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Sinterklaas Kapoentje tegen hoogwater

OEFENING Rijkswaterstaat, Landmacht en gemeente bootsen hoogwatersituatie na in Borgharen en Itteren

door Ruud Maas

D

Defensie, Rijkswaterstaat en gemeente oefenden gisteren
voor het geval de Maas overstroomt. Borgharen en Itteren
leken even op oorlogsgebied. Zonder hoogwater.

D e militair van de Konink-
lijke Luchtmacht heeft
het goed geschoten:
de kinderen die hij en

zijn collega’s in de legertruck tillen
vinden het best spannend. Stoere
mannen en vrouwen met grote
geweren die geconcentreerd kijken
alsof Borgharen en Itteren daadwer-
kelijk met een precaire hoogwater-

situatie te kampen hebben.
De militair besluit het voortouw te
nemen om de kleintjes op hun ge-
mak te stellen. Hij vraagt of ze een
liedje willen zingen. Uit volle borst,
zonder dat een druppel extra water
op de straten te vinden is, zingen ze
op deze frisse ochtend in maart Sin-
terklaas Kapoentje en Sinterklaasje
Bonne Bonne Bonne. En omdat de si-
tuatie toch niet-alledaags is, ook een
carnavalsliedje. Als het kon, zongen

ze zo het water terug de Maas in. Als
die overstroomd was. Want eerlijk is
eerlijk, het is raar om je een overstro-
ming voor te stellen als je die niet
ziet. Jammer ook dat de beloofde he-
likopter elders dienst moet doen.
Dan moet je maar aankloppen bij
Willem Cauberg. De jarige inwoner
van Itteren - hij is 96 geworden - is
niet bang voor hoogwater. „Het is
niet plezierig, maar het went. Het
water stond hier tot in de kasten.
Die militairen reden hier toen ook.”
Een ervaringsdeskundige dus, die de
soldaten vanuit zijn huis gadeslaat.
Jasper Weijman van Dutch Amateur
Radio Emergency Service (DARES)
doet alsof het water hem echt tot

aan de lippen staat. In de meldka-
mer - bovenin de Aw Sjaol - spreekt
hij op fluistertoon, om zijn helpers
niet te storen. Hun communicatie
verloopt via een alternatief systeem,
voor het geval internet, C2000 en
het telefoonnetwerk bij calamiteiten
plat liggen.
Ze krijgen in het ‘crisiscentrum’ fo-
to’s en kaarten doorgestuurd en
spraakberichten. „De brandweer is
ons aan het testen”, zegt Weijman.
„Ze sturen veel berichten, maar dat
kunnen we aan.” Meerdere keren
per jaar schiet DARES organisaties
als de Landmacht te hulp, zegt Weij-
man. „Maar dat is vooral bij oefenin-
gen. Gelukkig hebben we nog geen

grote rampen meegemaakt. Maar als
we morgen zouden moeten ingrij-
pen, zijn we er klaar voor. Dan zijn
we met onze koffers binnen enkele
uren daar waar we moeten zijn.” De
militairen wachten buiten ondertus-
sen nog even met patrouilleren.
Hun luitenant heeft hen immers
nog geen teken gegeven. Om de tijd
te doden lopen twee van hen naar
de basisschoolleerlingen. Ze sprin-
gen zich samen met hen warm.
Want het is behoorlijk koud. En dan
hebben ze nog niet eens echte natte
voeten.

Voor foto’s en een filmpje,
zie www.limburger.nl

Met de klok mee vanaf linksboven: na het ritje worden de kinderen uit de truck getild, Willem Cauberg houdt de militairen in de gaten en de militairen bereiden zich voor.  foto’s Harry Heuts


