse situatie dat een 
ketelwagon op het spoor midden 
in de stad staat te lekken’

hun gezamenlijke inspectie bleek 
dat het lek op de flens van de spoor-
ketelwagon inmiddels was bevroren 
door koudkoken. Hierbij onttrekt 
een tot vloeistof samengeperst gas 
bij een lekkage zo veel energie uit de 
omgeving dat het lek zich door 
bevriezing vanzelf tijdelijk dicht. Dat 
betekent echter niet dat er geen 
maatregelen meer nodig waren. 
Korting: “We besloten in overleg 
met elkaar en op advies van Henk 
Bril niet te kiezen voor het aantrek-
ken van de flens voor het dichten 
van het lek. Er zou namelijk een 
minimale kans blijven bestaan dat 
het lek hierdoor groter zou worden. 
In plaats daarvan kozen wij ervoor 
de lading onder streng gecontro-
leerde omstandigheden over te 
pompen naar een lege wagon.”
Voor dit overpompen maakte de 
brandweer Midden- en West-Bra-
bant dankbaar gebruik van de ken-
nis, expertise en het materieel van 
de bedrijfsbrandweer van Chemelot. 
“Zaterdagochtend om zes uur waren 
wij met een brandweerwagen met 
speciale pompapparatuur in Tilburg 
aanwezig”, vertelt Van der Velde. 
“Rond elf uur begonnen we met 
overpompen en vijf uur later was de 
wagon leeg en kon de brandweer 
samen met ProRail starten met de 

berging van de passagierstrein en 
de beschadigde spoorketelwagon.” 

geslaagd
Clustercommandant Korting kijkt 
terug op een geslaagde samenwer-
king, net als bij de branden bij Che-
mie-Pack in 2011 en Shell Moerdijk 
in 2014. “Gelukkig hebben wij niet te 
vaak met dit soort incidenten te 
maken. Het is voor ons geen alle-
daagse situatie dat een ketelwagon 
op het spoor midden in de stad staat 
te lekken. Maar áls het gebeurt, is 
het goed om te weten dat je op 
elkaar terug kunt vallen. Bijvoor-
beeld om gebruik te maken van de 
grote schuimvoorraden waarover 
bedrijfsbrandweren beschikken om 
branden met chemische stoffen te 
bestrijden. Wij oefenen regelmatig 
met de bedrijfsbrandweren in onze 

Het brandbare gas butadieen is 
onder streng gecontroleerde 
omstandigheden overgepompt 
naar een lege wagon. 

regio, die zich uitstrekt van Bergen 
op Zoom tot Tilburg en veel BRZO-
bedrijven bevat. Maar een realisti-
sche oefening met een incident op 
deze schaal heb ik alleen nog maar 
meegemaakt in oefencentra in Zwe-
den en Engeland.” 
De soepele samenwerking tussen 
de bedrijfs- en publieke brandweer 
onderstreept volgens Bril de grote 
waarde van het ICE-systeem. “De 
brandweer was er al snel achter dat 
het om een vrij kleine lekkage ging. 
Daarom was het niet nodig om een 
groot gebied af te zetten, waardoor 
de hinder voor de omgeving en het 
treinverkeer relatief beperkt bleef. 
Zo was er bijvoorbeeld geen groot-
schalige ontruiming van de bewo-
ners langs het spoor nodig. Dat is bij 
andere vergelijkbare incidenten 
zeker niet altijd het geval." p


