
• Bra.ndweer h~fthanden voJ· aan vuur• Rook trekt.·over naastgelegen A16 

Drama voor bewoners van 
V . 

. historisch pand: fikse brand 
· Een grote ui!slaande brand 
heeft dit weekeinde flinke . 
schatte ·á'ang~11iètit ai!!'l e'êii pantl 

' aan de Rijksstr-aalw'l:i'g irf'Dor-. 
:;' ~drecht. De vijfappàrtementen. · _. 
· zijn voorlopig niet bewoonbaar .. 

Elcke van der Heijden 
Dordrecht 

De brand brak zaterdagochtend iets 
na tienen 's ochtends uit. Een voor 
bijganger zag rook uit het pand ko 
men en waarschuwde de hulpdien- 

. sten. Al snel. sloegen de vlammen 
uit het dak. 

· E~n bewoner probeerde het vuur 
nog zelf te blussen en liep daarbij 
brandwonden op aan zijn schou 
der. Hij is voor behandeling meege 
nomen naar het ziekenhuis, maar 
werd daar-later op de dag weer ont 
slagen. Alle andere bewoners, in 
clusief hun huisdieren, wisten op 
tijd het pand te verlaten, De men 
sen konden tijdens de brand niet 
anders dan toekijken hoe de vlam 
menzee zich uitbreidde. 
De brandweer was enkele uren 

bezig met de bluswerkzaamheden. 
Daarbij kwam veel rook vrij, die 
over de Al.6 trok. Om de veiligheid 
van het verkeer op de snelweg te ga 
randeren, stelde Rijkswaterstaat tij 
delijk een snelheidsbeperking in. 
Rond twaalf uur konden de eer 

ste brandweerlieden het pand be 
treden om ook van binnen het vuur 

"'J::'•' 

.&. De ~ran~ was vanaf het water goed te zien. FOTOCARINBEENHAKKER À. De brand veroorzaakte flinke rookontwikl<eling. FOTO FOTa°BURO BUSINK 

te bestrijden. Dat was volgens Arjan 
Boer, woordvoerder van brandweer 
Zuid-Holland Zuid, nog een flinke 
klus. ,,Niet alle plekken waren mak 
kelijk toegankelijk." Uiteindelijk 
kon de brandweer rond drie uur 

weer terug richting de kazerne. 
Uitgebreid onderzoek naar de 

oorzaak van de brand hebben de 
politie eli brandweer nog niet kun 
nen doen. ,,Er staat zoveel bluswa 
ter in het pand dat we nog geen on 
derzoek hebben kunnen verrich 
ten. Dat water moet eerst wegstro 
men", aldus Boer. 
Het grote witte pand aan d~ 

Rijksstraatweg werd eind jaren 3êr 
vande vorige eeuw gebouwd als ka 
zernegebouw voor: politietroepen. 
Na afstoting door defensie in 1968 
werd het omgebouwd tot hotel Al 
tair. Pas in 1 q81 kreez het een woon- 

bestemming. Op dat moment wer 
den vier woningen in het gebouw 
gerealiseerd. Ongeveer zestien jaar 
geleden kwam daar nog een vijfde 
appartement in de kap bij. 

Afgesloten 
Bewoners van de vijf appartemen 
ten kunnen volgens Boer voorlopig 
niet terug naar hun huis. ,,Het gas, 
licht en water zijn er inmiddels ook 
afgesloten. Dus het is momenteel 
niet toegestaan om er te wonen." 
Reageren op de gebeurtenissen, 

is voor de bewoners nog te vroeg. 
.. Het.bezint nu net een beetie te 

landen'.', zegt een van hen. 
•P6 

ii 
Hètis momenteel niet 
toêgestaànom in het 
pand te wonen 

Dordrecht T 078 616 48 08 
www.belmar.nu -Arjan Boer (woordvoerder) 



'Bra11d was heel heftig om te zien' 
. . ...:.--:.~.. . . 

Bij de hevige brand in·d,elvoor. wilden net 112 bellen, maar zagen 
malige kazerne en het hotel, za ... · (töen de brandweer al rijden." 
terdag aan de Rijks&traatweg in . · Brandweerlieden · wisten het ·, 
Dordrecht, wisten alle bewoners vuur redelijk sriëÏ onder controle te 
te ontvluchten. To.en het vuur krijgen. Niemand raakte ernstig ge- 

. ontstond, lagen ze allemaal nog wond. Eén persoon uit het huis 
te slapen. Het pand liep enorme wilde zelf nog het vuur blussen en 
schade op. Vanaf het water van liep brandwonden op. Hij is naar 
de Dordtsche.Kil zag Carin herziekenhuis gebracht, maar werd 
Beenhakker uit Hendrik-ldo-Am- al kort daarna ontslagen. 
bacht hoe zich bijna een trage- De Verkeersinformatiedienst 
die afspeelde. waarschuwde nog wel verkeer op 

. de naastgelegen. A16 vanwege de 
rook die over de snelweg trok. 
Alle gedupeerden vande .getróf- · ----~'------- 

fen woning hebben vannacht in 
een hotel geslapen: Het witte huis, 
dat bij veel Dordtenaren bekend 
staat als de kazerne van na de oor 
log ofhet hotel waarvoor het lange 

Niels Dekker 
Dordrecht 

"We kwamen toevallig met onze 
bootvoorbij", vertelt.Carin Been 
hakker. ·,,De ernst was direct duide 
lijk door de kleur van de rook. We 

tijd werd gebruikt, lijkt voorlopig 
onbewoonbaar. 
,,Het was heel heftig om dit zo - 

vanaf het water te zien, er schiet 
. meteen van alles door je heen", zo 
vervolgt Beenhakker. ,,Persoonlijke 
ongelukken of nog erger. Gelukkig 
viel dat mee, voor zover ik begrepen 
heb." Vanaf het water maakte 
zij enkele foto's waarop goed zicht 
baar is hoe het vuur om zich heen 
greep. Ook filmde ze het hele ge 
beuren . 

Bekijk de beelden 
van de hevige brand aan 

de Rijksstraatweg op 
ad.nl/Dordrecht 

.à Èen van de beelden die Beenhakker schoot. FOTO AD 


