Breda, 7 januari 2011, 15.30 uur

PERSBERICHT
Toelichting op de analyseresultaten van waterschap Brabantse Delta
Het waterschap heeft tijdens de brand bij Chemie-Pack op 5 en 6 januari 2011 monsters genomen van de
watergangen aan de Vlasweg en de Oostelijke Randweg op industrieterrein Moerdijk. Deze watergangen
bevatten veel bluswater van de brand. Deze monsters zijn in onderzoek bij Delta Waterlab in Breda.
De analyseresultaten die op 7 januari 14.00 uur beschikbaar waren, zijn vermeld in de bijlage.
Deze cijfers geven het volgende beeld:
•
Het oppervlaktewater is sterk verontreinigd met zuurstofvragende stoffen. De concentratie bedraagt
50.000-100.000 mg/l. Ter vergelijking: in huishoudelijk afvalwater is deze concentratie ongeveer 750
mg/l.
•
Het oppervlaktewater kan niet gezuiverd worden in een normale rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het
biologisch proces zou verstoord worden door de in het water aanwezige stoffen. Om deze reden
wordt het vervuilde oppervlaktewater overgebracht naar opslagtanks. Later zal worden bepaald hoe
het water zal worden verwerkt.
•
Het oppervlaktewater bevat organochloorverbindingen, veelal oplosmiddelen. Niet bekend is om
welke stoffen het precies gaat.
•
Het oppervlaktewater bevat aromatische verbindingen, zoals xyleen, naftaleen en tolueen. De totale
concentratie bedraagt ongeveer 100-300 mg/l.

Waterschap Brabantse Delta voorkomt overstroming, vervuiling, verdroging en uitsterven in WestBrabant. Door te zorgen voor sterke, veilige dijken en kades, het rioolwater te zuiveren, de hoogte van het
water te regelen en de natuur te beschermen.
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Bijlage 1: Monsters en eerste resultaten Delta waterlab
Bemonsterings
datum
5/6 januari

Tijd

Locatie

Pakket

nacht

Mengmonster
vervuilde sloten
Vlasweg/Oostelijke
Randweg

PH, Nentox (0, 5
en 10x
verdund),

(B00006867001:
mengmonster
sloot)

EOX
PAK’s
BTEX,
CZV, Nkj

Vlasweg recht
tegenover Chempak
(B00006867002:
lp ChemiePack)

PH, Nen-

CZV= 96670 mg/l
EOX= 37000 ug/l
Nitrificatieremming:
0xV: 100%
5xV: 100%
10xV: 100%
Zie verder bijlage 2
AL-West, monster
B00006867001
(eerste kolom)

5/6 januari

nacht

tox (0, 5
en 10x
verdund),
EOX
PAK’s
BTEX,
CZV, Nkj

6 januari

6 januari

avond

avond

Onvervuilde Sloot
IHM Moerdijk ter
hoogte van gemaal
B
(traject B,D,E)
Onvervuilde Sloot
Noord ter hoogte
van Tetrapak
(traject A)

PH, Nentox (0, 5
en 10x
verdund),
EOX
PAK’s
PH, Nen-

tox (0, 5
en 10x
verdund),
EOX
PAK’s

-2-

CZV= 54000 mg/l
EOX= 16000 ug/l
Nitrificatieremming:
0xV: 100%
5xV: 100%
10xV: 100%
Zie verder bijlage 2
AL-West, monster
B00006867002
(2e kolom)
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