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De unieke foto van zaterdag. Een vliegtuigonderdeel dat op het dak van een rode Ford Focus in
Meerssen belandde. © EPA

Door vliegtuigonderdeel geraakte rode auto
op unieke foto stond te koop voor 14.950 euro
Het is zijn enige Ford Focus, en nu zit er een puntig stuk vliegtuigmetaal in. Het
beeld van de beschadigde rode auto in het Limburgse Meerssen is een unieke foto
geworden. Eigenaar Erik Broekhuizen, van garage Ericars, kreeg van alle kanten
telefoontjes over zijn ‘gewonde auto’. ,,Ze vragen nu of ik naast auto's ook
vliegtuigonderdelen ga verkopen.”
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De aanleiding is een stuk minder grappig dan de reacties. Een vrachtvliegtuig dat zaterdag
vanaf Maastricht Aachen Airport vertrok, kreeg kort na het opstijgen te maken met een
motorbrand.

Tientallen wagens
Gedurende de vlucht verloor de Boeing 747-400 van Longtail Aviation verschillende
onderdelen. De hete metaalachtige brokstukken lieten een spoor van vernieling achter in
het dorp Meerssen. Zo ook bij autobedrijf Ericars, waar tientallen wagens zijn geraakt.
Broekhuizen was niet aan het werk, maar een fotojournalist maakte een treffend beeld van
de schade. Het brokstuk doorboort loodrecht het dak van de Ford Focus, die op zijn site
voor 14.950 euro te koop stond. Niet veel later kreeg de garagehouder van alle kanten
opmerkingen. Zijn auto had het nieuws gehaald, maar de vraag is of hij 'm nog kan
verkopen.
Gesneuvelde ramen
,,De schade gaan we sowieso verhalen”, vertelt Broekhuizen. ,,De verzekering is al gebeld
en die komt morgen langs. Zo'n twintig auto's van mij die buiten stonden zijn geraakt door
dingen die uit de lucht vielen.” De schade varieert van lakschade en sterretjes in voorruiten
tot deukjes en gesneuvelde ramen. Met misschien als dieptepunt de gehavende Ford
Focus.
De provincie Limburg laat weten dat verschillende partijen onderzoek doen naar de
oorzaak van het incident. Een woordvoerder van Longtail Aviation meldde dat de
luchtvaartmaatschappij volledige medewerking verleent. Het vermoeden is dat de
motorbladen bij de start iets hebben aangezogen. Het toestel is uiteindelijk geland in Luik.
Longtail Aviation zegt te weten van de schade aan huizen en voertuigen in Limburg. De
maatschappij houdt daarover contact met de verzekeraar.
Meerssen is geschrokken
Broekhuizen werd zaterdag overladen met berichten, omdat zijn auto veelvuldig rondging
op sociale media. ,,Dus krijg ik berichtjes of ik die rode auto verkoop met schuif- of
kanteldak. En ze vragen of ik nu naast auto's ook vliegtuigonderdelen ga verkopen.” In
Meerssen is ‘de metaalregen’ het gesprek van de dag.
Twee mensen raakten zaterdag gewond. Een oudere vrouw werd door een brokstuk
geraakt en een meisje kreeg brandwonden, omdat ze een heet onderdeel aanraakte. ,,De
schrik zit er hier goed in”, antwoordt Broekhuizen. ,,Je ziet nu wat voor schade die dingen
kunnen aanrichten. Kijk, nu zijn er auto's geraakt. Godzijdank is er eigenlijk niet veel aan
de hand, al zijn de foto's beklemmend. Maar ik moet er niet aan denken dat een van mijn
personeelsleden zou zijn geraakt.”

