
V
erkreukeldengebogen
zijnze,derood-wit-
blauwemetaalplatendie
verspreid liggenoverde
vloervandeopslagplaats
van luchtmachtbasis
Gilze-Rijen.Wienietbe-
terweet, zoudenkendat

de fragielogendeonderdelenvanplastic
zijn,maardeverfkleuren indehuisstijl
vanMalaysiaAirlinesmakenpijnlijkdui-
delijkdathet tochechtomhetramptoe-
stelgaat.Verderopzijneensetuitge-
brandewielenendebagagebakkenvande
cabineherkenbaar. Tussenenkele felrode
metaalplatensteektgrasenzand,eenover-
blijfsel vandemaandendatdeonderdelen
indeOekraïensevlakten lagen.
Dezeweek,driemaandennadeaan-

komstvandewrakstukkenvanramp-
vluchtMH17 inNederland,mogennabe-
staandenvandeslachtoffers voorhet
eerstdewrakstukkenvandichtbijbekij-
ken.Ruim500vanhenkrijgendeko-
mendedagen ingroepeneenrondleiding.
Ook journalistenvanoverdehelewereld
warendinsdagwelkomomdevorderin-
genvandeOnderzoeksraadvoorVeilig-
heid (OVV)enhetOpenbaarMinisterie
(OM) teaanschouwen.
Deopslagplaatsenvol vliegtuig-

schroot –het zijner twee – zijn indrukwek-
kend,maarhetonderzoeknaarde ramp
vindteldersophet terreinplaats, ineen
hangar.Daar isoverdevloermetzwart
tapedeuitlijningvande linkervleugeluit-
getekend.Verschillendevleugelstukken
liggenopwatongeveerhunoorspronke-
lijkeplekmoetzijngeweest,maardepuz-
zel is verrevancompleet.
Toch is luchtvaartexpert JorisMelkert

vandeTUDelftonderde indrukvande
voortgangvanhetonderzoek. ‘Zo’n recon-
structie is eenenormehoeveelheidwerk.
Zehebbenalgoedgefilterdwelke stukken
wel enniet interessant zijnommeeverder
tewerken.’ Eénding iswelduidelijk: een
volledigedriedimensionale reconstructie
wordtnietgemaakt.Datgebeurtookvrij-
welnooitnaeencrash,wanthetopnieuw
inelkaarpuzzelenvaneencompleet vlieg-
tuig is eencomplexeen tijdrovendeklus.
Hetonderzoekricht zichopdedelenvan
hetvliegtuigmetdemeesteaanwijzingen
voordeoorzaak, zoals roetpatronenen in-
slagsporen.
Inhetgeval vanvluchtMH17 richthet

onderzoekzichopdebuitenkantende
voorzijde:decockpit, debusiness class en
eendeel vande linkervleugelwordenge-
reconstrueerd.Dezeonderdelenzijnvan-
wegehet lopendestrafrechtelijkonder-
zoeknuafgeschermdvanhetpubliek, al
waren foto’s ervan inseptemberwel te
zien inhet tussenrapportoverde ramp.
Vanwegegevechten tussenhetOekraï-

ense legerenpro-Russische separatisten
washetnietmogelijkomnaderamp, vo-
rig jaar in juli, terplaatseuitgebreidon-
derzoek tedoen.DaarombeslootdeOn-
derzoeksraadomzoveelmogelijkwraks-
tukkennaarNederland te slepen. Eenmaal
bijdevliegbasiswerdenzevolgenseen
vasteprocedureuitgeladen,gefotogra-
feerdengescand.Datallesomhetant-
woordopdieene, cruciale vraag teachter-
halen:waardoor storttehet vliegtuig
neer?Washeteenvanaf degrondafge-
vuurdeBUK-raket, eengevechtsvliegtuig
of is ernogeenandereoorzaak?

Dievraag isnognietbeantwoord,bena-
druktOVV-voorzitter Tjibbe Joustra,maar
er is ‘veelprogressie’. Vorigeweekheeft
een teamvan internationale luchtvaart-
onderzoekersonderzoekgedaan inde
hangar. Zijhebbenondermeergekeken
naarbreukvlakken inhetmetaal.Daar-
mee ishet tweedimensionaleonderzoek
vandewrakstukkeneenheel eindopweg;
degedeeltelijkedriedimensionale recon-
structie isnudevolgendestap.
Studievandewrakstukken is éénvande

onderzoeksmethoden,maarerworden
ookradar- ensatellietbeeldenbekeken, te-
lefoongesprekkenbeluisterdengetuigen
gehoord.Hoofdofficier FredWesterbeke
vanhetOMnoemtdeveelbesproken theo-
riedat eenvanaf degrondafgevoerde
BUK-raketde rampveroorzaaktenog
steeds ‘hetmeestgeredescenario’. Toch is
hetnogsteedszaakomanderemogelijk-
heden, zoalsdedoordeRussenopge-
voerde theoriedathet vliegtuigvanuitde
lucht isbeschoten, teonderzoekenende-
finitief uit te sluiten.Anderskaneeneven-
tuele rechtszaak tegenmogelijkedaders
stuklopenwegensgebrekaanbewijs.

Hetonderzoekmagdanvangrootpoli-
tieken juridischbelangzijn, voornabe-
staandenvandeslachtoffersheefthetbe-
kijkenvandewrakstukkeneenheel an-
dere, emotionelebetekenis. ‘Wezijnmet
zijnallenditproces ingegaanenmoeten
hiernusamendoorheen’, zegt Jonathan
Mechanicus,dehalfbroervanslachtoffer
TimNieburg.Mechanicusbrengt later
dezeweekeenbezoekaanGilze-Rijen. ‘Dat
ismisschienniet andersdanwanneer je
dierbareopeenanderemanieromgeko-
menzouzijn. Traumaenrouwverwerking
zijnuniverseel.’
HetonderzoekvandeOVVenhetOMzal

noghetgrootstedeel vanhet jaar inbe-
slagnemen. Joustraverwachtdathet in
oktober indeafrondende fasezalkomen.
Hijhooptdatde situatiebinnenkort veilig
genoeg isomopnieuweenmissienaarOe-
kraïne te latenafreizen. Luchtvaartdes-
kundigeMelkert verwachtdatdeOVV in-
middels eenvrijpreciezeverlanglijstheeft
vanwrakstukkendienogontbreken. ‘In
novemberwashet vooralpakkenwatze
pakkenkonden.Metdeopgedanekennis
kunnenzehopelijkheelgerichtgaanzoe-
kennaarwatnognodig isomdepuzzel
compleet temaken.’
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Tussenfelrodemetaalplaten
Nabestaandenmochtendinsdag inGilze-
RijendewrakstukkenvandeMH17
bekijken. Luchtvaartexpert JorisMelkert
beschrijftwaterwas tezien.
Door Susanne Geuze Foto’s Marcel van den Bergh

Zehebbenalgoed
gefilterdwelke
stukkenwelenniet
interessantzijn

Joris Melkert
Luchtvaartexpert

TU Delft

De hangar
De hangar waar de MH17-wrakstukken liggen die
worden onderzocht. De andere stukken liggen in
twee opslagplaatsen. Met zwarte tape is een deel
van de linkervleugel uitgetekend op de vloer. De be-
treffende onderdelen zijn vervolgens op hun oude
plek teruggelegd. Een hele klus, want vaak zijn de
losse stukken moeilijk herkenbaar.
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Inslagplek
Een inslagplekopde linkervleugel van
het toestel,die tweedimensionaal is
gereconstrueerd indehangar.Veel
onderdelenzijnbeplaktmetpapierof
stickers.Melkert:‘Hier is in elkgeval
ietsdeconstructiebinnengekomen.
Mogelijk is het een inslagpunt van
hoog-energetischedeeltjes,maarhet
kanookkomendoordeklapopde
grond.Omdat teachterhalenkun je
aandebinnenkant vandeconstructie
kijkenof er restenmateriaal te vinden
zijn,bijvoorbeeldmet spiegeltjesof
dooreenstukjeopen tezagen.’

steektOekraïensgrasuit

DeOnderzoeksraad voorVei-
ligheid en hetOpenbaarMinis-
terie vermoeden opbasis van
sporen op het toestel dat de
inslag van links is gekomen.
Door een driedimensionale re-
constructie temaken van dit
gedeelte van het vliegtuig, ho-
pen de onderzoekersmeer
duidelijkheid te krijgen over
de oorzaak van de crash.De
cruciale stukken zijn vanwege
het lopende onderzoek buiten
beeld gebracht. Luchtvaart-
deskundigeJorisMelkert:
‘Wat opvalt aan de foto’s is dat
er nauwelijks tot geen roets-
poren en inslagplekken te zien
zijn.Dat heeft waarschijnlijk
temakenmet het strafrechte-
lijk onderzoek:men is voor-
zichtigmet het tonen van be-
wijsmateriaal.’

Waterniet te zien is

Driedimensionaal
Eenkleindeel van
de romp isal over-
eindgezet.Ko-
mendewekenbe-
gint hetonder-
zoeksteammetde
driedimensionale
constructie van
eengedeelte van
het toestel.Eerder
werdenal dedaar-
voorbenodigde
stukkengeselec-
teerdennaarde
hangargebracht.
Deoverigegebor-
genstukken liggen
verdeeldover twee
opslagruimtesel-
dersopdevliegba-
sis.

‘Burn site’
De linkermotor vanhet toestelwerdgevondenbij de
‘burnsite’, deplaatswaarhetgrootstedeel vanhet vlieg-
tuig tepletter stortte.Melkert:‘Motorenzijn vanmateri-
aal gemaaktdatniet gauwsmelt,daarom isdit onderdeel
nogzogoedherkenbaar.Mogelijk hoort hij bij de interes-
santestukkenomdatdehoog-energetischedeeltjesdie
het vliegtuiggeraakthebben,ook indemotor zijnblijven
hangen.’

Referentiepunt
Delenvandestaart vanhet
vliegtuig indehangarwaar
hetonderzoekplaatsvindt.
Hoewel hetonderzoekzich
vooral richtopdecockpit,
debusinessclassende lin-
kervleugel vanhet vlieg-
tuig, is hetmogelijk dat
ookopdezeonderdelen
verdachtesporenzijnge-
vonden.Melkert:‘Het is
ookmogelijk datmendeze
onderdelenhierheeft
neergezetomeenpaar
echtherkenbareonderde-
lenvanhet vliegtuigals re-
ferentiepunt tenemen.’


