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Katastrofa zaradi ognjemeta v Enschedeju 

 

Predmestje Roombeek v ognju 

Datum 13. maj 2000  

Čas ~15:00 CEST 

Lokacija Enschede , Overijssel , Nizozemska 

Vrsta Katastrofa zaradi ognjemeta 

Vzrok Ogenj 

Smrti 23 

Nesmrtne poškodbe blizu 1.000 

Poškodba lastnine 1900 zgradb poškodovanih ali uničenih 

Aretacije Rudi Bakker, Willie Pater, André de Vries 

Kazni 12 mesecev za Rudija Bakkerja in Willieja Patra; 15 let za Andréja 

de Vriesa (kasneje oproščen) 
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Nesreča zaradi ognjemeta v Enschedeju (nizozemsko: vuurwerkramp v 
Enschedeju ) je bila katastrofalna eksplozija ognjemeta, ki se je zgodila v skladišču 
ognjemetov SE 13. maja 2000 okoli 15:00 v mestu Enschede, Overijssel, 
Nizozemska. V eksploziji, ki jo je povzročil požar , je umrlo 23 ljudi, vključno s 
štirimi gasilci , skoraj 1000 pa jih je bilo ranjenih. Uničenih je bilo skupno 400 domov 
in poškodovanih 1500 zgradb. 

Prva eksplozija je imela moč reda 800 kg ekvivalenta TNT, moč končne eksplozije pa 
je bila v razponu od 4.000 do 5.000 kg TNT. Največjo eksplozijo so čutili do 30 
kilometrov stran. Gasilci so bili poklicani z druge strani meje v Nemčiji, da bi pomagali 
pri gašenju požara; obvladali do konca dneva. 

SE Fireworks je bil glavni dobavitelj za pop koncerte in velike praznične dogodke na 
Nizozemskem. Pred katastrofo je imelo dobro varnostno evidenco in opravilo vse 
varnostne revizije.   

 

Vzrok  

 

Krater, ki je nastal zaradi eksplozije 

Požar, ki je sprožil eksplozijo, naj bi izbruhnil v osrednji zgradbi skladišča za ognjemete SE, na 
delovnem območju, kjer je bilo shranjenih približno 900 kg (2000 lb) ognjemetov. Nato se je 
razširil zunaj zgradbe na dva polna ladijska zabojnika, ki sta bila uporabljena za nezakonito 
shranjevanje več razstavnih vžigalnih sredstev. Ko je eksplodiralo 177 ton ognjemeta, je uničilo 
okoliško stanovanjsko območje.   

Ena od teorij za razlago velikega obsega katastrofe je bila, da so bila notranja protipožarna 
vrata v osrednjem kompleksu – ki bi sicer lahko zajezila požar – ostala odprta. Teoretično je bila 
eksplozija zelo malo verjetna, ker so bili ognjemeti shranjeni v zaprtih bunkerjih, posebej 
zasnovanih za zmanjšanje takšnega tveganja. Vendar je nezakonita uporaba ladijskih zabojnikov 
zmanjšala varnost, zlasti ker so bili razporejeni tesno skupaj na tleh in niso bili ločeni niti z 
zemeljskimi deli niti z drugimi pregradami.   

En teden pred eksplozijo je bila SE revidirana. Ocenjeno je bilo, da podjetje izpolnjuje vse uradne 
varnostne predpise, medtem ko so nizozemski organi pregledali zakonito uvožene izdelke za 
ognjemete in jih ocenili kot varne. Vendar so se po eksploziji prebivalci prizadetega okrožja 
Roombeek – revne delavske soseske – pritoževali nad neukrepanjem vlade in pomanjkanjem 
zanimanja, češ da je celotna katastrofa samo čakala, da se zgodi.   

Ko je bilo leta 1977 zgrajeno, je bilo skladišče zunaj mesta, a ko so bila zgrajena nova 
stanovanjska območja, je postalo obkroženo s stanovanji z nizkimi dohodki.  Prebivalci in mestni 
svetniki so izjavili, da sploh niso vedeli, da je na njihovem območju skladišče 
ognjemetov. Kasneje v sodni zadevi je sodnik dejal, da mestne oblasti niso ukrepale, tudi ko so 
vedele, da so bili zakoni kršeni. Ravnali so »popolnoma nerazumljivo«, ko so podjetju dovolili 
širitev, saj so se bali, da bi mesto moralo plačati stroške selitve SE Fireworks na drugo lokacijo.   
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Škoda  

Eksplozija je uničila 40 hektarjev veliko območje okoli skladišča. Enschede je bil zgrajen okoli 

tovarne SE Fireworks, ki je bila edina na Nizozemskem v stanovanjskem območju. To je 
povzročilo uničenje okoli 400 hiš, 15 sežganih ulic in skupno 1500 poškodovanih domov, zaradi 
česar je 1250 ljudi ostalo brez strehe nad glavo, kar je v bistvu izbrisalo sosesko 
Roombeek. Evakuirali so deset tisoč prebivalcev, škoda pa je na koncu presegla 
milijardo guldnov (454 milijonov evrov).   

Nizozemska vlada je opozorila, da se je zaradi eksplozije v zrak sprostil potencialno škodljiv 
azbest. Ogenj se je razširil na bližnjo pivovarno Grolsch Beer, ki je imela streho iz 
azbesta. Pozneje so jo porušili in zaprli; zamenjava, odprta blizu v Boeklu leta 2004. 

Vpliv na zdravstveno varstvo  
Leta 2005 je bila objavljena raziskava na podlagi elektronskih zdravstvenih kartotek splošnih 
zdravnikov, ki je primerjala 9329 žrtev s kontrolnim vzorcem velikosti 7329 enot v razponu od 16 
mesecev pred katastrofo do 2,5 let po katastrofi. 

Študija je poudarila, da je bila "dve leti in pol po nesreči razširjenost psiholoških težav pri žrtvah, 
ki so se morale preseliti, približno dvakrat večja, pri nepreseljenih žrtvah pa za eno tretjino več kot 
v kontrolni skupini". Premeščene žrtve so pokazale največji porast medicinsko nepojasnjenih 
telesnih simptomov (utrujenost, glavobol, slabost, in bolečine v trebuhu) ter gastrointestinalne 
obolevnosti.   

Pravni postopki  
Nizozemske oblasti so 20. maja izdale mednarodno tiralico za vodjema podjetja, Rudijem 
Bakkerjem in Williejem Paterjem, potem ko sta pobegnila iz svojih domov, ki so bili ob preiskavi 
prazni. Willie Pater se je predal istega dne, Rudi Bakker pa dan zatem.   

Aprila 2002 sta bila lastnika obsojena na po šest mesecev zapora zaradi kršitve okoljskih in 
varnostnih predpisov ter trgovanja z nedovoljenimi izdelki za ognjemete ter denarno kazen v višini 
2250 evrov. Vendar sta bila oba oproščena hujših obtožb malomarnosti za požar.   

Maja 2003 je prizivno sodišče v Arnhemu oprostilo 36-letnega Andréja de Vriesa požiga. Sodišče 
Almelo je prvotno (maja 2002) De Vriesu sodilo in ga obsodilo za požig ter ga obsodilo na 15 let 
zapora.   

Februarja 2005 so po štiriinpolletnem sodnem boju vsakemu od lastnikov šestmesečno kazen 
zvišali na dvanajst mesecev.   

Žrtvam eksplozije je bilo po podatkih organizacije, zadolžene za razdeljevanje odškodnin UPV, ki 
je ocenila 3519 zahtevkov, dodeljenih skupno 8,5 milijona evrov odškodnin. Tristo ljudi je prejelo 
denar za dodatne stroške, 136 ljudi denar za izpad dohodka, 1477 ljudi pa je prejelo odškodnino 
zaradi zdravstvenih težav.   

Nizozemski predpisi o požarni varnosti  

 

Spomin na katastrofo, ki opisuje opustošena območja okoli SE Fireworks 
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Nesreča SE Fireworks je povzročila poostrene varnostne predpise na Nizozemskem v zvezi s 
shranjevanjem in prodajo izdelkov za ognjemete. Območje Roombeek, ki ga je uničila eksplozija, 
je bilo medtem obnovljeno. Od katastrofe so na Nizozemskem zaprli tri nezakonita skladišča 
ognjemetov.   

Spominske slovesnosti 
Od leta 2000 v Roombeeku potekajo letne javne spominske slovesnosti, ki jih vodi župan in se 
običajno končajo na ulici Stroinksbleekweg. Tema leta 2004 je bila "vrnitev domov".  

 


