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wat de brand en ontploffingen
veroorzaakt heeft. «Die obus-
sen waren leeg maar in de ka-
mer lag ook buskruit», zegt Gil-
les Blondeau van het parket
Halle-Vilvoorde. «Volgens de
branddeskundige voerde de
bewoner van de kamer waar-
schijnlijk een manipulatie uit
met dat buskruit en is daarbij
iets misgegaan, waardoor er
een ontploffing heeft plaatsge-
vonden. Voorlopig gaan we al-
leszins niet uit van kwaad op-
zet.»

Klein ziekenhuis
Alle 34 bewoners werden ge-
ëvacueerd. Enkel wie op het ge-
lijkvloers verblijft, mocht zater-
dag nog niet naar huis terug. Ta-
tiane Nogueira da Cruz ving de
bewoners vrijdagnacht op.
«Zonder aarzelen liep ik de
straat op, waar ik vooral veel
rook zag. Ik heb iedereen on-
middellijk onderdak aangebo-
den, het was zo hevig aan het
regenen. Een twintigtal perso-
nen bracht bij mij de avond
door, samen met de kanaries

van de man. Ook de dokters en
verpleegkundigen kwamen bij
mij – het leek hier wel een klein
ziekenhuis. Mijn jongste doch-
ter van acht jaar was wel in pa-
niek door alles en zat aldoor te
huilen. Maar het is toch logisch
dat ik hulp bood aan die oudere
mensen? Het belangrijkste is
dat iedereen het goed stelt.»

De directie van het woonzorg-
centrum zegt niet op de hoogte
te zijn over de zaken die de man
in zijn bezit had. DOVO en een
branddeskundige kwamen za-
terdag nog ter plaatse met de
brandweer en de politie voor
verder onderzoek. Daarbij wer-
den nog verschillende spullen
uit de flat in beslag genomen.

De hulpdiensten werden vrij-
dag rond 23 uur opgeroepen
voor een explosie gevolgd door
een brand in een van de assis-
tentiewoningen. Bij hun aan-
komst sloegen de vlammen al
uit de getroffen flat en weer-
klonken nog verschillende ont-
ploffingen. Het medisch en ge-
meentelijk noodplan werden
opgestart.
«Ons hele huis trilde bij die eer-
ste explosie», zegt Johnny Rod-
riguez, die tegenover de getrof-
fen flat woont. «Ik snelde naar
buiten en zag de vuurzee voor
mijn woning. Op het moment
dat ik de straat wilde overste-
ken, was er een tweede immen-
se knal – het raam van de flat
waar de brand woedde, werd
uit de gevel geblazen. Ik zocht
dekking. De bewoner zelf liep
volledig in paniek de straat op
richting het hoofdgebouw.
Toen zag ik zijn buren, een

vrouw in een rolstoel en haar
man. Zij geraakten niet buiten,
onder meer door de rook. Met
een andere buurman zijn we
onmiddellijk ter hulp gesneld,
dat was onze plicht. Maar het
was heel beangstigend voor ie-
dereen. Mijn vrouw en kinde-
ren vreesden dat door de hitte
en de ontploffingen ook onze
woonst in brand zou vliegen en
zijn verderop dekking gaan
zoeken. De twee kanaries van
de man waar de brand woedde,
hebben we eveneens kunnen
redden.» Een van de bewoon-
sters dacht dat het dak was in-
gestort en zag vervolgens buren
blootvoets door de straat lopen.

Lege obussen
L.P., een gepensioneerde Brus-
selse brandweerman, werd ‘s
nachts alsnog naar het zieken-
huis overgebracht. Voorlopig is
er nog geen duidelijkheid over

«De paniek na die explosies... Ongezien»

De brand ontstond vrijdagavond na een explosie, 
vermoedelijk veroorzaakt door buskruit. 

De ravage werd bij daglicht pas echt duidelijk. Foto’s Mozkito

Een agent brengt een zak vol explosieven weg.

GEPENSIONEERDE BRANDWEERMAN BLAAST SERVICEFLAT OP

L.P., een bewoner van de serviceflats Pal-
myra in de Zennebeemd, is vrijdagavond
lichtgewond geraakt bij een explosie in
zijn flat. Buskruit uit obussen zou aan de
basis liggen van de ontploffingen, ge-
volgd door een uitslaande brand. «De pa-
niek hier was ongezien – het was enorm
beangstigend», valt in de buurt te horen.

TOM VIERENDEELS

DROGENBOS

Een jongeman is zaterdagoch-
tend kort voor 8 uur zwaarge-
wond geraakt bij een ongeval op
de Brusselse binnenring. De
brandweer had lange tijd nodig
om het slachtoffer uit het wrak
te bevrijden.

De bestuurder kwam met zijn
wagen uit de richting van Halle
toen hij in een bocht van de aan-
sluiting van de E429 met de Brus-
selse ring de controle over zijn
wagen verloor. Het voertuig be-
gon te schuiven, ging rechts van
de weg en plooide zich rond een
verlichtingspaal naast de rijbaan.
De hulpdiensten kwamen mas-
saal ter plaatse en hadden meer
dan een uur nodig om de bestuur-
der uit het wrak te bevrijden. Het
slachtoffer zat voornamelijk met
de benen zwaar gekneld in zijn
wagen. Rond 9.30 uur kon de jon-
ge bestuurder buiten levensge-
vaar afgevoerd worden naar het
ziekenhuis. Verkeershinder door
het ongeval bleef beperkt. 

(TVP)
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De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer
te bevrijden. Foto Brandweerzone Vlaams-Brabant West

Bestuurder uur lang gekneld na ongeval op R0

HERNE
Ouders en
leerkrachten willen
nieuwe school
oprichten
Ouders en leerkrachten organiseren
op dinsdag 26 februari een infoses-
sie over de mogelijke oprichting een
nieuwe Hernse school. De Verrekij-
ker moet een ervaringsgerichte leef-
school worden.
Of de school er gaat komen, is verre
van zeker. De initiatiefnemers willen
eerst de interesse aftoetsen, daarna
komt er een definitieve beslissing.
De Verrekijker moet een ervarings-
gerichte leefschool worden, wat be-
tekent dat een leerling voortdurend
zelf naar antwoorden zal zoeken bij
bepaalde vragen. Waar de school
zou komen, is ook nog niet geweten.
De ouders en leerkrachten die ach-
ter het project zitten, geven op 26
februari meer uitleg in het Domini-
canessenklooster. Dan is er een info-
moment over De Verrekijker. Ieder-
een is welkom van 20 uur tot 22 uur
in de grote zaal van het Dominica-
nessenklooster. (MEN)

DILBEEK
Bijna 400 nieuwe inwoners
in jaar tijd
In 2018 steeg het bevolkingsaantal
van de gemeente Dilbeek met 387
inwoners. Dat blijkt uit cijfers van
Binnenlandse Zaken.
Op 1 januari 2018 telde Dilbeek
42.467 inwoners. Een jaar later zijn
er dat 387 meer, in totaal 42.854.
Dilbeek blijft zo de grootste ge-
meente van het Pajottenland. On-
der meer Halle (39.536 inwoners)
en Asse (33.104 inwoners) hebben
lagere bevolkingsaantallen. Dilbeek
blijft groeien op vlak van inwoners-
aantallen. Vijf jaar geleden, in 2014,
had Dilbeek 41.005 inwoners op de
teller staan. In een tijdspanne van
vijf jaar is de gemeente dus gegroeid
met 1.849 inwoners. (MEN)

VOLLEZELE
Gemeente kuist bosje op
Gemeentearbeiders zijn volop bezig
met de opkuis van een klein ge-
meentelijk bosje aan het voetbal-
plein van SKO. Vollezele in de Repin-
gestraat. Het bosje werd ooit nog
aangeplant rond een Finse piste,
maar na enkele jaren werd afge-
stapt van dit idee en ondertussen
groeiden de bomen en struiken rus-
tig verder. Door de jaren heen werd
het bosje meer en meer een wilder-
nis en zorgde voor ongemak bij de
sporters. «Daarom zijn onze men-
sen gestart met de opkuis van dit
bosje. Sommige takken van bomen
hingen tot in de doelnetten van SKO.
Vollezele. Ook de takken die langs
alle kanten over de percelen hangen,
gaan we kappen», aldus burge-
meester Patrick Decat. (MCT)

Ondernemersvereniging UNIZO
heeft het Handmade in Belgium-
label uitgereikt aan Verbeeren
Metaalwerken in Pamel. Het be-
drijf vervaardigt sinds 1989 trap-
pen, hekwerk en ander maat-
werk in staal. Met dit label wil
Unizo de makers van authentieke

en ambachtelijke kwaliteitspro-
ducten extra in de verf zetten.
Zaakvoerder François Verbeeren
is trots. «Dit bedrijf is exact 30
jaar geleden klein begonnen», al-
dus Verbeeren. «Met keihard
werken en veel passie zijn we ge-
staag gegroeid. Ik moet iedereen

bedanken, want dit is het werk
van veel mensen.»
Verbeeren is pas het tweede
Roosdaalse bedrijf dat het label
krijgt. Voor de gelegenheid was
het voltallige gemeentebestuur
aanwezig tijdens de prijsuitrei-
king. (MEN)

ROOSDAAL

François Verbeeren (midden) kreeg het label van UNIZO. Foto Mozkito

Verbeeren Metaalwerken ontvangt HIB-label


