
Eigen veiligheid eerst
Gisteren, vandaag en morgen oefenen hulpver-
leners in Buitenpost. Voor de gelegenheid is
een ingewikkeld ongeluk, compleet met brand
en gaswolk in scène gezet.

Door Paul Achterberg

BUITENPOST - Wat doe je met een
slachtoffer dat gevangen is in
een giftige gaswolk? Onmiddel-
lijk ingrijpen of zorgen dat er
niet ook hulpverleners omko-
men? Met dat dilemma worstel-
den hulpdiensten gisteravond
in Buitenpost, waar ze oefen-
den op het terrein kunststof-
profielenfabrikant Enitor.
Bij het bedrijf werd een ongeluk
nagespeeld, waarbij een vracht-
wagenchauffeur in een wolk
van schadelijk gas bekneld
raakte onder een vloeistoftank.
Daar kwam nog een brand bij,
veroorzaakt door een in de war
geraakte heftruckchauffeuse,
die een loods had geramd.
Brandweer, politie, ambulance
en de bedrijfsbrandweer van
Enitor mochten hun tanden zet-
ten in deze klus. Vijftig hulpver-
leners van de brandweerkorp-

sen uit Dokkum, Ternaard en
Kollum, geholpen door experts
op het gebied van gevaarlijke
stoffen, moesten twee slachtof-
fers redden en een brand blus-
sen.
De oefening was bedoeld om de
samenwerking tussen de hulp-
verleningsdiensten te stroom-
lijnen. ,,Het gaat om het afstem-
men van onderlinge afspraken.
Weten wat je aan elkaar hebt.
De bedrijfsbrandweer is in dit
soort situaties van groot be-
lang. Die weet de weg in het be-
drijf’’, zegt brandweervoorlich-
ter Kees Koopmans.
Als om half acht de brandweer
wordt gealarmeerd ligt het
Daan Bahlmann van de Lotus-
groep uit Dokkum op het asfalt.
Hij speelt de rol van de chauf-
feur, die met een been klem zit
onder een gekantelde tank met

vloeistof. Hij zal daar nog enke-
le uren moeten blijven liggen in
de bedwelmende damp, voor-
dat hij door de brandweer is be-
vrijd. De brandweer kiest voor
een omzichtige aanpak, om niet
zelf slachtoffer te worden.
Verkenners in een gewoon
bluspak verkennen de situatie.
Daarna komen de mannen met
de speciale pakken om de boel
nader te bekijken. Het duurt
lang. Koopmans: ,,Er is tijd no-
dig om de hulpverleners goed
tegen kwalijke dampen te be-
schermen.’’
Aan de andere kant van het be-
drijf zat Lotus-slachtoffer en
heftruckchauffeuse Hillie Dam
eveneens te wachten op red-
ding. Het blussen van de brand
was een taak van de bedrijfs-
brandweer. Waar haar collega
urenlang op het asfalt lag, kreeg
zij ondertussen koffie en een
warme deken.  Vanavond en
morgenavond wordt de oefe-
ning herhaald, telkens met vijf-
tig andere hulpverleners. Bahl-
mann heeft zich voorgenomen
de komende oefeningen dan
toch maar op een deken te gaan
liggen.

Brandweerlieden verkennen de situatie. Lotus-slachtoffer Daan Bahlmann ligt bekneld onder een
tank met gevaarlijke vloeistof. Foto Roelof Stroetinga


