WAVE-Alert
Onderwerp:
Geëxplodeerde container en de opslag van gasflessen

Datum:
29-9-2020

Wat is er gebeurd?
Op zaterdag 26 september rond 08:00 uur is een container van Visser & Smit
Hanab (V&SH) ontploft in Vijfhuizen. De knal van de ontploffing was tot in
Haarlem te horen. Op het moment van de ontploffing waren er geen
medewerkers aanwezig. Ook waren er op dat moment geen automobilisten,
fietsers en wandelaars in de directe omgeving.

Hoe is er gehandeld en wat is de oorzaak/gevolg?
In de gesloten container waren in totaal 5 gasflessen (propaan, 15L)
aanwezig. Een van de gasflessen is door een nog onbekende oorzaak gaan
lekken. Hierdoor heeft de container zich kunnen vullen met gas. In de
container is een (elektrische) ontstekingsbron aanwezig geweest, waardoor
de met gas gevulde container tot ontploffing is gekomen. De kracht van de
ontploffing was dusdanig groot dat de deuren van de container er volledig
vanaf geblazen zijn. De deuren zijn 20 meter verderop teruggevonden. Beide
naastgelegen containers zijn aanzienlijk beschadigd, evenals de kantoorunit.

Wat kunnen we er van leren?
Het opslaan en transporteren van gasflessen in containers is ten strengste
verboden, tenzij de container hier speciaal voor is ingericht (Abomafoon
2.10). De containers van Volker Stevin Materieel en VolkerWessels
Bouwmaterieel voldoen niet aan deze eisen. Gasflessen opslaan in deze
containers was en is niet toegestaan. Dit geldt ook voor onderaannemers en
leveranciers die gasflessen opslaan in hier niet voor bestemde containers.
Te nemen acties
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Controleren van containers op aanwezigheid van gasflessen. Direct
gasflessen uit containers verwijderen en buiten opslaan en borgen (niet in
de directe omgeving van kantoorunits en schaftwagens). Zo snel mogelijk
een daarvoor geschikt rek bestellen.
Het transporteren van gasflessen mag alleen in een daarvoor geschikt rek
en niet in materieel containers.
Indien mogelijk, lokaal afroepen van gasflessen naar locatie zodat
transport in containers voorkomen wordt.
Minimaliseer de voorraad van gasflessen op het project en zorg voor een
geborgde opslag buiten en in een daarvoor geschikt rek.

