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WAT IS ER GEBEURD?
Bommen en granaten: ze liggen nog steeds in grote getalen onder de grond in heel Nederland!
Bij de aanleg van een nieuwe bluswaterleiding is een grondwerkploeg in aanraking gekomen met
een verdacht explosief. Tijdens het uitvoeren van de grondwerkzaamheden zag de ploeg in de
ongeroerde grond delen van een fosforbom. In overleg met de grondwerker, machinist en de
toezichthoudende veiligheidswacht is besloten het werk per direct stil te leggen.
Ook de omliggende werkzaamheden zijn stil gelegd en betrokken partijen zijn geïnformeerd.
De politie is ingeschakeld en later op de dag is de Explosie Opruimingsdienst (EOD) op de
bouwplaats gekomen. De EOD heeft onderzoek uitgevoerd en geconstateerd dat het om delen
van een oude, eerder ontplofte fosforbom ging. De EOD heeft delen van de reeds ontplofte
explosieven geruimd en vervolgens is de omgeving vrijgegeven.
FEITEN






Het gebied waar de werkzaamheden plaats vinden, is een verdacht gebied als het gaat om
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het risico van aanwezigheid van niet gesprongen
explosieven (NGE) was bekend;
De niet ongeroerde grond bevond zich onder een geasfalteerde weg op 1.5 meter diepte;
De medewerkers reageerde alert en correct door bij twijfel met elkaar in overleg te gaan en de
werkzaamheden niet voort te zetten;
Na melding is het explosief door de EOD geruimd;
Na overleg met de opdrachtgever is besloten het werk voort te zetten onder begeleiding van
een explosieven opsporing (OCE) deskundige.
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Bespreek voorafgaand van grondwerkzaamheden altijd met de opdrachtgever of er een
verkennend onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van explosieven en leg
dit vast op papier;
Indien men in een risicogebied graafwerkzaamheden uit gaat voeren overleg dan met de
opdrachtgever of er na oorlog grondroering heeft plaats gevonden;
Bepaal in overleg met de opdrachtgever in welk gebied men veilig grondwerkzaamheden kan
uitvoeren;
Stel een project TRA op wanneer men werkt in een risico gebied met mogelijk nog niet eerder
geroerde grond;
Ook wanneer het gebied niet NGE verdacht is bestaat nog steeds de mogelijkheid om een
verdacht explosief aan te treffen. Wees je daarom altijd bewust van dit risico! Ben je 24safe
bewust van de mogelijk aanwezige gevaren onder de grond.

LIFE SAVING RULES



Ik heb de juiste instructie en informatie beschikbaar
Ik doe niets ‘effe snel‘ en overleg vooraf met mijn leidinggevende

AANVULLENDE INFORMATIE
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FOTOCOLLAGE INCIDENT

FOTO 1 – VOORBEELD VAN AANGETROFFEN VERDACHTE EXPLOSIEF
(VERPLAATST DOOR DE EOD)

Dit zijn niet de aangetroffen explosieven maar een voorbeeld. De foto van de aangetroffen explosieven mag niet worden gedeeld.

