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Marlene 
Bakker:
Elkenain het 
zien raif, 
elkenain het 
zien tied.

4

10
Achter elk wonderlijk festivaldorp gaat nóg een wereld schuil, waarin hard wordt 
gewerkt om de veiligheid van het festival te waarborgen. 

De zomer staat voor de deur. Hoe 
fijn is dat! Een enkeling heeft het er al 
op zitten of gaat er in het najaar op 
uit, maar voor een groot deel van onze 
medewerkers breekt over een aantal 
weken de vakantieperiode aan. Een 
hopelijk zorgeloze tijd waarin we mogen 
genieten van gezin en familie, vrienden, 
mooie streken, ver en dichtbij, lekker 
eten, evenementen op het gebied van 
sport, cultuur en muziek. Het is een 
tijd van onverwachte vergezichten en 
inzichten en wellicht ook van reflectie 
op het afgelopen voorjaar waarin de 
reorganisatie van Veiligheidsregio 
Groningen werd afgerond.

De zomer is ook een periode waarin 
we geconfronteerd worden met de risico’s 
van onze tijd. Denk nog maar eens aan de 
zomer van 2018. De provincie Groningen 
kampte met langdurige droogte als 
gevolg van de klimaatverandering. 
Collega’s prepareren zich ook nu 
weer op het bestrijden van berm- en 
natuurbranden. 

In deze zomerse editie van GRIP_ 
maken jullie kennis met zangeres Marlene 
Bakker. Vorig jaar bracht ze haar door 
pers en publiek geprezen debuutalbum 
Raif uit, waarmee ze dit voorjaar de 
Dagblad van het Noorden Streektaalprijs 
won. Marlene speelde inmiddels zo’n 
beetje elk podium in Groningen plat: 
van een intiem concert bovenin de 
Martinitoren tot het festival in Hongerige 
Wolf. En volgende maand speelt ze op 
Noorderzon. Marlene vertelt onder meer 
over de impact van de aardbevingen als 
gevolg van de gaswinning. 

Voorwoord19
Burgemeester Peter den 
Oudsten: vertrouwen 
in veiligheid.

Je leest hier ook over die 
festivals, uiteraard ook over de rol 
van Veiligheidsregio Groningen. Op 
Noorderzon kom je wellicht onze 
collega Sidney Ruiter tegen. Ook zijn 
indrukwekkende verhaal staat in deze 
GRIP_. Peter den Oudsten neemt 
binnenkort afscheid als burgemeester 
van Groningen en daarmee als voorzitter 
van Veiligheidsregio Groningen. Hij 
vertelt over zijn kijk op ons werk en ook 
hoe het komt dat Sidney voor zijn studie 
veiligheidskunde bij onze organisatie 
terechtkwam. Verder vroegen we Edwin 
Knol hoe het komt dat hij ondanks twee 
branden Knol’s Koek op dezelfde locatie 
durft voort te zetten.

Stuk voor stuk verhalen die passen 
bij ons streven naar vooruitgang, naar 
verandering en (het nemen van) risico’s. 
Want daar zijn wij van. Per 1 juli staat er 
een nieuwe Veiligheidsregio Groningen 
die de inwoners van deze prachtige 
provincie helpt om te gaan met de risico’s 
van alledag. Ook bij iets onschuldigs als 
het aansteken van de barbecue. Hoe 
je dat doet, lees je in deze GRIP_. We 
wensen jullie veel leesplezier en bovenal 
een geweldige zomer!

De redactie

ps. Zet alvast in je agenda: Op vrijdag  
11 oktober vieren we het grote VRG-feest 
in Hanze Plaza in Groningen. Meer 
informatie volgt binnenkort!

Actueel8
"Mensen moeten hun hele leven met 
brandwonden dealen." Voorkomen is 
beter dan genezen: tien tips voor een 
veilige barbecue!

Portret22

In Zuidbroek wordt momenteel volop 
door de Groningse brandweerploegen 
geoefend met nieuwe hefkussens. 

Reportage
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12
De blusploeg van Wehe-Den Hoorn in de schijnwerpers.
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Colofon

Onmisbaar14
In het atelier van Werkplein Fivelingo in 
Appingedam draaien de naaimachines 
op volle toeren om kapotte brandweer-
pakken te herstellen. 

16
Sidney werd door een groepje onbekenden 
zomaar neergeschoten. "Ik voelde me het 
veiligst, maar nu ben ik zelf een voorbeeld 
van dat het mis kan gaan."

Portret

Edwin Knol zag zijn geliefde zaak Knol's 
Koek binnen acht jaar twee keer in 
vlammen opgaan.
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Zodra ze inzet, neemt 
ze je mee. Weg van de 
drukte, weg van de 
stress van alledag, 
weg uit je hoofd. En 
voordat je het weet, 
zweef je ergens door ‘t 
Grunneger Laand. 
Langs eeuwenoude 
bossen, meanderende 
meren, uitgestrekte 
heidevelden en 
moerassen waar 
widde wieven over 
dansen. Terug naar 
daar waar je vandaan 
komt. Terug naar huis. 
Dat is wat de muziek 
van Marlene Bakker 
doet. De Groningse 
zangeres vertelt in borg 
Nienoord over háár raif 
- gereedschap - en reis 
door de tied.

MARLENE
BAKKER

GRIP_COVERSTORY

ELKENAIN
HET ZIEN RAIF, 
ELKENAIN 
HET ZIEN TIED

In GRIP_ geven we graag een gezicht 
aan Groningers die op hun manier met 
risico’s en veiligheid bezig zijn. Deze keer 
spreken we met zangeres Marlene Bakker 
die met haar nummers in de Groningse 
streektaal een unieke plek in de muziek-
industrie inneemt. 
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Warm namiddaglicht valt als een 
waaier door de hoge ramen, danst rond 
de gouden kroonluchter en omarmt haar 
gezicht. Een schilderij, dat is het - alsof 
Rembrandt met zijn penselen en palet 
heeft besloten langs te wippen. Er had 
niemand beter op dat doek gepast dan 
Marlene. De Groningse zangeres maakt 
niet alleen kunst, maar ís kunst. Ze ademt 
kunst. Niet zo gek misschien ook, want ze 
is ervoor in de wieg gelegd. Sterker nog, 
de wieg waarin ze lag, heeft ongetwijfeld 
een hoog ‘kunstkaliber’ gehad. "Mijn 
vader restaureert antieke meubels en mijn 
moeder runt een antiekwinkel", vertelt 
Marlene. "Als we vroeger op vakantie 
gingen, stond er steevast een bezoekje 
aan het museum op de planning. Dat 
ambachtelijke, die hang naar kunst - het 
hóórt bij ons. Bij mij." 

Leuk zo’n museum, heus. Maar de 
ritjes ernaartoe waren misschien nog 
wel veel mooier. "Dan ging het volume 
van de radio een paar tandjes hoger en 
zingen maar", lacht Marlene. "Zo dicht 
mogelijk bij het autoraam, zodat mijn 
stem weerkaatste. Dat was mijn eerste 
microfoon." En het was ook de eerste keer 
dat Marlene zich bewust werd van haar 
eigen stem, haar eigen muziek. Een nieuwe 
zangeres bleek geboren. 

Marlene groeide op in een oude, 
Saksische boerderij in Smeerling, bij 
Onstwedde. "Zo’n pand van de plaatjes, 
weet je wel. Met lemen wanden en houten 
balken. Echt te gek." In een deel van de 
vroegere schuur werd haar slaapkamer 
gemaakt, met in de hoek een oude piano. 
"Daar kon ik zoveel en zo luid muziek 
maken als ik wilde." Noten lezen kon ze 
niet. Alles op het gevoel. Later, op de 
theaterschool in Stadskanaal, kreeg ze 
dansles, theaterles en ook zangles van 
zo'n chique operazangerees met van 
dat opgestoken grijze haar", vertelt 
ze. "Zij leerde me niet alleen de goede 
zangtechnieken, maar ze stoomde me ook 
klaar voor de muziekindustrie." Want dat 
Marlene’s toekomst daar lag, dat wist ze 
al sinds ze de zanghoofdrol in de musical 
Cats kreeg. "Ik stond in theater Geert Teis 
op het podium en ik voelde aan alles: dit is 
het. Dit is mijn plek." 

Op zoek naar huis

Een vervolgopleiding aan de 
Rockacademie in Tilburg leek dan ook een 
logische stap. "Maar ik had van tevoren 
nooit kunnen vermoeden hoe zwaar ik 

het daar zou krijgen." Ze was net achttien toen ze de boerderij 
in Smeerling achterliet voor het Brabantse Tilburg, "en man o 
man, wat had ik een heimwee." Ze miste het land, de mensen, het 
landschap, de taal, haar vrienden en familie; voelde zich eenzaam 
en verloren. "Terwijl ik daar in het Zuiden zat, ging ik heel erg op 
zoek naar Groningen", vertelt Marlene. "Als mijn vader vroeger Ede 
Staal opzette, dan vluchtte ik het huis uit voor ‘die ouderwetse 
meuk’. Maar toen ik daar op mijn kamertje zat, kon ik het voor het 
eerst écht horen. Begrijpen vooral." Zou zij dat niet kunnen? Zou 
zij niet in het Gronings kunnen zingen? Zouden mensen dat pikken 
van zo’n meisje dat eigenlijk helemaal niet Gronings is opgevoed? 

"Een ode aan mijn roots"

Lange tijd durfde ze niet: "te bang, te onzeker, nog niet 
klaar voor ‘t grote publiek." Maar na lang zoeken, vond ze zichzelf 
tóch in de Groninger taal. Een risico? "Tja, misschien wel", 
vertelt Marlene. "Maar het maakt me ook uniek. Anders dan 
de rest." Plots openden zich heel veel deuren: stond Marlene de 
ene week in het theater, de andere week werd ze uitgenodigd 
op een festival. "En vergeet niet dat steeds minder mensen hun 
streektaal spreken", vertelt ze. "Terwijl het zo mooi is. Ik zeg wel 
eens dat je in het Gronings niet kunt liegen. Het is zo'n eerlijke, 
pure taal. Zo poëtisch en rond. Met maar een paar woorden vertel 
je een heel verhaal. Dit is mijn kans om het Gronings in stand te 
houden." Toch, spannend blijft het ook. "Een streektaal is zo iets 
persoonlijks, het ligt mensen zo nauw aan het hart - dan hoor ik: 
"Maar jouw Gronings is niet zoals ik Gronings spreek". Tja, da’s 
niet altijd makkelijk."

Dat zette Marlene aan het denken. "Ik voelde de behoefte 
om mensen uit te leggen waarom ik dit doe, waar ik vandaan kom 
en wie ik ben. Ik wilde mensen laten zien wat mijn talent, mijn 
gereedschap, mijn raif is en waarom. Samen met Bernard Gepken, 
muziekproducent en gitarist in de band van Daniël Lohues, schreef 
ze het album Raif. Een album dat precies zo is geworden als ze 
wilde. "Geen concessies, alleen het beste van het beste, zonder 
commerciële beslissingen, zo besloten we van tevoren." Weer zo’n 
risico? "Misschien wel. Maar ik wist dat ik in ieder geval nooit zou 
kunnen zeggen: had ik ‘t maar anders gedaan." Dat hoefde ook 
niet, want het album werd een groot succes. Volgens NPO radio 
1-maker Frits Spits misschien wel het allerbeste album van 2018. 
"Man, ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat hoorde. Zo tof!" De 
eerste single werd Waarkhanden, een ode aan Marlene's roots. 
Een nummer dat, net zoals alle nummers op het album, de liefde 
voor het Groninger land weerspiegelt. De verbondenheid met 
thuis, met de bossen waar Marlene vroeger verstoppertje speelde, 
de eeuwenoude boerderij waar ze droomde over zangeres worden, 
de sloten waar ze naar kikkers luisterde. "Als mijn ouders ooit 
verhuizen, dan weet ik zeker dat ik een potje zou janken. Dat huis 
is zo’n belangrijke spil in ons leven."

Een nachtmerrie, echt

En toch, er zíjn Groningers die noodgedwongen hun 
woonplek moeten verlaten. Die, door het aardbevingsgevaar, op 

"IK STOND OP DAT 
PODIUM EN IK VOELDE 

AAN ALLES: DIT IS HET"
zoek moeten naar een nieuw thuis. "Een nachtmerrie, echt", zegt 
Marlene hoofdschuddend. "Je rukt die mensen het hart uit hun 
lijf als je ze uit hun huis haalt. Die plekken zijn niet inwisselbaar. 
Het zijn huizen waar ze zijn grootgebracht. Waar hun ouders en 
grootouders al woonden. Waar ze willen sterven", vertelt Marlene. 
"Weet je wat ‘t is? Groningers zijn ook easy-victims. Je hoort ze 
niet, ze klagen nooit, want: kop d’r veur en doorgaan." 

Laatst nog trad ze op in een prachtig oud Gronings kerkje. 
Dwars over de muur liep een enorme scheur van centimeters 
breed. "Man, wat gaat me dat aan ‘t hart." Ze kon dan ook alleen 
maar heel hard ‘ja’ roepen toen ze werd gevraagd het gedicht Loat 
Grunnen nait zakken - een nummer over de aardbevingen - in te 
zingen. "Maar ach, wat hebben we uiteindelijk aan boosheid", zegt 
ze. "Ik ben geen protestzangeres, allesbehalve. Ik hoop gewoon 
dat ik mijn luisteraars hoop en warmte kan bieden. Troost vooral. 
Zoals Ede Staal mij troost bood toen ik in Tilburg woonde.

Dromen over meer

Of ze haar roots achter zou laten voor een avontuur in het 
buitenland? "Voor een jaartje misschien", geeft ze toe. "Maar ik 
kom altijd weer thuis." Nu in de reuring van stad Groningen, maar 
als ‘t aan haar ligt misschien ooit in een oud boerderijtje, ergens 

Wil je Marlene Bakker live zien optreden? Dat kan! Neem snel 
een kijkje op haar website www.marlenebakker.nl voor data en 
informatie. 

"IN HET 
GRONINGS 
KUN JE NIET 
LIEGEN"

op het Groninger platteland. "Met fruitbomen in de voortuin, 
een varken, moestuintje en een hond." Of haar man - een echte 
stadjer - dat ook wil, is de vraag. "Maar soms, als we bij mijn 
ouders zijn, fluister ik wel eens: "‘psst, wil je dit ook niet?"’ Dan 
begint het wel eens te kriebelen, hoor", lacht ze. Ach, eerst de 
focus op muziek. Daarmee heeft Marlene het voorlopig druk 
genoeg. 

Afgelopen jaar tourde ze met Daniël Lohues door 
Nederland en kon ze de langverwachte droom om ooit in de 
stadsschouwburg te spelen van haar lijstje strepen. In het voorjaar 
van 2020 staat een prachtige theatertour op de planning en kan 
ze niet wachten om de studio weer in te duiken voor de opnames 
van haar tweede album. "Langzaam verspreidt mijn muziek zich 
als een olievlek over Nederland. Wie weet ga ik de grenzen over." 
Marlene’s grote droom, die zomaar eens werkelijkheid zou kunnen 
worden. Ondertussen dromen alle luisteraars ook nog even verder. 
Op Marlene's tonen, dwars door het Grunneger laandskap, terug 
naar huis. Als je dát kunt, tja, dan heb je een flink staaltje raif in 
handen.

1045_VRG_GRIP_juni_2019.indd   6-7 19-06-19   11:14



8 9GRIP_ACTUEEL

BBQIn mei belandden in een 
week tijd vijf mensen in 
Brandwondencentrum 
Groningen door 
steekvlammen met 
brandbare, vluchtige 
vloeistoffen. Hoewel 
dat het hele jaar door 
gebeurt, ontstaat er 
met mooi weer vaker 
een piek. Waar het 
aantal brandwonden 
tijdens het barbecueën 
is afgenomen, neemt 
het aantal ongelukken 
met het aansteken 
van tuinhaarden, 
vuurkorven en kachels 
toe. "Negen van de tien 
keer gaat het goed. Maar 
als het misgaat, zijn de 
gevolgen groot", zegt 
Bianca Habing van het 
brandwondencentrum. 

Onzichtbare wonden

"Een brandwond lijkt oppervlakkig, 
maar je bent veel zieker dan je denkt", 
vervolgt ze. "Je hele lichaam moet 
vechten om te herstellen. Als een patiënt 
binnenkomt, is het verleidelijk om meteen 
aan de slag te gaan met dat wat je 
ziet. Maar we controleren altijd eerst 
of iemand misschien ook nog ander 
letsel heeft opgelopen." Ook later is 
een litteken van brandwond meer dan 
wat je ziet. "Een litteken is niet alleen 
zichtbaar, de huid jeukt vaak, heeft 
minder elasticiteit en soms niet het 
vermogen om te zweten, daarnaast zijn 
er natuurlijk de psychische gevolgen".

Emotionele impact

Anders dan bij bijvoorbeeld een 
zwaar auto-ongeluk zijn mensen 
vaak volledig bij bewustzijn als ze 
brandwonden oplopen. Bianca: "Het is 
een trauma dat je volledig meemaakt." 
Daarnaast zijn er verwijten en hebben 
mensen schuldgevoel. "Vaak zĳn het juist 
de omstanders die geraakt worden door 
de steekvlam. Je krijg de reacties van 
iedereen. Dat maken de littekens van 
brandwonden anders dan bijvoorbeeld 
de littekens van een openhartoperatie. 
Mensen moeten daar hun hele leven mee 
dealen."

Steekvlam

Ongeveer 30 procent van de 
brandwonden bij volwassenen komt 
door ongelukken met steekvlammen 
door vluchtige stoffen. Bij kinderen 
tussen de 5 en 17 jaar is een steekvlam 
bij bijna een kwart van hen de reden van 
de brandwond. Bianca: "Het gebeurt, 
je denkt er even niet bij na. We blijven 
daarom waarschuwen: ‘Steek óók de 
vuurkorf aan met aanmaakblokjes’."

10 TIPS 
VOOR EEN 
VEILIGE 
AVOND

1.  Wĳs een BBQ BOB aan! Dat is een 
Bewust Oplettende BBQ- bediende 
die de veiligheid in het oog houdt.

2.  Zorg dat de barbecue of vuurkorf 
stevig staat en plaats hem op een 
vlakke ondergrond.

3.  Blijf op afstand van tentdoek, 
parasols en hagen. 

4.  Houd kinderen en huisdieren op 
minimaal twee meter afstand.

5.
 Houd een brandblusser of een emmer 
met schoon water of zand bĳ de hand.

6.  Steek de barbecue of vuurkorf aan 
met aanmaakblokjes. Gebruik nooit 
spiritus, benzine, petroleum of  
bio-ethanol.

7.  Neem de tijd: het maken van een goed 
vuur duurt een uur. 

8.
 Blaas niet in het vuur, gebruik een 
blaasbalg of waaier. 

9.  Laat nooit een brandend vuurtje 
onbeheerd achter. 

10.  Gooi een wegwerpbarbecue pas weg 
als de gloeiende resten uit zĳn.

WANNEER HET TOCH 
MISGAAT 

Eerst water, de rest komt later. Koel 
tien minuten met lauw, zachtstromend 
leidingwater en verwijder zo snel mogelijk 
kleding en sieraden en luier! Bedek de wond 
met plastic huishoudfolie. Dan komt er geen 
vuil in en kunnen hulpverleners de wond nog 
bekijken. Houd het slachtoffer warm met een 
deken. Bel de huisarts of 1-1-2.

Deze foto is in scène gezet, de situatie  
maakt deel uit van een oefening.
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Nederland festivalland, zeggen ze wel 
eens. Niet zo gek ook. Wat is er immers 
fijner dan neerploffen in de zon met 
in je linkerhand een drankje, in je 
rechter een hapje en voor je een mooie 
kunstvoorstelling. Maar terwijl jij 
op je dooie gemakje een sateetje naar 
binnen schuift, gebeurt er van alles. 
Achter dat wonderlijke festivaldorp 
gaat nóg een wereld schuil waarin er 
hard wordt gewerkt om de veiligheid 
van het festival te waarborgen. 

Hoe dan? Ietwat voorzichtig steken de dames van wal. 
Als het op de veiligheid aankomt, zijn Jildou Tjoelker, zakelijk 
leider van Festival Hongerige Wolf en Femke Eerland, algemeen 
directeur van Noorderzon, terughoudend. "Daar praat je niet 
zo makkelijk over", legt Femke uit. "Je wilt zo transparant en 
open mogelijk zijn. Maar als het over veiligheid gaat, kun je nou 
eenmaal niet alles prijsgeven." 

"Eerst voordenken, dan nadenken"

Niet alles, maar wel een klein tipje. Om ons mee te nemen 
in de wereld achter het festivaldorp. Een wereld die al weken, 
zelfs maanden voordat de poorten van het festival openen, 
wordt opgezet. "Dan schuiven we aan bij de gemeente voor de 
vergunningen en dan komt het calamiteitenplan op tafel", legt 
Jildou uit. Dat calamiteitenplan vormt zowel voor Noorderzon 
als Festival Hongerige Wolf dé rode draad voor ieder mogelijk 
risico. "Van ‘wat te doen bij een wespensteek?’ en ‘hoe zorgen 
we ervoor dat de omgeving niet beschadigt’ tot ‘waar wordt 
het verkeer langs geleid’ en ‘hoe ontruimen we het terrein 
bij storm?’, echt ieder scenario is uitgedacht", zegt Femke. 
"En ieder jaar wordt het plan herlezen en geüpdatet", voegt 
Jildou toe. Femke: "Mijn opa zei altijd: ‘eerst voordenken, dan 
nadenken’. En zo is het maar net". "Ik bedoel, we zetten niet 
eerst een enorme festivaltent op om daarna nog eens uit te 
zoeken waar de nooduitgang zit, of de locatie toegankelijk is 
voor de ambulance, hoe het zit met de brandveiligheid van het 
materiaal en of-ie ‘stormgevoelig’ is."

Wegwaaiende festivaltentjes

En dan, na uren overleggen, onderzoeken en uitwerken 
stroomt het festivaldorp vol. Dan komt het eropaan. "Een 
magisch, maar ook spannend moment", geeft Jildou toe. "Maar 
het is fijn om te weten dat er altijd, dag en nacht, een team 
voor je klaarstaat dat in kan grijpen." Femke: "dagelijks wipt de 
politie langs en doet de brandweer even een rondje." Net zoals 
de gemeentecoördinatoren die een vinger aan de pols houden." 
Is een ambulance nodig? Beide dames hebben een direct 
nummer op zak. 

"Ondanks alle maatregelen, gaat er altijd nog wel iets 
mis", geeft Femke toe. "Een gejatte telefoon, iemand die wat 
borrels te veel op heeft, een fikkie in de bosjes of een medisch 
dingetje. Dat kun je nooit helemaal voor zijn." Jildou: "Als je 
er vervolgens maar goed op inspeelt. Een paar jaar terug 
waaide het zo hard, dat de festivaltentjes je om de oren vlogen. 
Het ontruimingsplan ging van kracht, de bezoekers werden 
opgevangen in het dorpshuis en de acts verhuisden naar een 
boerderij verderop. Precies zoals in het plan stond." 

Een schil van veiligheid

"Misschien is de wereld wel helemaal niet gevaarlijker 
geworden, maar toch voelt het soms zo", vertelt Femke. "Die 
aanslagen bijvoorbeeld, dat doet iets met mensen. Met hun 
beeldvorming. Ik bedoel, we denken toch allemaal wel eens 
‘jakkes, wat gebeurt er toch allemaal om ons heen?’" 

Het is onze taak om mensen een schil van veiligheid te 
geven." Vertrouwen, dat is volgens Femke het toverwoord. 
Vertrouwen in jezelf, dat jij de juiste beslissingen maakt. En 
vertrouwen in het team om je heen. "Want dat is het fijne, dat 
je de kar met z’n allen trekt. Samen maken we zo’n festival 
mogelijk", zegt Jildou. Femke: "Een festival is een viering van 
vertrouwen. Daar geloven we in." Want, terwijl jij meedeint op 
de muziek, moet je je allesbehalve druk maken om de veiligheid. 
Zorgeloosheid. Daar gaat het om. "Ken je die weelderige tuinen 
met een zee aan bloemen? Mooi hè", zegt Femke, "maar wat je 
niet weet is dat er een flink aantal hoveniers voor nodig is om de 
boel te onderhouden. Dat hoef je ook niet te weten. Zolang je er 
maar van kunt genieten."

Noorderzon Hongerige Wolf

EEN
VIERING
VAN 
VERTROUWEN

Hongerige Wolf - Het piepkleine dorpje Hongerige Wolf, dat 72 
inwoners telt en aan het einde van onze landsgrenzen bungelt, is van 
12 t/m 14 juli weer het toneel van Festival Hongerige Wolf. Geen line-up 
met enorme namen, maar kleine bandjes, theater, beeldende kunst, 
literatuur en bovenal: heel veel mooie natuur. Meer weten? Kijk op www.
festivalhongerigewolf.nl. 

Noorderzon - Van 15 t/m 25 augustus vindt voor de 29ste keer op 
rij Noorderzon Performing Arts Festival plaats in het Noorderplantsoen 
en enkele andere plekken in de stad. Het is niet alleen een evenement 
met heel veel kunst - in al zijn facetten - uit binnen- en buitenland, maar 
vooral ook een heerlijk zomerfeest. Een festival dat met je meegroeit, 
dat je in iedere fase van je leven kunt bezoeken. Nieuwsgierig? Kijk even 
op www.noorderzon.nl. 
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Blus- en hulpverleningsploeg Wehe-den Hoorn levert 
brandweerzorg in de Noordwesthoek van de provincie 
Groningen. De ploeg bedient een uitgestrekt en interessant 
gebied, met grotere dorpskernen als Leens, Kloosterburen en 
Eenrum, het gebied rondom Pieterburen en de Waddenzee met 
de Kwelders.

Trots op het vak, met veel passie en toewijding zichtbaar 
zijn en midden in de maatschappij staan, is het motto van deze 
groep enthousiaste vrijwilligers.

Van links naar rechts: René Barsema, Rudie Huizenga, 
Klaas de Vries, Thea Kloosterman, Tiete Vegter, Wim Barsema, 
Gerjon Schikan, Peter Verwijk, Alex van Dijk, Ronald Ritsema, 
Willem Voogd, Aswin Pol, Johannes de Vries en Johan Schikan.
Niet op de foto: Mandy Ammeraal en Jeroen Batema.

GRIP_KIEK

WEHE-DEN 
HOORNKIEK
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Daar zit ze, op haar vaste stek. 
Laatste in een lange rij van naaimachines. 
Een geel meetlint over haar schouders, 
het potlood tussen haar lippen, in 
haar blauwe stoffen jas haar naaisetje 
met een speldenkussen, schaartje, 
pincetten en bolletjes garen. Terwijl ze 
zacht meeneuriet met de hit van onze 
Songfestivalwinnaar, tornt ze de kapotte 
rits los. "Alie is onze voorvrouw", vertelt 
Louis Sikkema. "Zij doet de dagelijkse 
aansturing in het atelier en helpt haar 
collega’s als ‘t moet." Net zoals veel 
collega’s in het naaiatelier, heeft Alie een 
Wsw-indicatie. Daarmee valt ze onder de 
Participatiewet, die Werkplein Fivelingo 
voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam 
en Loppersum uitvoert. "Klinkt 
ingewikkeld, die term ‘Participatiewet’", 
zegt Louis, "maar eigenlijk is ‘t heel 
simpel: iemand die kán werken maar 
het niet redt zonder ondersteuning, 
die valt onder de Participatiewet", 

legt hij uit. "Vaak zijn dat mensen 
met geestelijke problemen. Asperger, 
borderline, concentratie-issues, dat soort 
beperkingen. Maar soms ook lichamelijke 
problemen." 

Werkplein Fivelingo vangt deze 
mensen op, denkt met ze mee en helpt 
ze met het vinden van werk dat wel past. 
"Dat kan door ergens een werkplek voor 
ze te realiseren buiten ons bedrijf of 
bij onszelf op de werkvloer, zoals in het 
naaiatelier", zegt Louis. "En dan hebben 
we nog onze ‘TOPpers’, de medewerkers 
die ooit de reguliere arbeidsmarkt wel 
weer op kunnen, maar die eerst nog wat 
hobbels moeten nemen." Hij vertelt dat 
sommigen worstelen met de werktijden 
of bepaalde sociale vaardigheden nog 
niet onder de knie hebben. "Wij loodsen 
hen door ons TOPwerk-traject: trainen, 
opleiden, plaatsen. Met als doel dat 
ze weer een fijne plek in het reguliere 
werkveld vinden."

De reis van het pak

Het naaiatelier is Alie’s fijne plek. 
Een plek waar net zo hard gelachen als 
gewerkt wordt. Kijk, met een nieuwe 
rits ben ik zo twee uur bezig," vertelt 
Alie, terwijl ze aan de oude sjort. "Maar 
als we staan te kletsen, dan duurt ‘t 
zomaar tweeënhalf", grinnikt ze. "Maar 
ja, daarom zitten we hier ook toch? Voor 
de gezelligheid?" Louis lacht: "Tja, dat 
klopt wel. Maar er moet ook nog wel 
wat gebeuren, toch Alie?" Alie knikt. Per 
week komen er zo’n tien kapotte pakken 
binnen in het naaiatelier. Soms meer, 
soms minder. "Is er brand geweest?  
Dan weten wij dat we ‘t druk krijgen", 
vertelt Alie. 

In alle pakken aan de kapstok 
zit een digitale chip. Deze wordt 
uitgelezen en als vanzelf stroomt de 
informatie naar buiten: dat het ‘t pak 
is van Klaas uit Middelstum en dat het 
gaat om pijp - linker onderkant plus 
mouwen. Geheimtaal lijkt het, naai-
jargon misschien. Maar Alie en haar 
collega’s weten méér dan genoeg. Nog 
even een snelle check en dan wordt de 
naaimachine aangezwengeld. 

Een gat dichten, het beschadigde 
onderdeel oplappen, die winkelhaak 
herstellen of een nieuwe rits - "Dat 
zijn toch wel de meest voorkomende 
werkzaamheden", vertelt Louis. Zijn de 
dames klaar? Dan wordt de boel weer 
gescand, de klok gestopt en ontvangt de 
Veiligheidsregio een samenvatting van 
de werkzaamheden. Tot slot gaan alle 
pakken weer terug naar de eigenaren. 
"Zo goed als nieuw", glimlacht Alie. 

"Tja, dat is vakmanschap"

Maar hoe weten die dames dat 
allemaal? "Tja, dat is vakmanschap", 
vertelt Louis. Sterker nog, we mogen 
het gerust meesterschap noemen. 
"Vergeet niet dat de dames werken met 
hartstikke stugge materialen die best 
zwaar zijn. En het komt ook nog eens 
pietje-precies." Maar het belangrijkst 
zijn de materialen. 

"Kijk, alle naaisters weten wel 
hoe ze een rits moeten zetten. Maar ‘t 
gaat erom dat ze de juiste rits zetten. 
Niet gewoon ééntje gekocht bij Truus’ 
naaiwinkeltje om de hoek, maar een 
speciale, hittebestendige rits." Alle 
materialen die de dames gebruiken, 
zijn gecertificeerd." Oftewel: de pakken 

voldoen aan alle voorwaarden om onze 
brandweermannen te beschermen 
tijdens een flinke brand. 

Vóórdat de naaisters van start 
gingen, kregen ze een spoedcursus van 
de leverancier. Zij legden precies uit 
waar de dames mee te maken hebben 
en hoe ze te werk moeten gaan. "Alie 
en de anderen weten waar ze mee 
werken, ze kennen het materiaal en 
da’s belangrijk", knikt Louis. Daarnaast 
komen de collega’s van Veiligheidsregio 
Groningen regelmatig langs om om het 
vakmanschap van de dames te bekijken. 
"Dan gaan we zitten met een bak koffie 
en nemen we alles even door", vertelt 
ze. "En weet je wat ‘t mooiste is? Dan 
volgen er als vanzelf nieuwe ideeën." 

Zo wisten de dames wel raad met 
de waszakken van de brandweerpakken, 
die niet naar behoren werkten. Alie en 
haar collega’s bekeken de zakken en 
wisten al snel de oplossing. Nog even de 
praktische details - hoe lang zijn we er 
mee bezig en wat hebben we nodig - en 
een nieuw idee was geboren. "Ik heb 
geen verstand van stoffen of garen en 
hoe het allemaal werkt in het atelier. 
Maar kijk, daar heb ik mijn vakmensen 
voor. Mooi hè?", glimt Louis van trots. 

Een rol in de maatschappij

Trots. Misschien is dat het woord 
dat het overheersende gevoel in het 
naaiatelier het beste vat. Een trotse Alie 
en haar collega’s - "die zich gewaardeerd 
voelen door ons, maar vooral door 
Veiligheidsregio Groningen." Een trotse 
Veiligheidsregio Groningen die er van op 
aan kan dat ieder pak met heel veel zorg 
hersteld is. En bovenal een trotse Louis. 

"Alie, haar collega’s en al onze 
werknemers zijn blij dat ze mee mogen 
doen. Dat ze een rol krijgen in onze 
maatschappij. Zoals jij en ik gaan ze 
elke ochtend met hun broodtrommeltje 
naar het werk. En elke vrijdagmiddag 
fluiten ze het weekend tegemoet. Net 
zoals wij." Ooit werkte Louis in het 
bedrijfsleven, waar hij zich bezighield 
met logistieke zaken. "Daar werden de 
resultaten uitgerekend op drie cijfers 
achter de komma. Had ik het goed 
gedaan? Dan kreeg ik een bonus." Maar 
gelukkig werd Louis er niet van. "Ach 
welnee, dat geldbedrag zei me niets. 
Geef mij maar de stralende lach van een 
medewerker. Dát is de bonus waar ik het 
voor doe." 

DE REIS VAN HET
BRANDWEERPAK

WERKPLEIN
FIVELINGO

"Moet je eens voelen," zegt Alie, terwijl ze een 
groot brandweerpak van het kledingrek rukt. 
"Zwaar hè! Daar heb je spierballen voor nodig 
om er een nieuwe rits in te zetten", knikt ze. 
"Maar ‘t is mooi werk." In het naaiatelier van 
Werkplein Fivelingo in Appingedam, herstellen 
Alie en haar collega’s sinds kort de pakken van de 
brandweer. "En daar zijn we apetrots op", vertelt 
de teammanager van het productieteam, Louis 
Sikkema. "Want Alie en al haar collega’s zijn niet 
zomaar werknemers, maar werknemers die in de 
reguliere arbeidsmarkt niet aan de slag kunnen. 
Hier krijgen ze de kans om te doen waar ze goed in 
zijn." En óf ze daar goed in zijn. Hoe ziet de reis van 
onze brandweerpakken eruit?
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Thuis deden ze alles met de fiets. Vader, moeder, Sidney 
ook. Maar sinds vorig zomer rijdt hij in z’n eigen auto. "Daarvoor 
ging ik altijd met die rolstoeltaxi’s. Die zijn echt verschrikkelijk. Of 
ze komen een half uur te vroeg of ze zijn twee uur te laat. Dat 
is niet leuk. Soms moeten ze ook nog andere mensen oppikken... 
Maar nu heb ik dus weer een stukje vrijheid. En als ik in een auto 
zit zie ik van de buitenwereld meer dan wanneer ik in m’n rolstoel 
zit. Wat ik leuk vind, je bent voor de buitenwereld dan ook weer 
even een gewoon mens."

Een gewoon mens. Met twee benen die het doen als jij 
dat wil. Sidney was een gezonde student uit Groningen, met 
een bijbaantje in de bios van de Euroborg. Daar had hij ook net 
gewerkt toen hij die oktoberavond in 2017 met een paar vrienden 
door de stad fietste. Op de Korreweg werd hij door een groepje 
onbekenden opgewacht, tot staan gedwongen en zomaar 
neergeschoten. In z’n rug. Het verschil tussen leven en dood was 
maar een paar centimeter. Sidney hield er een dwarslaesie aan 
over. Die stelt hem voor nieuwe uitdagingen en risico’s die hij 
bewust omarmt. "Dit moet geen zielig verhaal worden."

Jonge kerels denken dat hen nooit iets 
overkomt, voelen zich zonder meer 
veilig op straat. Maar de statistieken 
wijzen iets anders uit. Ongeluk en 
ongeval zoeken juist de mannen 
tussen de 18 en 30 jaar op, veel meer 
dan andere bevolkingsgroepen. 
Zomaar een statistiekje dat Sidney 
Ruiter (23) oppikte in het eerste jaar 
van zijn studie veiligheidskunde in 
Leeuwarden. "Grappig. Ik voelde me 
het veiligst, maar nu ben ik zelf een 
voorbeeld van dat het hartstikke 
mis kan gaan", zegt Sidney, ook wel 
bekend als het slachtoffer van de 
Korrewegschutter. Begin deze zomer 
rondt de inmiddels vierdejaars 
zijn stage af bij Veiligheidsregio 
Groningen.

SIDNEY
RUITER

GRIP_PORTRET

Wat is veiligheid? "Voor mij is dat dan toch veilig over 
straat gaan. Geen belemmering vinden in de dingen die je wilt 
doen. Veilig naar huis fietsen, in mijn geval." Het interview 
vindt plaats in de week van het dodelijke steekincident op 
het Jaagpad in Groningen. "Onbewust denk je: waarom nou 
weer, waarom is dat nodig? Ik betrok het trouwens niet op 
wat mezelf is overkomen." Maar geweld, zinloos geweld is 
al langer een thema voor Sidney. "Je zou verwachten dat de 
samenleving er alles aan doet om zinloos geweld uit te bannen. 
Bij het vak maatschappijleer hadden we op de middelbare 
school een keer dat liedje van Lange Frans en Baas B, Zinloos. 
Daarin werden allemaal slachtoffers van zinloos geweld 
genoemd. Toen dacht je, ja dat zal wel een keer over zijn. Nu 
ik in die stoel zit, ben ik er iets meer op gaan letten en dan zie 
je dat het gewoon verre van over is. Geweld op straat is er 
dagelijks of wekelijks."

"Door haar wilde ik mijn bed uitkomen"

Eenmaal aan het revalideren in Beatrixoord besefte 
Sidney dat zijn leven er voortaan anders uit zou zien. "Ik 
zag er allemaal mensen rondrijden in een rolstoel en met 
hulpmiddelen lopen. Toen dacht ik: zo zit het nu in elkaar, 
zo ga ik er ook bij rollen. Dit komt er allemaal bij kijken als 
je in een rolstoel zit." Gek genoeg sleepte een stiekeme 
verliefdheid hem door de revalidatie. "Ik was gek op een van 
de verpleegsters. Dat heeft me echt geholpen. De verliefdheid 
heeft me door m’n revalidatie gesleept. Ze was wat ouder, 
dertig of zo. Ze weet er wel van, hoor. Ik heb haar bedankt: je 
hebt me geholpen. Door jou wilde ik m’n bed uit komen."

"Weet je, mensen in een rolstoel zijn niet zielig omdat ze 
niet meer kunnen lopen. Je leert jezelf beter kennen en je weet 
waar je je kracht vandaan kan halen. Dat vraagt wel wat van 
je. Mijn ouders hebben me heel veel geholpen. Aan het begin 
van mijn revalidatie heb ik tegen ze gezegd: ik focus me alleen 
op mezelf en ik hoop dat jullie me daarbij helpen. Mijn ouders 
hebben al het papierwerk gedaan, alle rompslomp die erbij 
kwam kijken. Dat is echt een heel goeie geweest." Hierdoor kon 
ik mij volledig richten op de revalidatie. Thuis veranderde er ook 
het een en ander. "We hadden altijd drie rookmelders, op elke 
verdieping een. Nu we een huislift hebben, hebben we er nog 
twee extra. Die horen bij de lift."

Veel veranderd

Veel is veranderd. Dankzij goede psychologische hulp 
voelt Sidney zich een stuk zekerder op straat, maar de eerste 
keer dat hij weer eens met vrienden de stad inging, merkte hij 
al dat hij zich nog niet overal honderd procent op zijn gemak 
voelde. Mijn vrienden hebben mij enorm gesteund. "We gingen 
eten bij De Ouwe Brandweer aan het Zuiderdiep, grappig toch. 
Van tevoren hadden we even gebeld of het rolstoeltoegankelijk 
was. Kwamen we daar: een trapje naar binnen. Dat ging 
al moeilijk. Mijn vrienden moesten me naar binnen tillen. 
Na het eten gingen we naar de bioscoop, maar onderweg 
werd ik door een oneffenheidje in de stoep uit m’n rolstoel 
gelanceerd. Terwijl mijn vrienden mij weer in m’n stoel hielpen, 
scheurde een van hen ook nog eens uit z’n broek. Hilarisch, 
maar ik realiseerde me ook: shit, ik ben echt altijd van anderen 
afhankelijk als zoiets gebeurt." 

" JE MOET 
ALTIJD EEN 
DOEL HEBBEN 
OM VOORUIT 
TE KOMEN"
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"SIDNEY ZOCHT 
EEN STAGEPLEK, 
DAAR KON IK 
HEM BIJ HELPEN"

Hoe ga je als burgemeester om met 
persoonlijke drama’s? Peter den Oudsten maakte 
er vele mee. En was even zo vaak geraakt door het 
leed van ouders, familie en vrienden. "De politie 
werkt met een zogenaamde familierechercheur. 
Als zich een ernstig incident voordoet laat ik die 
rechercheur vragen of de familie behoefte heeft aan 
contact, of ik langs mag komen. Zo ging het ook bij 
Sidney Ruiter. Ik ben bij zijn ouders langs geweest 
en heb iets gedaan om ze door de bureaucratie 
te leiden. Ik heb Sidney ook bezocht tijdens zijn 
revalidatie in Beatrixoord en heb hem gevraagd: 
wat kan ik voor jou doen? Sidney zocht nog een 
stageplek, bij voorkeur bij de Veiligheidsregio.  
Daar kon ik hem bij helpen."

"Ik probeer er in dit soort situaties altijd te zijn. 
Ik probeer altijd contact te zoeken. Ook wanneer er 
een student verdrinkt, praat ik altijd met de ouders. 
Dat zijn echt ingewikkelde gesprekken. En zo’n 
steekpartij... Een jongeman loopt te joggen, wordt 
neergestoken en overlijdt. Dat is een verschrikkelijk 
drama en dat voel ik ook. Je moet als burgemeester 
dichtbij de mensen staan, dat vind ik volkomen 
logisch. Het is belangrijk om het verdriet met 
elkaar te delen. Vaak zie je ook dat mensen dat 
waarderen."

"In de stad zijn afgelopen jaren twee 
studenten verdronken. Twee jonge mensen uit het 
bloeiende studentenleven dat Groningen rijk is. We 
zijn nu met acht studentenverenigingen aan het 
werk om te kijken of wij samen het thema alcohol in 
een wat verantwoordelijker kader kunnen plaatsen. 
Dat soort dingen vind ik heel belangrijk. Naast het 
praten over een snelle spoorlijn naar de randstad 
of het onderhandelen over de aardbevingsschade. 
Het één kan niet zonder het ander in mijn baan. Je 
moet allebei kunnen. Als dat niet lukt, zit je niet op 
de goede plek."

De casinobrand in 2017, zware aardbevingen, 
Koningsdag 2018, de windmolenterreur. Een kleine 
greep uit de gebeurtenissen die Peter den Oudsten 
de afgelopen jaren meemaakte. Zaken die impact 
hadden op zijn eigen rol als burgemeester van 
Groningen, maar ook op die als voorzitter van de 
Veiligheidsregio. Onder zijn voorzitterschap sloeg 
Veiligheidsregio Groningen een nieuwe richting in, 
meest zichtbaar in de reorganisatie die deze zomer 
is afgerond. "Het risico dat er in de ingewikkeldheid 
van onze maatschappij iets gebeurt is relatief groot. 
Ik vind het volkomen logisch dat we het geld ervoor 
over hebben om daar een professionele organisatie 
voor op te bouwen."

Den Oudsten (67) ontvangt ons 
in zijn werkkamer in het stadhuis aan 
de Grote Markt. Nog even geeft hij 
leiding aan de heringedeelde gemeente 
Groningen, die nu ook de voormalige 
gemeenten Haren en Ten Boer omvat. 
Het is de week van het steekincident aan 
het Jaagpad in Stad, dat de 27-jarige 
Hidde Bergman het leven kostte. Het 
is ook de week van de vuurwerkramp, 
negentien jaar geleden in Enschede, waar 
Den Oudsten burgemeester was voor hij 
naar Groningen kwam. "Die ramp met 
de vuurwerkfabriek was een ongekend 
drama. Dat gold ook voor het instorten 
van het dak van de Grolsch Veste, het 
stadion van FC Twente, waarbij twee 
doden vielen. En zijn situaties waarin je 
in een GRIP-opschaling moet acteren 
als burgemeester. De casinobrand 
in de binnenstad, grote langdurige 
stroomstoringen in de winter als je op de 
uitlopers van een elektriciteitsnetwerk 
zit en die lijnen door de vorst beginnen te 
dansen en kapot springen. 

" IK KAN VEILIG 
OVER STRAAT 
IN DE STAD. 
DAT IS EEN 
GROOT GOED"

De zomer komt eraan, het buitenleven, een drankje in de 
stad of het plantsoen. "Sinds ik in deze stoel zit heb ik dat een 
paar keer gedaan, maar het is anders. Je moet nadenken waar 
je naar het toilet gaat. Noorderzon ben ik ook geweest, heel leuk 
en ik ga dit jaar ook, maar het nadeel is dat het daar druk is. 
Qua toiletten hadden ze het trouwens goed geregeld. Maar ja, 
ben je ergens met vrienden dan staan ze om me heen en kan ik 
me niet voegen in een gesprek. Voel me dan net een klein kind. 
Je verstaat maar de helft. Dan kun je maar beter ergens gaan 
zitten met elkaar."

Nog een lange weg te gaan

Sidney heeft de blik ferm op de toekomst gericht. Hij is 
vierdejaars veiligheidskunde met een minor in cybersafety en 
bedrijf en veiligheid en bijna klaar met zijn studie. "Ik merk dat ik 
nu wel klaar ben met het theoretische. Ik wil echt wat gaan doen. 
Dus ik denk dat ik hierna aan het werk ga. Voordat ik in deze 
stoel zat dacht ik altijd dat ik na m’n studie 40 uur per week zou 
gaan werken. Gewoon het normale leven leiden. Nu gaat dat me 
niet lukken. Ik merk nu al dat 28 uur de max is. Als ik thuiskom 
ben ik vaak gesloopt. Voor de rest doe ik niet veel meer. En als 
je er nog leuke dingen naast wilt doen, is 28 uur echt de max. Ik 
wil een keer in de week met vrienden naar de bioscoop. Ik heb 
altijd in Kinepolis Euroborg gewerkt en films vind ik leuk. Ik kan 
me erbij ontspannen en ik waan me even in een andere wereld. 
7 Years in Tibet met Brad Pitt is mijn favoriete film. En ik ben 
een grote Marvel-fan. Dus The Avengers, Captain America en 
Ironman. Soms baal ik daarvan. Het maatje van Ironman, Colonel 
Rhodes, heeft volgens mij ook een dwarslaesie of is flink gevallen, 
waardoor zijn benen het niet meer doen. Rhodes kreeg een 
mooi exoskelet waar hij heel gemakkelijk in loopt. Als ik naar de 
exoskeletten kijk die in Nederland op de markt zijn, dan hebben 
we nog een lange weg te gaan."

"Ik werk nu in doelen"

De cruciale vraag: hoe pak je verandering beet, hoe geef je 
er richting aan? "Toen ik in het voorjaar van 2018 van Beatrixoord 
naar huis ging had ik niks te doen. Mijn studie begon immers 
pas na de zomervakantie. Niks doen is waardeloos. Je gaat je 
vervelen, heel deprimerend. Toen bedacht ik me: je moet altijd 
een doel hebben om vooruit te komen, je moet een drive hebben 
om verder te gaan. Ik werk nu dus in doelen, ik heb er twee. Het 
eerste is mijn studie veiligheidskunde afmaken. Het andere doel: 
op mezelf wonen. Daar ben ik nu druk mee bezig. Komende 
zomer betrek ik een appartement in het Ebbingekwartier. 
Collega Saskia Teerds van Risicobeheersing houdt toezicht 
op brandveiligheid in gebouwen. Samen met haar heb ik het 
ontruimingsplan van dat complex bekeken. Als er ’s nachts een 
keer wat is komt de brandweer meteen, die wordt met een 
brandmeldinstallatie gealarmeerd. Maar bij een grote brand 
gaat die ene persoon van de 24-uur zorgpost het niet in z’n eentje 
redden als er 34 appartementen ontruimd moeten worden. Wie 
kan lopen moet dan wel helpen om minder validen zoals ik uit 
huis te krijgen. Zelfredzaamheid hè, dat is wel een dingetje. Mijn 
doel over vijf jaar? Starten met een leuke baan en de wereld 
verkennen. Daarna is toch wel huisje boompje beestje, een leuke 
vriendin. Het appartement heb ik nu. "het komt denk ik wel goed 
met mij."

PETER DEN 
OUDSTEN
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Als zulke ingewikkelde situaties 
zich voordoen hebben wij een goed 
geprepareerde organisatie tot onze 
beschikking: de veiligheidsregio. Dat 
is in Groningen ook zo. Ik vind dat we 
in Groningen een goede, professionele 
organisatie hebben die in staat is om 
rampen en incidenten op een goede 
manier te handelen."

En soms gaat het maar net 
goed. "Er zijn ook heel veel toevallige 
samenkomsten van zaken die 
ogenschijnlijk niets met elkaar te maken 
hebben en die misschien wel net niet 
leiden tot een ramp. Dat maakt het 
risico dat in de ingewikkeldheid van 
onze maatschappij iets gebeurt relatief 
groot. En dus is het ook nodig dat er een 
professionele organisatie is die die risico’s 
kan beheersen. Ik vind het volkomen 
logisch dat we daar geld voor over 
hebben."

Nieuwe risico's door 
veranderingen

De wereld verandert, veelal 
door toedoen van de mens. Denk 
aan technologische ontwikkelingen, 
grootschalige industrie, klimaat-
verandering. En met die veranderingen 

ontstaan nieuwe risico’s waar de 
samenleving een antwoord op moet 
vinden. De veiligheidsregio ontwikkelt 
zich steeds meer als netwerkorganisatie 
die inwoners en netwerkpartners daarin 
bij de hand neemt. Dat vraagt ook iets 
van de organisatie zelf. "Wat we hebben 
geprobeerd te doen is om op het terrein 
van de bedrijfsvoering de organisatie 
compleet maar ook lean en mean te 
maken", zegt Den Oudsten. "Daarin 
schuilt ook een risico. Je kunt je nooit 
genoeg prepareren op een ramp. Er is 
altijd wel iets dat je niet doet waarvan 
je vindt dat je het wel zou moeten doen. 
Dat is een punt dat we de afgelopen jaren 
voortdurend op tafel hebben gehad."

Het gasdossier, de 
versterkingsoperatie, de aardbevingen 
groot en klein, maatschappelijke onrust 
en psychische problemen. Hoe ziet Den 
Oudsten de rol van Veiligheidsregio 
Groningen? "Sowieso is er de 
betrokkenheid door preparatie voor 
het moment dat zich een aardbeving 
voordoet. Dat is in mijn ogen een 
basistaak voor de Veiligheidsregio. Als 
het gaat om de emotionele balans en 
geestelijke gezondheid van de bevolking 
vind ik het heel goed dat de GGD zich 
daar ook mee bezighoudt."

Een continue zoektocht

Hoe ver reikt de betrokkenheid 
van Veiligheidsregio Groningen? 
Windmolenterreur? Blazers bij 
ESD? De gevolgen van lekkage van 
aardgascondensaat in Farmsum? 
Cybercrime? "Het is continu een 
zoektocht naar de precieze positie van de 
veiligheidsregio. Het is niet alleen maar 
rampenbestrijding, het is ook vooral in 
de preventieve sfeer je deskundigheid 
ter beschikking stellen om te zorgen 
dat de maatschappelijke risico’s van 
bepaalde acties, activiteiten en plekken 
afnemen. Dat is een zoektocht omdat 
dat raakt aan de klassieke taken van 
de veiligheidsregio. Bij een ontploffing 
of een brand heb je te maken met een 
technische operatie. Die kunnen wij 
heel goed aan. Er zit ook een relatief 
kwetsbaar element in, dat is de situatie 
rondom bevolkingszorg. Daar hebben 
we de afgelopen jaren veel aandacht 
aan besteed. De technische operatie 
kan nog zo goed verlopen, maar als je 
de bevolkingszorg daaromheen niet 
op orde hebt krijgt de Veiligheidsregio 
alsnog een douw. Bevolkingszorg is nu 
beter op orde. Medewerkers worden nu 
op schema geconsigneerd, draaien piket. 
Dat is belangrijk, ze zijn beschikbaar 
en kunnen onmiddellijk optreden als er 
een probleem is. Alleen heb je niet altijd 
de deskundigheid om in alle specifieke 
situaties de goeie dingen te doen. Dus 
je moet bijvoorbeeld ook op het gebied 
van crisiscommunicatie een netwerk 
van mensen hebben waarvan je mag 
verwachten dat ze de expertise in huis 
hebben. Dit blijft altijd een kwestie van 
trainen en oefenen."

De  brandweer van de 
toekomst

De ontwikkelingen binnen 
de brandweer op de lange termijn 
noemt Den Oudsten als belangrijk 
aandachtspunt. "Daarover moeten we 
fundamenteel met elkaar in gesprek." 
Het gaat dan bijvoorbeeld over de 
kosten, de invulling van de taken en het 
toepassen van innovatieve technieken 
en methodes. De betaalbaarheid van de 
brandweer is een belangrijk onderwerp. 
Gemeenten kunnen hun geld maar een 
keer uitgeven. "De hele discussie rondom 
vrijwilligheid moet eigenlijk nu nog op 
gang komen: hoe gaan we om met de 

rechtspositie van die vrijwilligers? Als dat 
leidt tot een situatie waarin je mogelijk 
vrijwilligers in dienst moet nemen, is het 
de vraag of dit allemaal nog betaald kan 
worden. Dat baart mij zorgen, maar ik 
denk sowieso dat het goed is dat we veel 
fundamenteler gaan spreken over de 
brandweer van de toekomst dan wij op 
dit moment doen. Je zou eigenlijk met 
elkaar moeten praten over hoe je het 
werk anders en meer toekomstbestendig 

kan organiseren. Je ziet dat er hier en 
daar wel druk is op vrijwilligers, dat 
sommige kazernes ook niet helemaal 
gevuld worden, dat de aanrijtijden onder 
druk staan. Die aanrijtijden is ook zoiets 
hè. Wij bedenken ergens in Den Haag 
normen voor de aanrijtijden en vervolgens 
zien we in de praktijk dat we er allemaal 
overheen schieten. En dan moeten wij 
gaan verdedigen waarom dat gebeurt. 
Dat werkt allemaal niet zo productief."

 Bewondering voor 
vrijwilligers

Den Oudsten heeft bewondering 
voor de vrijwilligers. "Kijk eens hoeveel 
tijd deze mensen aan de brandweer 
besteden. Hoeveel cursusmateriaal ze 
moeten verstouwen, hoeveel examens 
ze moeten doen om bij te blijven. Dat 
is een aanslag op je persoonlijk leven. 
Ik ken die vanuit mijn functie ook. Je 
bent voortdurend geconsigneerd, de 
pieper kan elk moment gaan. Je moet 
ernaar leven om als het nodig is fit op 
die auto te springen. Ik snap helemaal 
dat dat niet altijd makkelijk is. Er 
staat ook wat tegenover natuurlijk. 
Het is een vriendenploeg. Je staat er 
voor elkaar. Het heeft ook iets van: je 
leven staat op het spel. Dat is zeker bij 
de brandweer het punt. Je kunt elke 
dag in een levensgevaarlijke situatie 
terechtkomen. Dat beseffen wij ons 
vaak onvoldoende. Je moet voor de volle 
100 procent kunnen vertrouwen op je 
collega die naast je staat, over en weer. 
Dat geeft een bijzondere dynamiek 
in een onderlinge relatie die voor een 
buitenstaander moeilijk te snappen is, 
maar voor de mensen zelf ongelooflijk 
waardevol."

Vertrouwen in veiligheid

Den Oudsten gaat met pensioen. 
Zijn opvolger, Koen Schuiling, begint 
waarschijnlijk rond 1 oktober. Hoe kijkt 
hij naar zijn eigen veiligheid? "Ik zegt het 
maar zo: ik ben een schilder waarvan 
het eigen huis al jaren niet is geschilderd. 
Zeer veel mensen in mijn positie gaan 
relatief slordig om met hun persoonlijke 
veiligheid. En dat is niet een kwestie van 
als je in de auto stapt dat je je gordel 
niet omdoet. Mijn persoonlijke veiligheid 
is ook wel eens in het geding geweest 
door de functie die ik vervul. Ik maak me 
daar over het algemeen weinig zorgen 
over. In Groningen loop ik gewoon op 
straat. De premier gaat op zijn fiets naar 
zijn werk. Het is een groot goed dat dat 
in Nederland kan. Ik heb de indruk dat 
wij in onze provincie in het algemeen 
een heel acceptabel veiligheidsniveau 
hebben. Ik zeg niet dat het overal goed 
is, maar in heel veel gevallen is het goed. 
Ik heb vertrouwen in de organisatie 
die waakt over de veiligheid en ik weet 
tegelijkertijd dat dat nooit een 100 
procent garantie geeft."

" JE LEVEN STAAT 
OP HET SPEL. 
DAT GEEFT EEN 
BIJZONDERE EN 
WAARDEVOLLE 
DYNAMIEK IN 
ONDERLINGE 
RELATIES"
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EENS EEN 
KOEKEN
BAKKER

Het is 15 augustus 2018, de tweede 
verwoestende brand woedt in de bakkerij 
van Knol’s Koek. Eigenaar Edwin lag die 
avond een beetje te dutten op de bank. 
Toen hij even op zijn telefoon keek, zag hij 
dat zijn zoon een paar keer gebeld had. 
Hij belde terug en schrok van de woorden 
van zijn zoon. "Pap, kom! De bakkerij 
staat in brand!" Na dit bericht kon Edwin 
even helemaal niets. "Ik was een soort 
zombie en dacht alleen maar ‘oh nee niet 
weer!’ Het was alsof alle kracht uit me 
vloeide."

Edwin wist bij aankomst niet 
meteen hoe groot de schade was. "De 
gevel stond er nog en het gebouw zag er 
minder gehavend uit dan in 2010. Dan 
denk je, misschien valt het mee." De 
volgende dag bleek de ravage nog groter 
dan de eerste keer. "Alles was pikzwart, 
alle machines moesten weg."

Een verwoestende brand 
maken gelukkig niet 
veel mensen mee. Maar 
als het je overkomt dan 
heeft het een enorme 
impact op je leven. 
Edwin Knol, eigenaar 
van Knol’s Koek in 
Groningen, zag binnen 
acht jaar zijn geliefde 
zaak twee keer letterlijk 
in vlammen opgaan. Hij 
vertelt hoe dat is en hoe 
hij de moed bij elkaar 
raapte om de deuren 
bijna weer te openen.

ALTIJD
EEN 
KOEKEN
BAKKER

Geen leven zonder de bakkerij

Na de eerste brand in 2010 was het meteen duidelijk dat 
Edwin zijn bedrijf weer wilde opbouwen. Nu duurde het langer 
voor hij het besluit nam. "Het was wel even moeilijk om de moed 
bij elkaar te rapen." Lang duurde die moedeloosheid gelukkig 
niet: "Ik dacht: zo mag het niet eindigen. En wat moet ik; mijn 
hele leven sta ik met mijn handen in het koekdeeg, dit is wat ik 
wil. Dus we gaan er weer tegenaan. We bestaan bijna honderd 
jaar."

Klein begonnen

Knol’s koek kent een lange historie. Opa Knol nam in 1923 
een bakkerij over aan het Zuiderdiep. Hij begon met brood en 
banket en maakte er koek bij. Langzaam verschoof de focus 
naar het maken van de beroemde koek. Eind jaren 50 was 
uitbreiden niet langer mogelijk en kocht de familie het pand aan 
het Hoendiep, een voormalige wasserette, gebouwd in 1918. 
Saillant detail is dat het pand dat daarvoor op dezelfde plek 
stond ook verwoest is door brand. "Dit is eigenlijk al de derde 
brand op deze plek."

Op zijn zeventiende, direct na de MAVO, nam Edwin de 
zaak over van zijn vader. Die was aan zijn pensioen toe. Tijd voor 
een lange opleiding was er daardoor niet. "Ik was gelijk de baas 
over een team van acht man en maakte veel uren. Gelukkig vind 
ik het echt leuk werk, het maken van een streekproduct waar 
mijn opa mee begonnen is."

Meer dan een werkplek

Edwin hoopt zijn zaak eind juli weer op dezelfde plek 
te kunnen openen. "Ik heb er twee minuten over nagedacht 
en toen zei ik nee, ik moet weer terug naar het Hoendiep. 
Er is maar één plek waar je Knol’s koek kunt maken. Ik zou 
verpieteren op een industrieterrein. Hier hoor ik." 

Popelen om weer te beginnen!

Het pand is van binnen helemaal gesloopt en 
schoongemaakt. De wanden zijn opnieuw bekleed, nieuwe vloer 
erin. Alles is geverfd. Nu is het wachten op alle inventaris en 
machines. "Een andere oven is altijd spannend voor een bakker", 
vertelt Edwin. Ook zijn team staat te popelen om weer aan het 
werk te gaan. "Iedereen heeft er weer veel zin in. Tja, eens een 
koekenbakker, altijd een koekenbakker."

Angst moet niet overheersen

Echt angst voor een derde brand heeft Edwin niet. "Het 
is hele domme pech. Na de eerste brand (waarvan de oorzaak 
nog steeds onbekend is) waren we al bezig alle machines van 
de stroom af te halen en extra checks te doen in de avond." De 
tweede brand is ontstaan in de wasdroger, waarschijnlijk door 
broei in het wasgoed. "Ik heb nu wel gekoppelde brandmelders 
laten installeren. En wat camera’s." Ook de wasdroger en 
wasmachine komen er volgens Edwin niet meer in. Verder blijft 
hij er nuchter onder: "Je bent er altijd wel mee bezig, na de 
eerste brand ook al. Je neemt het mee. Maar het moet geen 
angst worden."

De ploegleden die de brand 
moesten bestrijden, weten nog 
precies hoe het ging. Bevelvoerder 
Marcel Giezen vertelt wat hij zag: 
"Bij aankomst kwam er al heel 
veel rook uit het pand. Het perste 
uit alle kieren en gaten dus er 
was een flinke drukopbouw van 
brandgassen. "Bij het bestrijden 
van de brand kwam flink wat 
mankracht en materieel kijken. 
Vanwege de droogte was de 
druk op het waterleidingnet 
verminderd. Daarom kwam er ook 
een grootwatertransport mee.

"We konden eerst niet naar 
binnen vanwege de hitte. Doordat 
we veel water naar binnen 
hebben gespoten, hebben we 
voor een knock down gezorgd." 
Dat is brandweers voor een grote 
vuurhaard die je met veel water 
klein maakt. Hierdoor kon de 
tweede ploeg aan de voorkant 
van het pand naar binnen om het 
vuur te bestrijden. Dat maakte 
dat we deze grote brand snel 
onder controle hadden. 

Een grote brand 
snel onder controle

1045_VRG_GRIP_juni_2019.indd   22-23 19-06-19   11:14



Dit is een uitgave voor en door 
medewerkers van Veiligheidsregio 
Groningen. 

Heb jij een verhaal dat verteld moet worden? 
Loop eens langs bij team communicatie op de 
tweede verdieping aan de Sontweg, stuur een 
mail naar communicatie@vrgroningen.nl óf 

tag je foto op Instagram met @brwgroningen of 
#brwgroningen. Samen zijn we Veiligheidsregio 
Groningen, samen hebben we GRIP op Risico’s, 
samen maken we GRIP_.

Alle brandweerploegen in 
Groningen oefenen momenteel op het 
oefencentrum in Zuidbroek met nieuwe 
hefkussens. Die zitten inmiddels op alle 
brandweervoertuigen. Brandweerpost 
Ten Boer oefende halverwege mei en 
ploegchef John Bos is enthousiast: "De 
hefkussens zijn aangeschaft met het 
oog op de gevolgen van een mogelijke 
zware aardbeving, maar ze zijn in veel 
meer situaties te gebruiken. De scenario’s 
die we hier oefenen, tref je ook aan na 
een explosie of verkeersongeval. De 
hefkussens zijn geschikt voor verschillende 
inzetten, dus ik ben er superblij mee."

Makkelijk en snel

De ploeg is ook tevreden over het 
gebruik van de nieuwe set. "Wij hadden 
al ervaring met hefkussens", vertelt 
John." De nieuwe hefkussens zijn mooi 
compact en snel en makkelijk in te 
zetten. Je kunt ze eenvoudig in lastige 
posities plaatsen. Voor gebruik hoef 
je het setje alleen maar aan te sluiten 
op een fles ademlucht. In sommige 
situaties waar je eerder een spreider 
gebruikte, kun je nu de hefkussens 
gebruiken. Als je twee kussens gebruikt, 
kun je alles mooi gecontroleerd optillen 
en stabiliseren." 

Realistisch scenario

Op het oefencentrum in Zuidbroek 
is een realistisch scenario opgebouwd 

om iedereen te trainen in de situaties 
die na een zware aardbeving kunnen 
ontstaan. Het was niet mogelijk om dit 
bij de verschillende posten te realiseren, 
omdat voor de opbouw van één scenario 
een kraan nodig was met een capaciteit 
van 100 ton. 

Het aardbevingsscenario dat 
ploegen gaan oefenen, omvat ook 
situaties die zij kunnen aantreffen na 
een ongeval in het verkeer, hevige brand 
of gasexplosie. Tijdens de oefeningen 
leren de ploegen vervolgens welke 
taken zij zelf veilig kunnen uitvoeren 
met hefkussens en wanneer de 
landelijke teams Specialisme Technische 
Hulpverlening (STH) worden ingezet. 
Alle ploegen krijgen de gelegenheid om 
dit jaar te oefenen met de hefkussens.

BRANDWEER OEFENT MET 
NIEUWE HEFKUSSENS OP 
TANKAUTOSPUITEN

Aanleiding

Omdat de kans op een zware 
aardbeving blijft bestaan, bereidt 
Veiligheidsregio Groningen zich daarop 
voor. Als dit gebeurt is er hulp nodig uit de 
hele regio. Het is daarom belangrijk dat 
alle tankautospuiten goed toegerust zijn. 
De hefkussens zijn een aanvulling op de 
basisbepakking. Ze zijn gefinancierd door 
het Nationaal Programma Groningen.
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