Hasselt, 24 mei 2021

Betreft: latex vervuiling in het oppervlakte water

Geachte omwonenden van de Masterbroeker polder,
Middels dit schrijven willen wij u een update geven over de situatie omtrent de vervuiling van het
oppervlakte water die afgelopen weekend ontstaan is via een onvoorzien lek op de coating afdeling
van onze productie vestiging aan de Randweg te Hasselt.
Wat is er gebeurd?
Gisterenmiddag (zondag) omstreeks 13:30 kwam er een melding binnen dat de sloten rondom ons
pand sterk vervuild bleken te zijn met vermoedelijk latex van onze coating afdeling. Direct na dit
bericht hebben we onmiddellijk ons calamiteiten-team opgeroepen en waren we snel ter plaatse als
ook de buren Felix, Pelleboer en Prins waarvan we veel ondersteuning hebben gekregen om de
situatie snel te beteugelen. Uit nazicht van onze beveiligingscamera’s bleek al snel dat er kortstondig
(ca 3min) een lek geweest is in een van de latex leidingen waarvan een restant in de normale
afwatering gelekt is ipv de speciaal gefilterde afvoerputten.
Parallel aan bovengenoemde is het waterschap ingeschakeld en hebben we een melding gemaakt bij
de milieu omgevingsdienst van de gemeente Zwartewaterland zodat alle noodzakelijke partijen
betrokken waren om de ernst van de situatie in te schatten en om een plan van aanpak te maken.
Welke actie is reeds ondernomen?
Na overleg met bovengenoemde partijen is besloten om alle duikers en afwateringen dicht te zetten
zodat verdere verspreiding naar buitengebieden verder niet mogelijk zou zijn. De overgrote
meerderheid van de vervuiling heeft zich opgehoopt in de bergingsvijver op ons eigen terrein (welke
inmiddels is ingedamd) echter bleek helaas een deel hiervan reeds doorgestroomd te zijn naar het
buitengebied van de Masterbroeker polder waardoor ook hier, en mogelijk rondom uw percelen, de
gevolgen zichtbaar zijn. Met de firma Kooiker uit Staphorst is onmiddellijk een grootschalige
schoonmaak actie opgezet en is er ca 1 miljoen liter water afgezogen wat in 13 grote tankwagens op
ons terrein is opgeslagen voor zuivering in een van de lokale zuiveringsinstallaties.
Wat is er tot nu toe bekend?
Uit de eerste testen van het waterschap van gisteren en vandaag blijkt dat het oppervlakte water
niet schadelijk voor het milieu vervuild is echter zullen er morgen nog diverse laboratorium testen
worden uitgevoerd waarin dit nogmaals bewezen moet worden. Verder ontvingen we van de
leverancier van onze latex het bericht dat het middel niet geclassificeerd is als gevaarlijke stof en
zelfs is goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen. Vanwege de grote hoeveelheid
calcium carbonaat (krijt) in de gelekte latex ontstaat de witte kleur in het oppervlakte water
waardoor de omvang hiervan sterk uitvergroot wordt. Calcium carbonaat is een natuur-eigen stof en
in die zin niet direct schadelijk voor het milieu.

En nu verder?
We betreuren de situatie ten zeerste en beseffen ons terdege dat de impact op de omgeving en het
milieu groot is. We zullen alles bewerkstelligen wat binnen onze mogelijkheden ligt om de situatie op
een verantwoorde manier op te lossen en zullen u volledig op de hoogte houden van de situatie.
Intern is er een crisisteam opgesteld en zullen we een uitgebreide analyse maken hoe dit heeft
kunnen gebeuren en met name hoe we dit in de toekomst ten allen tijde kunnen voorkomen.
Conclusie:
We zijn in afwachting van de definitieve testresultaten waarover we u onmiddellijk zullen berichten
indien deze beschikbaar zijn. Tot die tijd blijft het dringende advies om eventueel vee of andere
dieren die u houdt geen toegang te geven tot het drinkwater wat afkomstig is uit de omliggende
sloten.
Meer info?
voor meer info willen wij u verwijzen naar een update van het waterschap welke te vinden is via deze
link:
https://www.wdodelta.nl/waterschap-controleert-waterkwaliteit-vanwege-latex-lekkage-in-hasselt
tevens kunt u voor verdere vragen contact opnemen met het Waterschap en/of de heer Jan
Hoekman jr van Condor Carpets
Waterschap:
088-2331200
Condor Carpets:
Jan Hoekman jr
Jan.hoekmanjr@condorcarpets.nl
0655363875
Met vriendelijke groeten,
Directie Condor Carpets

