WERKEN AAN
DE VEILIGHEID
VAN EN ROND
HET SPOOR
IN ZEVENBERGEN

MAATREGELEN 2021
Toen in 2013 duidelijk werd dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoortraject
Moerdijk-Halderberge-Roosendaal fors zou toenemen, kwamen de drie gemeentebesturen samen
met hun inwoners en de Veiligheidsregio in actie. Hun lobby naar Den Haag had succes. Het rijk
stelde 5 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen, die - bovenop de al bestaande wettelijke
maatregelen - zorgen voor extra veiligheid en zelfredzaamheid van bewoners wanneer zich op het
spoor een ongeval voordoet. Ook de bestrijding van zo’n ongeval moet optimaal zijn. In 2015 lagen
de eerste plannen en maatregelen er. Er is sindsdien het nodige gebeurd. De brandweer is inmiddels
nog beter toegerust om een incident op het spoor te bestrijden. Met bewoners, zorginstellingen en
andere organisaties zijn plannen gemaakt - en is geoefend - hoe je elkaar bij een eventueel ongeval
zo goed mogelijk kunt helpen. Heel belangrijk zijn ook allerlei infrastructurele maatregelen rond het
spoor. Het gaat om een flink pakket aan maatregelen, waarvan zorgvuldig is uitgezocht wanneer die
het beste uitgevoerd kunnen worden. Met de uitvoering van een deel van die maatregelen wordt nu
gestart.

Wat staat er in 2021 in Zevenbergen te
gebeuren?
Het gaat in 2021 uitsluitend om
‘waterhuishoudkundige’ maatregelen. Die zorgen
ervoor dat bij een ongeval met lekkende chemische
stoﬀen, geen vloeistof of vervuild bluswater in de
riolering of het open water terecht kan komen. Met
betonnen buizen en beweegbare schuiven kunnen
sloten en andere waterlopen worden afgesloten. De
werkzaamheden vinden plaats in het 2e kwartaal
van 2021.

Nog meer maatregelen in 2023
In 2023 volgen nog meer maatregelen die dan
worden uitgevoerd. Daarover leest u meer verderop in
deze brochure.

Afsluitbare betonnen buis
De betonnen buis wordt in een sloot langs het spoor
of andere waterloop geplaatst. Het water kan er
gewoon doorheen. Bij een eventueel ongeval op het
spoor met lekkende chemische vloeistof, waarbij een
deel van deze vloeistof wegstroomt of er sprake is
van vervuild bluswater, sluit de brandweer de buis af
door een schuif dicht te draaien. Hiermee ontstaat in
de sloot of waterloop een compartiment waarin de
chemische vloeistof of het vervuilde bluswater wordt
opgevangen. De brandweer maakt
later de sloot of waterloop weer
leeg en schoon, zodat de
vervuiling beperkt blijft.
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Betonnen buis in sloot langs het spoor
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Aan de Vaandelweg ten westen
van het Zwanengat
BARNSTEEN
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Ten zuidwesten van het spoor/
grenzend aan het Zwanengat

Betonnen buis in waterloop
Bij het adres De Hill 26/
grenzend aan het Zwanengat
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Tegenover de straat Barnsteen
in de wijk Bosselaar
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