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verloren bij loodsbrand
PIER ABE SANTEMA

Een lichtgrijze massa verwrongen
staal is wat zondagmiddag rest van
de loods. De brandweer probeert de
rokende puinhoop met een kraan
open te trekken om te kunnen na-
blussen.

Rodenhuis loopt aangeslagen
over het erf met een verzekerings-
man. Zijn vader Doeke Rodenhuis,
die het bedrijf nog maar twee jaar ge-
leden aan hem overdeed, staat met
vochtige ooghoeken de situatie in

SINT ANNAPAROCHIE Een grote
brand heeft zondagmorgen een
aardappelloods van Rudolf Roden-
huis aan de Schuringaweg in Sint
Annaparochie volledig verwoest.

zich op te nemen.
Vader Rodenhuis bouwde het be-

drijf op. ,,Het is triest’’, zegt hij ge-
emotioneerd. De schuur stond vol
met houten kisten met wortelen en
aardappelen.

De aardappelen waren het resul-
taat van zo’n zes jaar stamselectie.
Dat is nu in een keer verloren ge-
gaan. De kweek moet opnieuw en
dat betekent dat de na-ijleffecten
nog jaren in de bedrijfsvoering te
merken zullen zijn. Over bedragen
houdt hij zich op de vlakte.

Zijn zoon Rudolf was zondagoch-
tend aan het ploegen, toen de buren
rond kwart over tien alarm sloegen.
Aan de zuidkant stond de loods toen
al hevig in brand.

Hoe dat kon gebeuren is nog niet

De risico’s voor
de boerderij met
rieten kap waren
door de gunstige
wind beperkt

duidelijk. Aan die kant van het ge-
bouw zat de koelinstallatie.

Maar of daar iets mee gebeurd is,
is speculeren. Al snel stond de brand-
weer met groot materieel op het erf.

Grote donkere rookwolken dreven
over de Nieuwe Bildtdijk richting het
Wad.

De brandweer liet groot water-
transporten aanrukken vanuit Grou
en Harlingen, vertelt officier van
dienst Marco Veenstra. ,,De kring
rond de boerderij was zo leeg, maar
dat weet je in dit gebied.’’

Door een waterscherm op te wer-
pen wist de brandweer een tweede
loods, op luttele meters afstand, te
behoeden voor het vuur. De risico’s
voor de boerderij met rieten kap op
het perceel waren door de gunstige,
aflandse wind beperkt.

Rond kwart voor één kon de
brandweer het sein brand meester
geven. Het nablussen nam nog uren
in beslag.

Van de aardappelloods bleef een massa verwrongen staal over. FOTO ANTON KAPPERS
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