
1204 10-07-2000 10:24 Charl de Roy van Z. Jan Paalman 
houten vloer containers,

Contact gehad met Robert Altena, de verhuurder van de containers aan Bakker. Hem 
gevraagd hoe de onderkant van de containers eruit zag, Altena deelde mede dat om de 30 cm 
een ijzeren dwarsbalk zat en dat daarover heen houten platen of planken lagen met een dikte 
van 2,5 cm. Zover Altena wist zou dit bij elke container zo zijn, omdat ondanks ze stevig 
moesten zijn toch zo licht mogelijk gemaakt dienden te worden.

Bakker heeft in zijn verklaring aangegeven dat de containers op betonnen blokken stonden en 
dat er onder de containers een vrije ruimte was van ongeveer 10 cm. Mogelijk dat er een stuk 
vuurwerk vanuit werkbunker c2 onder de houten vloer van container E2 is gekomen

1223 11-07-2000 11:04 Andre Hof 
PL overleg 11 juli 2000 
aanwezigen:
Hans Kamperman, Jan de Kleine, Mr. A,L, A.H de Muij,  Klaas Berenst, Ronald v,d. Vegt, 
Isabelle Mensink en Andre Hof

Kamperman dagelijks leider.
-Algemene vraag: Bakker,R.J. verklaart dat de zeecontainers van Se Fireworks voorzien 
waren van houten vloeren in plaats van metalen vloeren, wie kan hier meer over vertellen
toelichting van Klaas Berenst, dat de 14 zeecontainers van SE.  Fireworks voorzien waren van 
metalenbodems. Klaas Berenst gaat contact opnemen met Altena of er zeecontainers zijn met 
houten bodems
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Onderwerp Tonen terrein SE aan Bakker

Op het terrein werd door ons een zeecontainer bodem gezien, waarvan de houten bodem nog 
gedeeltelijk intact was. Een gedeelte van deze bodem was van onderuit weggebrand. e,e.a. 
doorgegeven aan Klaas Berends met de opmerking om er een foto van te maken, Was niet 
nodig, het was reeds bekend dat er een houten bodem in de containers zat.

1396 24-07-2000 11:46 Jan Paalman Willy Bruins
bezoek Bakker PD do, 20-07-00
(In mut, 1389 was dit reeds vastgelegd, doch deze mutatie in uit de computer gevallen, 
wij konden hem niet weer vinden)

Op het terrein werd door ons een containerbodem aangetroffen (nr 8 stond er op gespoten) op 
deze bodem zat nog een gedeelte van de houten vloer, Hier was een half rond gat ingebrand, 



oor vuur vanaf de onderzijde. Dit aan Klaas Berends medegedeeld en gevraagd om er een foto 
van te maken. Klaas gaf aan dat bij TNO/ NFI reeds houten delen van de containerbodems 
lagen. Vond derhalve een foto overbodig.. 

1854 14-09-2000 14:22 Charl de Roy van Z. Jan Paalman
Bezoek rampgebied door fam. Bakker. 

Daar geweest op woensdag 12 sept. 2000 om 11.00 - 11.20 uur 
Door ons werd een stuk beton aangetroffen met daarin een doorvoer van vermoedelijk de 
sprinklerinstallatie, Was een gat met diameter van ongeveer 5 cm waarin waterleidingbuizen 
zaten van ongeveer 1,5 cm. Hierom heen zat nog een zwartkleurige ombuis. zodat het gat 
geheel dicht zat 
Detailopnames gemaakt. Afgegeven bij tacotech.


