
De olieramp van 25 oktober 2005 

TOTAL(e) ramp 

Op of 25/10/05 om 18 uur scheurde een olietank bij Total aan de Kwarikweg in Kallo. In die tank lag 

40.000 m³ (of 40 miljoen liter) aardolie opgeslagen. Zowat de volledige inhoud van de tank is 

weggestroomd in de omliggende grachten. Zelfs het bufferbekken liep over; pompen vermocht niets.  

 

Om brandgevaar te voorkomen, werden de bufferbekkens bedekt met schuim. Zo wilde men 

voorkomen dat de aardolie verdampte en met de lucht in aanraking kwam. Volgens Total was er 

echter geen ontploffingsgevaar en zelfs geen gevaar voor de volksgezondheid. De geur was irriterend 

maar niet schadelijk...  

 

Gek toch dat bij de meeste milieurampen in de haven de volksgezondheid volgens de bedrijven (en 

soms ook de overheid) geen gevaar loopt... Zelfs toen enkele jaren geleden honderden auto's in de 

katoennatie in de fik gingen, mochten de burgers op beide oren slapen.  

 

In Kallo en zelfs op de Antwerpse rechteroever moesten de inwoners nu wel ramen en deuren 

dichthouden vanwege een sterke geurhinder. Fase 3 van het rampenplan werd afgekondigd. Dat 

moest omdat het om een Sevesobedrijf gaat dat zwaar milieubelastend en gevaarlijk is. 

In september had de betreffende tank al een lek vertoond! Blijkbaar was men er (on)terecht gerust 

in. Ook bij de recente ramp in Londen (Hemel Hampstead) - ook een Total-locatie - merkten getuigen 

op dat er de voorbije weken lekken werden gedicht Blijkbaar zijn die tanken niet tota(a)l lekvrij... 

Een verslag van een Natuurpunt-ooggetuige enkele dagen na de ramp: "Nadat de olie was 

weggepompt door het bedrijf i.s.m. de brandweer en civiele bescherming werd de verontreinigde 

grond binnen de site met een dikke laag "propere" grond afgedekt.  

 

De ingestorte tank werd met behulp van vier grote kranen rechtgehouden. Opvallend was dat Total 

een groot stuk van de Kwarikweg en daarmee ook het natuurgebied Het Groot Rietveld 

"annexeerde"...  

 

Een hekwerk (2m hoge en honderden meter lang) met een schuin deel bovenaan met prikdraad werd 

in ijltempo aangebracht om indringers tegen te houden. Niemand wist, of mocht het niet zeggen, 

waarom de afsluiting zo dicht tegen het natuurgebied geplaatst werd.  

 

Ik probeerde toch ter plaatse te komen maar dat was niet makkelijk, want de site was bijna 

hermetisch afgesloten door veiligheidsdiensten van Total, politie en brandweer. Ik vond toch nog een 

gaatje om enkele foto's te maken...  

 

De stank was "onderwinds" enorm. Mijn schoenen waren voor de vuilniszak... De schade binnen het 

bedrijf is enorm. Ramp Total... Ik vraag me af hoe dit ooit ernstig kan gesaneerd worden. Buiten het 

bedrijf zijn de grachten en grachtkanten langs de Gasthuisstraat en ten noorden van het bedrijf zeer 

ernstig vervuild.  

 

Dit moet gevolgen hebben voor de amfibieën. Het zou leuk zijn om de ware oorzaak van deze 

catastrofe te kennen in functie van de mogelijke gevolgen voor het Groot Rietveld, want volgens een 



Totalfina-woordvoerder was het allemaal zo ver kunnen komen omdat de konijnen de dijken hebben 

ondergraven... 

 

De opruimingswerken aan de ketels zullen een volledig jaar in beslag nemen. De Kwarikweg blijft 

tijdens de werken afgesloten. Het Groot Rietveld is alleen langs het noorden (kant Fort St. Marie) nog 

bereikbaar, want de toegang t.h.v. de Kwarikweg is door het Total-hekwekwerk afgesloten. Gelukkig 

zijn er nog de wandeldijken binnenin. 

De Total-tanks zijn er gezet in de tijdsgeest dat er industrie gepland was tot tegen Kallo. Door actie 

van Natuurpunt WAL (nu Natuurpunt Waasland) is Kallo nu omgeven door een ring van natuur. Ook 

de gemeente Beveren is dit idee gunstig gelegen.  

 

Daarna werd gevraagd om de tanks die strategische reserves bevatten te verplaatsen, want ze horen 

er niet thuis en veroorzaken geurhinder. Aan deze vraag is geen gevolg gegeven, al is ze wel 

opgenomen in een startnota natuur. 

 

 De ramp die zich nu voordeed, veroorzaakt een gigantische bodemvervuiling, die als ze niet 

gesaneerd kan worden, gevolgen heeft voor de omgeving (landbouw, natuur en omwonenden). We 

menen dat alle leven in en om het terrein ten dode is opgeschreven: bodem- en waterdieren 

(amfibieën, vissen) kunnen zo'n ramp niet overleven.  

 

Tevens vrezen wij voor insijpeling van olie in het natuurgebied het Groot Rietveld. Na opruiming 

wensen wij dat de relocatie van de tanks wordt bekeken. In het Strategisch Plan Waaslandhaven 

staat dat voor het tankpark een uitdovend karakter geldt.  

 

De vergunning loopt af in 2011. Ook het Beverse gemeentebestuur is voorstander om de tanks aan 

de Kwarikweg definitief af te voeren. 

 



Toch weer opvallend dat noch de media, noch het bedrijf zich n.a.v. deze ramp openlijk zorgen 

maakten over de invloed op de omliggende landbouwgronden en het natuurgebied. Is Natuurpunt 

WAL (nu Natuurpunt Waasland)  dan de enige die zich daarover vragen stelt?  

 

Dat willen we niet aanvaarden. In februari 2006 starten we alleszins onze 4de amfibieën-overzetactie 

aan de Kwarikweg waaraan tientallen vrijwilligers en schoolkinderen zullen deelnemen. Mensen die 

allen om een proper milieu geven! 

 


