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ient het bedrijf een
.nvraag in. En ook pas
edt de procedure voor
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staat mag een gebouw van 45
meter hoogte staan, En dat is
precies de hoogte die Westo
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den geen enkele zeggenschap
omdat die op Duits grondgebied zal worden geplaatst. Dit

HOE IS HET NU MET MAARTEN
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zwaar tegen aan te tekenen
bij de gemeenteraad. Als dat
gebeurt neemt de raad bin-

neer me net plan goeuxeurt,
heeft men nog een inspraakmogelijkheid; bij de provincie. Die neemt dan binnen zes

goeugekeuro,
xunnen Dezwaarden nog altijd beroep
aantekenen bij de Raad van
State.

PlADET ..

der
ijp komt'
:s illegaals doet. Maar
obs nou echt bezig is
aatschappelijk verantondernemen, dat kan
niet zeggen."
TO-A'ilOilliD WUR
R COlEilW DU.D lEilil

ormatleavond over de vuilsnder die initiatiefnemer
) vanavond belegt. is we1 slechts voor genodigden.
\5 eenzelfde bijeenkomst in
Ialens op 20 januari was de
stellinq groot onder be.ellenden die ook naar bin'ilden. maar W£l(çlen tegen-

rril1{*fl1'~~~f8'ff~eft
e lnformatteavonden zo
pakt, om "vat te houden op
ntal bezoekers." Ook voor
wond zijn alleen bewoners
woonwijken De Heege en
nkenvlier uitgenodigd. Op
Ifuari houdt Westo een bijImst voor inwoners van enndere wijken in Coevorden.

~rnieling
inga meldt dat het one nog steeds gaande is.
k hebben de tieners
er op hun kerfstok. De
zo'n 17.000 euro,
verhaald op hun ouDe politiechef sluit
aanhoudingen niet
jongens hebben bij
oraken audioappararestolen. De politie
e weten wie de heler

Piloot Maarten Pladet bij de schietstoel die hem in 1990 het leven redde in Dalerpeel. "Toen ik geland was in dat wèiland. keek ik meteen of er geen stier in het
land stond, "
Foto: Henk Braakhekke

'Voor hetzelfde geld was mijn F16 neergestort op Dalen'
In het nog niet zo verre verleden stonden ze geregeld in de
kramt. Die periode is achter de
rug. Toch zijn ze nietvan de
aardbodem verdwenen, Dagblad van het Noorden zoekt mensen op die niet meer in de spotlights staan. Vandaag Maarten
Pladet (41) uit Lochem. Hij
stortte op 21 november 1990
, met zijn F16- straaljager neer In
. een welland bij Dalerpeel.
Maarten Pladet, hoe is het met u?

:US VAIli!\lU
S¥ AUTO'S
I met

een 1s-jarige komtal de i7-jarige hoofdver~ een volle gasfles van 25
t een bouwkeet. De twee
en de fles van de tuibrug
.oper op de rijbaan van de
ielale weg N366. Een passeautomobilist en een
wagenchauffeur konden
vaarte net ontwijken.

"Uitstekend. Ik heb een fantastisch gezin met drie jonge kinderen, een goede gezondheid en een
baan die ik leuk vind. Ik werk sinds
november 1991 bij de KLM. Ik vlieg
op een Boeing 737 op allerlei bestemmingen binnen Europa. Eigenlijk heb ik in mijn leven maar
heel weinig tegenslag gehad."

Weinig tegenslag? In 1990 stortte
uneer!
"Klopt, Dat was heel vervelend
en naar, maar het had veel slech-

kunne mee

ter kunnen aflopen. Het vliegtuig
viel middenin een weiland, maar
had ook bijvoorbeeld op Dalen terecht kunnen komen. Niemand
gewond, zelfs geen koe. Zelfkwam
ik er ook zonder veel letsel van af,
met dank aan mijn schietstoel. Ik
had alleen twee forse schaafwonden en last van mijn rug."

normaal vloog en er niet veel
brandstof meer was, besloot ik te
proberen of ik gewoon op Twente
kon landen. Ter hoogte van Dalerpeel ging het. mis. Het vliegtuig
stortte met een rotvaart naar beneden. Er was echt geen houden
meer aan. Mij restte niets anders
dan aan de hendel van de
schietstoel te trekken."

werd het behoorlijk emotioneel.
Ik zag mijn vriendin en een deel
van mijn collega's. Al het werk op
de basis was stilgelegd, want alles
diende uitgezocht te worden."

En wat was precies de oorzaak?

"Dat is een technisch verhaal.
Een condensator in de zogeheten
flight control computer was doorWat gebeurde er precies op die begebrand, waarna er te veel voltage
wuste novemberdag?
Wist u meteen dat het vliegtuig ontstond. Het gevolg was dat de
"Ik was klaar met een missie bo- niet op een woonwijk zou vallen?
computers van het besturingssysven de Waddenzee en was op weg
"Nee. Het vliegtuig verdween in teem voortdurend verkeerde innaar de vliegbasis Twente. Halver- de wolken. Toen ik met mijn para- put kregen. In wezen ging het om
wege kreeg ik opeens ernstige pro- chute naar beneden ging, zag ik een ontwerpfout, die in latere F16blemen met de besturing. Het tot mijn opluchting het vliegtuig modellen is gecorrigeerd. Mij viel
. vliegtuig maakte bokkensprongen in een weiland liggen. Ik kwam te- niets te verwijten. Ik ben daarna
en deed dingen die ik niet vroeg. recht in een weiland met koeien. ook gewoon weer gaan vliegen."
Omdat ik alle eoncentratie nodig Ik keek meteen of er geen stier in
had om te kunnen blijven vliegen, het land stond. Dat bleek gelukkig U stapte niet lang daarna over
naar de KIM. Had dit iets met het
vroeg ik F16-vliegers in de buurt niet het geval."
ongeluk te maken?
en mensen op de grond het pro"Nee, helemaal niets. Ik had tien
bleem te analyseren."
Entoen?
"Niet lang daarna nam de politie intensieve jaren bij de luchtmacht
En zij lwnde-n niet zorgen voor een me mee naar het bureau in Dalen. achter de rug en was toe aan wat
oplossing?
Ik kreeg een kop koffie en ging nieuws. Op zolder staat nog wel
"Nee, het lukte niet. Het ging om daarna mee naar de omgeving van iets dat mij aan het ongeluk herineen ldacht die niet eerder was het wrak. Daar kwam een helikop- nert: de bewuste schietstoel. Gevoorgekomen bij een F16. Omdat ter die me naar de vliegbasis in kregen toen ik afscheid nam van
het vliegtuig weer min of meer Twente zou brengen. Op de basis de luchtmacht."

ken'

