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Op naar de PANIC ROOM

In 2002 kwam de film ‘Panic Room’ uit. Jodie Foster en Kristen Stewart, in de film moeder en dochter,

moeten zich in die zwaar beveiligde kamer terugtrekken omdat inbrekers hun huis binnen weten te dringen.

Inbrekers, kassagrijpers, overvallers. Het dievengilde
domineert het nieuws alweer in 2012 met stijgende criminaliteitscijfers. Daardoor groeit de behoefte aan nieuwe en extreme
vormen van bescherming bij particulieren, bedrijven en
instellingen. De panic room of vluchtkamer is er daar een van.

door Hans Straus

Onderdelen voor panic rooms.

foto’s Manufar

S

la er de Quote maar op na, de rijken
in Nederland beschermen hun welvaart met steeds extremere vormen
van beveiliging. Gepantserde auto’s,
alarmsystemen, camerasystemen,
kluizen en particuliere beveiligers op afroep.
Maatregelen die tot de standaarduitrusting behoren van de miljonairs van deze wereld.
Steeds vaker zie je ook de panic room opduiken. De vluchtkamer, ingebouwd in het huis of
buitenverblijf van de welgestelden, is met name in de VS al een veelvoorkomend fenomeen. Een in Californië gevestigd bedrijf genaamd Vivos biedt een ondergrondse bunker
voor liefst 10 miljoen dollar, maar die is dan
ook bestand tegen een nucleaire aanval en
voorzien van eigen voedsel-, water-, en zuurstofvoorziening. Een kleine 200 mensen zouden er een jaar in kunnen leven.
Ook in België doet de panic room of kluiskamer opgeld. Nederland is wat dat betreft nog relatief onontgonnen gebied. André Rieu zou er
volgens Quote Magazine een hebben in zijn kasteel op de Sint Pietersberg in Maastricht (het
management van Rieu bevestigt noch ontkent)
en ook IT-miljonair Roel Pieper heeft er een laten bouwen in zijn villa van 12 miljoen euro in
Aerdenhout. Bronnen in het beveiligingswezen
spreken over een niche-markt waarin hooguit
enkele vluchtkamers per jaar worden afgezet.
De vraag er naar groeit marginaal. Maar daar
willen Mosa Glas in Echt en de Belgische toeleverancier Manufar verandering in brengen. Zij
komen dit jaar met een product dat makkelij-

ker in bestaande woningen ingepast kan worden, zonder afbreuk te doen aan de huiselijke
sfeer. Een product ook dat met een vanaf-prijs
van 28.500 euro voor een ruimte van vier vierkante meter zonder extra’s heel wat vriendelijker geprijsd is dan genoemde atoombunker
van Vivos.
„De mensen die in de markt zijn voor dergelijke producten, willen hun leefsfeer niet laten
aantasten door de beveiligingsmaatregelen in
huis. Ze willen er kunnen wonen met hun kinderen zonder dat die zich afvragen waarom er
een stalen kluis in een kamer staat”, zegt Freddy Verschoore, security consultant van Manufar in België. Zijn bedrijf levert de stalen profielen en deuren voor de vluchtkamers die in samenwerking met Mosa Glas in Echt kunnen
worden voorzien van kogelwerend glas in diverse diktes en beveiligingsniveaus.

Mosa Glas en Manufar vormen samen met nog
tien tot vijftien concurrenten de selecte groep
aanbieders in Nederland die panic rooms of
strong rooms kunnen aanbieden. Een exact
aantal aanbieders is niet te geven omdat de
branche zich zeer terughoudend profileert.
Een firma als Liff is nog wel op internet te vinden, maar geeft geen informatie over producten. Een bedrijf als Safarm Beveiliging wil wel
praten met de krant, maar klanten of bedragen
worden niet genoemd. Heel schoorvoetend
zegt Ruurd Klein Langenhout namens dat Safarm dat er per jaar twee a drie vluchtkamers
op maat worden gebouwd. „Wij adviseren
meestal de vluchtkamer een natuurlijk onderdeel te laten zijn van een woning. Liefst de
slaapkamer. Kozijnen en deuren worden dan
beveiligd en daarmee is een bestaande ruimte
dichtgezet. Naar een slaapkamer trekt iemand
die zich bedreigd voelt zich vooral ’s avonds
makkelijk terug. Is je vluchtkamer elders in het
pand, moet je daar weer eerst naar toe.”
Volgens Klein Langenhout zijn het vooral rijke
en machtige mensen die klant zijn van Safarm.
„Denk aan de bankdirecteur die bevreesd is
voor professionele criminelen die hem ontvoeren om in de kluis van de bank te komen.” Het
is vooral de particuliere markt die steeds meer
beveiliging vraagt, zo zegt hij. „De vraag naar
alarminstallaties, camerasystemen en security
voor de particuliere markt groeit. Een panic- of
strong room kan onderdeel zijn van een totaalsysteem. Van de zes miljoen woningen in Nederland zijn er bijvoorbeeld 600.000 voorzien
van een alarmsysteem, maar strong rooms
vind je in niet meer dan 500 woningen.”

