Oktober 2017

Asbest in straalgrit
Op 6 oktober is geconstateerd dat er bij werkzaamheden op een werf in Vlissingen voor het project
BorWin 3 gebruik is gemaakt van Eurogrit straalmiddel smeltslak aluminium silicaat. Hierin is witte
asbest verwerkt.
Beschrijving incident
De werkzaamheden vonden plaats in de constructiehal van de werf in Vlissingen. Tijdens deze
werkzaamheden is gebruik gemaakt van asbesthoudend straalgrit.
Het straalgrit is alleen in de mobiele cabines toegepast. De verontreiniging werd vastgesteld in een
tijdelijke omhuizing (steiger en doeken zie foto).
De grote en kleine spuitcabines zijn niet verontreinigd.
De constructiehal is direct afgesloten door bevoegd gezag om het
blootstellingsonderzoek uit te kunnen voeren. De resultaten van
het blootstellingsonderzoek zijn nog niet bekend.
Het straalgrit is hoogstwaarschijnlijk geleverd door het bedrijf
Eurogrit in Dordrecht dat vorige week in opspraak kwam
nadat zeker op zes andere plaatsen (geen TenneT locaties)
asbesthoudend straalgrit aangetroffen werd.

Tijdelijk omhuizing

Onderzoek
Op dit moment zijn de onderzoeksresultaten nog niet bekend na aanleiding van het
blootstellingsonderzoek. Vanuit het SHE team Offshore wordt er onderzocht welke medewerkers van
TenneT mogelijk aanwezig zijn geweest in de "tijdelijke omhuizing".
Daarnaast adviseren wij om na te gaan of binnen TenneT producten gebruikt worden van
bovengenoemde leverancier. Hetzelfde advies geldt voor onze leveranciers.
Incident nummer
Het incident is bij TenneT geregistreerd onder iTask nummer 16437
Meer informatie
Sandra Milojevic (SSC-SHE)
This Safety Alert is issued by TenneT in response to a specific situation with the aim
of warning you for a specific and immediate danger. We advise you to read this Safety
Alert carefully and bring it to the immediate attention to your colleagues and, if
applicable, contractors and third parties.
Although Safety Alerts are issued in response to a specific situation, they do not address the nature of the relevant incident, its cause(s),
any investigation which may be undertaken, and the outcome thereof.
Do you want to share something with us? Mail to: safety@tennet.eu

