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Dodelijk ongeval bij het lossen van onderdelen van een 
tijdelijke mast 
 
Op woensdagmiddag 13 juli 2022 ontvingen wij het droevige bericht van een ernstig arbeidsongeval 
met dodelijke afloop bij een van onze aannemers. Het ongeval gebeurde tijdens het lossen van onder-
delen van een tijdelijke mast op een bouwplaats voor het uitbreidingsproject van het elektriciteitsnet 
Emden/Ost - Conneforde. De politie en het Openbaar Ministerie hebben een onderzoek ingesteld naar 
de toedracht van het ongeval. Waar mogelijk zal TenneT ondersteuning verlenen bij dit onderzoek. Op 
dit moment is er geen nadere informatie bekend over de toedracht van het ongeval. 
 
Ons medeleven gaat uit naar de familie, vrienden en collega’s van het slachtoffer. 
 
De volgende maatregelen werden direct genomen 
• Beveiliging van de plaats van het ongeval 
• In gang zetten van eerste hulpmaatregelen 
• Informeren van relevante autoriteiten 
• Instellen van een ongevalsonderzoek 
• Gemeenschappelijke interne en externe afstemming tussen het bouwbedrijf en TenneT 
 
 

 
Foto van de plaats van het ongeval 

 



 
 

 
 
Aanbevelingen 
Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken en achtergronden van het ongeval. Het is nu nog 
niet mogelijk om concrete aanbevelingen te doen. 
 
Met deze Safety Alert willen wij iedereen die op een bouwterrein van TenneT werkzaam is ondanks het al zeer 
hoge veiligheidsbewustzijn, nogmaals vragen tijdens en voorafgaand aan het werk extra aandacht te besteden 
aan de principes van veiligheid op de werkplek. Hieronder vallen naast de vereiste documentatie (zoals risico-
beoordelingen, aanwijzingen, instructies) ook: 
• Een goede (werk)voorbereiding 
• Het vóór aanvang van de werkzaamheden, tijdens een start-werk bespreking, bespreken van de mitige-

rende maatregelen welke uit de risicobeoordeling naar voren zijn gekomen, met het personeel dat de 
werkzaamheden feitelijk gaat uitvoeren, 

• Het direct, vóór aanvang van de werkzaamheden, uitvoeren van een LMRA (Laatste Minuut Risico Ana-
lyse) en, ter plekke, nogmaals te beoordelen of aan alle (wettelijke en "Best Practice") voorwaarden is vol-
daan 

• Het tijdens de uitvoering doorlopend toezien op eigen veiligheid, maar ook op de veiligheid van een ande-
ren. 

 
 
 
Meer informatie 
  
Referentie:                 Zenya melding nr. 209215 (Large Projects Germany AC) 
Contact:                     Rolf Detmers, LPG Fachteam SHE, +49 151 40267078, rolf.detmers@tennet.eu  
 
 
 

 
 

 
 

Deze Safety Alert wordt door TenneT uitgegeven naar aanleiding van een specifieke situatie met als doel te waarschuwen voor een specifiek 
en direct gevaar. Wij adviseren u deze Safety Alert zorgvuldig te lezen en direct onder de aandacht te brengen van uw collega's en, indien 
van toepassing, aannemers en derden.  
Hoewel Safety Alerts worden uitgegeven naar aanleiding van een concrete situatie, zijn ze niet bedoeld om in te gaan op (de oorzaak) van het 
desbetreffende incident en staan ze dus los van een eventueel ongevalsonderzoek en de uitkomsten daarvan. Wilt u iets met ons delen? 
Stuur dan een mail naar safety@tennet.eu. 
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