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Apache raakt 
hoogspanningskabel: 

duizenden zonder stroom

Op 13 november vloog een gevechts-
helikopter tegen een hoogspannings-

kabel aan met als gevolg dat ruim 
24.000 huishoudens in Culemborg, 

Tiel, Geldermalsen en Buren 
zonder stroom zaten.
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De regio in het nieuws

Aan het begin van maandagavond 13 novem
ber vloog een Apache gevechtshelikopter  
van Defensie tegen een hoogspanningskabel 
aan met een stroomstoring tot gevolg in de 
gemeen ten Culemborg, Tiel, Geldermalsen  
en Buren. Doordat de duur van de stroom
storing moeilijk in te schatten was, is er 
opgeschaald naar GRIP4. Ruim 24.000 huis
houdens zaten tot 0.30 uur of langer zonder 
stroom. 

Van GRIP 1 tot GRIP 4
Peter Vernooij, leider CoPI op het plaats inci-
dent, vertelt over de avond: ’De piloot van  
de helikopter gaf aan dat hij vermoedelijk  
de hoogspanningskabel had geraakt. Hierop  
is direct de meldkamer ingelicht en hen 
verzocht op te schalen. Al gauw hebben  
we GRIP 1 en direct daarna GRIP 2 gemaakt. 
Vervolgens werd continu de vraag gesteld  
hoe lang het duurt voordat de bewoners  
weer stroom zouden krijgen. Omdat we dit 
niet duidelijk kregen, is er opgeschaald van 
GRIP 2 tot GRIP 4.’

Brandweerposten als noodpunt
In het door de stroomstoring getroffen 
gebied werd extra politie ingezet. Ook  

de brandweer was volop aanwezig. Peter: 
‘Collega’s gingen langs bij zorgcentra om te 
bekijken of mensen zich konden behelpen in 
het donker. Daarnaast reden er geluidswagens 
om inwoners te informeren. De posten Buren, 
Culemborg, Geldermalsen, Beesd, Maurik  
en Beusichem werden ingezet als meldpunt 
voor incidenten of calamiteiten binnen hun 
verzor gingsgebied. Want ook de telefonie  
lag er grotendeels uit. De logistieke ploeg 
Beusichem heeft met de reddingsbrigade  
voor de catering gezorgd van Culemborg  
tot en met Nijmegen.’

Veiligheid als coproductie
Regionaal commandant Dennis van Zanten 
was die avond operationeel leider van het 
ROT. Hij sprak zijn waardering uit over de 
manier waarop de gevolgen van het incident 
in goede banen werd geleid. ‘Het is mooi om 
te zien dat veel burgers onze inzet en hulp 
wisten te waarderen. Iedereen heeft vanuit 
zijn of haar expertise en inzet een steentje 
kunnen bijgedragen. Veiligheid is en blijft  
een co-productie, dat is maar weer eens 
gebleken.’

GRIP4 nadat Apachehelikopter tegen hoogspanningsmast vliegt

foto: NOS
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http://www.vrgz.nl/voor-partners/zakboek-crisisorganisatie/


Op 17 oktober brak ’s ochtends brand uit  
in de rechtenfaculteit van de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. 

De brandweer heeft het pand aan  
de Montessorilaan met behulp van  
de BHV’ers ontruimd en nader hand 
geventileerd. De brand en vooral de 
rook ontwikkeling trokken veel aandacht, 
maar er waren gelukkig geen slacht - 
offers.

Gebouw Radboud 
Universiteit ontruimd  
om brand

foto: Rombout Garretsen – De Gelderlander

Toen de eerste bluswagens midden in de 
nacht op 25 oktober arriveerden, stond de 
boerenschuur van 100 bij 20 meter al volledig 
in lichterlaaie. In de schuur lagen honderden 
hooibalen opgeslagen. Ook stonden er land
bouwwerktuigen in. 

De brandweer besloot extra korpsen op te 
roepen om zo te kunnen voorkomen dat ook 
de stallen vlakbij de schuur getroffen zouden 
raken. Behalve uit Brakel arriveerden daarom 
ook blus ploegen uit Nederhemert, Gameren, 
Ammerzoden/ Hedel, Zaltbommel, Culemborg 
en Beneden-Leeuwen.

Omdat de schuur als verloren kon worden 
beschouwd en deels gevuld was met het lastig 
te blussen hooi, besloot de brandweer het 
bouwwerk gecontroleerd te laten uitbranden. 
Uiteindelijk is de brandweer ruim 46 uur  
aan het werk geweest bij deze hooischuur. 
Van de inzet zijn mooie beelden opgenomen.

Verwoestende brand 
in Brakelse hooischuur
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https://www.youtube.com/watch?v=BPmapVbLrrY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BPmapVbLrrY&feature=youtu.be


Sinds juni van dit jaar zetten we als veilig-
heidsregio een stapje extra op het gebied van 
terrorisme en dan met name op de gevolg-
bestrijding. Zo organiseerde de brandweer 
deze zomer een drietal interne bijeenkomsten 
voor alle collega’s met een repressieve functie. 
Hierbij maakte de presentatie van de brand-
weer Zaventem naar aanleiding van de aan-
slagen in en rond Brussel diepe indruk. 
Daarnaast wordt er op bestuurlijk niveau 
geoefend met scenario’s waarbij de dreiging 
toeneemt en zo’n verschrikkelijk incident ook 
daadwerkelijk plaatsvindt.

Handreiking terrorismegevolgbestrijding
Ook hebben we de landelijk handreiking 
terrorismegevolgbestrijding vertaald naar  
de schaalgrootte van Oost-Nederland. Dit 
vanwege het feit dat de politie bij terrorisme 
(dreiging) een hele belangrijke rol speelt  
en de politie dit op eenheidsniveau heeft 
georganiseerd. Deze inspanning heeft de 
documenten ‘Handreiking terrorismegevolg-
bestrijding Oost-Nederland’ en ‘Overzicht 
uitgangspunten terrorismegevolgbestrijding 
Oost-Nederland’ opgeleverd. Deze documen-
ten worden nu ook ingezet bij oefeningen, 
zoals recent bij de CoPI-straat-oefeningen  
in Zaltbommel.

Ambulance GelderlandZuid uitgerust  
met antiterrorismekit
Tot slot zijn alle ambulancevoertuigen binnen 
Gelderland-Zuid inmiddels uitgerust met een 
zogenoemde anti-terrorismekit. De kit is een 
uitbreiding van de huidige hulpmiddelen die 
standaard in een ambulancevoertuig voor-
radig zijn. Deze kit, in de vorm van een tas, 
bevat voornamelijk spullen die noodzakelijk 
zijn voor het stoppen van zware bloedingen. 
In de loop van volgend jaar volgen ook de 
brandweervoertuigen. 

Sinds maandag 4 september zijn we gestart 
met de het nabellen van alle automatische 
brandmeldingen. Zo’n 600 bedrijven en inste l-
lingen hebben in onze regio een brandmeld-
installatie met auto matische doormelding 
(OMS) naar de meldkamer. Loze meldingen 
door bijvoorbeeld tech nisch falen zijn hiervan 
helaas de keerzijde. 

Door het nabellen vangen we nu zo’n 60% 
van de loze meldingen af. Het gevolg: de  
druk op brandweervrijwilligers neemt af en 
de risico’s en overlast op straat ten gevolge 

van de prio1-spoedritten wordt terug-
gedrongen. Lokale zender RN7 besteedde  
er ook aandacht aan:

Na 2 maanden bijna 60% minder loze brandmeldingen

Terrorisme hoger op de agenda 
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https://youtu.be/aF_VR62wTTs
http://www.youtube.com/watch?v=H7J9hETJR54


Op maandag 6 november brak er brand uit in 
een oude kippenschuur in Opheusden. In de 
schuur stonden auto’s, caravans, vrachtauto’s 
en brandstoffen als olie en gas. 

De kleine explosies die te horen waren, 
kwamen van brandstoftanks en gasflessen.  
Er waren geen mensen in de schuur aanwezig. 
Wel kwam er asbest vrij. De brandweer riep 

daarom op afstand te houden. “Het is een 
afgelegen gebied, maar toch vragen we 
mensen uit de buurt te blijven.” Aan deze 
oproep werd goed gehoor gegeven.

Aan het eind van de middag gaf de brand-
weer het sein brand meester. Wel werd de 
hele maandagavond nageblust. Ook is het 
asbest onderzoek direct opgestart.

Explosies bij brand in oude kippenschuur in Opheusden

foto: Gerben de Graaf

Nederlanders hebben enorm veel bewon 
de ring voor de Brandweer. Het is de hoogst 
gewaardeerde overheidsorganisatie en  
men voelt er de sterkste band mee.  

“Ook in ver gelijking met andere sectoren, 
zoals bedrijven en goede doelen, scoort  

de Brandweer als merk het beste”, aldus 
merkadviseur Hendrik Beerda. “Dit was  
de meest verrassende conclusie uit het  
nieuwe merkenonderzoek. De toppositie 
dankt de Brandweer aan de kwaliteit  
van de medewerkers en het ver trouwen  
in de goede besteding van het geld.”

Brandweer sterkste overheidsmerk
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https://www.hendrikbeerda.nl/brandalchemy-model/overheid


Jaarthema 2017:  
Brand en verminderd zelfredzamen
In februari 2015 werd Nijmegen, en daarmee de hele Veiligheidsregio, opgeschrikt  
door een grote brand in een wooncomplex met meerdere verminderd zelfredzame  
bewoners. Gezien de vergrijzing in Nederland en de tendens dat mensen langer thuis  
wonen, blijft een dergelijke brand een risico binnen de Veiligheidsregio. Dit jaar onder 
zoeken we welke maat regelen ingezet kunnen worden om de kwetsbaarheid van deze doel
groep bij brand te ver kleinen. Ook zijn er allerlei activiteiten om het onderwerp ‘Brand en 
verminderd zelfredzamen’ onder de aandacht te brengen.

Op dinsdag 21 november toverden enkele mede 
 werkers van de Veiligheidsregio de senioren
bingo in Tiel om tot ‘brandpreventiebingo’. 

De bingo werd bezocht door zo’n 30 senioren 
tussen de 70 en 95 jaar. Voor iedere spelronde 
vertelde de brandweer aan de hand van een te 
winnen prijs iets over brandveiligheid. Zo leidde 
bijvoorbeeld een kookwekker tot voor lichting 
over veilig koken en de brandmelder tot het 
testen en vervangen van batterijen.  

De aanwezige senioren  
waardeerden de bingo  
enorm.

Publieksfolder
Na afloop kreeg ieder - 
een een tasje mee met  
voorlichtings materiaal  
waaronder de publieks - 
 folder ‘Brandveiligheid,  
samen onze zorg!’

Seniorenbingo in het teken van brandpreventie

1

Brandveiligheid,
samen onze zorg!
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http://www.vrgz.nl/media/1914/bw-ned-senioren-brochure-algemeen.pdf
http://www.vrgz.nl/media/1914/bw-ned-senioren-brochure-algemeen.pdf


Op dinsdag 19 september startten we met een 
serie gesprekken met ouderen die mogelijk 
verminderd zelfredzaam zijn. We hebben 
sindsdien bijna 140 bewoners gesproken over 
vragen als: Hoe bereidt u zich voor op een 
brand? Heeft u rookmelders? Heeft u wel eens 
nagedacht over de beste vluchtweg bij brand? 
De uitkomsten van het onder zoek worden 
begin volgend jaar gepresenteerd en ver-
werken we in onze voorlichting.

Op 6 november stonden de leden Directie
team Veiligheid Gelderland Zuid nadrukke lijk 
stil bij het eigen functio neren en de rol en 
taakopvatting. 

Het platform, bestaande uit (met name) 
directeuren van defensie, waterschap, 
Rijkswaterstaat, gemeenten, OM, politie, 
provincie GGD en de Veiligheidsregio in  
ons gebied, ziet voor zichzelf een gezamen - 
lijke verantwoordelijkheid voor een goed-
lopend crisissysteem. Daarvoor is nodig  
dat men elkaar kent zodat iedereen elkaar 
gemakkelijk en snel vindt tijdens crises. Ook 
kan de samen werking altijd beter, daarom is 
het van belang dat we gezamen lijk leren van 
ieder incident. Op basis van die conclusie is 
beslo ten dat het Directie team komend jaar 
een keer of drie bij elkaar komt en aan de 
hand van een thema of casus gaat kijken naar 
dat crisissysteem. De eerste bijeenkomst staat 
gepland in februari en zal worden georgani-
seerd door Rijkswaterstaat en het waterschap.  
Op de agenda staat dan de evaluatie van de 
aan varing bij de Stuw in Grave.

14 bewonersonderzoeken

Rol en taakopvatting 
Directieteam Veiligheid

Het beïnvloeden van risico’s is een samenspel 
tussen verschillende partners en de Veilig-
heids regio. Het gaat niet alleen om het toe-
passen van regels, maar ook het zoeken van 
maatregelen die de veiligheid bevorderen,  
het motiveren van anderen en het beïnvloe-
den van gedrag. 

Waar hebben we als Veiligheidsregio  
invloed op?
Dat geldt ook voor het jaarthema: wat doen 
we al om het risico van een brand met zelf-
standig wonende ouderen te beheersen?  
En wat kunnen we meer, minder of anders 
doen? Een beïnvloedingsanalyse maakt 
inzichtelijk waar je als Veiligheidsregio  
en partners wel en geen invloed op hebt  
èn waar je de meeste winst kunt behalen. 

Samen met deze partners, zoals een senioren-
netwerk, gemeente en omgevingsdienst, 
bespraken en beoordeelden we een aantal 
mogelijke maatregelen. Bijvoorbeeld het 
beïnvloeden van gedrag door voorlichting  
of door striktere handhaving en toezicht.  
Wat zijn bijvoorbeeld de geschatte kosten 
hiervan, wat is het effect en wie is er ver ant- 
woordelijk?

Sociale wijkteams kansrijke schakel
Met name in de voorlichting lijken de beïn-
vloedingsmogelijkheden kansrijk. De sociale 
wijkteams van de gemeenten worden hierin 
als een belangrijke schakel gezien. Bij andere 
maatregelen, bijvoorbeeld striktere hand-
having van het bouwbesluit, was nog niet 
voldoende duidelijk hoe groot het mogelijke 
effect was op specifiek dit risico. Naast het 
bespreken van de maatregelen geeft het 
overleg inzicht in ieders rollen en kennis. 

Beïnvloedingsanalyse:  
“Aan welke knoppen kunnen 
we het beste draaien?”

7



Colofon

Eindredactie en coördinatie  Annemarie Koop
Redactie  Annemarie Koop, Arnie Loos
Fotografie  VRGZ tenzij anders vermeld
Vormgeving  Deel 2 ontwerpers, Nijmegen

Multinieuws is de digitale nieuwsbrief van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
(VRGZ) en wordt verzonden aan bestuurders, partners in veiligheid en andere 
betrokkenen bij de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Gelderland-Zuid.
Multinieuws ook ontvangen? Mail dan naar communicatie@vrgz.nl.

Wil je tijdens een groot incident weten wat er aan de hand is en wat je moet doen? Volg dan @CrisisGLZ op Twitter of Facebook. Op LinkedIn kun je ons 
volgen voor nieuws, vacatures en activiteiten. Volg ons op Instagram voor mooie foto’s.

In oktober, tijdens de Brandpreventieweken, 
stonden ouders met pasgeboren kinderen 
centraal. Om te zorgen dat hun roze wolk  
geen rookwolk wordt!

Burgemeesters reikten koffertjes uit 
In iedere gemeente kregen de eerste ouders 
die in oktober aangifte deden van de geboorte 
van hun kind, een geboortekoffertje. Persoon-
lijk uitgereikt door de burgemeester. In het 
koffertje zat o.a. een rookmelder, een brand-
weerrompertje en informatie over brand - 
veiligheid.

Roze wolk of rookwolk?
Slaapkamerdeuren sluiten
Bij het bezoek was ook een brandspecia-
list. Berdike Duijzer (Specialist Risico’s  
en Veiligheid): ‘Wij willen ouders helpen  
met het herkennen van de gevaren en  
het nemen van voorzorgsmaatregelen.
Veel jonge ouders laten de deuren van 
slaapkamers openstaan om hun kinderen 
te kunnen horen. Dit kun je beter niet 
doen.’ Weten waarom niet? Kijk op 
www.brandweer.nl/rozewolk.

http://www.twitter.com/crisisglz
http://www.twitter.com/crisisglz
www.facebook.com/CrisisGLZ
https://www.linkedin.com/company/vrgz/
www.instagram.com/veiligheidsregioGZ
www.brandweer.nl/rozewolk

