JANUARISTORM Brandweer is de hele dag in touw

Druk met ruim 250 meldingen

Een vallende beuk nam gisteren het
zwaar beveiligde hekwerk mee, dat om
kasteel Drakensteijn van prinses
Beatrix in Lage Vuursche staat. Het hek
is gisteren meteen hersteld.
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VRU-woordvoerder Sjaak Haasnoot:
Vooral stormschade aan bomen.
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Niet iedereen kon op de Gele Brug op
de fiets blijven zitten.
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Genoeg wind om te vliegeren in het
Willem-Alexanderpark in Leidsche Rijn.
FOTO MARNIX SCHMIDT

UTRECHT
De brandweer had het gisteren
druk met de storm. De
Veiligheidsregio Utrecht, waaronder
de brandweer valt, handelde ruim
250 meldingen af. Van losliggende
dakpannen tot omgevallen bomen
en een gekantelde vrachtauto.
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Hoe intensief was het?

Vroeg op de dag kantelde op de A2
een vrachtwagencombinatie. Op de
rijbaan kwam diesel terecht, waardoor
de weg lang dicht bleef.

Woordvoerder Sjaak Haasnoot van
de VRU: ,,In de nacht kregen we de
eerste kleine meldingen binnen. Als
eerste een overgelopen riool,
daarna van daken gewaaide
zonnepanelen en dakpannen en
natuurlijk omgewaaide bomen en
afgewaaide takken. Daar zijn we tot
laat mee bezig geweest. Dit soort
meldingen zijn typerend voor een
stormdag."
Hoe hebben jullie je voorbereid?
,,We hebben geen extra mankracht
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ingezet, behalve in de meldkamer.
Daar hadden we de procedure
'grote drukte', wat betekent dat we
extra personeel hebben ingezet om
alle telefonische meldingen af te
kunnen handelen. In de regio
hebben we 67 kazernes, waarvan
sommige het heel druk hebben
gehad en andere wat minder. Als er
op een plek iets echt groots aan de
hand is, komt het personeel van de
buren helpen."
Hoe druk was het in verhouding tot
oud en nieuw?
,,Ongeveer vergelijkbaar. De aard
van de meldingen verschilt
natuurlijk wel. Met oud en nieuw
hebben we veel te maken met
buitenbranden, waarbij we
adviseren om de kleine brandjes
zelf te blussen. We hebben ook
opgeroepen om waar mogelijk zelf
actie te ondernemen en alleen bij
spoedeisende meldingen 1-1-2 te
bellen."
Hebben mensen zich daar aan
gehouden?
,,We hebben wel wat meldingen
gehad over losliggende dakpannen.
Dan vraagt onze piketdienst of
diegene op vier hoog midden in
Utrecht of in bijvoorbeeld een
bosrijk gebied woont. Als er geen
direct gevaar is, leggen we uit dat
een hovenier of de gemeente het
ook kan afhandelen."
Wat was de gekste melding?
,,Er was niet iets heel geks, er was
wel een aantal wat grotere en
opvallende incidenten, zoals de
instorting van een muur van een
huis in Amersfoort."
En welke melding is het vaakst
voorgekomen?
,,Stormschade aan bomen komt het
meest voor op dit soort dagen. Het
gaat dan vaak om omgewaaide
bomen, afwaaiende takken en
loshangende takken."
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