Juryrapport
Gemeente(n): Alphen aan den Rijn
Omroep: Lokale Omroep Alphen aan den Rijn en omstreken
Inzendcategorie:
Programmanaam: Ongeluk Koningin Julianabrug
Programmabeschrijving:
Studio Alphen heeft uitgebreid verslag gedaan van het kraanongeluk met de Koningin Julianabrug in
Alphen aan den Rijn op maandag 3 augustus. Twee hijskranen vielen om 16.10 uur met het brugdek van
de Julianabrug bovenop huizen en winkels in de Hooftstraat. Om 16.35 uur startte een speciale radiouitzending op Studio Alphen, die uiteindelijk tot 23.00 uur zou duren. Drie radioverslaggevers hebben 6,5
uur lang vanaf locatie met 4G-verbindingen verslag gedaan van de reddingsoperatie van het ongeluk. Ook
werden twee persconferenties live op de radio uitgezonden via een straalverbinding. De radio-uitzending is
door veel mensen beluisterd: via het klassieke radiotoestel, via televisie of via de livestream. Ook andere
media luisterden mee en gebruikten de radio-uitzending van Studio Alphen als bron voor hun eigen
medium. Het meest prominente voorbeeld was het interview dat de brandweerwoordvoerder gaf over het
verwachte aantal van circa twintig slachtoffers. Dat interview ging letterlijk de wereld over. Op televisie
maakte Studio Alphen van 17.30 tot 22.30 uur een lange televisie-uitzending met tussen 17.30 en 19.20 uur
live beeld vanaf de rampplek, ondersteund met het radiosignaal en het bijbehorende live-verslag van de
verslaggevers ter plaatse, van 19.20 tot 19.25 uur live de eerste persconferentie, van 19.25 tot 22.00 uur
live beeld van de rampplek afgewisseld met eerder opgenomen interviews en beelden van de ravage
(televisiereportages) en tot slot om 22.00 uur de afsluitende persconferentie. Op internet was Studio Alphen
toonaangevend als het gaat om berichtgeving. En ook om betrouwbare berichtgeving. Alle informatie die
Studio Alphen meldde, meldde zij - voor zover wij dat na afloop hebben kunnen evalueren - als eerste en
feitelijk juist. Het enige dat achteraf niet klopte was het aantal slachtoffers. Studio Alphen meldde op basis
van een interview met de brandweerwoordvoerder dat uitgegaan werd van twintig slachtoffers. Die
brandweerwoordvoerder had dat achteraf nooit mogen zeggen en uiteindelijk bleek het aantal slachtoffers
nul te zijn. Vrijwel alle landelijke en regionale media hebben met bronvermelding (radio, televisie en
internet) veelvuldig naar Studio Alphen verwezen. De verslaggevers van Studio Alphen waren als
correspondenten te horen op onder meer Radio 1 en in BBC News en dankzij de televisiecamera en verbinding van Studio Alphen kon RTL de eerste persconferentie live op RTL4 uitzenden. Veel radio- en
televisie-interviews van die dag werden direct losgeknipt, online gezet, gekoppeld aan de nieuwsberichten
en gedeeld via sociale media. Ook zijn fotoreportages van Studio Alphen gepubliceerd op de website en
sociale media. Gedurende de dag zijn 25 mensen in touw geweest om deze uitzendingen mogelijk te
maken: van presentatoren tot verslaggevers, van cameramensen tot onlineredacteuren, van technici tot
fotografen. Ook de dagen daarna deed Studio Alphen actief verslag. Op 4 augustus zond Studio Alphen
een speciale radio-uitzending uit tussen 06.00 en 19.00 uur. De hele dag stond een radioverslaggever in de
Hooftstraat om de verrichtingen te volgen. Onder meer het bezoek van het college b&w aan de rampplek
werd verslagen. Twee persconferenties, één van de hulpdiensten en één van de aannemerscombinatie,
werden live uitgezonden op radio en televisie. ’s Avonds was er op televisie een uitgebreide uitzending met

een samenvatting van die dag. ’s Woensdags maakte Studio Alphen van 16.00 tot 19.00 uur een speciale
uitzending op radio met de afsluitende persconferentie en die dag gemaakte radioreportages. Ook op
televisie werd die persconferentie live uitgezonden en ’s avonds was een uitgebreide terugblik op de dag te
zien met onder meer een verslag van de bewoners die terugkeerden naar hun woning en onze
verslaggever die stiekem door een bewoner werd binnengesmokkeld zijn huis in. Studio Alphen tijdens het
ongeluk met de Koningin Julianabrug: actief op radio, televisie, internet en sociale media. Allemaal
platformen die elkaar versterken. Dankzij internet schakelen mensen in op radio en/of televisie, de radiouitzending verwijst naar extra materiaal op internet etc. Uitleg ingezonden bijdrages Studio Alphen heeft
heel veel content gemaakt op de middag, avond en nacht van het ongeluk met de Koningin Julianabrug.
Hieronder een overzicht. Voor alles geldt: het is crossmediaal ingezet, dus televisie ook op radio en internet
en vice versa. Televisie Meegestuurd is een eerste compilatie van het ongeluk. Dit is ’s avonds om 19.30
uur voor het eerst uitgezonden op televisie. Dat was zo’n 3,5 uur na het ongeluk. We hadden net twee uur
lang live beeld uitgezonden vanaf de rampplek en de eerste persconferentie was achter de rug. Daarna
hebben we een aantal maal ’s avonds deze compilatie uitgezonden, afgewisseld met live beeld. Ook
hebben we meegestuurd de eerste persconferentie door de loco-burgemeester. Beeld dat de hele wereld is
overgegaan. De camera van Studio Alphen verzorgde niet alleen het live beeld voor Studio Alphen, maar
ook voor een live signaal voor het RTL Nieuws. Tientallen interviews op radio en televisie heeft Studio
Alphen gehouden. We zenden één televisie-interview mee. Over crossmediaal gebruik gesproken: de audio
van dit, en andere, televisie-interview(s) is losgeknipt en uitgezonden op radio. En dit video-interview is
online geplaatst. In de dagen daarna heeft Studio Alphen veel televisiereportages gemaakt. Uiteenlopende
verhalen: van ooggetuigen verslagen tot de gevolgen voor ondernemers die dicht moesten. We zenden toe
een reportage over Helaas is de live-videoregistratie van die dag verloren gegaan. We kunnen jullie niet
laten zien hoe we live een camera ter plaatse op televisie hebben geschakeld met onder het beeld het
radiosignaal waar live radioverslag op te horen was van het de reddingsoperatie na het ongeluk. Radio Van
16.35 tot 23.00 uur heeft Studio Alphen een speciale radio-uitzending gemaakt. Het was een veelzijdige
uitzending: telefonische vorkjes met de brandweerwoordvoerder, verslaggevers ter plaatse,
persconferenties, een co-host die zorgde voor extra duiding en het nieuws in de gaten hield, belangrijke
informatie voor de bevolking, recapitulaties etc. Om een indruk te krijgen van de uitzending hebben we een
aantal momenten achter elkaar gezet. Internet Studio Alphen heeft een dossierpagina ingericht waar al het
Julianabrug-nieuws op te vinden is: http://studioalphen.nl/dossiers/ongeluk-koningin-julianabrug. Het
volgende artikel werd continue geupdate en bijgewerkt met het laatste nieuws:
http://studioalphen.nl/nieuws/152822/groot-alarm-julianabrug-valt-uit-kraan-op-huizen-meerderegewonden.html. Zoals te zien is bij bijvoorbeeld deze tweet,
https://twitter.com/studioalphen/status/628239544073256960, werd Studio Alphen die dag goed gevolgd.
Ook op Facebook was Studio Alphen actief, bijvoorbeeld met fotoreportages:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1628153210785889.1073741850.1446204978980714

Jurybeoordeling:
Inhoud
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Vorm
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Techniek
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Muziekgebruik
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Originaliteit en creativiteit
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Voorbereiding
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Lokale verbondenheid / betrokkenheid
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Positieve Punten
Studio Alphen heeft zich met de berichtgeving rond het kraanongeluk op een fantastische manier op de
kaart gezet. De jury maakt een groot compliment aan de medewerkers voor en achter de schermen die
meteen paraat stonden. Binnen een paar minuten werd er op de radio al live verslag gedaan van de het
ongeluk. Het nieuws ontrolde zich tijdens de uitzending en de kracht van een goede en stevige lokale
omroep is duidelijk te horen. Verslaggevers kregen al meteen betrokkenen, ooggetuigen en hulpverleners
voor de microfoon. En ook op internet konden mensen de ontwikkelingen goed volgen. Bijzonder is daarbij
ook dat landelijke media hebben kunnen meeliften op de nieuwsvoorziening van studio Alphen. En ook
internationaal, een van de verslaggevers was zelfs te horen op de BBC. Alle lof voor deze unieke prestatie
op radio, televisie en online.
Verbeter Punten

