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Veertigduizend adressen Veldhoven en Eindhoven

.DW�RRU]DDN�JURWH�VWURRPVWRULQJ
Door FLEUR BESTERS

Donderdag 14 augustus, EINDHOVEN - Bijna veertigduizend huishoudens en zo’n 
honderd bedrijven in Veldhoven, Wintelre en delen van Eindhoven zijn 
gistermiddag tussen één en vijf uur door een grote stroomstoring getroffen. Een
kat heeft hoogstwaarschijnlijk kortsluiting veroorzaakt in een van de vier 
Eindhovense hoofdvoedingsstations aan de Langendijk. De storing heeft niet voor
calamiteiten gezorgd. 

Wachtende mensen voor een supermarkt 
op het Kastelplein.
(Foto Ton de Hond)

De stroomuitval heeft volgens energieleverancier Essent - eigenaar van het 
voedingsstation - niets met de verwachte energieproblemen door de hittegolf, de code 
rood, te maken. Burgemeester R. Welschen stelde het regionale rampenplan in werking.
Vanuit het crisiscentrum in de Deken van Somerenstraat werden politie, brandweer en 
ambulances aangestuurd. Alledrie de hulpdiensten in het centrum werden - evenals het 
Stadskantoor en Vliegveld Eindhoven - zelf ook getroffen door de storing, maar maakten
gebruik van noodaggregaten.

Te kwetsbaar

Burgemeester Welschen noemde het gisteren onbegrijpelijk dat ’in ons land zulke 
belangrijke toevoerkanalen ontwricht kunnen raken’. ’Het lijkt erop dat zo’n voorziening 
te kwetsbaar is. Ik ga met Essent en de NRE serieus bekijken hoe we dit soort zaken 
voortaan kunnen voorkomen. Ik dacht dat de toevoer van bijna veertigduizend 
huishoudens beter beveiligd zou zijn’.
In Eindhoven werden de stadsdelen Stratum, Gestel, Strijp en een deel van de 
binnenstad getroffen. De politie stuurde zo’n honderd geuniformeerde agenten en leden 
van de mobiele eenheid de straat op om strategische punten te bewaken. Ook 
ambulances en brandweerauto’s verspreidden zich over het getroffen gebied. De 
alarmcentrales waren normaal bereikbaar, maar burgers in het gebied konden alleen 
met mobiele telefoons bellen.
Uit voorzorg zijn twee bewoners van verzorgingshuis Engelsbergen naar 
verzorgingshuis De Weerde gebracht omdat ze beiden van zuurstof afhankelijk zijn. 
Verschillende bejaardenhuizen kregen van de gemeente Eindhoven en 
energieleverancier NRE noodaggregaten.
Het getroffen voedingsstation zet 150.000 volt om naar 10.000 volt. Die wordt 
vervolgens naar andere, kleinere verdeelstations doorgezet. Die bedienen zo’n 15.000 
klanten van Essent in en rond Veldhoven en 25.000 klanten van NRE in Eindhoven. 
Omdat het zo’n groot station is, kan de toevoer niet via andere stations worden 
omgeleid.
De kat is volgens een Essent-woordvoerder in aanraking gekomen met een open 
stroomkabel. ’Die worden wel afgeschermd door grote kokers, maar blijkbaar is het dier 
er toch tussen gekomen. Het geeft hetzelfde effect wanneer je je vingers in het 
stopcontact steekt. De beveiliging schiet eruit.’ De kortsluiting ontstond volgens hem op 
een dusdanig cruciale plek dat ook andere noodvoorzieningen in de kast de 
stroomvoorziening niet over konden nemen.
De geblakerde kat is bij de kabels gevonden. Essent heeft geen idee hoe de kat de 
volledig afgesloten kelder is binnengekomen. De stroomvoorziening is gisteren via 
noodreparaties hersteld. De komende dagen wordt de stroomkast verder nagekeken. 
Dan moet ook blijken of er aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn.
Meer over de stroomstoring op pagina 3 en 11
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