
Veelgestelde vragen over de brand bij firma Belcroom in Roeselare 

Wat is er gebeurd? 
Op 11 oktober omstreeks 5.00 uur ontstond een brand in het bedrijf Belcroom in Roeselare. 

Belcroom is een metaalverwerkend familiebedrijf.   

De brandweer van de hulpverleningszone Midwest concentreerde zich op de aanpalende gebouwen 

en liet het gedeelte van het bedrijf waar de brand ontstond, gecontroleerd uitbranden. Het is nog 

onduidelijk wat de oorzaak is van de brand. 

Van gemeentelijke naar provinciale fase 

Aanvankelijk riep de burgemeester van Roeselare op 11 oktober 2020 de gemeentelijke fase uit en 
volgde de situatie op de voet. Om mee de waterverontreiniging en de inperking op te volgen, heeft 
Roeselare bijstand gevraagd aan de gouverneur. Sinds 11 oktober om 18.00 uur werd de provinciale 
fase afgekondigd. Dit betekent dat de gouverneur samen met de burgemeester en 
vertegenwoordigers van de brandweer, de medische diensten, de politie, de civiele bescherming, de 
stad Roeselare en experten (Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor de onbevaarbare 
waterlopen (VMM), bedrijfsleider zelf, adviseurs gevaarlijke stoffen en externe afvalverwerkende 
bedrijven…) de situatie op de voet volgt. 

Situatie op het bedrijfsterrein 
Op de site houden de hulpdiensten de bedrijfszone en de omliggende perimeter nauwlettend in het 

oog. De brand is geblust en het bluswater is opgeslagen in externe tanks, er is geen externe 

uitstroom meer van chemische stoffen dankzij de grote inspanningen van alle hulpdiensten en 

externe partners. Dit gebeurt met alle aandacht voor de veiligheid en met nodige bescherming. 

Bovendien blijft, voor de veiligheid van de hulpdiensten, de brede zone van het bedrijf afgesloten 

voor alle verkeer, behalve voor de bewoners en de bedrijven van deze straten. 

  

Wat zijn de grootste aandachtspunten op dit moment? 
Verontreiniging waterlopen 
Tijdens het blussen van de brand is er bluswater in contact gekomen met chemische stoffen in het 

bedrijf, waaronder Chroom6. Daarom heeft de brandweer de riolering afgesloten om te vermijden 

dat het bluswater met toxische stoffen in het milieu zou terechtkomen. Hierdoor werd vermeden dat 

verontreinigd bluswater ongecontroleerd kon wegspoelen. Het water op de site werd door de 

brandweer en een gespecialiseerde firma op een veilige manier opgepompt en opgeslagen in tanks. 

Dankzij hun inspanningen loopt er geen water van de site meer weg in de riolen. 

Ondanks de voorzorgsmaatregelen is een aanzienlijk deel van het gecontamineerde water in de 

Mandel en daarna in de Leie terechtgekomen.  Dagelijks worden er staalnames genomen.  De 

resultaten van de staalnames tonen aan dat de waarden blijven dalen, maar die blijven wel boven de 

grenswaarden liggen.   De gouverneur vaardigde op zondag 11 oktober 2020 een captatieverbod 

voor de Mandel uit.  Dit verbod blijft aangehouden zolang de waarden niet in orde zijn.  Er worden 

ook nog bijkomende stalen genomen van het slib in de bodem van de waterlopen. 



Wat is Chroom6? 

Het bluswater van de brandweer kwam in contact met metalen en zuren die aanwezig waren in het 

bedrijf. De meest zorgwekkende stof die vrijgekomen is, is chroom6. Chroom6 is kankerverwekkend 

bij lange blootstelling als het opgenomen is in het menselijk lichaam.   Het incident bij het bedrijf 

Belcroom  zorgde voor een plotse, kortstondige blootstelling en bracht een verdunde oplossing met 

zich mee, die niet rechtstreeks met het menselijk lichaam in contact kwam.  

De crisiscel volgt dit onderzoek op de voet op en neemt maatregelen op basis van de resultaten. 

 

Roetdeeltjes op de bodem 

Het roet van de brand is gecontroleerd: de roetdeeltjes die neergevallen zijn op de bodem én de 

bodem zelf, zijn geanalyseerd en de eerste resultaten daarvan zijn binnen (datum 12 oktober 2020) 

en daaruit blijkt dat er geen Chroom6 verspreid is via de roetdeeltjes. 

 Er worden verder bodemstalen genomen en geanalyseerd in de onmiddellijke omgeving van het 

bedrijf.  De  resultaten die we nu kennen gaan de goede richting uit.  Voor alle zekerheid wordt wel 

nog gewacht tot de resultaten van de volgende staalnames.   De resultaten daarvan worden gedeeld 

met de bewoners, samen met richtlijnen over het gebruik van eventuele groenten uit de moestuin en 

regenwater.   Deze blijven voorlopig ongewijzigd. 

Wat loopt er momenteel nog aan acties: 

• De brandweer is nog steeds ter plaatse om de situatie op te volgen.  

• De pompwerkzaamheden zijn afgerond.   

• De omliggende straten blijven afgezet Er loopt ook nog een onderzoek naar mogelijke 
contaminatie in een aantal bedrijven in de onmiddellijke omgeving van Belcroom. Daarvoor 
is het mobiel labo van de Civiele Bescherming ingezet. 

• Er is bijstand gevraagd en verkregen van een Belgisch (firma Derudder Cleaning) en 
Nederlands bedrijf (Baker Corps) om de brandweer te ondersteunen met expertise over 
bergingswerken van het verontreinigd water. 

• Dagelijkse staalnames door VMM op de waterlopen en op het slib 

• de openbare afvalstoffenmaatschappij neemt bijkomende en meer uitgebreide stalen van de 
bodem, de testresultaten zullen volgende week bekend gemaakt worden en 
gecommuniceerd worden naar de betrokken bevolking 

 

Welke richtlijnen gelden er op dit moment nog? 

• Er is een captatieverbod op de Mandel en de Leie van Sint-Baafsvijve tot de Oost-Vlaamse 
grens uitgevaardigd. Deze preventieve maatregel wordt genomen in afwachting van de 
resultaten van de testen.   
 

• Het drinken van kraanwater is volstrekt veilig.  Er is immers geen enkel 
drinkwaterwinningsgebied aangetast. 
 



• Op zondag 11 oktober 2020 werd uit voorzorg opgeroepen om ramen en deuren te sluiten 
voor de bewoners in de omgeving.  Dit is ondertussen niet langer van toepassing aangezien 
de brand geblust is en er geen rookontwikkeling meer is.  De brandweer riep op om de 
woning grondig te verluchten. 
 

• Wie grote brandresten op zijn privaat domein heeft, kan hiervoor het gratis stadsnummer 
1788 contacteren. In de onmiddellijke omgeving van de brand, zijn de stadsdiensten rond 
gegaan om dit te ruimen.  Op plaatsen waar dit moeilijker kan (daken, dakgoten…), wordt 
aangeraden om de eigen verzekering aan te spreken.   De eigen verzekeraar neemt dan 
contact met de verzekeraar van het bedrijf. 

Kleinere roetdelen op je wagen, in de dakgoot, op je oprit,… kan je verwijderen met water en 
in de riolering laten vloeien.  Dit is op zich niet schadelijker dan bijvoorbeeld het poetsen van 
de lade van je open haardvuur. 

 

Welk gebied blijft afgesloten?   

De betrokken perimeter werd bepaald door de brandweer op basis van hun kennis over de 

vrijgekomen stoffen. 

 
 
Door de brand in de firma Belcroom op zondag 11 oktober 2020 zijn volgende straten (voor een stuk) 
afgesloten: 

• De afrit van de rotonde aan de Houtkaai richting Zwaaikomstraat is afgesloten. 

• Een stuk van de Zwaaikomstraat richting Houtkaai is afgesloten. 

• Een stuk van de Kachtemsestraat net voorbij de Maïslaan is afgesloten. Het verkeer kan via 
Maïslaan naar Graankaai. 

• De rotonde aan de Houtkaai is vrij. 



 
Voor alle verkeer (ook voetgangers en fietsers): vermijd deze straten en volg de omleiding. 
 

Mag ik stadswater drinken? 
Ja. Er zit op de vervuilde waterlopen geen enkel drinkwaterwinningsgebied.  Drinkwater wordt 

gemaakt in enkele grote waterproductiecentra, waar het streng gecontroleerd wordt.  Het 

drinkwater in Roeselare en Izegem is dus perfect zuiver en goed drinkbaar. 

Is er invloed kanaal Roeselare-Leie ivm scheepvaartverkeer? 
Het scheepvaartverkeer ondervindt geen hinder door de brand bij de firma Belcroom. 

Hoe zit het met de werknemers van de firma Belcroom en omliggende 

firma’s Cluma en Bio-Industrie? 
Er was gelukkig niemand aanwezig bij Belchroom op het ogenblik van de brand. Er vielen geen 

slachtoffers. 

Alle bedrijven in de omgeving  van het bedrijf Belcroom zijn ondertussen vrijgegeven en terug 

opgestart. 

Vragen over de inzet van BE-Alert 
De Stad Roeselare zette op zondag 11 oktober 3 maal BE-Alert in. Dit is een alarmeringssysteem om 
de burger te verwittigen van een noodsituatie. 
 
Een eerste sms werd verspreid in de betrokken zone (klein stuk van Roeselare en Izegem).  Om dit te 
kunnen ontvangen, moest je ingeschreven zijn op BE-Alert.  Een tweede bericht ging via sms naar de 
hele bevolking van Roeselare met de vraag ramen en deuren te sluiten.  In een derde bericht werd 
aangegeven aan de hele bevolking dat ramen en deuren terug open konden.  Om het tweede en 
derde bericht te kunnen ontvangen, moest je ofwel ingeschreven zijn op BE-Alert of als je niet 
ingeschreven bent, aanwezig zijn in Roeselare op het moment dat het bericht verstuurd werd. 

 
Wil u in de toekomst geen enkel bericht via BE-Alert missen, schrijf u dan gratis in via  
https://www.be-alert.be/nl/ 

Ik heb nog specifieke vragen, waar kan ik hiermee terecht? 
Als u het antwoord op uw vragen niet terugvindt in de FAQ, contacteert u het nummer 1788.  Dit is 

een gratis nummer dat bereikbaar is van 8u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 19u30. 

U kan uw ook online stellen via www.1788.be of e-mailen naar  1788@roeselare.be 

Via Whatsapp kan u via het nummer 0499 92 17 88 kan u ook uw vraag formuleren.  Graag dit 

nummer niet gebruiken om te bellen (gebruik hiervoor 1788) of te sms’en. 

Waar vind ik de verdere updates over het incident bij  Belcroom? 
De crisiscel onder leiding van de provinciegouverneur en met de burgemeester en alle betrokken 

diensten en experten, volgt uiteraard de situatie op de voet en neemt maatregelen op basis van de 

resultaten.  

Alle meest recente informatie is te vinden op: 

https://www.be-alert.be/nl/
http://www.1788.be/
mailto:1788@roeselare.be


• Roeselare.be  

• west-vlaanderen.be/crisiswvl  

•     https://www.facebook.com/noodplanning.westvlaanderen en 

https://www.facebook.com/Roeselare.iservoorjou 

•   @crisisWVL en @Stad_Roeselare #belcroom #roeselare #brand 
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