DE ‘EXPLOSIEFLAT’
VAN DRACHTEN

CASE DOOR SECURITY NOORD NIEUWENHUIS
PROFESSIONELE BEVEILIGING IN NOORD-NEDERLAND
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RAVAGE NA
EXPLOSIE
Op 27 december 2015 werd een deel van en
flat in Drachten getroffen door een zware
gasexplosie. De voor- en achtergevel van
het pand werden weggeblazen, waardoor
zeker acht van de tientallen woningen zwaar
beschadigd raakten.
De explosie zorgde voor een enorme ravage
in de omgeving. Naast het flatgebouw liepen
ook diverse auto's tegenover de flat schade
op door rondvliegende brokstukken. Ook
bezittingen van de flatbewoners werden
naar buiten geslingerd.
Nog geen 24 uur na deze explosie was
Security Noord Nieuwenhuis aanwezig om
de omgeving van de flat te omzomen met
hekken en beveiligingscamera’s.

DE EXPLOSIE AAN DE
NACHTEGAALSTRAAT GEBEURDE
ROND 22.00 UUR EN WERD
VRIJWEL METEEN WERD
GEVOLGD DOOR BRAND.
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7 VERSCHILLENDE
CAMERA'S

24/7 INZET CAMERAWAGEN
Omdat er na de explosie direct brand uitbrak en groot risico op
instortingsgevaar ontstond, werd Security Noord opgeroepen om
de kavel te bewaken.
Security Noord Nieuwenhuis beschikt over een eigen commandoen camerawagen voor de beveiliging en bewaking bij calamiteiten.
Met deze camerawagen, werd zes weken lang aan één stuk door
iedere hoek en elke kier rond het deels ingestorte
appartementencomplex gecontroleerd.

24/7 TOEZICHT,
ZES WEKEN LANG

Directeur Hans Nieuwenhuis: "Samen met een collega hielden we
vanuit de camerawagen het terrein constant in de gaten. In de
camerawagen maakten we gebruik van camera’s en
bewegingsdetectoren, die ons de mogelijkheid gaven om niet alleen de
persoonlijke spullen van bewoners te beschermen, maar ook mensen
weg te houden van een terrein met instortingsgevaar.
Je zou misschien denken dat mensen wegblijven bij zo’n plek met zo
veel risico's, maar niets is minder waar. In de eerste uren wemelde het
zelfs van de mensen, waarvan een enkeling pogingen deed om over de
barricade te komen.

VEILIGHEID VOOR
ALLES

Onze missie was dan ook: niemand komt binnen de hekken."
Nog dezelfde nacht stortte het gebouw verder in, waardoor meer
puin op de straat terecht kwam en uiteindelijk zes woningen
onherstelbaar beschadigd raakten. Het beveiligen van de locatie
was dus niet voor niets.
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GEEN ONNODIG RISICO
Hans Nieuwenhuis: "Tijdens onze diensten in de wagen, die soms wel
twaalf uur achtereen duurden, hebben we de boel scherp in de gaten
gehouden. Zagen we iets verdachts of liepen er mensen rond die er niet
hoorden? Dan stapten we uit de wagen om de boel te controleren of de
mensen aan te spreken. Dit altijd op een vriendelijke, doch dwingende
toon. Je wil niet dat mensen onnodig risico lopen, ook al zien ze dat
risico misschien zelf niet."
De scherpe en langdurige blik van het team van Security Noord
resulteerde ook in een hele bijzondere en positieve uitkomst: de
ogen van kat Billy, het huisdier van één van de bewoners die al
dagen zoek was, priemde opeens op vanuit het donkere puin. Deze
moedige kat had de explosie overleefd en z'n schuilplaats verlaten.
Door snelle actie konden Hans en zijn collega Billy diezelfde nacht
nog vangen en herenigen met de eigenaar.
Hans sluit af: "Dat zijn mooie dingen tijdens trieste tijden. Dat is waar
we het uiteindelijk voor doen.”
Meer lezen over de inzet van onze camerawagen? Lees verder op
onze website via deze link.
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DIENSTEN VAN SECURITY NOORD
Security Noord Nieuwenhuis is een erkend beveiligingsbedrijf uit Drachten, Friesland.
Naast onze commando-, en camerawagen zijn wij onder andere in te zetten voor:

EVENEMENTENBEVEILIGING
Evenementenbeveiliging is een fundamenteel onderdeel tijdens het organiseren van een
evenement. Denk bijvoorbeeld aan het in veilige banen leiden van grote publiekstromen
en mensenmassa's. Samen met u maken we er een geslaagd evenement van.

ZORGBEVEILIGING
Een zorginstelling is vatbaar voor diverse veiligheidsrisico’s. Het minimaliseren van
deze risico’s is dan ook van groot belang. Wij beschikken over de juiste beveiligers
met de nodige ervaring die ervoor zorgen dat alles in uw zorginstelling veilig verloopt.

CALAMITEITENBEVEILIGING
Een calamiteit is vaak onverwacht en vereist soms met spoed een beveiliger. Een
inbraak, een brand, een ongeval of schade door extreme weersomstandigheden: wij
verminderen de risico's op ongevallen of diefstal.

MEER LEZEN OVER
ONZE DIENSTEN

OFFERTE OP MAAT
OPVRAGEN

Security Noord Nieuwenhuis
Ottolaan 12-1
9207 JR Drachten
0512-358804
06-28400918
info@security-noord.nl
www.security-noord.nl

