
En dan twee lanceringen: De online risicowijzer voor 
Gelderland-Zuid en onze eigen pers- en publiekswoord-
voerderspool. Bij vragen over grote incidenten in Gelder-
land-Zuid kunnen media voortaan contact opnemen met 
een operationeel woordvoerder van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. Deze taak ligt niet langer bij de politie. 
Direct de eerste week dat dit woordvoerderspiket opera-
tioneel was, werd het al ingezet, zoals u leest op pagina 9. 
Dit en meer in deze update. Ik wens u veel leesplezier.

Marijke van Veen
Algemeen directeur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
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Ook was er een prachtig beeld van allerlei voer- en vaar-
tuigen te zien op de Waal bij Nijmegen. Daar werd tijdens 
de multidisciplinaire oefening ‘Panne 2015’ een aanvaring 
met de populaire Pannenkoekenboot gesimuleerd, waar 
zo’n 200 mensen aan mee werkten. De nadruk lag op sa-
menwerking en communicatie tussen de hulpverlenende 
diensten. Lees in het uitgebreide verslag op pagina 2 hoe 
deze grootschalige oefening werd voorbereid en hoe ver-
schillende hulpverleners vanuit hun eigen professionele 
perspectief terugkijken op deze dag.
Over goed voorbereiden gesproken: de noodopvang voor 
vluchtelingen in de regio heeft de aandacht van vele 
collega’s in deze periode. Hoeveel werk er in korte tijd is 
verricht is te lezen op pagina 6.

Deze Multi>Nieuws is een 
weergave van een vruchtbare 
periode. Zo hebben we recent 
twee nieuwe blusboten in 
gebruik genomen met een 
traditionele doop. De foto van 
de champagneknal ziet u op 
pagina 10. Voorafgaand aan 
deze zonovergoten ingebruik-
name, organiseerden wij een 
internationaal symposium.
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Multidiciplinaire oefening Panne 2015
Interactie tussen hulpdiensten op het land en te water

Zaterdag 12 september, rond 09.30 uur. Op de 
Waalkade in Nijmegen klinkt een knal, gevolgd door 
een ijzige stilte, die wordt verbroken door hulp-
geroep vanaf de Pannenkoekenboot op het water. 
Dit is het startsein van de grote multidisciplinaire 
oefening ‘Panne’ op de Waal, met als speerpunten 
communicatie, samenwerking en coördinatie tussen 
hulpdiensten en communicatiesystemen (marifoon 
en C2000).

Bij deze grote oefening komen zeker 200 mensen (deelne-
mers, oefenstaf en ondersteuning) in actie. Het scenario is 
pittig. De Pannenkoekenboot, met zestien gasten en drie 
bemanningsleden aan boord, vaart op zaterdagochtend 
richting het Maas-Waalkanaal. Net na vertrek gaat het 
gruwelijk mis: de Pannenkoekenboot komt in aanvaring 
met een opvarend werkschip, en aan de achterkant van 
de Pannenkoekenboot ontstaat een gat. Er breekt brand 
uit in de keuken omdat spullen op het brandende fornuis 
vallen. De kleding van de kok vat vlam; hij ontvlucht de 
keuken en rolt in het restaurant over de grond. Hierdoor 

doven de vlammen, maar van de pijn kan hij niet meer 
wegkomen. Onder de passagiers van de Pannenkoeken-
boot breekt grote paniek uit, met alle gevolgen van dien. 
Zo valt een persoon in het gat van de provisiekelder en 
breekt zijn heup.

Hulpverleners snellen toe 
Zo’n 100 hulpverleners van de meldkamer, Rijkswater-
staat, brandweer, gemeente, RAV, politie en GHOR gaan 
aan de slag. Politieauto’s, de SIGMA-tent, brandweervoer-
tuigen, de CoPI-bak en ambulances rijden de Waalkade op. 
Ook twee blusboten, twee vaartuigen van Rijkswaterstaat 
en een politievaartuig komen in actie. Het motorkapover-
leg wordt opgestart en de operationeel woordvoerder van 
de VRGZ wordt bijgepraat om de toegestroomde pers al 
van de eerste informatie te kunnen voorzien.

‘Dat het gezamenlijk

 oefenen vruchten afwerpt, is een 

conclusie die we nu al mogen trekken’

Takel blusboot 
De eerste twaalf slachtoffers komen al snel met de boot 
van Rijkswaterstaat aan wal, ondersteund door brand-
weermannen of in een rolstoel. In de SIGMA-tent wordt 
op volle toeren gewerkt. Drie ernstig gewonde slachtof-
fers (triage klasse 1) moeten horizontaal aan wal worden 
gebracht. Met een takel van de nieuwe blusboot Batouwe 
worden ze van het schip van Rijkswaterstaat gehaald; 
een klus die alle aandacht vraagt van de bemanning van 
de blusboot. Ze doen het goed, want de drie gewonden 
worden veilig overgedragen aan het ambulancepersoneel. 
Later wordt duidelijk dat het incident in totaal 19 slacht-
offers heeft gemaakt. Als sluitstuk van de oefening 
tonen blusboten Batouwe en Gelderland hun 
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bluscapaciteiten en trakteren de toeschouwers op een 
mooie regenboog boven de Waal.

Eerste impressie 
Oefenleider Lukas Vermeulen van het veiligheidsbureau 
is tevreden. Voor de pers en de genodigden geeft hij een 
eerste korte impressie van het verloop van Panne 2015. 
‘De oefening kwam wat traag op gang, omdat de alarme-
ring niet helemaal soepel verliep’, vertelt Lukas. Tijdens 
het vervolg van de oefening was er van de ‘valse start’ 
echter niet veel meer te merken. Lukas: ‘De opstart op de 
Waalkade verliep vlekkeloos; de materialen die we vooraf 
hadden besteld waren op tijd en we hebben geen auto’s 
hoeven afslepen. De briefings en de voorbereidingen op 
de kazerne van Post Centrum van Brandweer Nijmegen 
verliepen ook voorspoedig, zodat de oefening op tijd kon 
beginnen. De deeloefenleiders en de officieren van dienst 
spreken van een heel mooi ruimtelijk en realistisch ge-
ensceneerde oefening, waarbij er prima is samengewerkt 
en met name de communicatie tussen de diensten heel 
erg goed verliep.’

Jaarlijkse oefening 
Een uitgebreide evaluatie van Panne 2015 volgt eind dit 
jaar, maar dat het gezamenlijk oefenen vruchten afwerpt, 
is een conclusie die we nu al mogen trekken. Jaarlijks 
wordt in Gelderland een multidisciplinaire calamiteiten- 
oefening op het water georganiseerd. De laatste grote 
Panne-oefening in onze regio organiseerde René Rieken 
in 2006. Dankzij onze twee nieuwe blusboten was het dit 
jaar weer eens de beurt aan de VRGZ om deze oefening 
te organiseren, die haar naam Panne dankt aan het Pan-
nerdensch Kanaal, waar in 1996 de eerste oefening op het 
water plaatsvond. 

Publieksevenement
Het toegestroomde publiek kon na de oefening al de 
ingezette voer- en vaartuigen bezichtigen en informatie 
krijgen bij de informatiestand van Brandveilig Leven. Een 
bezoeker: ‘Wat leuk om al het materieel van de hulpdien-
sten te kunnen zien. De kinderen genieten er zichtbaar 
van om ook eens een échte brandweerhelm op te mogen 

Ambulanceverpleegkundige Pieter Hak: 
‘Panne was realistisch opgezet en ik heb de oefening als 
zeer leerzaam ervaren. Ik was de ambulanceverpleeg-
kundige van de tweede auto en heb de triage en behan-
deling van de slachtoffers aan boord van de schepen 
gedaan. In samenspraak met brandweer en Rijkswa-
terstaat hebben we de slachtoffers aan boord van de 
schepen van de brandweer en Rijkswaterstaat gebracht, 
om deze naar de wal te vervoeren. Ondertussen heb ik 
contact gehad met de Officier van Dienst-Geneeskun-
dig en de eerste auto zodat er opvang klaar stond aan 
de wal.’

VRGZ-Woordvoerder CoPI Odiel Nolet: 
‘Dit was mijn eerste CoPI-oefening als woordvoerder; 
ik bofte met zo’n grote oefening waar ik veel mensen 
ontmoette die ik straks tijdens mijn dienst ook kan 
treffen: collega’s én journalisten. Ik vond het leerzaam 
en prettig om samen met mijn collega-woordvoerder 
Jet op te trekken. Ik onderschrijf opnieuw dat zorgvul-
dige onderlinge afstemming op alle fronten cruciaal is.’

Waarnemer Officier van Dienst Water (Politie)  Jan 
Voerman:
‘Ik vond Panne goed opgezet en de multidisciplinaire 
oefendoelen kwamen goed naar voren. Ik heb geleerd 
dat we bij onduidelijkheid niet moeten afwachten maar 
vragen en dat we goed elkaars rol moeten kennen. Ik 
krijg de indruk dat we nog te veel overlappen in plaats 
van aansluiten. Is op zich niet erg maar maak het be-
spreekbaar en ken de verantwoordelijkheden.’
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zetten. Wat een unieke kans!’, aldus deze glunderende 
toeschouwer. 

Na de oefening
Lukas Vermeulen, algemeen projectleider van de oefe-
ning, kijkt tevreden terug: ‘Bij deze grootschalige oefe-
ning, waar zo enorm veel mensen actief zijn geweest, zijn 
er paar kleine dingen anders gelopen dan van we tevoren 
hadden bedacht. Deze knelpuntjes hebben we flexibel en 
veilig kunnen oplossen – buiten de aandacht om, voor de 
meesten van ons. De evaluatieformulieren zijn verstuurd 
naar de deelnemers en waarnemers en in november zal 
er een concept evaluatieverslag verschijnen, met daarin 
leerpunten voor alle disciplines. Direct na de oefening heb 
ik van een aantal deelnemers positieve terugkoppeling 
gehad op de oefening en ook in de ‘wandelgangen’ van de 
VRGZ hoor ik positieve geluiden over de organisatie van 
de oefening zoals wij die met z’n allen hebben neergezet. 
Daar kunnen we met recht trots op zijn!’

Bevelvoerder van blusboot ‘Gelderland’ Gerard Boll: 
‘Ik heb samen met de bemanning een super oefening 
gedraaid, met leerzame momenten voor zowel de 
nautische- als de opstap-bemanning. Er was met een 
keukenbrand, twee zwaargewonden, een ontruiming en 
een vrouw die plots dreigde te gaan bevallen meer dan 
voldoende te doen. Ook de samenwerking met de boten 
van Rijkswaterstaat verliep prima. Zij waren de ideale 
verbinding van aan- en afvoer van de medische teams 
en slachtoffers terug naar de wal. Daardoor konden wij 
ons volledig op het incident richten. Wat ik vooral heb 
geleerd van deze oefening is dat je bij zoveel slachtof-
fers iemand vrij moet maken om deze te tellen en bij te 
houden hoeveel er al naar de kant zijn vervoerd. Waar-
door de andere hulpdiensten aan de oever weten wat 
hen te wachten staat.’ Officier van Dienst-Bevolkingszorg Marjolein Paalman:

‘Ik vond het erg leerzaam om een keer in zo’n grote 
setting te kunnen oefenen. In het echt heb ik nog niet 
in actie hoeven komen en ondanks de opleiding die ik 
gehad heb kreeg ik er nu veel meer gevoel bij; hoe gaat 
dat in zo’n CoPI-bak, hoe reageer ik op het zien van de 
ramp? Het is ontzettend belangrijk om kort en bondig 
te communiceren, te checken of je boodschap begrepen 
is en samen te werken binnen en buiten je eigen disci-
pline. Ik vond het fijn om te merken dat de bereidheid 
om elkaar te helpen en vooral samen deze klus te klaren 
erg groot was, dat geeft vertrouwen voor als ik een 
keer “voor het echie” mag/moet!’
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SIGMA-lid Lee Dado: 
‘De Panne heb ik ervaren als een zinvolle, leuke en rela-
tief rustige oefening.
Omdat het ongeval op het water plaatsvond, was het 
voor ons op de wal goed te behappen. Slachtoffers 
kwamen niet allemaal tegelijk het slachtoffernest in, 
maar in golven. Tussendoor was er ook nog de gele-
genheid om te kijken wat zich op het water afspeelde. 
Bovendien hadden we op onze opstelplaats een ‘zee 
van ruimte’ en van omstanders geen last. Dat is (in real 
life) wel eens anders. Daarnaast werden de slachtoffers 
al voorzien van een gewondenkaart aangevoerd, waar-
door de urgentie meestal direct duidelijk was.‘

Informatiemanager CoPI Ron Baltussen:
‘Bij elke oefening of incident is het een uitdaging om de 
informatie zo effectief en efficiënt mogelijk te verza-
melen, te redigeren en te regisseren in het operationele 
systeem LCMS. Voor mij was het ook de eerste keer dat 
ik samenwerkte met de woordvoerder van de VRGZ. 
Een oefening als deze Panne 2015 was dan voor mij een 
realistische oefening waarin elke deelnemer voldoende 
tijd en ruimte kreeg om zijn of haar proces te doorlo-
pen en af te wikkelen. Wat ik specifiek heb geleerd in 
deze oefening is dat je soms informatie moet controle-
ren buiten het rampterrein. Voorbeeld dat voortkomt 
uit de oefening: Als je signaleert dat er onduidelijkheid 
bestaat over het slachtofferbeeld bij het CoPI, durf dan 
ook contact op te nemen met de CaCo (calamiteitenco-
ordinator). Zorg dat je een controle uitvoert door jouw 
beeld af te stemmen met het beeld op de meldkamer; 
dit kan de CACO voor jou als IM doen. Hierdoor kun 
je het beeld van de meldkamer gaan afstemmen met 
wat er in het CoPI is. Onduidelijkheden komen op deze 
manier boven water. Door deze actie hadden wij vrij 
snel een compleet slachtofferbeeld in het CoPI. Al met 
al een leerzame oefening die aansluit bij de realiteit. Ik 
heb de oefening als positief ervaren. Chapeau voor de 
oefenstaf.’

Oefenleider Lukas Vermeulen: 
‘Ik heb erg veel geleerd van het organiseren van zo’n 
grote oefening op de drukst bevaren rivier in Europa. 
Zo herinner ik me de eerste bijeenkomst met Rijkswa-
terstaat, waarin ik naïef opperde dat voor zo’n grote 
oefening te water het hele scheepvaartverkeer ‘maar 
even stilgelegd moest worden’. Dat werd natuurlijk niet 
gewaardeerd door RWS; het is immers onmogelijk om 
dit drukbevaren deel van de Waal stil te leggen. Uit-
eindelijk is op de dag zelf gewerkt met verkeersbege-
leidende maatregelen. Dat drukke scheepvaartverkeer 
was in het kader van veiligheid dan ook een belangrijk 
onderdeel in de briefing van de deeloefenleiders.’ 

Officier van Dienst-Brandweer Maikel van Loon:
‘Ik heb de oefening als zeer leerzaam ervaren. Vaarwe-
gincidenten zijn niet alledaags, wat je dan ook meteen 
op scherp zet en veel ‘oh ja’-momenten oplevert. Ook 
het multi-aspect is bijzonder, omdat er een Officier van 
Dienst-Rijkswaterstaat in het CoPI aanwezig was en een 
Officier van Dienst-Water (Politie). Al met al een leuke 
ervaring, waarbij de samenwerking op monodisciplinair 
niveau in ieder geval ook erg goed verliep. Complimen-
ten voor de organisatie.’ 
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De gebruiksvergunning/brandveiligheid
Voordat de eerste vluchtelingen de noodopvang konden 
betreden op vrijdag 2 oktober, moesten we natuurlijk 
de garantie hebben dat de hele noodopvang brandveilig 
was. Brandweerclusters Wijchen-Heumen en Nijmegen 
volgden daarom dagelijks de bouw en zorgden daar waar 
nodig voor bijsturing. Daarbij gaat het om vragen zoals: 

Rol van de VRGZ bij noodopvang vluchtelingen

Van alle nieuwe locaties die het COA (Centraal 
Orgaan Asielzekers) in Nederland opent, is 
Noodopvang Heumensoord bij Nijmegen de groot-
ste, met ruimte voor 3000 vluchtelingen. Veel mede-
werkers van de VRGZ en de GGD zijn bij de voorbe-
reiding van ‘Heumensoord’ betrokken geweest. Zij 
verrichtten in een korte tijd heel veel werk. Wat 
deden zij zoal?

Welke brandveiligheids-
maatregelen moeten er 
getroffen worden in de 
paviljoens, waar moeten 
bijvoorbeeld de nooduit-
gangen komen en waar de 
verzamelplaats (voor een 
eventuele evacuatie)? Daar-
naast is door de brandweer 
onder andere gekeken naar 
de overige risico’s en welke 
capaciteit daarop moest 
worden ingezet. 

Gezondheidszorg en 
gezondheidsscreening 
Als ketenregisseur heeft de 
GHOR alle relevante partij-
en in de gezondheidszorg 
bijeen gebracht en zijn 
er ketenpartner-overleg-
gen gevoerd waarbij RAV, 

huisartsen, ziekenhuizen, GGZ-instellingen, Rode Kruis en 
andere ‘witte’ partners werden bijgepraat over de voort-
gang op Heumensoord en de afspraken die zorgverzeke-
raar Menzis heeft gemaakt met (lokale) zorgverleners. De 
GHOR heeft daarbij – op verzoek van de gemeenten Nij-
megen en Heumen – met name een kwaliteitsbewakende 
rol gehad en gekeken of het COA en de ketenpartners hun 
afspraken nakomen. Ook zijn er, in samenwerking met de 
GGD, factsheets opgesteld over verantwoordelijkheden, 
voor brandweer, politie en ambulance bij een inzet op 
Heumensoord. Op dit moment zijn er geen aanvullende 
maatregelen nodig in verband met risico infectieziekten 
rondom noodopvang Heumensoord; het hanteren van 
bestaande protocollen voor hygiëne en infectiepreventie 
volstaat. Nadat alle partijen waren gecheckt of het klaar 
was, is er een rapportage naar de Nijmeegse bestuurders 
gegaan, waarop deze een ‘go’ gaven.

Openbare orde en veiligheid 
Dit thema is natuurlijk in de eerste plaats een zaak van de 
politie, maar ook het veiligheidsbureau, de diverse hulp-
diensten en de meldkamer hebben hierin een rol. Onder 
regie van het veiligheidsbureau is daarom een multidis-
ciplinair coördinatieplan opgesteld, dat de operationele 
afspraken beschrijft en ook specifieke informatie geeft 
over de voorbereiding op mogelijke incidenten. Zo is 
bijvoorbeeld nagedacht over een opvanglocatie bij een 
grootschalige ontruiming en zijn er afspraken gemaakt 
over crisiscommunicatie bij incidenten op of rondom 
Heumensoord. Op donderdag 8 oktober is op verzoek van 
het veiligheidsoverleg en de politie een multidisciplinaire 
oefening gehouden waarbij de afspraken uit het coördi-
natieplan zijn getest en waar nodig aangescherpt. Zo zijn 
we met elkaar beter voorbereid op een eventueel incident 
op of rondom de noodopvang Heumensoord. 

72-uursopvang
Onlangs hebben de gemeenten opnieuw een brief ontvan-
gen van het ministerie, met het verzoek diverse vormen 
van opvang aan te bieden. Onder andere de gemeente 
Zaltbommel is gevraagd om een 72-uursopvang te ope-
nen. Ook de gemeente Zaltbommel ondersteunden wij in 
deze opvang en we deelden de kennis die de afgelopen 
twee weken is opgedaan. Ook maken we daarbij dankbaar 
gebruik van alle plannen die door onze buurregio’s zijn 
ontwikkeld voor dit soort kortdurende opvanglocaties.

Met bestuur besproken
Kortom, er is een hoop werk in korte tijd verricht, en we 
verwachten met de aanhoudende instroom van vluch-
telingen dat een aantal werkzaamheden nog wel voort 
zal duren. De directie heeft daarom met het algemeen 
bestuur besproken hoe we hiermee als veiligheidsregio, 
GGD, politie en gemeenten gezamenlijk omgaan. Zodra 
meer bekend is over welke gemeenten zich aanbieden 
voor welke vorm van opvang, kunnen we beoordelen hoe 
we dit gecoördineerd kunnen ondersteunen.
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Lancering online Risicowijzer
Wat moeten inwoners in de regio doen als er écht 
iets aan de hand is? Op de nieuwe online Risicowijzer 
van de VRGZ kunnen inwoners informatie vinden 
over hoe zij de fysieke veiligheid in hun eigen omge-
ving kunnen vergroten en hoe zij zich het beste 
voorbereiden op een ramp of crisis. 

De site, www.risicowijzergelderlandzuid.nl, is tot stand 
gekomen in samenwerking met gemeenten en hulpdien-
sten. Zo geeft de brandweer tips voor brandveilig leven, 

kunnen mensen lezen wat zij het beste kunnen doen bij 
bepaalde ramptypen (zoals een natuurbrand of een over-
stroming) én staat aangegeven hoe de VRGZ inwoners 
alarmeert en informeert tijdens een ramp of crisis. Dit ge-
beurt bijvoorbeeld ook via Twitteraccount @crisisglz. Via 
dat account worden volgers ook maandelijks geactiveerd 
met een risicotweet.
Ook brengt de Risicowijzer Gelderland-Zuid actuele lan-
delijke en bovenregionale campagnes op het gebied van 
fysieke veiligheid onder de aandacht, zoals de campagne 
‘Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?’, die automobilisten 
tips geeft voor hoe te handelen als er een voorrangsvoer-
tuig ‘met toeters en bellen’ nadert.

Over het ontwerp van de site
De Risicowijzer Gelder-
land-Zuid is ontworpen in 
de lijn van de huisstijl van de 
VRGZ, maar dan met de kleur 
geel als signaalkleur. Hier is 
bewust voor gekozen, om het 
onderscheid tussen de corporate 
website en deze publiekswebsite 
gericht op risico’s duidelijk te 
maken. Geel is de kleur die lan-
delijk veel in risicocommunicatie 
wordt gebruikt, zoals in de ‘Denk 
Vooruit’-campagne en bij NL-Alert. 
De Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland gebruikt bijvoor-
beeld ook geel als ondersteunings-
kleur op hun risicocommunicatie-
website. 

Instrument ruimtelijke 
veiligheid is beschikbaar
In de afgelopen jaren is door onder andere VRGZ 
en ruimtelijke ordenaars hard gewerkt aan het 
Instrument ruimtelijke veiligheid en dit is in de eer-
ste helft van 2015 afgerond. Nu wordt het geïntro-
duceerd bij gemeenten, om die al ‘aan de voorkant’ 
op een praktische manier te ondersteunen in het 
borgen van veiligheid bij locatie- en inrichtings-
vraagstukken.

Het instrument bundelt zoveel mogelijk veiligheidson-
derwerpen die te beïnvloeden zijn door de ruimtelijke 
ordening. Wat is bijvoorbeeld een veilige locatie voor een 
wijk met 500 woningen? En als de locatie is gekozen, hoe 
richt je die wijk dan veilig in? Het instrument helpt om dit 
soort vragen goed beantwoord te krijgen. 

Uitrollen van het instrument
In september is gestart met het introduceren van het 
instrument bij gemeenten en provincie; hiervoor wordt 
aansluiting gezocht bij bestaande overlegvormen van 
ruimtelijke ordenaars, zoals een werk- of een afdelings-
overleg. We verwachten begin 2016 alle gemeenten 
bezocht te hebben met uitleg over het Instrument ruim-
telijke veiligheid. 

Mocht u al benieuwd zijn naar het instrument, kunt 
u informatie hierover vinden op http://www.vrgz.nl/
voor-partners/ruimtelijke-veiligheid/. Ook de contactge-
gevens van het adviesteam ruimtelijke veiligheid treft u 
op onze website aan; mocht u vragen hebben, kunt u bij 
hen terecht.
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VRGZ en Reddingsbrigade tekenen overeenkomst

Reddingsbrigade Nederland nu gelieerd gebruiker C2000
Hulpverlening te water kan nog sneller op gang 
komen, sinds op 23 september 2015 Reddingsbrigade 
Nederland en VRGZ een dienstverleningsovereen-
komst tekenden: ‘Gelieerd gebruik C2000 door de 
Regionale Voorziening Reddingsbrigade Gelderland-
Zuid’. Hierin staan alle afspraken over bijvoorbeeld 
de samenwerking, opleiding en het gebruik van de 
apparatuur.

Beide organisaties werken al langer samen. Hulpverleners 
van de reddingsbrigades te Culemborg, Nijmegen en Tiel 
(verenigd in de Regionale Voorziening Reddingsbrigade 
Gelderland-Zuid) ondersteunden de VRGZ al tijdens eve-
nementen en oefeningen (bijvoorbeeld bij Panne 2015). 

Tijdens incidenten weten de 
hulpverleners van beide orga-
nisaties elkaar dan ook al te 
vinden. 

‘Maar met het ondertekenen 
van de overeenkomst wordt de 
onderlinge communicatie nog-
makkelijker én beter,’ vertelt 
Remy van Berkesteijn. Vanuit 
de Gemeenschappelijke Meld-
kamer is hij nauw betrokken bij 
de samenwerking. Remy: ‘De 
reddingsbrigade werkt vanaf nu 
als “gelieerd gebruiker” mee in 
het C2000-netwerk. Tijdens een 
inzet kunnen we de reddings-
brigade rechtstreeks aanroepen 
vanaf de meldkamer en kunnen 
eenheden van de verschillende 
partijen onderling communi-
ceren. Ook hebben we coördi-
natoren van de reddingsbrigade voorzien van pagers. De 
hulpverlening komt dus nóg sneller op gang omdat wij 
makkelijker met elkaar in contact staan.’

Verbeterde samenwerking
In geval van een incident op het water kan de Officier 
van Dienst of een bevelvoerder van de Brandweer de 
reddingsbrigade laten alarmeren door de brandweercen-
tralist. Andersom kan de reddingsbrigade contact opne-
men met de meldkamer wanneer zij assistentie van de 
brandweercollega’s nodig hebben. Remy vervolgt: ‘Vroe-
ger wisten we bij wijze van spreken niet eens zeker dat 
de reddingsbrigade tijdens de Sinterklaasintocht aanwe-
zig was. Nu weten we dat áls er een kindje in het water 
valt, er binnen een minuut een boot bij dat kindje is. Zo 

gebruiken we C2000 ook echt waarvoor het bedoeld is: 
onze samenwerking verbeteren en de inwoners nóg beter 
helpen.’

VRGZ-directeur Marijke van Veen: ‘De overeenkomst 
volgt op een jaar van voorbereiding. De VRGZ is een van 
de eerste regio’s in Nederland die deze stap zet. Ik ben 
trots op iedereen die heeft meegewerkt aan de totstand-
koming van deze overeenkomst.’ 

Ondertekening door Marijke van Veen en Raymond van 
Mourik (directeur Reddingsbrigade Nederland). 
Foto: Shera Williams

Mooie samenwerking: Brandweer takelt boot van 
Reddingsbrigade te water. Foto: Henk Baron

8



Presentatie nieuwe pool woordvoerders VRGZ

Bij vragen over grote incidenten in Gelderland-Zuid 
(bijvoorbeeld een grote brand of een ernstig onge-
luk met gevaarlijke stoffen) kunnen media vanaf 
1 september 2015 contact opnemen met een ope-
rationeel woordvoerder van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. 

Op 1 september kwamen journalisten van verschillende 
media naar de presentatie van de nieuwe pool perswoord-
voerders. Directeur Marijke van Veen overhandigde de 
sleutel van de speciale woordvoerdersauto aan Michael 
Hohl, die het spits afbeet. Al direct die week dat Michael 
de eerste dienst draaide, verscheen hij bij een incident in 
Weurt. Tevreden blikt hij terug:

Marijke van Veen overhandigt sleutel aan woordvoerder Michael Hohl, foto: Ger Neijenhuyzen

“Het was een GRIP 1 uit het boekje, die uitstekend aan-
sloot bij de voorbereidingen op deze nieuwe taak. Na 
het scannen van internet en het versturen van een pro-
ces-tweet werd ik op weg erheen al door een journalist 
gebeld. Ter plaatse kon ik – na kort overleg met de Leider 
CoPI en na telefonisch contact met de voorlichter van het 
Waterschap alsmede de Algemeen Commandant Commu-
nicatie – direct met de pers praten. Al met al een interes-
sante ervaring.”

Het team
De operationeel woordvoerders van de VRGZ zijn: Pe-
ter Aldenhoven, Remy van Berkesteijn, Michael Hohl, 
Anne-Pauline Jacobs-Sak, Maikel van Loon, Odiel Nolet, 
Simone Schouten en Jet Vroege. Zij zijn goed opgeleid om 

persvragen te beantwoorden op het moment dat het inci-
dent plaatsvindt, of kort daarna. Op basis van informatie 
van de meldkamer en een inschatting van de informatie-
behoefte bij pers en publiek gaat een operationeel woord-
voerder al dan niet ter plaatse. 

U kunt de woordvoerders op Twitter volgen via 
@crisisglz.
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Blusboten Gelderland en Batouwe gedoopt

Op vrijdagmiddag 11 september zijn twee nieuwe 
blusboten gedoopt in de Nijmeegse Waalhaven. Na 
bijna 30 jaar trouwe dienst gaan de oude blusboten 
nu met pensioen. En Burgemeester Bruls wist te mel-
den dat deze ‘kranige oudjes’ te koop zijn – voor de 
echte liefhebbers een buitenkans.

Het is traditie dat boten worden gedoopt door een 
vrouw en met een goede champagne, die tegen de boeg 
wordt stukgeslagen. Onder een stralend zonnetje doopte 
VRGZ-directeur Marijke van Veen de blusboot Gelderland, 
die vanuit Nijmegen zal opereren. Pauline van Mourik, de 
jongste vrouwelijke vrijwilliger van Brandweer Gelder-
land-Zuid (post Tiel), doopte Batouwe, die in de regio Tiel 
aangemeerd ligt. Zij wensten de beide boten een behou-
den vaart. 
Pauline van Mourik hierover: ‘Ik voelde me erg vereerd 
met de vraag om de boot te mogen dopen. Ik vind Batou-
we een technisch vernuftig schip. Een mooie ‘tool’ voor de 
brandweer in de regio.’

Feestelijke aankomst blusboten. Foto: Ger Neijenhuyzen

De nieuwe blusboten. Foto: Ger Neijenhuyzen

Marijke van Veen doopt Gelderland. Foto: Ger Neijenhuyzen

Internationaal symposium 
Voorafgaand aan de doop vond een internationaal sympo-
sium plaats over incidentbestrijding op het water. Tijdens 
dit symposium hield Peter Willems een afscheidsrede 
over calamiteitenbestrijding op de rivieren in Nederland. 
De heer Slinkman, voorzitter van de Gelderse Commissie 
Veiligheid Grote Rivieren en burgemeester gemeente 
Rijnwaarden (red.: na 16 september burgervader in Groes-
beek), sprak over de samenwerking op het gebied van 
incidentbestrijding op de rivieren en planvorming op 
Gelders en internationaal niveau. 
Over de verwerving van de blusboten in Noordrijn-West-
falen vertelde de heer Burchart. Hij is Regierungsbrand- 
oberamtsrat bij het Ministerium für Inneres und Kom-
munales in de Duitse deelstaat.

De doopplechtigheid is online te zien in een korte repor-
tage. 
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Onderzoek brand O.C. Huismanstraat: Brandweer trad goed op
De brandweer heeft gezien de omstandigheden 
adequaat opgetreden. Zo luidt de belangrijkste 
conclusie uit het onderzoek naar de brand in het 
wooncomplex Notenhout aan de O.C. Huismanstraat 
in Nijmegen. Het onderzoeksrapport werd op woens-
dagmiddag 14 oktober aan de pers gepresenteerd 
door burgemeester Bruls van Nijmegen en lector 
Brandpreventie René Hagen van het IFV.

De VRGZ en de Brandweeracademie, onderdeel van het 
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), hebben de brand van 20 
februari 2015 in wooncomplex De Notenhout aan de O.C. 
Huismanstraat in Nijmegen onderzocht. In het onder-
zoeksrapport van de VRGZ en de Brandweeracademie 
wordt ook verwezen naar het onderzoek dat het Team 
Brandonderzoek van de VRGZ verrichtte. Lees hier het 
deelverslag van het Team Brandonderzoek.

Lessen integreren in brandweeronderwijs
Doel van het onderzoek was om als brandweerorganisa-
ties te leren van dit incident. Een belangrijke conclusie is 
dat de brandweer gezien de omstandigheden adequaat 
heeft opgetreden bij de incidentbestrijding en terecht 
de prioriteit op het redden en evacueren heeft gelegd. 
De geleerde lessen worden gedeeld met de Nederlandse 
brandweerkorpsen via les- en leerstof, onderwijsmateria-
len en andere publicaties.

Verminderd mobiel 
‘De aanname dat bewoners veilig in hun appartement 
kunnen verblijven, als er elders in het complex brand 
woedt, is niet juist’, aldus lector Brandpreventie René Ha-
gen van de Brandweeracademie. ‘Dit is een van de lessen 
die geleerd kunnen worden uit dit onderzoek.’ Brandcom-
partimentering is nog geen rookcompartimentering. Ook 
bij andere incidenten komt dit naar voren. Hagen legt 
uit: ‘Toch is dit uitgangspunt nog geen gemeengoed in 
het denken over brandpreventie. Het feit dat deze flat 

expliciet bedoeld was voor de huisvesting van ouderen 
heeft invloed gehad op de ontvluchting. Een deel van de 
ouderen was verminderd mobiel. De Nederlandse regelge-
ving stelt echter geen bijzondere eisen aan ouderenhuis-
vesting, tenzij er sprake is van wonen met zorg, zoals in 
verpleeghuizen.’

Ongelukkig samenspel van factoren
In Nijmegen heeft een bijzonder ongelukkig samenspel 
van factoren geleid tot de gevaarlijke situatie bij de 
brand. Het ontwerp en de bouw van het wooncomplex 
hadden een ongunstige invloed op de rookverspreiding 
en de ontvluchtingsmogelijkheden. De schacht met een 
koker voor de luchtafvoer van de ondergelegen cafetaria 
speelde in ieder geval een grote rol bij de brand- en rook-
verspreiding. De schacht liep door alle galerijen, waardoor 
er rook kon binnendringen in een groot aantal appar-
tementen. De brandweer heeft goed opgetreden, maar 
heeft helaas niet kunnen voorkomen dat er vier mensen 
als gevolg van deze brand zijn overleden.
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Hard gewerkt aan inrichtingsplannen brandweerorganisatie
‘Het valt niet koud op ons dak’

De brandweerorganisatie in Gelderland-Zuid gaat veranderen. De indeling in acht geografische brandweer-
clusters en twee centrale afdelingen maakt plaats voor een thematische organisatiestructuur. Naast de 
posten, die het hart blijven vormen van de brandweerorganisatie, worden teams ingericht die gaan werken 
aan de hand van negen centrale thema’s. Die teams werken voor de gehele regio en ondersteunen de brand-
weerposten in hun werk. De afgelopen maanden zijn voor al die thema’s inrichtingsplannen opgesteld. Dit 
inrichtingsproces zorgde voor mooie verbindingen, draagvlak en begrip.

In de inrichtingsplannen wordt onder meer een beeld ge-
schetst van de doelstelling van het thema, de werkproces-
sen, taken en formatie. Heel veel brandweermedewerkers 
werkten mee aan het opstellen van de inrichtingsplannen; 
medewerkers die vanuit de dagelijkse praktijk weten wat 
er gedaan moet worden. 

Lokale kennis benutten
Ad van Wingerden, teamleider Risicobeheersing in het 
cluster Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal, gaf leiding 
aan de werkgroep die zich boog over de inrichting van 

Lastige klus
De werkgroep Brandveilig Leven startte met de beschrij-
ving en uitwerking van de werkprocessen, zoals voorlich-
ting aan scholen, voorlichting na brand en keurmerk veilig 
ondernemen. Ad: ‘Dit was best wel een lastige klus. Elk 
brandweercluster deed ‘iets’ aan Brandveilig Leven en dat 
zorgde voor een heel divers en versnipperd beeld. Ook de 
vertaling in benodigde uren was niet gemakkelijk te ma-
ken. Als je bijvoorbeeld voorlichting wil geven aan groep 
zes van de basisscholen, dan moet je exact weten hoeveel 
groepen zes er in de regio zijn en die informatie is niet 
gemakkelijk beschikbaar.’ 

Cultuuromslag
Brandveilig Leven richt zich op diverse doelgroepen; 

het thema Brandveilig Leven. Dit thema heeft alles te 
maken met het voorkomen van branden door het veilig-
heidsbewustzijn te verbeteren en de zelfredzaamheid 
van burgers te vergroten via communicatie en voorlich-
ting. Brandveilig Leven is een van de speerpunten van de 
brandweer, die zich meer wil richten op de zogenaamde 
voorzijde van de veiligheidsketen. ’In onze werkgroep za-
ten medewerkers uit diverse clusters’, vertelt Ad. ‘Dat is 
bewust gedaan. Zo konden we de aanwezige lokale kennis 
optimaal benutten en Brandveilig Leven is natuurlijk bij 
uitstek een thema dat regionaal opgepakt moet worden.’ 

Negen thema’s

De negen centrale thema’s die horen bij het nieuwe
organisatiemodel van de brandweer: 

1. Brandveilig leven
2. Omgevingsveiligheid
3. Veilig bouwen
4. Toezicht
5. Materieel
6. Vakbekwaamheid
7. Operationele Dienst
8. Kennis, Informatie en Innovatie
9. Advies en Ondersteuning

Broodje Brandweer, dat in 2014 werd georganiseerd, was 
de eerste grote, regiobrede activiteit op het gebied van 
Brandveilig Leven.
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Nieuws uit Nijmegen en VRGZ
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Multi>Nieuws is het digitale nieuwsbulletin van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) en wordt verzonden aan be-

stuurders, partners in veiligheid en andere betrokkenen bij de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Gelderland-Zuid.

Colofon

bewoners, bedrijven, instellingen, maar ook op de interne 
organisatie. Ad legt uit: ‘Onze eigen organisatie is bewust 
meegenomen in het inrichtingsplan en daar hebben we 
ook een aantal werkprocessen voor benoemd. Brandveilig 
Leven is voor ons een enorme cultuuromslag, want we 
zijn een organisatie die van oudsher sterk gericht is op re-
pressie. Brandveilig Leven moet van ons allemaal worden; 
iedere brandweermedewerker moet dit gaan uitdragen. 
Zo is het de bedoeling dat we ook de 24-uursdienst en de 
vrijwilligers bij activiteiten betrekken.’ 

Mooie verbindingen
Volgens Ad heeft het werk aan het inrichtingsplan ook 
als vliegwiel gefungeerd om de noodzakelijke samen-
werking op gang te brengen. ‘Het afgelopen jaar heb ik 
mooie verbindingen zien ontstaan. We weten elkaar in 
de regio steeds meer te vinden en de krachten te bunde-

len’, vertelt Ad enthousiast. Hij wijst daarbij op ‘Broodje 
Brandweer’ dat vorig jaar tijdens de Nationale Brandpre-
ventieweken werd georganiseerd en ‘Op de koffie bij de 
brandweer’ dat dit jaar op alle posten is gehouden. 
Ad: ‘Het zijn voorbeelden van regiobrede activiteiten 
met een eenduidige presentatie en boodschap aan alle 
senioren in Gelderland-Zuid. Ik zie ook de interesse en het 
begrip groeien bij de collega’s. Beroeps en vrijwilligers 
melden zich spontaan aan om een bijdrage te leveren aan 
activiteiten.’ 
Met het inrichtingsplan Brandveilig Leven heeft de werk-
groep nu een stevige basis gelegd. Ad: ‘Wij zien dit als 
startmoment en groeimodel. We kunnen immers niet 
alles tegelijk oppakken, want dan moet er simpelweg
teveel menskracht naar Brandveilig Leven.’ 
 
Een echt brandweerding
Is Brandveilig Leven nog een relatief jong taakveld van 
de brandweer, hoe anders is dat bij het thema Materieel. 
Dit thema heeft alles te maken met zaken die dicht bij de 
brandweerman of -vrouw staan en belangrijk zijn in hun 
dagelijks werk. Denk daarbij aan brandweervoertuigen, 
persoonlijke beschermingsmiddelen, communicatiemid-
delen en uitrukkleding. Roland Pricken, clustercomman-
dant Wijchen-Heumen, mocht leiding geven aan de inrich-
ting van het thema Materieel. Hij vertelt: ‘We zijn gestart 
met het maken van een ‘grofontwerp’. Dit is vervolgens 
door een viertal werkgroepen uitgewerkt in een ‘fijnont-
werp’, waarbij elke werkgroep een bepaald taakveld onder 
de hoede nam. De werkgroepen bestonden uit brandweer-
medewerkers uit de gehele regio, beroeps en vrijwilligers.’ 

Afscheid nemen
Het fijnontwerp oftewel het inrichtingsplan dat er nu ligt, 
laat zien dat er nogal wat verandert op het gebied van 
materieelbeheer en onderhoud. Die veranderingen zijn 
nodig om tot een efficiënte en effectieve organisatie te 

komen. ‘Een aantal onderhoudsactiviteiten die dicht bij 
het brandweerhart liggen, of zorgen voor deskundigheid 
en vakbekwaamheid, houden we in eigen huis en blijven 
we op de posten doen, zoals bijvoorbeeld eenvoudig voer-
tuigonderhoud en keuring van redgereedschap. Er komen 
vier servicepunten in de regio die zich bezighouden met 
onderhoud en beheer van materieel en het aantal adem-
luchtwerkplaatsen wordt teruggebracht van veertien 
naar twee. Dit betekent nogal wat voor de huidige onder-
houdsmedewerkers en voor de vrijwilligers die op som-
mige posten het onderhoud verrichten. Mensen moeten 
afscheid nemen van zaken en het nodige loslaten’, beseft 
Roland. 
 
Draagvlak
In het afgelopen voorjaar werd het detailontwerp ge-
presenteerd aan alle beroeps en vrijwilligers die zich 
bezighouden met materieelbeheer en onderhoud. De 
bijeenkomst vond plaats in de kazerne in Wijchen. De zaal 
zat vol en met het oog op de organisatieveranderingen, 
was de bijeenkomst best wel spannend. Roland blikt terug 
op de bijeenkomst: ‘De kracht van ons project is dat het 
inrichtingsplan ook echt samen met de betrokken mede-
werkers is opgesteld. Een groot deel van de collega’s in de 
zaal was dan ook direct betrokken geweest bij het pro-
ject. Tijdens de presentatie merkte je dat het fijnontwerp 
geen verrassing meer was.’ Ook bij de vrijwilligers werd 
stevig geïnvesteerd in draagvlak. ‘Zo gingen de werk-
groepleiders naar de posten toe waar vrijwilligers nu veel 
doen aan ademluchtonderhoud’, vertelt Roland. 
Aan het einde van de bijeenkomst in Wijchen, daagde Ro-
land de collega’s in de zaal toch nog eens uit: ‘In de nieu-
we organisatie kan het zo zijn dat je wellicht een of twee 
dagen per week in een andere omgeving komt te werken. 
Wat vind je daarvan?‘, vroeg hij. ‘Het valt niet koud op ons 
dak. Dat wisten we al’, zo luidde het veelzeggende ant-
woord uit de zaal. 

In het voorjaar werd het inrichtingsplan Materieel gepre-
senteerd aan de beroepsmedewerkers en vrijwilligers. 
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