Hoe voorbereiden op een afschakeling?
Als we er met preventieve maatregelen niet in slagen om het algemene stroomverbruik in ons land voldoende
te doen dalen, dan is er geen andere oplossing dan de elektriciteitsvoorziening in sommige regio’s af te sluiten.
Deze tijdelijke stroomonderbrekingen gedurende de verbruikspiek (van 17 tot 20 uur) noemen we het
afschakelplan. Afschakeling is de ultieme maatregel om een algemene black-out te voorkomen.
7 dagen vóór een effectief risico op een stroomtekort maken de bevoegde ministers de bevolking attent op de
noodzaak van een vermindering van onze elektriciteitsconsumptie. In laatste instantie, als onze inspanningen
niet voldoende zijn, zullen ze op de vooravond van een eventueel tekort beslissen welke distributiecabines
worden afgeschakeld. Deze cabines zijn gegroepeerd in zes “schijven” verdeeld over het hele land. 25 van de
97 cabines in Zomergem bevinden zich in zone zes, de zone die als eerste zal afgeschakeld worden.
Je wordt 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht van de kans dat je de dag nadien, tussen 17 en 20 uur
ongeveer, zonder stroom wordt gezet. Je kan je dus voorbereiden.

Wat te doen vóór een aangekondigde stroompanne?
Vermijd verspilling en verminder je consumptie






Schakel onnodige verlichting uit.
Zet de thermostaat lager en trek een pull aan.
Zet de elektrische apparaten in stand-by volledig uit (dus: de stekker uittrekken).
Vermijd het gebruik van strijkijzer, wasmachine, droogkast, fornuis, microgolfoven, afwasmachine of
stofzuiger, behalve als het absoluut noodzakelijk is. Gebruik die toestellen bij voorkeur na 22u.
Moedig je vrienden aan hetzelfde te doen.

Bij een aangekondigde stroompanne van enkele uren







Laad je gsm op (maar hou er rekening mee dat de mobiele en vaste telefoonnetwerken verstoord kunnen
zijn tijdens een elektriciteitspanne).
Maak een urgentiekit, met onder andere een radio op batterijen, een zaklamp, theelichtjes (bij voorkeur in
een houder), eventueel medicijnen, dekens, warme kledij, …
Voorzie eten dat koud kan gegeten worden en warm water in thermosflessen (bv. voor babyflesjes).
Hou je diepvriezer goed gesloten (een stroomonderbreking van 3 à 4u doet je eten niet ontdooien) en leg
er een zak ijsblokjes in ter controle na de stroomonderbreking.
Verwittig kennissen, familie en kwetsbare buren.
Op de dag van de aangekondigde panne: als een familielid elektrisch medisch materiaal nodig heeft, ga
dan met hem/haar naar een ziekenhuis.

Opgelet
Als je een stroomgroep koopt, laat ze installeren door een professional om het risico op kortsluiting te
beperken. Hoe krachtiger de stroomgroep, hoe hoger het risico.

