
WAT TE DOEN BIJ 
CALAMITEITEN?
GASOPSLAG LANGELO

ALGEMENE TIPS:

Via de media 
hoort u wat u 

moet doen

Sluit ramen, 
deuren en 
ventilatie-
systemen

Volg 
aanwijzingen 

van de 
hulpverlenings-

diensten.

Ga niet naar 
de locatie toe



Woont u binnen 2 kilometer van de gasopslag in Langelo? 
Dan kunt u bij een calamiteit mogelijk overlast ervaren. 
De kans hierop is heel klein. In deze flyer leest u wat de 
risico’s zijn en wat u in zo’n geval kunt doen. 

Wat te doen bij 
calamiteiten 
Gasopslag langelo



continue uitstroom van 
gas onder hoge druk.BLOW-OUT

Wat kunt u doen?

Sluit ramen, 
deuren en 
ventilatiesystemen

Een blow-out doet zich zelden spontaan voor, 
er is voldoende tijd om u te waarschuwen. RISICO 

Ga niet naar de 
locatie toe

Warmtestraling Gehoorschade 
indien buitenshuis

 Op de locatie en 
directe omgeving 

 Langelo en 
Steenbergen 

Mogelijke 
effecten

Effectgebied

Geluidshinder

 Meer dan 2 km 
van de locatie 
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U krijgt informatie via radio en televisie (zoals RTV Drenthe), 
berichten van NL-Alert (via de mobiele telefoon) en via de 
gemeentelijke website  www.gemeentenoordenveld.nl

Ga naar binnen en sluit ramen en deuren. Dit vermindert 
het geluid waardoor hier minder last van heeft.

BLOW-OUT

RISICO
Het risico op een blow-out is zeer klein. Een blow-out zal zich zelden spontaan voordoen;, 
er gaan specifieke signalen aan vooraf.  Hierdoor is er voldoende tijd om u te waarschuwen 
en aan te geven wat u moet kunt doen.

Voor uw eigen veiligheid: volg altijd de aanwijzingen van 
de hulpdiensten op. Bijvoorbeeld als u het gebied moet 
verlaten. 
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Warmtestraling Gehoorschade (indien buitenshuis) Geluidshinder

Bij een blow-out ontsnapt een constante gasstroom vanuit een 
ondergronds reservoir onder hoge druk naar de oppervlakte. 
Een blow-out veroorzaakt naast warmtestraling ook veel lawaai. 
Tot 2 km afstand (dorpen Langelo en Steenbergen) kunnen deze 
geluidsniveaus schadelijk zijn, als u zich langer dan 2 uur buitenshuis 
bevindt zonder passende gehoorbescherming. 



STEENBERGEN

LANGELO

N373

STUKKEN

WILTENKAMP

DENNENKAMP

LANGELOSCHE

GASWINNING

HOOFDWEG

SCHEPERSSTUK

explosie van een tank op 
het terrein.BLEVE

Wat kunt u doen?

Sluit ramen, 
deuren en 
ventilatiesystemen

het duurt minimaal 2 uur voor zich een 
explosie voordoet.RISICO 

Ga niet naar de 
locatie toe

Warmtestraling en 
rookontwikkeling Drukeffecten (ruitbreuk)

Op de locatie en tot 675 meter 
daarbuiten Alleen op de locatie

Mogelijke 
effecten

Effectgebied



BLEVE

U krijgt informatie via radio en televisie (zoals RTV Drenthe), 
berichten van NL-Alert (via de mobiele telefoon) en via de 
gemeentelijke website  www.gemeentenoordenveld.nl

Ga naar binnen en sluit ramen en deuren. Dit vermindert 
het geluid waardoor hier minder last van heeft.

Voor uw eigen veiligheid: volg altijd de aanwijzingen van 
de hulpdiensten op. Bijvoorbeeld als u het gebied moet 
verlaten. 

RISICO
De kans op dit scenario is zeer klein.  Het duurt enige tijd (minimaal twee uur) voordat de druk 
in de tank zich heeft opgebouwd, waardoor zich eventueel een explosie zou kunnen voordoen. 

Hierdoor is er voldoende tijd om u te waarschuwen indien u het gebied moet verlaten. Dit geldt 
alleen voor woningen die dicht op de locatie staan. Voor alle overige woningen verderaf geldt 
alleen het sluiten van ramen en deuren, i.v.m. eventuele rookontwikkeling. 

STEENBERGEN

LANGELO

N373

STUKKEN

WILTENKAMP

DENNENKAMP

LANGELOSCHE

GASWINNING

HOOFDWEG

SCHEPERSSTUK

Bij een explosie van een tank kan 
zich warmte-straling, ruitbreuk en 
rookontwikkeling voordoen. 



STEENBERGEN

LANGELO

N373

STUKKEN

WILTENKAMP

DENNENKAMP

LANGELOSCHE

GASWINNING

HOOFDWEG

SCHEPERSSTUK

FAKKELBRAND

Wat kunt u doen?

Sluit ramen, 
deuren en 
ventilatiesystemen

kans op dit scenario is erg klein. Binnen een 
uur is de fakkelbrand meestal weer voorbij.RISICO 

Ga niet naar de 
locatie toe

Warmtestraling Korte geluidsoverlast
Mogelijke 
effecten

Een scheur in een gasleiding.
Het gas stroomt uit de leiding 
en er ontstaat een vlam. 



FAKKELBRAND

U krijgt informatie via radio en televisie (zoals TV Drenthe), 
berichten van NL alert (via de mobiele telefoon) en via de 
gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl.

Ga naar binnen en sluit deuren en ramen. 

Voor uw eigen veiligheid volg altijd de aanwijzingen van 
de hulpdiensten op. 

RISICO
De kans op dit scenario is erg klein. Binnen een uur is de fakkelbrand meestal weer voorbij. 
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Een scheur in de gasleiding, waarbij 
het gas horizontaal uit de leiding 
stroomt en er een vlam ontstaat. 
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Een tank implodeert en scheurt. 
De tank stroomt leeg in de tankput en er 
ontstaat uitdamping en/of een plasbrand. 

LEKKAGE AARDGAS-
CONDENSAAT

Wat kunt u doen?
Sluit ramen en deuren. 
Dit vermindert het 
geluid, waardoor u hier 
minder last van heeft. 

Een plasbrand van aardgascondensaat is 
meestal na 2,5 uur geblust. RISICO 

Ga niet naar de 
locatie toe

Warmtestraling en/of giftige lucht waarvan men suf, duizelig 
of misselijk kan worden

Op de locatie in de directe nabijheid van de lekkage/plasbrand. 
Warmtestraling ook mogelijk op delen van de Westerstukkenweg. 

Mogelijke 
effecten

Effectgebied



LEKKAGE AARDGAS-CONDENSAAT

U krijgt informatie via radio en televisie (zoals TV Drenthe), 
berichten van NL alert (via de mobiele telefoon) en via de 
gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl.

Ga naar binnen en sluit deuren en ramen en zet 
ventilatiesystemen uit. 

Voor uw eigen veiligheid volg altijd de aanwijzingen van de 
hulpdiensten op. 

RISICO
De kans op dit scenario is erg klein. Binnen 2,5 uur is de lekkage van aardgascondensaat 
meestal weer voorbij. 
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Een tank implodeert en scheurt. 
De tank stroomt leeg in de tankput en er 
ontstaat uitdamping en/of een plasbrand. 


