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A. Inleiding 
Het doel van dit rampbestrijdingsplan is het ondersteunen van de operationele inzet van de 
hulpdiensten en de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe, Buren en West Maas en Waal 
in geval van een calamiteit bij Kuehne + Nagel Logistics BV te Tiel. Het bestuurlijk deel van het 
rampbestrijdingsplan is gericht op de formele criteria waaraan een rampbestrijdingsplan moet 
voldoen. Deel 2 betreft de operationele informatie die van daadwerkelijk nut is tijdens een incident. 
Aan deel 2 zijn de operationele bijlagen toegevoegd. 
 
B. Status 
Het rampbestrijdingsplan Kuehne + Nagel Logistics BV te Tiel is door het bestuur van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vastgesteld. 
 
C. Onderhoud 
De Veiligheidsregio zal conform het Besluit Veiligheidsregio’s (Bvr artikel 6.1.7) met passende 
tussenpozen doch tenminste eenmaal per drie jaar bezien of het rampbestrijdingsplan moet worden 
herzien en bijgewerkt. 
Het rampbestrijdingsplan wordt onderhouden door het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. Hiertoe worden jaarlijks de juistheid, de volledigheid en de bruikbaarheid van de 
informatie in het rampbestrijdingsplan gecontroleerd en zonodig bijgesteld. Bij essentiële wijzigingen 
wordt zonodig tussentijds een nieuw rampbestrijdingsplan vastgesteld. 
 
D. Oefening 
Het rampbestrijdingsplan Kuehne + Nagel Logistics BV zal regelmatig worden beoefend en op basis 
daarvan worden geëvalueerd. Daarbij zal steeds één van de in het plan beschreven scenario's als 
uitgangspunt worden genomen. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid neemt het initiatief tot het 
houden en evalueren van deze oefeningen. Na een daadwerkelijke inzet zal dit rampbestrijdingsplan 
eveneens geëvalueerd dienen te worden. Ook hierin zal de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid het 
initiatief nemen. 
 
E. Afstemming op andere plannen 
Dit rampbestrijdingsplan is afgestemd op het Deelplan Bevolkingszorg. Waar nodig wordt, voor de 
uitvoering van taken en maatregelen, naar bepaalde onderliggende draaiboeken verwezen. 
Daarnaast is dit plan afgestemd op het Regionaal Crisisplan VRGZ van juli 2011. 
 
F. Communicatie 
Het rampbestrijdingsplan is openbaar. Vóór vaststelling heeft het plan van 15 december 2014 tot 26 
januari 2015 in het gemeentehuis van Tiel en bij het kantoor van de Veiligheidsregio Gelderland-
Zuid ter inzage gelegen (ten minste zes weken voor vaststelling). Hiervan is melding gemaakt in o.a. 
De Gelderlander. Na vaststelling wordt het plan door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan de in 
de verspreidingslijst genoemde diensten en instanties gestuurd. Betrokken diensten zijn zelf 
verantwoordelijk voor het informeren van hun personeel. 
 
In het kader van de communicatie over dit rampbestrijdingsplan zijn de volgende doelgroepen te 
onderscheiden: 
-  Burgers in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe, Buren en West Maas en Waal; 
- Medewerkers Kuehne + Nagel Logistics BV te Tiel; 
- Medewerkers van de gemeente Tiel, Neder-Betuwe, Buren en West Maas en Waal; 
- Medewerkers van de operationele diensten die bij de bestrijding van incidenten bij Kuehne +   

Nagel Logistics BV te Tiel zijn betrokken; 
- Andere mensen die geïnteresseerd zijn in het rampbestrijdingsplan: politieke partijen, pers, 

belangengroeperingen etc.; 
- Omliggende gemeenten en regio’s die in de effectgebieden liggen. Zij ontvangen het plan ter 

kennisname. 
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De informatieverstrekking over het rampbestrijdingsplan vindt als volgt plaats: 

 

Doelgroep Informatieverstrekking Verantwoordelijke instantie 

Burgers Website gemeente 

 

 

 

 

Ter inzage op het gemeentehuis Tiel 

 

De Gelderlander 

Website VRGZ 

Ter inzage receptie kantoor VRGZ 

gemeente Tiel 

gemeente Neder-Betuwe 

gemeente Buren 

gemeente West Maas en Waal 

 

gemeente Tiel 

 

VRGZ 

Medewerkers bedrijf interne communicatie bedrijf 

Medewerkers 

gemeente 

voorlichting ambtenaar openbare veiligheid 

Hulpverleners voorlichting + plan afzonderlijke diensten 

 
Verspreidingslijst  
 
1. Commissaris van de Koning Provincie Gelderland 
2. Burgemeester van de gemeente Tiel 
3. Burgemeester van de gemeente Nederbetuwe 
4. Burgemeester van de gemeente Buren 
5. Burgemeester van de gemeente West Maas en Waal 
6. Politieleiding van de politie-eenheid Oost-Nederland, t.b.v. Afdeling CCB  
7. Districtsleiding van het politiedistrict Gelderland-Zuid 
8. Regionale Brandweer t.b.v. Sector Brandweer (Beheer Commandohaakarmbak) 
9. Regionale Brandweer t.b.v. Sector Brandweer (MeetplanLeider) 
10. Regionale Brandweer t.b.v. HOvD (West en Oost) 
11. Brandweer Nederbetuwe Tiel 
12. Ambtenaar Openbare Veiligheid gemeente Tiel 
13. Ambtenaar Openbare Veiligheid gemeente Neder-Betuwe 
14. Ambtenaar Openbare Veiligheid gemeente Buren 
15. Ambtenaar Openbare Veiligheid gemeente West Maas en Waal 
16. Waterschap Rivierenland 
17. Kuehne + Nagel Logistics BV  
18. Directeur publieke gezondheid, t.b.v. Actiecentrum GHOR 
19. GGD Gelderland-Zuid, t.b.v. het team milieu en gezondheid 
20. Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid 
21. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, t.a.v. Veiligheidsbureau (t.b.v. ROC Gelderland-Zuid) 
22. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, t.b.v. GAGS 
23. Pro-Rail 
24. Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland  
25. Omgevingsdienst Regio Nijmegen, t.a.v. hoofd ODRN 
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1 Toestand 

Industrieterrein Medel is volop in ontwikkeling. Door zijn gunstige ligging is dit terrein vooral in trek bij 
logistieke bedrijven. Tal van grote transportbedrijven en logistieke centra hebben zich inmiddels op dit 
terrein gevestigd. De gemeente en de industrievereniging profileren zich ook op dit thema. 
 
De directe ligging bij verkeersaders op weg en water, zoals de A15, Amsterdam Rijnkanaal en Waal en 
de Betuweroute heeft als neveneffect dat bij calamiteiten grote opstoppingen op deze aders zullen 
ontstaan. Het onderliggende wegennet is namelijk niet op deze calamiteiten ingericht.  
Er zullen vooral opstoppingen ontstaan waarbij veel vrachtwagens betrokken zijn. 
De hulpdiensten moeten bij calamiteiten snel en ruim gaan afzetten om de bereikbaarheid en veiligheid 
te kunnen garanderen. 
 
Uitbreiding op de capaciteit van de doorgaande wegen is op korte termijn nog geen optie. Dit zal naar 
mening van de politie vooral op de A15 tot problemen gaan leiden. 

1.1  Risicodragend object 

Het risicodragend object is een locatie van Kuehne + Nagel Logistics BV. (verder: Kuehne + Nagel) 
gelegen aan de Diepert 5 (bedrijventerrein Medel) te Tiel. Deze inrichting is bestemd voor op- en 
overslag van consumer-care producten, bestaande uit gevaarlijke en ongevaarlijke goederen. Het 
gebouw is ingedeeld in diverse magazijnen, ruimtes voor expeditie, een ruimte voor displaybouw en een 
kantoorunit. De totale oppervlakte van de verschillende PGS ruimtes (magazijnen) bedraagt circa 
11.943 m² en is onderverdeeld in verschillende compartimenten (hallen). De meeste magazijnen 
beschikken aan de voorzijde over dockboards waar auto’s geladen en gelost kunnen worden, en 
hebben beschermingniveau 1 conform PGS 15:2011 (versie 1.1 (december 2012)). De goederen 
worden in magazijnen opgeslagen die zijn gebouwd en ingericht volgens de eisen van de PGS 15:2011 
richtlijn. De goederen die in opslag zijn genomen, zijn altijd geschikt voor transport over de weg volgens 
de internationale ADR-wetgeving en zijn altijd verpakt in UN gekeurde verpakkingen. 
 
Kuehne + Nagel werkt met een tijdregistratiesysteem (Efficient 4.2.31 van KRONOS) voor zowel vaste 
medewerkers als uitzendkrachten. Aan de hand van deze gegevens kunnen overzichten van de 
aanwezige werknemers worden gegenereerd. Dit kan zowel in Tiel als op het Hoofdkantoor van Kuehne 
+ Nagel. Daarnaast beschikt de inrichting over een Warehouse Management Systeem (WMS) waarin de 
aanwezige gevaarlijke stoffen zijn geregistreerd. 
In de receptie op de begane grond van het kantoor wordt de voor de brandweer noodzakelijke informatie 
kenbaar gemaakt. Om deze ingang aan te duiden voor de brandweer wordt, bij het kantoor (as AV – 
01), een rood flitslicht aangebracht, zodanig dat deze vanaf de aanrijroute van de openbare weg 
zichtbaar is. 
  
De relevante informatie wordt via het management informatiesysteem kenbaar gemaakt. Vanuit dit 
systeem wordt reeds bijgehouden welke stoffen er in de verschillende delen van het gebouw aanwezig 
zijn. Dit tevens uitgesplitst naar ADR klasse en hoeveelheid. 
  
Tevens zal er automatisch een back-up draaien van alle aanwezige MSDS bladen. Deze back-up draait 
wekelijks, en is beschikbaar op een USB stick welke in de receptie aanwezig is (aangesloten op de 
terminal van het management informatiesysteem). 
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1.2  Algemene preventieve en preparatieve maatregelen 

Preventieve voorzieningen 
Brandmeldinstallatie / ontruimingsinstallatie  
Kuehne + Nagel heeft in een uitgangspuntendocument naast een beschrijving van de blusinstallatie  
tevens een beschrijving gegeven van de binnen de inrichting aanwezige brandmeld- en  
ontruimingsinstallatie. De  brandmeldinstallatie (BMI)  is aanwezig inclusief handmelders, waarbij het 
bedieningspaneel bij de hoofdingang is. Bij een brandmelding gaat het alarm af in alle ruimten binnen de 
inrichting, waar personen kunnen verblijven. Het inroepen van hulp van de noodorganisatie kan 
telefonisch, via portofoons en/of mondeling naar de ploegleider BHV en/of een BHV’er. 
   
Automatische blusinstallatie  
Binnen de inrichting is een automatische blusinstallatie gerealiseerd. Alle PGS magazijnen (  
m.u.v. hal 33 en Expeditie ruimte 0.3) en expeditie-ruimten zijn voorzien  van een sprinklerinstallatie.  
Hal 33 en Expeditie 0.3 zijn voorzien van een hi-ex outside air blussysteem. 
   
Vloeistofdichte /-kerende vloer  
Er zijn vloeistofkerende vloeren aangebracht in alle PGS15 opslagen (chemisch bestendig met 4 
afvoerputten waardoor vloeistoffen via chemische bestendige afvoer naar de laad- en loskuilen gevoerd 
worden). De afvoerleidingen zijn voorzien van een afsluiter, zodat gecontroleerde afvoer mogelijk is. 
 
Preparatieve voorzieningen 
In de directe omgeving van de inrichting zijn de voldoende bluswatervoorzieningen aanwezig: 

• 6 geboorde putten op het terrein van de inrichting zelf (60m
3
/uur); 

• open water, dichtstbijzijnde opstelplaats voor een WTS is direct naast de inrichting, ook kan 
er gebruik worden gemaakt van een grote plas achter de inrichting (≤ 100m) en de Linge (≤ 
3000m). 

 
Bluswateropvang 
Water dat in geval van een brand wordt gebruikt als voeding voor de sprinklerinstallatie wordt voor een 
brand in de PGS15 ruimte opgevangen in de PGS15 ruimte zelf. In deze ruimten bevinden zich putjes 
waar het bluswater met product in kan weglopen (4 putten per PGS15 ruimte). Met een tussenopvang 
(putje onder putdeksel) worden de vloeistoffen via een chemisch bestendige buis afgevoerd naar de 
laad- en loskuilen (vloeistoffen ondoordringbare voorzieningen). 
 
Op de afvoerleiding zit echter een afsluiter waardoor vloeistoffen bij een spil ook direct afgevoerd 
kunnen worden door een tankauto. Na iedere spill zal de leiding doorgespoeld moeten worden zodat 
geen resten achterblijven. Bluswater en product dat vrij komt in een expeditieruimte zal via de docks 
naar buiten stromen alwaar het opgevangen wordt in de laad- en loskuil. 
 
De omvang van de verschillende laad- en loskuilen zijn voldoende in omvang (inhoud van de kuil aan de 
oostzijde is ca. 1500m

3
, inhoud van de kuil aan de westzijde is ca. 1700m

3
). Tussen de op het terrein 

aanwezige laad- en loskuilen en het rioolstelsel voor vuilwater zit een  rioolafsluiter. Deze wordt dicht 
gestuurd bij een brandalarm. 
 
Uit bovenstaande blijkt dat het oppervlaktewater alleen zou kunnen worden verontreinigd als gevolg  
van de vorming van verontreinigd bluswater in de laad- en loskuilen in combinatie met het niet  
sluiten/stoppen van afsluiter. Het vrijkomen van product in de directe omgeving van een  
hemelwaterafvoerput die niet in verbinding staat met één van de laad-/loskuilen wordt niet waarschijnlijk  
geacht en is derhalve in de milieurisicoanalyse niet nader beschouwd. 
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2 Omvang ramp en rampgebied 

Dit rampbestrijdingsplan richt zich met name op de bron- en effectbestrijding bij een calamiteit op het 
terrein van Kuehne + Nagel en op de maatregelen die nodig zijn om de bevolking in het benedenwindse 
gebied te beschermen en te informeren. Voor de bepaling van de omvang van een mogelijke ramp en 
het daaraan gekoppelde rampgebied is uitgegaan van 1 scenario, te weten: 
 

 Scenario: Pallet spuitbussen valt van grote hoogte. 
 
Het rampscenario komt voort uit het veiligheidsrapport. De voorbereiding op de rampbestrijding richt 
zich op het scenario met de potentieel grootste effecten buiten de inrichting. 

2.1 Rampscenario 

Uit de veiligheidsrapportage kan geconcludeerd worden dat het enige scenario dat van belang is ter 
voorbereiding op de rampbestrijding een brandscenario is. Andere effecten zoals explosie, 
verontreiniging van riool en oppervlaktewater worden meegenomen als aandachtspunten in het 
brandscenario. Alle effecten zijn uitgewerkt zonder rekening te houden met effectbeperkende 
maatregelen. 
  
De opslagruimtes, expeditiehallen en gevaarlijke stoffen opslagruimtes zijn gescheiden 
brandcompartimenten voorzien van een automatische blusinstallatie. Bij het brandscenario wordt 
uitgegaan van een falende blusinstallatie en dat één of meerdere deuren naar de opslagruimten open 
blijven staan (falende compartimentering). 
 
Bij brand in de opslag vormen zich toxische verbrandingsgassen. Het verbrandingsproduct is NO2 is het 
meest relevant in het brandscenario. De toxische verbrandingsgassen vormen met name een bedreiging 
voor de omgeving in de beginfase van een brand, wanneer de omhulling van het gebouw intact is. 
Conform de QRA methodiek is het onderstaande (brand)scenario doorgerekend. 

2.2  Kaartmateriaal 

Op de kaart (bijlage E, kaart 2) is de omvang van het rampgebied weergegeven door middel van 
cirkelvormige effectafstanden in alle windrichtingen. Dit is voor beide weertypen gedaan (D5 en F1,5). In 
de vorm van groene cirkels voor de alarmeringsgrenswaarde (AGW). De groene cirkels geven dus de 
maximale afstand aan waarop de AGW bereikt kan worden. In het algemeen geldt dat de aanwezigen in 
het gebied waarbinnen de AGW gedurende langere tijd (ca. 1 uur) bereikt wordt, worden gewaarschuwd 
middels het WAS-stelsel, NL-Alert en de regionale rampenzender. Voor de rampenbestrijding is dit 
gebied maatgevend. Tevens is op de kaart de levensbedreigendewaarde (LBW) zichtbaar gemaakt, in 
de vorm van rode cirkels. Het gebied binnen de rode cirkel dient, wanneer mogelijk, zo snel mogelijk 
ontruimd te worden. 
 
Binnen de op de kaarten in de bijlagen aangegeven gebieden, ondervinden mensen mogelijk klachten of 
vallen er mogelijk slachtoffers door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, die zich via de lucht 
verspreiden. Afhankelijk van het weer, de vrijgekomen hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de aard van 
het incident, kan het schadegebied afwijken van de gepresenteerde effectafstanden. Op basis van een 
verkenning en meting door de brandweer, zal moeten worden bepaald wat de daadwerkelijke omvang 
van het schadegebied is. Aan de hand van deze meetgegevens wordt de opschaling van het incident 
bepaald. 

2.3 Gemeentegrensoverschrijdende effecten 

De in dit plan uitgewerkte scenario bij Kuehne + Nagel Logistics BV zullen niet leiden tot 
regiogrensoverschrijdende effecten. In de situatie dat het scenario zich voordoet bij stabiel weer, ligt het 
gebied waar de alarmeringsgrenswaarde van stikstofdioxide (NO2) kan worden bereikt, afhankelijk van 
de heersende windrichting, ook buiten de gemeentegrens van Tiel. In dit geval kan ook de gemeente 
Neder-Betuwe, Buren of West Maas en Waal in het effectgebied liggen (zie bijlage E, kaart 2). 
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2.4 Interpretatie effectafstanden 

De zogenaamde interventiewaarden worden gebruikt om richting te geven aan de bescherming van 
de bevolking (waaronder alarmering) en de hulpverleners bij incidenten met gevaarlijke stoffen. De 
definities van de interventiewaarden zijn als volgt: 
 
VRW (Voorlichtingsrichtwaarde) 
De concentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door het merendeel van de blootgestelde 
bevolking hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte, snel reversibele gezondheidseffecten 
mogelijk zijn bij een blootstelling van één uur. Vaak is dit de concentratie waarbij blootgestelden 
beginnen te klagen over het waarnemen van de blootstelling. 
In het gebied waar de VRW wordt bereikt, worden mensen middels diverse communicatiemiddelen 
geïnformeerd over de mogelijke hinder die zij ondervinden. 
 
AGW (Alarmeringsgrenswaarde) 
De concentratie van een stof waarboven irreversibele of andere ernstige gezondheidsschade kan 
optreden door directe toxische effecten bij een blootstelling van één uur. In het gebied waarbinnen de 
AGW wordt bereikt of overschreden, worden mensen met behulp van de WAS-sirenes gewaarschuwd 
en opgeroepen om te gaan schuilen. In dit gebied worden geen hulpverleners ingezet zonder afdoende 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Dit gebied zal worden afgezet voor (inkomend) verkeer. Indien vanuit de bevolking verzoeken komen 
om ambulances of politie te sturen, dient over deze verzoeken in het ROT te worden beslist. Personen 
die het gebied niet meer in kunnen, worden door de gemeente opgevangen. 
 
LBW (Levensbedreigende Waarde)  
De concentratie van een stof waarboven mogelijke sterfte of een levensbedreigende aandoening door 
toxische effecten kan optreden binnen enkele dagen na een blootstelling van één uur. Het gebied 
waarbinnen de LBW wordt bereikt of overschreden, wordt indien mogelijk ontruimd door het COPI. 
 
De afstand waarbinnen de VRW kan worden bereikt, is groter dan de afstand waarbinnen de AGW 
wordt bereikt. Binnen het gebied van de AGW ligt het gebied van de LBW. 
 
Belangrijk aandachtspunt bij de interpretatie van de effectafstanden zoals deze in bijlage E (kaart 2) zijn 
gepresenteerd, is dat de AGW geldt voor een blootstelling van één uur. In het op de kaarten 
aangegeven gebied kunnen dus de gezondheidsklachten optreden die bij de AGW horen. 

2.5 Communicatie naar omwonenden 

De communicatie naar de bevolking in het benedenwindse gelegen gebied gaat conform het deelplan 
Communicatie. De in dit rampbestrijdingsplan beschouwde rampscenario is van dien aard dat het 
alarmeren van de bevolking met behulp van de WAS-sirenes noodzakelijk kan zijn. In deze situatie zal 
de bevolking in het benedenwindse gebied worden geïnformeerd over de mogelijke geurwaarnemingen 
of irritaties en de te nemen maatregelen. De berichtgeving zal via alle beschikbare 
communicatiemiddelen worden verzorgd (calamiteiten website, Twitter, NL-alert, enz.) 
 
De bevolking die schuilt/binnen blijft, moet: 
• naar een hoog gelegen vertrek gaan aan de van de wind afgekeerde zijde van de woning; 
• deuren en ramen sluiten, kieren afplakken of dichtmaken; 
• ventilatiesystemen uitschakelen; 
• indien nodig, (afhankelijk van de oplosbaarheid van de gevaarlijke stof in water), met behulp van 
     natte lappen voor mond en neus extra bescherming van de ademhalingsweg trachten te verkrijgen. 
 
De MPL (in samenspraak met de AGS en de GAGS) bepaalt de effectiviteit van schuilen in relatie tot de 
gevaarzetting en de duur van het incident. Indien schuilen niet effectief is of indien er tijd is voor 
evacuatie en deze nodig is, kan ook evacuatie van (een deel van) het gebied worden overwogen. 
Nadat het sein 'veilig' is gegeven, dient de bevolking middels ontalarmering te worden geïnstrueerd om 
alle deuren en ramen te openen om zo de woning goed te ventileren. 
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2.6 Bepaling aanrijdroutes 

Iedere discipline is verantwoordelijk voor het veilig bovenwinds aanrijden bij incidenten waarbij 
gevaarlijke stoffen in de open lucht vrijkomen. De OvD-B geeft zo snel mogelijk een veilige, 
bovenwindse aanrijroute door aan de MKB. De MKB geeft deze informatie door aan de CaCo. De CaCo 
informeert de MKP en de MKA die vervolgens hun eigen eenheden en functionarissen op de hoogte 
stellen. Aanrijdende eenheden dienen in eerste instantie de heersende windrichting en de veilige 
aanrijdroute zelf te bepalen. Indien opgeschaald wordt en er een OVD-P ter plaatse komt coördineert hij 
in overleg met de brandweer, de opstellocaties van de hulpdiensten en bepaald hij de af- en 
aanrijdroutes. Tevens is hij verantwoordelijk voor de begidsing van de hulpdiensten. 

2.7 Uitgangsstellingen 

Conform Procedure Brandweercompagnie. 

2.8 Prioriteitsroutes ambulances 

De ambulances rijden van: loodsposten → ambulancestation → gewondennest → ziekenhuis →  
ambulancestation → etc. 
 
De locatie van het gewondennest of gewondennesten worden ter plaatse door het COPI bepaald. De 
route wordt in overleg met het COPI, de MKA en de MKP (i.v.m. begidsing) bepaald. 
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3 Rampbestrijdingsscenario 

3.1  Brand in opslagvoorziening en vrijkomen van toxische verbrandingsproducten 

Scenario beschrijving 
Tijdens het plaatsen van een pallet op een ligger in de stelling wordt een naastliggende pallet, welke te 
kort op de ligger geplaatst staat van de ligger afgedrukt. Deze pallet met spuitbussen valt naar beneden, 
alwaar een explosieve verbanding van een aantal spuitbussen volgt (instantaan falen 12 spuitbussen). 
Er ontstaat een brand in de pallet waardoor meerdere spuitbussen gaan rocketeren.  
Hoewel de sprinklerkoppen als gevolg van de brand geactiveerd worden, vindt geen blussing plaats 
(slecht onderhoud sprinklerpomp). Naast het falende blussysteem wordt uitgegaan dat ook de 
compartimentering faalt. 
 
Gevaarlijke stoffen 
Er komen toxische verbrandingsproducten in gasvorm, zoals NO2 vrij die een bedreiging zijn voor de 
omgeving. Er is uitgegaan van de in de QRA beschouwde worstcase situatie dat het stikstofgehalte voor 
stoffen uit ADR klasse 8/9 maximaal 10% kan bedragen en 3% voor stoffen uit ADR klasse 2. 
  
Brandoppervlak 
2500 m

2
  

 
Effectafstanden stikstofdioxide bij 2 weertypen: 
(Zie bijlage E) 
 

Type 
effect 

Effectafstand (meter) 

Toxische 
wolk 

LBW 
(50 mg/m

3
, 

blootstellingsduur 
1 uur) 

AGW 
(20 mg/m

3
, 

blootstellingsduur 
1 uur) 

VRW 
(1 mg/m

3
, 

blootstellingsduur 
1 uur) 

D 5,0 235 680 6.450 

F 1,5 2.700 5.950 >10.000 

 
Effecten op de mens 
Stikstofdioxide heeft de volgende interventiewaarden: 
VRW = 1 mg/m³: scherpe geur 
AGW = 20 mg/m³: irritatie 
LBW = 50 mg/m³: longoedeem 

 
Stikstofmonoxide heeft dezelfde interventiewaarden. Het kritische effect van deze stof is echter de 
vorming van stikstofdioxide. Acute effecten van blootstelling aan stikstof(di)oxiden zijn snel 
voorbijgaande prikkeling van de slijmvliezen van de ogen en de hogere luchtwegen. Inademing kan 
longoedeem veroorzaken. Deze effecten kunnen al optreden bij concentratieniveaus tussen AGW en 
LBW en zeker vanaf LBW-niveau. Om deze redenen dienen patiënten die zijn blootgesteld aan 
stikstof(di)oxiden altijd in een ziekenhuis geobserveerd te worden, zeker zolang er geen meetgegevens 
van luchtconcentraties beschikbaar zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

omrekening 1 ppm = 1,91 mg/m³ 
1 mg/m³ = 0,52 ppm 

wettelijke grenswaarde 0,2 ppm (0,4 mg/m³) 

IDLH 20 ppm = 38 mg/m³ 

geur zoetig, scherp, bleekwaterachtig 

geurdrempel 0,35 mg/m³ (0,7 ppm) 

gezondheidseffecten irriterend ogen/neus voor sommigen: 48 mg/m³ 
irriterend ogen/neus voor meerderheid: 96 mg/m³ 
pijn op de borst en longirritatie: 48 mg/m³ / 1 uur 
longoedeem: 96 mg/m³ / 1 uur 
longoedeem en sterfte: 190 mg/m³ / 1 uur 

meetbuisje B.58 
meetbereik: 2 - 100 ppm (1 - 52 mg/m³) 
(VRW t/m LBW) 
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Aandachtspunten Repressief 
 

ALGEMEEN 

Hulpverleners en verkeersregelaars instrueren over vermijden blootstelling   

 

 

BRANDWEERZORG 

Defensieve of Offensieve buiten inzet  

Ontruim object en gebied binnen 250 meter cirkel; denk aan rijksweg A15, spoorweg 
“Betuweroute” en vaarweg Amsterdam-Rijnkanaal 

 

Controleer preventieve voorzieningen  

Controleer informatie over aanwezige gevaarlijke stoffen   

Leeghalen belendende magazijn(en) afhankelijk van brandverloop en WBDBO  

Overweeg uitbrandscenario voor betreffende hal (betere pluimstijging en minder vervuild 
bluswater) 

 

WTS open water, direct naast de inrichting, grote plas achter de inrichting (≤ 100m) of de 
Linge (≤ 3000m) 

 

Opvang bluswater (capaciteit loskuilen)  

Waarschuwings- en alarmeringsstelsel (WAS) in benedenwinds gebied (AGW);  

Overwegen objecten te ontruimen in benedenwinds gebied (LBW);  

 

COMMUNICATIE 

Volg deelplan crisiscommunicatie, aandacht voor benedenwindsgebied  

Checklisten pers- en publieksvoorlichting, tabblad checklist gevaarlijke stoffen, evacuatie 
en/of grote brand 

 

Bij inzetten WAS sirene is Radio Gelderland automatisch calamiteitenzender (bijlage 6a 
procedure inschakelen omroep Gelderland als calamiteitenzender) 

 

Bij regiogrensoverschrijdende wolk, communicatie afstemmen met buurregio's conform 
afspraken opgenomen in hoofdstuk 6 van het deelplan communicatie. 
Bereikbaarheidsgegevens warme en koude fase zijn opgenomen in bijlage 2 van het 
deelplan.  

 

 

GENEESKUNDIGE ZORG 

Redden van de mogelijk slachtoffers door BHV (uitvoerend: BHV)  

Volg processen AG en PG en relevante handboeken, protocollen en checklisten (allen)  

Voorwaarschuwing ziekenhuizen en huisartsen (uitvoerend: MKA)  

Contact leggen met BHV (uitvoerend: ambulance en OVDG)  

Wacht in een (informatie via CaCo/MKA) veilige zone. Ga na of slachtoffers 
gedecontamineerd moeten worden, voordat zij vervoerd en aan de SEH aangeboden kunnen 

 

BEVOLKINGSZORG  

Volg deelplan bevolkingszorg en de daaronder ten grondslagliggende processen.  

Publieke zorg 

 Bij ongunstige weersomstandigheden liggen de drie Tielse opvanglocaties in het 
effectgebied. 

 Grootschalige ontruiming kan plaatsvinden indien binnenblijven met ramen en deuren 
dicht niet meer verantwoord is (bij langdurige blootstelling aan toxische wolk). Maak 
gebruik van: 'landelijk protocol schuilen of ontruimen/evacueren' 

 Opvang en verplaatsing van verminderd zelfredzamen in bijzondere objecten in 
afstemming met de Geneeskundige zorg coördineren  

 Voor evacuatie van huisdieren is een convenant beschikbaar met de 
Dierenambulance Nijmegen e.o. Voor evacuatie van vee dient contact te worden 
opgenomen met EL&I. Een evacuatieplan vee is opgenomen in het rbp dijkdoorbaak 
en overstroming. 

 

Omgevingszorg 

 Toezicht en handhaving inzake de milieuvergunning is vanwege het van toepassing 
zijnde BRZO-regiem belegd bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen- ODRN (dus 
niet bij de Omgevingsdienst Rivierenland - ODR).  

 Bij eventuele neerslag van verontreinigende of toxische stoffen rekening houden met 
nabij gelegen rioolwaterzuivering (RWZI). 
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worden. Handreiking kleinschalige chemische decontaminatie kan daarbij helpen.  
Als er gedecontamineerd moet worden, gaat het om slachtoffers op het ramp- incidentterrein. 
Dus werknemers of directe omstanders. Voor omwonenden die in het effectgebied klachten 
hebben, is decontaminatie niet aan de orde, aangezien zij niet blootgesteld zijn aan een 
vloeristof of hoge concentratie damp/ gas. (uitvoerend: ambulance en OVDG) 

Omvang incident: hoeveelheid slachtoffers, bijzondere groepen (kinderen, ouderen, niet-
zelfredzamen), grootte effectgebied, beweging massa (onrust, stress, paniek) (uitvoerend: 
OVDG) 

 

Ziekenhuis Rivierenland Tiel ligt mogelijk in het effectgebied: binnen de AGW bij F1,5 en 
binnen de VRW bij D5 bij een bepaalde windrichting. Ontruimen van het ziekenhuis binnen 
de AGW is niet mogelijk; daar is te weinig tijd voor en ontruimen door de wolk is geen optie 
vanwege extra blootstelling. Schuilen met uitschakelen van de ventillatie e.d. is dan de beste 
optie (uitvoerend: OVDG of ACGZ) 

 

METHANE-bericht aan de GAGS (wat is er gebeurd, wat is er mogelijk vrijgekomen en hoe 
snel verspreid het zich, de omvang van het incident en mogelijke slachtoffers) (uitvoerend: 
OVDG of ACGZ) 

 

Gegevens AGS en meetplanleider doorgeven aan GAGS (uitvoerend: OVDG of ACGZ)  

Informatie doorgeven aan GAGS over de aanwezige stoffen en mogelijk vrijgekomen stoffen 
waarvoor een ander of afwijkend protocol geldt als het gaat om behandeling of 
decontaminatie (uitvoerend: OVDG of ACGZ) 

 

Een blootstelling aan de stof van een uur wordt gehanteerd bij de interventiewaarden in het 
rampbestrijdingsplan. Wees alert dat de blootstellingsduur aan de stof langer kan zijn dan 
een uur. (uitvoerend: ACGZ in overleg met GAGS) 

 

Slachtoffers naar ziekenhuizen? Zo ja, hoe en waarheen? Informatie via MKA te verkrijgen 
(informatie opvragend: ACGZ) 

 

Inventariseren en informeren zorginstellingen in effectgebied over evt. maatregelen, maar 
ook bij afschaling (uitvoerend: ACGZ) 

 

Informeren ziekenhuizen en huisartsen over verloop incident en afschaling (uitvoerend: 
ACGZ) 

 

Contact houden met GAGS over verloop incident, gezondheidsklachten uit effectgebied e.d. 
(uitvoerend: ACGZ) 

 

Binnen ROT afspraken maken over monitoring gezondheidsklachten en communicatie aan 
bevolking na afschaling (uitvoerend: ACGZ) 

 

Locale en regionale medische behandelcapaciteit snel uitgeput. Vroegtijdig inschakelen van 
het Calamiteitenhospitaal (kan door: MKA, OVDG, ACGZ, directeur publieke gezondheid/ 
AGZ) 

 

 

POLITIEZORG 

De processen Bewaken en Beveiligen van objecten en personen, Handhaven Netwerken, 
Interventie, Ondersteuning en Informatie worden buiten beschouwing gelaten. 

 

Mobiliteit 
Statisch verkeersmanagement; (voorheen afzetten afschermen) 
Op basis van te bepalen veilig gebied door de brandweer, windrichting en afmeting en soort 
van de rookpluim is vooraf prepareren niet mogelijk. Op de meldkamer zijn gedetailleerde 
kaarten voorhanden, die situationeel gebruikt worden door de specialisten verkeer. De OVD-
P coördineert de aan- en afrijdroutes en bepaald de opstelplaatsen van de hulpdiensten. (in 
overleg met de OVD-B). 
Afzettingen zullen in eerste instantie door politiepersoneel worden uitgevoerd. Bij langdurige 
afzettingen zullen hekken en borden geplaatst worden. 
Van belang voor deze locatie is hierbij, dat er zich op dit bedrijventerrein veel 
transportbedrijven bevinden. Hierdoor zal er bij de afzettingen veel vrachtverkeer komen. 
Hierop moet geanticipeerd worden om opstoppingen te voorkomen. Er zal gecommuniceerd 
moeten worden over mogelijke tijdsduur van de afzettingen en de locatie van parkeren van 
de vrachtwagens die het industrieterrein Medel willen bezoeken. 
 
De volgende wegen komen in aanmerking voor eventuele afzettingen (windrichting is 
bepalend): 

 De A15 

 Diepert nabij de aansluiting met de A15 en N 323 

 De Diepert nabij de Spoorstraat en de Grotebrugse Grindweg 
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 De Grotebrugse Grindweg Oost nabij de kruising Kanaalstraat 

 De Grotebrugse Grindweg Oost nabij de rotonde nabij Lingewei en de Riemsdijk 

 De kruising Blauwe Kamseweg / Ommerveldseweg / Bredesteeg 
 
Afhankelijk van de windrichting moet ook gedacht worden aan afsluiting van Amsterdam 
Rijnkanaal en Waal. Ook moet gedacht worden aan eventuele afsluiting van de Betuweroute 
en personenspoorlijn Tiel Arnhem. 
 
Dynamisch verkeersmanagement; (voorheen begidsen) 
De OVD-P is verantwoordelijk voor het vrijhouden van routes voor hulpverleners, deze routes 
worden per situatie snel aangegeven door de OVD-P. 

Ordehandhaving  
Crowdmanagement en crowdcontrol; (hieronder valt ook het voormalig proces 
ontruimen) 
Voor zover ontruimen mogelijk is zonder bescherming, wordt dit uitgevoerd door de politie. In 
andere niet veilige situaties met betrekking tot bv giftige stoffen wordt dit proces door de 
brandweer uitgevoerd. 
 
Riot Control; Indien er zich bij de afzettingen of in het afgesloten gebied 
ordehandhavingsproblemen voordoen, zal de OVD-P maatregelen nemen en eventueel 
opschalen.  

 

Opsporing 
In eerste instantie is redden van mensen van belang. Opsporing naar de oorzaak van de 
brand en aanhouding van eventuele verdachten wordt in de diverse coördinerende 
overleggen wel op de agenda geplaatst.  
Plaats delict management 

 

Opsporingsexpertise 
Technisch onderzoek naar de oorzaak van de brand wordt door de OVD-P opgestart binnen 
de forensische opsporing. 

 

Identificatie slachtoffers. (als nodig wordt dit proces opgestart binnen de forensische 
opsporing)  

 

Bewaken en beveiligen (als nodig wordt dit proces opgestart en gecoördineerd vanuit het 
ROT. Dit is situationeel verschillend en wordt opgepakt door de procesverantwoordelijke.) 

 

 

 
 

WATERSCHAP  

Check op veilige werkmogelijkheden en of onderstaande actie veilig uitgevoerd kan worden 
(vooral aandacht bij wind uit het oosten).  

 

Stuw de Haas (noord-zuid verbinding) omhoog laten zetten.  

Stuw de Diepert (west-oost verbinding) omhoog laten zetten.  

Bij dreigende overstorting in sloot langs Betuweroute afdammen ten oosten van bedrijf.  

Bij dreigende overstorting in Ooijsche Wetering, Ooijsche Wetering afschotten vanaf 
Medelsestraat zo kort mogelijk bij bedrijf met schot op 40cm boven waterpeil (zomerpeil = 
winterpeil = NAP 4,05m dus schot op NAP 4,45). Dit geeft circa 5000 m

3
 opvang capaciteit. 

Zie kaart 3 locatie A. (bij neerslag actueel peil af te lezen bij stuw of online via peilbeheerder). 

 

Risico op afstroming via riool naar zuivering is klein wegens automatische afsluitklep. Wel 
controleren in riool en preventief zuivering alarmeren. 

 

Bij overstort in Ooijsche Wetering opschalen en WAT laten bepalen of vervuild bluswater op 
eigen RWZI geloost kan worden (gezien de stoffen vermoedelijk afbreekbaar op eigen 
zuivering, wel gematigd aanvoeren).  

 

Ter info:  De losplaats van K+N is ook opvang bluswater, opvang aan oostzijde is 1500 m
3
 

groot, aan de westzijde 1700 m
3
. Totale opvang van bluswater 3200 m

3.
 

 

Ter info: bij afdamming bij de duiker onder de Medelstraat oost (40cm boven peil) is de 
opvangcapaciteit circa 7000 m

3
, zie bijlage E, kaart 3, locatie B. 

 

Ter info: bij afdamming bij de duiker onder Prinsenhof (40cm boven peil) is de 
opvangcapaciteit circa 13000 m

3
, zie bijlage E, kaart 3, locatie C. 

 

Ter info: bij afdamming bij de duiker onder Lingewei (40cm boven peil) is de opvangcapaciteit 
circa 30000 m

3
, zie bijlage E, kaart 3, locatie D. 
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3.2 Milieurisico’s 

Relevante risico’s voor het milieu zijn bedreigingen van verspreiding van gevaarlijke stoffen in: 
• de bodem; 
• het oppervlaktewater; 
• de afvoer van bluswater via riolering; 
• de lucht; 
• schoon regenwater. 

 
Het meest relevant is de verspreiding van toxische verbrandingsproducten (bij een brand) door de lucht. 
Daarnaast is er een risico voor het vrijkomen van verontreinigd bluswater. De bluswater- en 
productopvang is voldoende voor het brandblussysteem. Alleen overmatig gebruik van bluswater door 
de brandweer kan verspreiding van verontreinigd bluswater tot gevolg hebben.  
Daarnaast speelt neerslag van verbrandingsproducten op bodem en consumptiegoederen een 
belangrijke rol. Dit moet zeker meegenomen worden in de communicatie naar de bevolking. 
 
Repressieve maatregelen:  
- Controleren rioolafsluiter bij hoofdingang kantoor; 
- Bepalen verspreiding verontreinigd (blus)water; 
- Indien nodig: indammen verontreiniging en voorkomen verdere verspreiding; 
- Opruimen door gespecialiseerd bedrijf. 
 
Overige incidentbestrijdingsmaatregelen: 
- Alarmeren Waterschap Rivierenland via MKB. 
 
Preventieve en preparatieve maatregelen: 
- Opvang van vervuild bluswater gebeurt in het magazijn zelf en in de laadkuilen; 
- Bij een brandalarm sluit automatisch de rioolafsluiter naar het gemeentelijk riool; 
- Bij een calamiteit waarbij gevaarlijke stoffen uit hun verpakking komen, wordt de rioolafsluiter 

handmatig bediend door het personeel. 

3.3 Beperkingen in de hulpverlening 

Bij een brand in één van de magazijnen treedt gezien de soort goederen die zijn opgeslagen, snel de 
situatie op dat een binnenaanval onverantwoord en dus onmogelijk is. Daarnaast dient tijdens een brand 
rekening te worden gehouden met het bezwijken van stellingen en verpakkingen en het daarmee 
vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Deze omstandigheden kunnen ertoe leiden, dat de brandweer dient te 
kiezen voor een defensieve tactiek en één (of meerdere) compartiment(en) gecontroleerd uit laat 
branden. 
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4 Inwerkingtreding van dit plan 

Dit rampbestrijdingsplan treedt in werking wanneer het  genoemde scenario zich voordoet of dreigt te 
gaan voordoen. Dit ter beoordeling van de OvD-brandweer of zijn operationeel bovengeschikten. 
 
Verdere opschaling van de operationele leiding ten behoeve van de rampbestrijding verloopt volgens de 
Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP). Aan deze procedure is een 
alarmeringssystematiek verbonden. 
 
Acties voor de bedrijfsnoodorganisatie van Kuehne + Nagel Logistics BV staan benoemd in hoofdstuk 5 
en bijlage B. 
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5 Taakstelling calamiteitenorganisatie Kuehne + Nagel Logistics BV 

Kuehne + Nagel Logistics BV beschikt over een bedrijfsnoodplan, de meest recente versie is 
beschikbaar op de locatie ten behoeve van de hulpdiensten. In dit plan wordt ingegaan op de 
noodorganisatie van Kuehne + Nagel Logistics BV en de wijze waarop deze organisatie in geval van 
een calamiteit zal handelen. Het uitgangspunt is dat de overheidshulpdiensten conform de 
standaardprocedures zullen optreden. 
 
De belangrijkste:  
 Bij een calamiteit zorgt de noodorganisatie voor de ontruiming van het bedrijf, het verzamelen van 

personeel en bezoekers bij de daarvoor bestemde verzamelplaatsen en het inventariseren of er 
personen vermist zijn. Hoofd BHV of diens plaatsvervanger  is hiervoor verantwoordelijk. 
 

 De BHV-ers verlenen bij calamiteiten eerste hulp, blussen een beginnende brand, verhelpen kleine 
lekkages of assisteren het Hoofd BHV waar nodig. 
 

 Het Hoofd BHV is verantwoordelijk voor: 
o In werking laten treden van noodprocedures zoals beschreven in noodscenario´s. 
o (Laten) alarmeren externe hulpverleners.  
o Ziet toe op het in- en (tijdelijk) uitschakelen CO2-blusinstallatie. 
o Algehele leiding en coördinatie tot aankomst externe hulpverleners. 
o Inzicht behouden in ontstane situatie. 
o Geeft zo nodig opdracht tot ontruiming van het gebouw.  
o Zorgen voor opvang en informeren van externe hulpverlening. 

 
 De noodorganisatie kan een functionaris leveren voor het CoPI. Dit is de Sitemanager. 

 
 De noodorganisatie kan een functionaris leveren voor het ROT. Dit is de Bussiness Unit Manager 

of de Director Contract Logistics. 
 



Rampbestrijdingsplan Kuehne + Nagel Logistics BV                                      Datum: 2 februari 2015 

Rampbestrijdingsplan Kuehne + Nagel Logistics BV /Operationeel deel      19 van 28                                                 
 

6 Processen 

De bestrijding van rampen bestaat uit een combinatie van activiteiten die naar aard en omvang deels 
afhankelijk zijn van het soort incident. Deze combinatie van activiteiten worden processen genoemd. De 
verschillende processen zijn niet los van elkaar te zien. Voor een incident bij Kuehne + Nagel Logistics 
BV gelden de standaard rampbestrijdingsprocessen, zoals hieronder weergegeven. 
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Bijlage A: Lijst van afkortingen 

ACGZ    Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg 
ADR    Accord européen relatif au transport international des 
     marchandises Dangereuses par Route 
AGW    Alarmeringsgrenswaarde 
BHV    Bedrijshulpverleneing 
CaCo    Calamiteiten Coördinator (meldkamer) 
CoPI    Commando Plaats Incident 
D (weerklasse)   Neutraal weer 
EL&I    Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
F (weerklasse)   Zeer stabiel weer 
GAGS    Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen 
GBT    Gemeentelijk Beleidsteam 
GHOR    Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio 
GRIP    Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure 
HOvD    Hoofd Officier van Dienst 
IDLH    Immediately Dangerous to Life and Health 
MKA    Meldkamer Ambulance 
MKB    Meldkamer Brandweer 
MKP    Meldkamer Politie 
MOD    Milieu Ongevallen Dienst 
MPL    Meetplan Leider 
MSDS    Material Safety Data Sheet 
NAP    Normaal Amsterdams Peil 
OGS    Ongevallen Gevaarlijke Stoffen 
OvD-(B,G,P)   Officier van Dienst (brandweer, geneeskundig, politie) 
PGS    Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 
RBT    Regionaal Beleidsteam 
ROC    Regionaal Operationeel Centrum 
ROT    Regionaal Operationeel Team 
RWZI    Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
UGS    Uitgangsstelling 
UN    Stofindentificatie 
VR     Veiligheidsrapport 
VRW    Voorlichtingsrichtwaarde 
WAS    Waarschuwings- en Alarmeringssysteem 
WAT    Waterschap Actie Team 
WBDBO   Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag 
WTS    Water Transport Schema 
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Bijlage B: Actieplan calamiteitenorganisatie Kuehne + Nagel Logistics BV 

Zie hiervoor het bedrijfsnoodplan Kuehne + Nagel Logistics BV te Tiel. 
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Bijlage C: Vergunde hoeveelheden opslag gevaarlijke stoffen 

Binnen Kuehne + Nagel Logistics BV is een actuele lijst aanwezig met de aanwezige gevaarlijke stoffen 
op dat moment. Per ADR klasse zijn de onderstaande hoeveelheden aangevraagd en vergund: 
 

ADR klasse Hoeveelheid (ton) 

Klasse 2 (gassen) 3.300 

Klasse 3 (brandbare vloeistoffen) 200 

Klasse 8 (corrosieve stoffen) 6.200 

Klasse 9 (diverse gevaarlijke stoffen) 300 

Totaal 10.000 

 
De aangegeven hoeveelheden betreffen de maximaal vergunde hoeveelheden gevaarlijke stoffen. De 
gevaarlijke stoffen zijn verdeeld over verschillende expeditie- en opslagruimtes.  
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Bijlage D: Slachtofferberekeningen  

De op deze wijze berekende slachtofferaantallen is een 'worst case' benadering waarbij alle negatieve 
effecten worden opgeteld. De Handreiking Verantwoorde Brandweer Advisering Externe Veiligheid 
meldt dat: '…. leidt het gebruik van LBW en AGW tot een overschatting van het aantal potentiële 
slachtoffers voor kortere blootstellingsduur en voor een langere blootstellingsduur tot een 
onderschatting.' 
 
Verdere nuancering ten aanzien van de slachtofferberekeningen blijkt uit het RIVM Rapport 609022031 
'Verspreiding van stoffen bij branden: een verkennende studie' : 'Uit zowel studies in het buitenland als 
uit metingen van de MOD blijkt dat bij een brand met een permanente hoge pluimstijging geen 
noemenswaardige milieu- en gezondheidseffecten te verwachten zijn op leefniveau. Als de rookpluim 
niet of nauwelijks stijgt, zijn de concentraties schadelijke componenten in de lucht benedenwinds vrijwel 
altijd verhoogd en zal per geval onderzocht moeten worden welke stoffen een eventueel risico vormen. 
Echter, de ervaring leert dat vanaf 1 km van de brand en verder de concentratie zo ver is gedaald dat er 
bij eventuele blootstelling geen sprake is van gezondheidsrisico's.' 
 
Type slachtoffer 
Triageclassificatie T1 (onmiddellijk) 
Gewonden die onmiddellijk stabilisatie nodig hebben. 
 
Triageclassificatie T 2 (urgent) 
Gewonden die binnen zes uur een chirurgische of geneeskundige interventie nodig hebben. 
 
Triageclassificatie T3 (uitgesteld) 
Minder ernstige gewonden van wie de behandeling zonder gevaar zes uur kan worden uitgesteld. 
 
Triageclassificatie T4 (afwachten) 
Gewonden met een zodanig ernstige conditie dat ze niet kunnen overleven ondanks de best mogelijke 
zorg, en wier behandeling geneeskundige hulp zou onthouden aan patiënten, die wel een kans hebben 
om te overleven. Deze klasse wordt in principe alleen onder oorlogsomstandigheden toegepast. 
 
Werkwijze: 
1. binnen het effectgebied (een cirkel rondom de bron) is gekozen voor gebieden met de maximale 
bevolkingsdichtheid. 
2. op basis van kaartmateriaal is een inschatting gemaakt voor het type gebied (woongebied, 
industriegebied, enz) en de daarbij behorende bevolkingsdichtheid (Handreiking Verantwoorde 
Brandweer Advisering Externe Veiligheid, bijlage 3 'slachtofferberekeningen' ,1e uitgave maart 2010) 
3. Voor industriegebieden is een bevolkingsdichtheid van 80 personen/ha gehanteerd (PGS 1, deel 6: 
aanwezigheidsgegevens) 
4. Voor woongebieden is een bevolkingsdichtheid van 70 personen/ha gehanteerd (PGS 1, deel 6: 
aanwezigheidsgegevens) 
5. Voor weertype D 5,0 is uitgegaan van de dagsituatie waarbij overdag 7% van de aanwezigen buiten 
zijn. Voor woongebieden is een aanwezigheidspercentage van 70% gehanteerd. Voor industriegebieden 
is een aanwezigheidspercentage van 100% gehanteerd. 
6. Voor weertype F1,5 is uitgegaan van de nachtsituatie waarbij 's-nachts 1% van de aanwezigen buiten 
zijn. Voor woongebieden is een aanwezigheidspercentage van 100% gehanteerd. Voor 
industriegebieden is een aanwezigheidspercentage van 20% gehanteerd. 
 
Bij de slachtoffer aantallen binnenshuis wordt uitgegaan van een blootstellingduur groter dan 1 uur en 
kleiner dan 2 uur. 
 
Deze methodiek gaat niet uit van pluimstijging. Daardoor komen er binnen het gehele effectgebied zeer 
verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen voor op leefniveau. Dat zal in werkelijkheid niet zo zijn maar 
het is de best beschikbare methodiek om inschattingen te kunnen maken van slachtofferaantallen. 
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Scenario: Brand in opslagvoorziening en vrijkomen van toxische verbrandingsproducten 
 
Rekenmodel t.b.v. schade-effectafstanden: Safeti-NL 
Maximaal brandoppervlak: 2500 m

2 

 
Interventiewaarden NO2: 

VRW = 1 mg/m³: 
AGW = 20 mg/m³: 
LBW = 50 mg/m³: 

 

Type 
effect 

Effectafstand (meter) 

Toxische 
wolk 

LBW  
(50 mg/m

3
, 

blootstellingsduur 
1 uur) 

AGW  
(20 mg/m

3
, 

blootstellingsduur 
1 uur) 

VRW  
(1 mg/m

3
, 

blootstellingsduu
r 1 uur) 

D 5,0 235 680 6.450 

F 1,5 2.700 5.950 >10.000 

 

Type slachtoffers T1, T2 T3 T4 

Aantal slachtoffers (D 5,0) 2 6 1 

Aantal slachtoffers (F 1,5) 23 85 3 
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Bijlage E: Kaarten 

Kaart 1: Plattegrond object Kuehne + Nagel 
Kaart 2:  Effectafstanden : Scenario brand in opslagvoorziening en vrijkomen van toxische  
                          verbrandingsproducten 
Kaart 3: De watergangen van bedrijventerrein Medel en het inlaatpunt voor de bovenstroomse 

aanvoer 
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    Kaart 1: Plattegrond object Kuehne + Nagel 
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  Kaart 2: Effectafstanden : Scenario brand in opslagvoorziening en vrijkomen van toxische verbrandingsproducten 
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Kaart 3: De watergangen van bedrijventerrein Medel en het inlaatpunt voor de bovenstroomse aanvoer 
 

 


