
Over de schreef.  
De gifwolk van Esso Antwerpen. 
Een gifwolk over Putte. We weten dat zoiets elk moment kan gebeuren. De petrochemische 
haven van Antwerpen zit vol gevaar. Vluchtig of explosief. Gelukkig zijn er weinig 
incidenten. Maar ze liggen wel voortdurend op de loer. Weinig mensen die zich er druk om 
maken. Behalve als er iets gebeurt. Zoals deze week. 
Door een stroomstoring ontsnapte er 3 september om 12.15 uur bij Esso ‘slechts’ 65 kilo H2S 
(waterstofsulfide). Pas toen er klachten kwamen uit Nederland, werd Esso zich bewust van 
het ontsnapte, gevaarlijke gas. Danny Vermeulen, woordvoerder Esso Benelux, geeft via de 
media toe dat het eerste half uur inderdaad niemand buiten het bedrijf is gewaarschuwd. "We 
hadden dachten we te maken met een stroomstoring. Om 12.15 uur hadden we er nog geen 
idee van dat er gas ontsnapt was."  Hij stelt dat pas na klachten van omwonenden bleek dat er 
een lekkage was geweest. Elders in het bedrijf was dit wel bekend, maar daar gold een andere 
prioriteit dan alarmnummers  bellen. Esso behoorde acuut te waarschuwen volgens de 
Seveso-richtlijn, maar deed dit niet!  "We dachten niet dat melding nodig was bij een 
stroomstoring" zegt Vermeulen. 

Uit onderzoek van BN De Stem blijkt dat de Belgische 
alarmdienst vanuit Tilburg werd gewaarschuwd over de 
stankgolf en gezondheidsklachten. De gifwolk met het giftige 
waterstofsulfide trok over Brabant dankzij de ZW-wind via de 
lijn Stabroek, Putte, Woensdrecht, Roosendaal en Moerdijk. 
Het aantal Nederlandse klachten bleek  boven de 100 te 
liggen,  met in Putte en België  tevens gezondheidsklachten. 
Burgemeester Fränzel reageerde. "De onderste steen moet 

boven komen." Fränzel – die ook  lid is van de commissie grensoverschrijdende 
rampenbestrijding – eist helderheid. Vooral omdat "blijkt dat we niet door België gealarmeerd 
zijn, maar andersom”. 
Voorlichter Kris van der Maat van Stabroek zegt dat zijn gemeente de eerste klappen kreeg. 
"De stankgolf is geruime tijd blijven hangen. We kregen 10-tallen klachten van mensen die 
moesten braken en misselijk waren. Ook vanuit Wuustwezel en Essen.".   
Onbegrijpelijk is derhalve de wijze waarmee hij vervolgens het incident bagatelliseert. 
“ Het probleem was snel onder controle. Daarom hebben we ook niet opgeschaald naar 
alarmfase, maar heeft de brandweerofficier de coördinatie gedaan, net als bij een grootschalig 
ongeval", aldus van der Maat. Hij tilt niet al te zwaar aan de storing in buurgemeente 
Antwerpen. "Onze mentaliteit is dat we naast een wereldhaven wonen. Dat kan gebeuren." 
Ik heb er een zeer onbehaaglijk  gevoel bij. Zolang er kennelijk geen echte ramp plaatsvindt, 
maakt niemand zich ècht zorgen. Esso is één van de 10-tallen Seveso-bedrijven in het 
Antwerpse havengebied die vallen in de hoogste gevarencategorie. Ze zijn bij elke storing 
verplicht acuut hulp- en alarmdiensten op de hoogte te stellen. Maar meldingsplicht of niet, 
wat mij bevreemd is dat een risicobedrijf als Esso blijkbaar door een simpele stroomstoring in 
dergelijke problemen kan èn mag komen. Terwijl elk ziekenhuis in alle operatiekamers, ter 
preventie bij onverwachte stroomuitval, moet beschikken over een noodaggregaat. Een 
adequate oplossing die gevolgen van onverwachte stroomuitval onmiddellijk overneemt. 
Ik vind daarom dat Esso verplicht moet worden dergelijke aggregaten op alle risico plaatsen 
van hun raffinaderij  te implementeren. Om gaswolken door stroomstoring te voorkomen. 
Wat onverlet laat dat men elke storing acuut moet melden. Aan België èn Nederland. 
Eric Conscience. 
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