
Wie snapt wat hier 
staat, mag het 
zeggen. 

 c P5

Het ‘Idiootste 
bord’ van 
Wageningen

Jongerencentrum 
Oude Bijenhuis 
wordt opgeknapt.

 c P3

Nieuwe look, 
dan ook een 
nieuwe naam

Café HP is wél in de ban van Oranje

Het Europees Kampioenschap 
voetbal is begonnen, maar wie 
door de Vallei rijdt merkt daar 
niet heel veel van. Hier en daar 
is een huis of (een deel van) 
een straat oranje gekleurd of 
met vlaggen versierd, maar het 
is nog behelpen. Café HP in het 
centrum van Rhenen is een van 
de uitzonderingen. Eigenaar 

Ronald van Noort heeft oranje 
slingers, Nederlandse vlaggen 
en voetballen in allerlei forma-
ten opgehangen aan de gevel 
van het café. De bezoekers 
voelen direct dat er een belang-
rijk kampioenschap gaande is. 
En dat wordt natuurlijk alleen 
maar meer als Nederland zich 
ook met de strijd om de titel 

gaat bemoeien. Zondag speelt 
Oranje de eerste wedstrijd, te-
gen Oekraïne. De fans zullen 
dan zeker ook naar HP komen.
In Wageningen is het dan onge-
twijfeld druk in de Juliana-
straat. Die heeft ook al een 
oranje tint gekregen. Wellicht 
dat het elders ook gaat leven 
als Nederland goed presteert.

FOTO ELLY  MOLENAARRHENEN

 c Rookmelders in huurhuizen

Veiligheid 
woningen 
onderzocht

Erika van Gils 
Saskia Wassenaar
Wageningen

De acties komen mede voort uit de 
brand die 18 juni vorig jaar uitbrak 
in een appartementencomplex van 
de Woningstichting aan de Riems-
dijkstraat in Wageningen. 

Op de galerij van de derde verdie-
ping woedde een korte, hevige 
brand met enorme rookontwikke-
ling. Een aantal bewoners zat als 
ratten in de val en moest door de 
brandweer met hoogwerkers van 
een balkon gehaald. Eén bewoner 
werd een nacht in het ziekenhuis 
opgenomen. ,,Voorkomen dat het 
nog een keer gebeurt, kun je mis-
schien nooit. Maar je kunt wel zor-
gen dat de situatie veiliger wordt. 
Dat gaan we nu doen’’,  zegt be-
stuurder Annelies Barnard van de 
Woningstichting. ,,We hebben sa-
menwerking gezocht met de 
brandweer en gaan samen kijken 
hoe we onze hele voorraad wonin-
gen kunnen controleren.’’

De Woningstichting liet na de 
brand een extern bureau onderzoek 
doen naar de brandveiligheid van 

het complex. De resultaten van het 
onderzoek zijn aan de brandweer 
voorgelegd, maar Barnard wil ze 
verder niet naar buiten brengen. De 
adviezen die erin staan, zijn uitge-
voerd, zegt ze. ,,Die zijn vooral ge-
richt op het vergroten van de brand-
werendheid in en tussen de wonin-
gen. En in meterkasten, het trap-
pengat, de fietsenstalling.’’

Geen brandblussers
Een belangrijke verbetering is dat 
de hallen en galerijen leeg worden 
gehouden. Daarop wordt ook ge-
controleerd. Oorzaak van de brand 
was dat spullen op de galerij vlam 
vatten. Brandende fietsbanden 
zorgden voor de dikke, zwarte rook. 
Er zijn maatregelen die de brand-
veiligheid kunnen vergroten, maar 
niet verplicht zijn en die de Wo-
ningstichting niet uitvoert. Zo wor-
den uit vrees voor misbruik geen 
brandblussers opgehangen. En er 
komt geen brandtrap aan de achter-
kant. Hier kunnen niet alle bewo-
ners weg via een balkon of een raam 
dat open kan. Op de vraag waarom 
deze maatregel niet wordt geno-
men, heeft Barnard geen duidelijk 
antwoord:  ,,Het is een balans. We 
staan altijd open om met bewoners 
het gesprek aan te gaan over wat we 
nog meer zouden kunnen doen.’’

De brandweer Gelderland-Mid-
den heeft sinds de brand geen be-
zoek gebracht aan de flat, zegt een 
woordvoerder. ,,De brandweer 
komt alleen in woongebouwen op 
verzoek van de eigenaar of wo-
ningstichting. Wij zijn niet bena-
derd om te checken of de brandvei-
ligheid is verbeterd.’’

Wel is volgens de brandweer het 
contact met de Woningstichting 
sinds de brand ‘geïntensiveerd’ en 
wordt samengewerkt in project Sa-
men Brandveilig. Dat doet de 
brandweer met meer woningcor-
poraties, waaronder Woonstede in 
Ede.

De Woningstichting in 
Wageningen gaat dit jaar in al 
haar 5200 woningen 
rookmelders plaatsen. De 
organisatie gaat ook samen 
met de brandweer kijken of de 
brandveiligheid van de 
woningen beter kan. 

l 
Voorkomen kun je 
misschien niet, maar 
je kunt de situatie wel 
veiliger maken
 – Annelies Barnard, bestuurder
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Legale praktijken
die bijna in een
politiebusje eindigen

Opwinding en commotie op 
de grens van Dragonder- 
en Veenendaal-Oost. Daar 

wordt namelijk volle bak graffiti 
gespoten. In een fietstunnel. Le-
gaal. Sterker nog, niet alleen legaal, 
maar ook nog eens in opdracht van 
de gemeente. 

Hoewel diezelfde gemeente wel 
even aan de politie was vergeten 
door te geven dat de artiesten ook 
’s nachts aan het werk zouden 
gaan – om met een beamer strak 
lijnen te kunnen projecteren – 
waardoor de zogeheten ‘Straatka-
pers’ alsnog bijna als vandalen in 
een busje werden weggevoerd.

Maar vandalen zijn het aller-
minst. Dit zijn mensen bij wie de 
spuitbus hun fulltime baan is. En 
daar waar met graffiti vaak wordt 
gedacht aan lelijke tags en illegale 
praktijken, zou je wat hier gebeurt 
beter kunst kunnen noemen. 
Street art.

l
Saaie en of lelijke 
plekken worden 
ineens prachtige 
kunstwerken

In Ede hebben ze al langer in de 
gaten dat je met street art meer 
kunt doen dan elektriciteitskastjes 
onderkalken. Van torenhoge silo’s 
tot verschillende tunnels en ener-
giehuisjes in het thema van de 
Veluwe. 

 en objecten waar normaal ge-
sproken iedereen aan voorbijgaat, 
worden ineens prachtige kunst-
werken. Die ook nog eens gratis en 
toegankelijk zijn voor iedereen!

‘Graffiti voegt iets toe aan de 
plek waar je woont, werkt en naar 
school gaat’, zo staat op de site van 
Straatkapers te lezen. Dat dit niet 
gelogen is, blijkt ook uit de reactie 
van artiest Caspar Cruse. 

Sinds hij de eerste lijnen op de 
muur heeft gezet wordt hij over-
stelpt met enthousiaste reacties 
van buurtbewoners en overladen 
met kopjes koffie, fruit en koeken.

Ook de politie is inmiddels op 
de hoogte van de legale ‘open-
luchtkunstenaars’. En mochten ze 
de mannen alsnog per ongeluk in 
een busje stoppen; gooi ze er dan 
in ieder geval uit bij het eerstvol-
gende witte tunneltje. Ik heb zo’n 
voorgevoel dat ze daar wel wat 
moois van kunnen maken.

Cel- en werkstraf 
voor Veenendaler die 
zijn vrouw ontvoerde
Vrijheidsberoving, mishandeling, 
bedreiging en een vernielde 
voordeur. Die ‘activiteiten’ lever-
den een 47-jarige Veenendaler 
180 dagen celstraf, waarvan 75 
dagen voorwaardelijk. Hij kreeg 
deze week van de Utrechtse 
rechter ook nog een werkstraf 
van tachtig uur.

Hans Popma
Veenendaal

De Veenendaler stond voor de 
rechtbank omdat hij  zich onder 
meer schuldig heeft gemaakt 
aan  vrijheidsberoving en mishan-
deling van zijn echtgenote, het be-
dreigen van zijn zus en het vernie-
len van haar voordeur.

De vrouw stapte vorig jaar febru-
ari bij haar man in de auto om te 
praten, maar in plaats daarvan reed 
hij tegen haar wil met haar in de 
wagen naar de woning van zijn zus 
in Almere. Tijdens de autorit zou 
hij zijn vrouw meerdere keer tegen 

de zijkant van haar gezicht hebben 
geslagen.Omdat zijn zus middenin 
de nacht de deur niet open wilde 
doen, schopte hij tegen de voordeur 
en dreigde hij haar dood te schieten.

Daarnaast achtte de rechtbank de 
Veenendaler schuldig aan het mis-
handelen van een medebewoner 
van zijn appartementencomplex in 
de lift, het beledigen van twee 
agenten en het negeren van een 
toegangsverbod tot een café. De 
man werd wel vrijgesproken van de 
verdenking dat hij een medewerk-
ster van het café in het gezicht had 
gespuugd.

Omdat de Veenendaler inmid-
dels begeleiding en behandeling 
krijgt, beperkte de rechtbank het 
deel van de celstraf dat hij echt 
moet zitten tot de tijd die de man in 
voorarrest heeft gezeten.

De reclassering acht het wense-
lijk dat de man contact kan hebben 
met zijn vrouw en kinderen, maar 
vindt het nog te vroeg voor een te-
rugkeer naar de echtelijke woning.

Erika van Gils
Saskia Wassenaar
Wageningen

H
et is even na zeven 
uur ’s avonds, op 
donderdag 18 juni 
2020, als het brand-
alarm klinkt in een 

appartementencomplex aan de 
Riemsdijkstraat. ,,Het geluid ging 
lang door, maar leek ver weg, dus 
ik maakte me geen zorgen”, zegt 
Freddie Unlandt. De bewoner van 
een appartement op de vierde en 
hoogste etage, zit binnen luttele 
seconden als een rat in de val.

Zwarte rook trekt razendsnel 
door de gangen en het trappen-
huis. ,,Toen ik mijn balkon op 
liep, kwam ook daar de rook over 
de rand omhoog”, vertelt Un-
landt. Toch voelt hij zich niet on-
veilig. ,,Ik zag beneden van alles 
gebeuren. Er waren  hulpdien-
sten, ik wist dat ze eraan kwa-
men.” Unlandt wordt - net als ne-
gentien medebewoners - door de 
brandweer met een hoogwerker 
in veiligheid gebracht.

Bewoners op de derde etage, 
waar de brand ontstond, kenden 
hachelijker momenten. Eén be-
woonster moest een nacht in het 
ziekenhuis doorbrengen. Aan de 
beademing.

Lik verf
Een jaar na de brand doet niks 
meer herinneren aan deze bange 
momenten. De geblakerde wan-
den hebben een nieuwe lik verf 
gekregen, door de brandweer in-
getrapte voordeuren zijn vervan-
gen en gangen en galerijen liggen 
er brandschoon bij.

Bewoners geven aan zich weer 
veilig te voelen in de flat. Unlandt 
kent twee bewoners die uit angst 

voor een nieuwe brand hun heil 
elders zochten.  ,,Verder is de 
doorloop niet groter dan voor de 
brand.”

Brandende fietsbanden zorg-
den bij de brand voor de enorme 
rookontwikkeling, waardoor be-
woners op hun vlucht geen hand 
voor ogen zagen.

Toch stonden gangen en gale-
rijen in het complex in de eerste 
maanden na de brand nog vol 
met spullen als kasten, fietsen, 
planten en barbecues. ,,Maar iets 
op de gang zetten, hoef je nu niet 
meer te proberen”, zegt Unlandt. 
,,De Woningstichting is veel 
strenger en controleert regelma-
tig.”

Het centrale trappenhuis zou 
bij de brand hebben gewerkt als 
een soort schoorsteen, waardoor 
de rook in korte tijd door het hele 
complex trok.  ,,De opening aan 
de bovenzijde heeft de Wo-
ningstichting nu dicht laten ma-
ken”, wijst Unlandt aan. Ook de 
open fietsenstalling op de begane 
grond kreeg een dichte wand.

Nog steeds wordt er in het 
complex gewerkt om de brand-
veiligheid te verbeteren. Dat ziet 
ook Mike Schuurman, bewoner 
van een appartement op de 
tweede etage.

Hij was thuis toen de brand 
woedde. ,,Het rook een beetje 
naar verbrande kip, maar verder 
had ik niks in de gaten. Tot er een 
man op mijn deur kwam bonzen 
en riep dat ik weg moest.”

Het bluswater liet sporen ach-
ter in zijn appartement. ,,In de 
badkamer heb ik schimmel en op 
het plafond zitten nog rookvlek-
ken. Vorige maand zou er iemand 
komen, maar ze zijn nog steeds 
niet geweest.” Wel is de lucht-
ventilatie in Schuurmans woning 

vervangen. Bang voor een herha-
ling is deze bewoner niet. ,,Ik 
spring zo vanaf mijn balkon in 
een boom, dus kom altijd weg.” 
Dat geldt niet voor bewoners aan 
de achterste poot van de flat.

Vluchtweg
Een bewoner laat zien dat hij ner-
gens naartoe kan als een brand de 
enige vluchtweg via de gang 
blokkeert. Hij wil niet met zijn 
naam in de krant, want wil graag 
doorstromen naar iets groters en 

SPECIALEEN JAAR NA DE BRAND

Veel is verbeterd     in de fl at, maar nog niet alles
Een jaar geleden was er een grote brand in 
een fl at aan de Riemsdijkstraat in Wageningen. 
Een terugblik met bewoners. ,,Het rook een 
beetje naar verbrande kip.'’

e Freddie Unlandt op zijn bal-
kon op de vierde etage.
FOTO'S HERMAN STÖVER

RENSWOUDE/VEENENDAAL

Liendense (22) de gevangenis in voor 
drugsbezit en diefstallen in de Vallei
 Een 22-jarige vrouw uit Lien-
den moet de cel in voor het 
bezit van harddrugs, het stelen 
van een gasslang uit een 
schuur en twee winkeldiefstal-
len. De politierechter legde de 
vrouw gisteren vier maanden 
gevangenisstraf op, waarvan 
drie voorwaardelijk.

De politie controleerde vorig jaar 
op 22 oktober in Veenendaal de 
auto van de vrouw. Getuigen had-
den daarvóór een melding gedaan 
over een verdachte situatie aan de 
Kooiweg in Renswoude. Ze had-
den een man en een vrouw uit een 

schuur zien komen en zien wegrij-
den. Hun auto had dezelfde kleur 
en hetzelfde merk als het voertuig 
van de Liendense. Ook kwam een 
deel van het kenteken overeen. In 
de wagen vonden de agenten niet 
alleen een gasslang uit de schuur, 
maar ook ruim 40 gram MDMA en 
ruim 90 gram amfetamine. 

Volgens de vrouw had ze haar 
auto eerder die dag uitgeleend aan 
vrienden. Ze ontkende ook dat ze 
op twee achtereenvolgende dagen 
in november gereedschap had ge-
stolen bij de Gamma in Veenen-
daal. Ze was op 21 november in de 
winkel aangehouden met spullen 

in haar rugtas, maar volgens de 
vrouw wilde ze gewoon bij de 
kassa afrekenen.

De politierechter vond op basis 
van camerabeelden ook bewezen 
dat de vrouw een dag eerder al een 
boorhamer, accu en acculader bij 
dezelfde Gamma had gestolen.

Haar advocaat had de rechter ge-
vraagd om haar cliënte vrij te spre-
ken. Ze benadrukte dat een 
Veenen daler bij de politie had ver-
klaard dat hij en een vriend de auto 
van de vrouw een uur voor de dief-
stal hadden geleend. Volgens de 
rechter sloot dat echter de betrok-
kenheid van de vrouw niet uit. 
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 e Bijschrift.

De Wageningse flatbrand 

Donderdagavond 
18 juni 2020 ont-
stond brand op een 
inpandige galerij 
van de derde etage 
van een flat aan de 
Riemsdijkstraat in 
Wageningen.

a Het trappenhuis 
en gangen stonden 
vol rook wat vluch-
ten bemoeilijkte.
a twintig bewoners 

werden door de 
brandweer met een 
hoogwerker van een 
balkon gehaald.
a eén bewoner 
moest naar het zie-
kenhuis.
a 33 bewoners kon-
den die nacht niet 
thuis slapen.
a 23 appartementen 
werden de volgende 
dag vrijgegeven, zes 
woningen bleven 

wekenlang onbe-
woonbaar.
a Onderzoek door 
experts sloot brand-
stichting uit.
a Verhuurder de 
Woningstichting be-
vestigde dat rommel 
op de gang in brand 
is gevlogen.
a de flat uit 1979 
wordt vooral be-
woond door jonge-
ren.

Veel is verbeterd     in de flat, maar nog niet alles

is daarvoor afhankelijk van de Wo-
ningstichting. 

Niet alle appartementen hebben 
een balkon en sommige niet eens 
een raam naar de straatkant dat 
open kan. ,,Ik moet dit raam in-
gooien en er doorheen springen 
als er iets aan de hand is’’, wijst de 
bewoner naar het raam in de 
woonkamer. ,,Dat zal vast goedko-
men, maar klopt natuurlijk van 
geen kanten.’’

 e Het appartementencomplex bestaat uit twee flats aan weerszij-
den van de Riemsdijkstraat, die door loopbruggen met elkaar zijn 
verbonden. 

 e De galerijgang op de derde verdieping waar vorig jaar brand ont-
stond doordat spullen vlam vatten.

Bekijk een video over 
dit onderwerp op  

dg.nl/flatbrand

WAGENINGEN

‘Idiootste’ verkeersbord 
van Wageningen is weg
Oud-burgemeester Geert van 
Rumund noemde het bij zijn af-
scheid ‘het meest idiote ver-
keersbord’ van Wageningen. 
Amper tien dagen later is het 
bord vervangen. Is er een ver-
band?

Van Rumund was het bord tegen-
gekomen op de kruising van de 
Van Uvenweg, Pomona en de Juli-
anastraat. Het hing daar om uit te 
leggen hoe de voorrang zou wer-
ken op die plek. 

De oud-burgemeester zag van 
alles in het bord, maar wat het pre-
cies voorstelde kon hij zijn gehoor 

niet vertellen. Hij pleitte niet voor 
verwijdering van het bord, maar 
tussen de regels door hoorde je dat 
hij het niet erg zou vinden. Zijn 
wens is inmiddels verhoord.

Dat kwam volgens een woord-
voerder van de gemeente niet 
door de speech van Van Rumund: 
,,Er hadden zich al meer mensen 
gemeld met op- en aanmerkingen 
over het bord. Daarom is besloten 
om het te vervangen.” 

Er staat nu gewoon een driehoe-
kig verkeersbord dat waarschuwt 
voor een gevaarlijke kruising. Wel 
zo simpel.
 – Arnold Winkel
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