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An Nelissen

Het federale crisisplan toont pijnlijk aan hoeveel evidente zaken kunnen wegvallen eens de
stroom zou uitvallen, als het afschakelplan wordt ingevoerd. Hoe kan u zich daarop
voorbereiden?
Het crisiscentrum heeft opgesomd wat de gevolgen voor de bevolking zullen zijn als de
stroom uitvalt. En die zijn niet min. Toch kan u zich ook wel - deels - voorbereiden. De
gemeenten worden sowieso een paar dagen op voorhand gewaarschuwd. Algemene chaos op
de wegen en op straat hoeft u dus niet meteen te vrezen.

1. Hou uw gsm goed bij de hand
want uw vaste telefoon, als u die nog hebt, zal wellicht niet werken.
2. Giet de tank van uw auto goed vol
want in de gemeenten waar de stroom uitvalt zullen de tankstations niet meer toegankelijk
zijn.

3. Let goed op in de auto
Verkeerslichten branden niet en slagbomen op overwegen zijn gesloten. Verwacht echter niet
meteen grote chaos, ook de politie is op voorhand verwittigd.
4. Blijf weg van de trein
Mogelijk wordt sowieso beslist om het volledige treinverkeer stil te leggen, omdat de activatie
van het afschakelplan overal voelbaar zal zijn.
5. Koop flessenwater
Vooral voor wie in de hoogste verdiepingen van een flatgebouw leeft, zou geen drinkwater
kunnen hebben.
6. Hoed u voor hevige regenval
Woont u in een risicogebied voor overstromingen, dan zou de uitval van pompen en sluizen
problemen kunnen veroorzaken als het hevig zou gaan regenen. Maar dat lijkt vooral in
extreme omstandigheden een risico. Ook dan zal de civiele bescherming paraat staan.
7. Leg dekens klaar
De centrale verwarming zal niet werken. Hebt u een kachel, hou dan wat extra blokken hout
achter de hand.
8. Stop wat euro’s in een sok onder uw bed
Hoewel dat niet veilig is bij een inbraak, kan het geld toch handig van pas komen wanneer
geldautomaten uitvallen.
Ook bedrijven, zorginstellingen, zelfs gevangenissen ondervinden mogelijk hinder. Vooral
organisaties zonder noodstroomgenerator heeft moet vrezen voor problemen. Enkele
voorbeelden: verschillende gevangenissen in ons land hebben geen noodstroomgenerator, net
als de meeste zorginstellingen en kleine veeteeltbedrijven.
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