
Veelgestelde vragen over de brand bij firma Belcroom  

in Roeselare 

Wat is er gebeurd? 
Op 11 oktober 2020 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. De firma 

brandde volledig uit. Het parket Kortrijk bevestigt dat de brand een accidentele oorzaak heeft.   

Gemeentelijke en provinciale opgeheven 
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 volgen.  

 

In overleg met de burgemeester van Roeselare werd beslist op 16 oktober om de provinciale fase 

terug te schroeven naar een gemeentelijke fase. De externe uitstroom uit het bedrijf is gestopt, de 

saneringsplannen worden concreter, de staalnames  van de vervuilde waterlopen en de bodem in de 

perimeter, worden nauwgezet opgevolgd. De resultaten evolueerden verder gunstig. 

 

Intussen is de situatie ter plaatse onder controle. Daarom werd het gemeentelijk rampenplan 

opgeheven op vrijdag 23 oktober. Uiteraard blijven de Stad en hulpdiensten de werken op het terrein 

van dichtbij opvolgen. 

Situatie op het bedrijfsterrein 
De stand van zaken op vrijdag 23 oktober 2020: Op het terrein gaan de opruim- en saneringswerken 

en het bodemonderzoek door een gespecialiseerde firma verder. Ook het openbaar domein en de 

rioleringen worden gereinigd zodat die spoedig vrijgegeven kunnen worden. De werken schieten goed 

op en worden nauwgezet opgevolgd.  

Wat zijn de grootste aandachtspunten op dit moment? 
 

Uitstroom van chemische stoffen 

Het effect van de brand uit zich vooral in het water van de riolering en de waterlopen, zoals de 

Mandel. Hoe kwamen de chemische stoffen (chroom en nikkel) in de riolering en de waterlopen? Om 

onder meer de omgeving en andere bedrijven te vrijwaren heeft de brandweer op zondag 11 oktober 

de zware brand geblust. Onmiddellijk werd het bluswater zo veel mogelijk opgevangen. Toch is een 

deel van het gecontamineerde bluswater weggelopen naar het oppervlaktewater en de rioleringen en 



van daaruit naar de Mandel en de Leie. Daarom voerde de gouverneur het captatieverbod in dat tot 

op vandaag blijft gelden. Vandaar dat er veel onderzoek werd gevoerd om de waterkwaliteit op te 

volgen. De gemeten waarden in het water en in het slib evolueren gunstig en vallen onder de norm. 

Belangrijk: de uitstroom van dat bluswater heeft geen invloed gehad op de huizen en bedrijven in de 

perimeter.  

Onderzoeken binnen de perimeter 

Om te weten wat de impact van de brand op de omgeving van het bedrijf was, werden 

representatieve stalen in de bodem en in water (regen-, put- en zwembadwater) genomen, verspreid 

in en net buiten de perimeter. Deze resultaten werden geanalyseerd door de Vlaamse 

Milieumaatschappij, het Agentschap Zorg en Gezondheid en toxicoloog Tytgat van KULeuven. Op basis 

van hun interpretatie beslist de crisiscel om de voorzorgsmaatregelen (zoals een verbod op het 

gebruik van regenwater of het eten van groenten uit de tuin) te beëindigen.  

 

• De rook heeft geen chemische deeltjes verspreid over de perimeter. Een adviseur gevaarlijke 

stoffen van de brandweer bevestigt dat de perimeter niet acuut blootgesteld is. Op het 

moment van de brand voerde de brandweer al metingen uit en die waren negatief. Door het 

bluswater zijn de chemische deeltjes ter plaatse neergeslagen en meegespoeld naar de 

opslagplaatsen en rioleringen, die nu grondig gereinigd worden. De rook van de brand was 

niet meer toxisch dan dat van een normale brand.  

• De waterstalen van regenputten en zwembaden zijn goed. De Vlaamse Milieumaatschappij 

(VMM) heeft stalen genomen van water uit regenputten en zwembaden en hieruit blijkt dat 

de normen niet worden overschreden. De Stad bevestigt dat de maatregel om regenwater 

niet te gebruiken (behalve voor toilet doorspoelen) opgeheven wordt. Dat betekent dat het 

water opnieuw gebruikt mag worden waarvoor het voor de brand diende.  

• De bodemstalen van publiek en private domeinen zijn goed. De Vlaamse afvalstoffen 

Maatschappij (OVAM) nam stalen van de bodem op verschillende plaatsen (publiek en privaat 

domein) en de analyseresultaten zijn gunstig. Nergens wordt de richtwaarde overschreden. 

De Stad bevestigt dat de maatregel om geen groenten of fruit te consumeren uit eigen tuin 

opgeheven wordt.  

Welke richtlijnen gelden er op dit moment nog? 

• Er geldt momenteel (op datum van 23 oktober 2020) 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 alle resultaten van de testen.   
 

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. 



De Watergroep bevestigt ook dat er geen probleem is met de drinkwaterkwaliteit, ook binnen de 

perimeter van de brand en blijft de komende weken uit voorzorg de kwaliteit van het geleverde 

drinkwater in Roeselare van dichtbij opvolgen.  

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. 

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

opgestart. De omliggende bedrijven hebben rechtstreeks contact met A+E, de firma die de 

gespecialiseerde sanerings- en opruimwerken op de site uitvoert.  

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 je het antwoord op je vragen niet terugvindt in de FAQ, contacteer je het nummer gratis 

stadsnummer 1788.   

Je kan ook je vraag online stellen via www.1788.be of e-mailen naar  1788@roeselare.be.  

Waar vind ik de verdere updates over het incident bij  Belcroom? 
De Stad Roeselare volgt uiteraard de situatie op de voet en neemt maatregelen op basis van de 

resultaten. Alle meest recente informatie is te vinden op www.roeselare.be. Bewoners en bedrijven 

binnen de perimeter worden persoonlijk gecontacteerd.  
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