
samenhang en het voorkomen van overlap. 
Onze gezamenlijke risicoanalyse vormt met het stellen 
van de juiste prioriteiten de basis voor de verschillende 
werkprogramma’s voor 2017 en verder. 

Ons jaarthema van 2017 is ‘Brand en verminderd zelfred-
zamen. Ook hier doen we een appèl op samenwerking. 
Want iedereen is dan wel verantwoordelijk voor zijn eigen 
zelfredzaamheid, sommige inwoners moeten hierbij 
geholpen worden. De veiligheidsregio zal dan ook samen 
met de gemeenten en de ketenpartners in Gelderland- 
Zuid onderzoeken welke maatregelen ingezet kunnen 
worden om de kwetsbaarheid van deze doelgroep bij 
brand te verkleinen. Uiteraard kijken we hierbij ook naar 
al bestaande initiatieven in en buiten onze regio.

Tot slot wil ik niet onvermeld laten dat we inmiddels 
meer dan 5.000 volgers hebben op ons twitteraccount 
@crisisglz. Een aantal dat vooral tijdens incidenten toe-

januari 2017
Multi›Nieuws

Inhoud

December GRIP-maand 2 

Grensoverschrijdende samenwerking te 
zien in Millingen aan de Rijn 4 

Geen bijzondere gezondheidsrisico’s in 
ademluchtwerkplaatsen VRGZ 5 

Ritevaluatie nieuwe methode voor 
versterken ambulancepersoneel 6 

Oefening explosie en gevaarlijke 
stoffen geslaagd  7 

Pilot commandovoering van start 8 

Ketenpartners in beeld: 
Waterschap Rivierenland 9 

5.000ste volger op Twitter 11  

Binnen onze regio werken we enorm goed samen. Dat is 
waarneembaar tijdens incidenten, oefeningen, acties en 
bijeenkomsten in onze zestien gemeenten. Minder zicht-
baar is het werk dat achter de schermen wordt verzet om 
deze inzet mogelijk te maken én waar nodig te verbete-
ren. Ook daar, achter de schermen, doen we het samen. 
In de meest recente bestuursvergadering werd bijvoor-
beeld de eerste integrale risicoanalyse gepresenteerd 
en omarmd. Hoewel gemeenten, omgevingsdiensten en 
de brandweer allemaal een eigen wettelijke taak in het 
fysieke veiligheidsdomein hebben, zoeken wij samen naar 

Samen maken en behouden we een fysiek veilige 
regio. Een treffende gedachte die ik niet vaak 
genoeg kan uitspreken. Het ene moment als een 
appèl – elke dag en elk uur moeten we daaraan blij-
ven werken, voor en achter de schermen – en het 
andere moment als resultaat van een beschouwing. 

neemt, omdat onze woordvoerders dan voortdurend 
actuele en betrouwbare updates geven. Onze volgers en 
de media verspreiden deze 
updates snel zodat ook anderen 
meteen geïnformeerd zijn over 
de werkelijke situatie en hande-
lingsperspectief krijgen. Ook 
een mooi voorbeeld van samen-
werking.

Marijke van Veen
Algemeen directeur VRGZ

Samen voor een fysiek veilige regio 
voor én achter de schermen 
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5 en 7 december
In de Sinterklaasnacht is het raak in Kerkdriel. Daar leidt 
een (mislukte) ramkraak tot zeer grote brand die twee 
winkelpanden in de as legt. Twee dagen later breekt in 
een loods van Neptune Shipyards in Aalst brand uit. Bij 
beide incidenten was Ben van Steenbergen Officier van 
Dienst. “We zijn de strijd met het vuur met man en macht 
aangegaan en op beide inzetten kijken we met een goed 
gevoel terug. In Kerkdriel hebben we belendende panden 
kunnen behouden; in Aalst de kantoren én de winterstal-
ling van een aantal miljoenenjachten.” 

28 december
Culemborg schrikt op 28 december op van een brand in 
een voormalig zwembad. Officier van Dienst Michel van 
Haaften. “Ondanks onze snelle inzet brandt het leeg-

December GRIP-maand

Zijn er in heel 2016 21 GRIP-incidenten, in december waren het er zes

staande pand volledig uit. Er zat asbest in het gebouw, 
maar in het begin was onduidelijk waar (fundering) en of 
dat vrij zou komen (neen). Er was ook veel rookontwikke-
ling richting het centrum. Dat we een goede woordvoer-
der ter plekke hadden, was goud waard.”

29 december
Een dag later neemt een motortankschip met 2.000 ton 
benzeen aan boord in zeer dichte mist in de Maas bij 
Nederasselt/Grave de verkeerde vaargeul en vaart dwars 
door de stuw onder de Thompsonbrug. De stuw raakt 
onklaar en het water stroomt ongehinderd weg. 

30 december
In Rijswijk, gemeente Buren, komen 30 december 228 
huishoudens zonder gas te zitten vanwege een gaslek 

door landbouwwerkzaamheden. De impact hiervan leidt 
tot GRIP1. In een commandopost in het centrum van het 
dorp is gezamenlijk aan een oplossing van de overlast ge-
werkt. Woordvoerder is Remy van Berkesteijn. “De inwo-
ners konden zo gemakkelijk bij ons aankloppen voor meer 
informatie en dat gebeurde ook. Daarnaast informeerden 
we de inwoners via ons twitteraccount @crisisglz, hield 
de gemeente hun site actueel en vulde de wijkagent de 
buurtwhatsapp. Elektriciteits- en gasnetbeheerder 
Liander verspreidde via haar monteurs huis aan huis brie-
ven, eerst met handelingsperspectief, daarna uit nazorg. 
Via Radio Gelderland hebben we live een oproep gedaan 
aan de inwoners van Rijswijk om elkaar bij te staan. Rond 
middernacht was de storing verholpen en had iedereen 
weer gas.” 

Kerkdriel, aan de achterzijde van de brandende winkels
Op zo’n compagniesinzet is veel in touw: hier niet alleen 
de manschappen van de acht TS-en, drie  redvoertuigen 
(hoogwerkers) en 6 haakarmbakken voor onder andere 
watertransport, arbeidshygiëne en catering, maar ook drie 
officieren en een hoofdofficier van dienst, de compagnies-
commandant én een woordvoerder van de Veiligheids-
regio Gelderland-Zuid. Burgemeester van Maasdriel 
Henny van Kooten was snel ter plaatse om zijn inwoners bij 
te staan. Waterschap Rivierenland kwam om het bluswater 
te inspecteren: dat was niet verontreinigd en kon zo het 
riool in. Naast brandweer en politie was er ook een officier 
van dienst geneeskundig en – voor de evacuatie – een van 
bevolkingszorg van de gemeente. Bijstand kwam onder 
andere uit de regio Brabant-Noord met de hoogwerker van 
Den Bosch.
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31 december
Op de laatste dag van het jaar zorgt waarschijnlijk vuur-
werk voor een zeer grote brand in een supermarkt in Lent 
bij Nijmegen. Ook hier is Remy van Berkesteijn de woord-
voerder. “Er is GRIP1 gemaakt vanwege de evacuatie van 
de vele bewoners van de bovenliggende appartementen; 
sommigen van hen zijn verminderd zelfredzaam. Ze zijn 
opgevangen in buurthuis De Ster. Burgemeester Bruls 
kwam ter plaatse om iedereen een hart onder de riem te 
steken. In het begin was het heel spannend omdat on-
duidelijk was of alle bewoners het gebouw uit waren. De 
brandweer heeft goed werk gedaan: iedereen is gered en 
de brand is razendsnel geblust. Veel appartementen zijn 
gespaard gebleven; acht zijn er onbewoonbaar verklaard.”

In Aalst en Grave waren meetploegen aan het werk. Deze 
nemen luchtmonsters om te zien hoe hoog de concentratie 
aan gevaarlijke stoffen is. Met hun gegevens kan de Advi-
seur Gevaarlijke Stoffen – in de VRGZ is de Hoofdofficier 
van Dienst ook AGS – beslissen wat te doen.

Aalst, Neptune Shipyards: in het ochtendgloren is goed 
zichtbaar tot hoe ver de brand is opgerukt. Achteraan de 
kantoren en daarvoor het gespaard gebleven loodscom-
partiment waar de dure jachten staan. Officier van Dienst 
Ben van Steenbergen: “Dat we die door zo hard het vuur te 
bevechten hebben kunnen redden, geeft een machtig mooi 
gevoel.”
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Groepschef Peter Heijmen van post Millingen aan de Rijn 
laat in zijn kazerne zien wat al in het project Veiligheid 
zonder grenzen is ondernomen en nog op het programma 
staat. “Daarna ervaren de gasten de manier waarop Post 
Rindern, onze Duitse collega’s, en wij tot elkaar komen: 
we nemen het goede uit onze soms heel verschillende 
methodieken en technieken over. En leren elkaars jargon.” 

Veiligheid zonder grenzen
“Eigenlijk werken we in Nederland al 40 jaar samen met 
Post Rindern, zes kilometer over de grens. Zij zijn er in vijf 
minuten als wij een tweede tankautospuit nodig hebben; 
de dichtstbijzijnde Nederlandse tweede staat op bijna een 
half uur. Andersom gebeurde het nooit, maar daar wer-

Grensoverschrijdende samenwerking te zien in Millingen aan de Rijn

Op 30 januari 2017 komt minister Ronald Plasterk 
van BZK naar Millingen aan de Rijn. Hij woont 
een presentatie bij van het Nederlands-Duitse 
Interregproject ‘Veiligheid zonder grenzen’, waarin 
de brandweer van Millingen aan de Rijn en Rindern 
de wederzijdse samenwerking verder onderzoeken. 
Samen met zijn Duitse ambtsgenoot krijgt de 
minister ook gedemonstreerd wat de verschillen zijn 
en hoe de gezamenlijke opleiding eruit ziet. 
De ministers gaan daarna naar Nijmegen waar ze 
samen met hun evenknieën van EZ een conferentie 
bijwonen over grensoverschrijdende samenwerking. 

Een flink aantal van de 21 manschappen uit Millingen aan 
de Rijn en de 35 uit Rindern waren 17 december 2016 op de 
eerste gezamenlijke realistische oefening in Weeze. Een-
zelfde polo voor  iedereen onderstreept de intentie voort-
aan samen op te trekken waar dat nodig is. VRGZ-manager 
brandweer Ignas Kamps: “Incidenten houden zich niet aan 
een grens. Waar we elkaar kunnen helpen, moeten we dat 
zeker doen.” 

Gezamenlijk op verkenning: wat is er aan de hand op plaats 
incident? De manschappen uit Rindern dragen de gele 
ademluchtflessen, die uit Millingen aan de Rijn de blauwe. 
Foto: Erik le Blansch

ken we nu aan: een  convenant dat verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid regelt, is in de maak. Vooruitlopend 
hierop zijn we vorig jaar gestart met gezamenlijk trainen 
en oefenen in trainingscentrum Weeze. Hier gaan we de 
komende twee jaar mee door. Een tweede spoor van het 
project is dat wij onderzoeken of wij – vanuit onze taak 
als First Responder – ook naar Duitsland kunnen uitrukken 
en zo bij hartproblemen levensreddend kunnen optreden. 
En waar we over nadenken is over het samen organiseren 
van een groot watertransportsysteem om elkaar ook 
daarin te kunnen ondersteunen. We hopen ook hier op 
steun van de Euregio.”
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Edwin van Deelen, teamleider persoonlijke beschermings-
middelen, is gelukkig met de uitkomst. “De concentra-
ties die zijn aangetroffen variëren van 1 tot 11% van de 
grenswaarde. Die grenswaarde is de concentratie waar je 
een werkzaam leven full time in mag verblijven. Er is dus 
aangetoond, dat er geen bijzondere gezondheidsrisico’s 
zijn voor onze collega’s in de ademluchtwerkplaatsen. 
Met gebruik van de huidige beschermende maatregelen 
kan het werk in de ademluchtwerkplaatsen goed en veilig 
worden uitgevoerd.” 

Het onderzoek
“Het onderzoek is gedaan op ademluchttoestellen die zijn 
ingezet op het oefencentrum in Weeze en bij een grote 
brand bij een autosloperij in Nijmegen. Het bestond uit 
drie delen. Allereerst is op de betreffende toestellen een 
veegproef uitgevoerd (foto 1). Daarnaast hebben we een 
collega van de ademluchtwerkplaats uitgerust met een 
mobiel meetstation en gemeten welke dampen er vrij 
komen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden (foto 
2). En tot slot hebben we onderzocht welke stoffen er vrij 
komen als je de ademluchtapparatuur gedurende langere 
tijd laat uitdampen in een afgesloten ruimte. Dat geeft 
antwoord op de vraag wat er in de lucht hangt als het in 
de ochtend ruikt naar brand (foto 3). De samples van de 
veegproeven en de inhoud van de meetstations zijn in het 
laboratorium van RPS onderzocht.” 

Geen bijzondere gezondheidsrisico’s 
in ademluchtwerkplaatsen VRGZ
In december 2016 is door onderzoeksbureau RPS 
onderzocht in welke mate rookgasvervuiling op 
ademluchttoestellen achter blijft en wat dit 
betekent voor mensen die dagelijks in de ademlucht-
werkplaatsen werken. Conclusie: de concentratie 
van de gemeten stoffen is marginaal. Er zijn geen 
bijzondere gezondheidsrisico’s. 

Foto’s: Edwin van Deelen

Post Druten creatief op zoek 
naar vrijwilligers 
De brandweer in Druten is in navolging van de Post 
Leeuwen een campagne gestart voor de werving van 
vrijwilligers.  Groepschef Joost van de Klok: “Voor-
al op werkdagen hebben we meer mensen nodig. 
Daarom hebben we eerst gesproken met Drutense 
ondernemers en uitgelegd wat het betekent om 
brandweervrijwilligers in dienst te hebben. Het gaat 
bijvoorbeeld om een inzet van gemiddeld eens per 
week. Daarna is een inloopavond georganiseerd om 
onze inwoners kennis te laten maken met ons werk. 
Op facebook is er goed reclame voor gemaakt en ook 
De Gelderlander heeft er aandacht aan geschonken. 
Dat leverde veel respons op, met potentiële kandida-
ten. Sommigen zelfs al met brandweeropleidingen!”  

Op 21, 22 en 23 november 2016 werkten centralisten 
van de brandweer, politie en ambulancedienst van 
Gelderland-Midden vanuit de meldkamer in Nijmegen. 
Groot onderhoud aan technische installaties was de 
reden van het uitwijken. Dankzij een gedegen voor-
bereiding door alle ondersteunende diensten is dit 
probleemloos verlopen. Inwoners en hulpdiensten zul-
len er weinig tot niets van gemerkt hebben.

De centralisten van Gelderland-Midden waren zeer 
positief over de ontvangst en samenwerking. En ook 
onze regio was enthousiast. Hoofd meldkamer Brand-
weer Marcel Jonkman: “Het was gelijk een mooie test 
voor onze uitwijkprocedures. Die bleken, op een paar 
puntjes na, prima te werken.” 

Meldkamer Arnhem naar 
Nijmegen vanwege onderhoud

1

2

3
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Ambulanceverpleegkundige Anton van Veldhuijzen is er 
als verpleegkundig medewerker medisch management 
nauw bij betrokken. “In heel het land is er behoefte aan, 
zowel bij de individuele hulpverleners als bij hun organisa-
ties. In 2016 hebben wij de methode in een pilot uitgepro-
beerd en net als in Brabant-Noord en Gelderland-Midden 
is hij goed bevallen: het voelt veilig en is een prettige en 
effectieve manier om de rit te evalueren met een collega 
die daarvoor getraind is.” 

Waarom
“Als ambulanceverpleegkundige werk je zelfstandig. Er 
kijkt niemand mee of je de goede diagnose stelt of de 
juiste handelingen verricht. Sinds alles digitaal gaat, is 
daarop ook geen terugkoppeling meer. Voorheen kreeg 
je vanuit het ziekenhuis je ritformulier terug, aangevuld 
met de door de specialist gestelde diagnose en eventuele 
bijzonderheden. Daar leerde je van en het voelt als een ge-
mis dat het er niet meer is. Ritevaluatie kan dat gat deels 
opvullen en een aanvulling zijn op je 36 uur bijscholing 
per jaar en de nazorg die collega’s na een traumatische 
ervaring bieden.” 

Methode
“Iedere ambulanceverpleegkundige – onze RAV heeft er 
72 – krijgt jaarlijks een gesprek met een van de rit-
evaluatoren. Vóór het gesprek laat hij deze weten welke 
vijf van zijn ritten hij wil evalueren. Dan gaat het bijvoor-
beeld om situaties waarin een protocol geen uitsluitsel 
geeft, of een diagnose buiten het ziekenhuis moeilijk te 

Ritevaluatie nieuwe methode voor versterken ambulancepersoneel
Onze Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is 
in januari begonnen met het werven van rit-
evaluatoren onder de ambulanceverpleegkundi-
gen. Zij vormen – na een training – het hart van 
Ritevaluatie, een methode die is ontwikkeld  om 
de inzet van ambulancepersoneel te evalueren en 
medewerkers waar nodig te versterken. 

stellen is door meer ziektebeelden tegelijk. Ze bespreken 
dan de medische toestand van de patiënt, de diagnose, de 
behandeling en overdracht van de patiënt en het borgen 
van de hulpverlening, de problemen waar de verpleegkun-
dige tegenaan liep, de verslaglegging.  Individuele kwali-
teitsverbetering staat voorop,  voor de beste zorg. Vaak 
gaat het erom je bewust te worden van wat je doet, te 
horen hoe het ook anders kan. De evaluator geeft feed-
back die alleen bedoeld is voor de collega en niet verder 

wordt gedeeld in de organisatie. Samen kijken ze of in 
een volgende ritevaluatie de feedbackpunten zijn meege-
nomen in de zorg en verslaglegging.”

Deze aanpak past binnen het RAV-plan Van Goed naar 
Beter in Gelderland-Zuid. “Als iedere verpleegkundige zijn 
gesprek heeft gehad, volgt evaluatie, ook met de Onder-
deelscommissie. Mogelijk dat we dan ook verbreden naar 
de ambulancechauffeurs.“ De ritevaluatie start in april.

Ambulanceverpleegkundigen aan het werk. Foto: Frans Spee
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Deze realistische oefening richtte zich vooral op het vak-
bekwaam blijven van de collega’s die ter plaatse kwamen. 
Daarnaast werd de werking van de handreiking klein-
schalige chemische decontaminatie getoetst. 
Professionals van het Radboudumc draaiden deze oefe-
ning ook op de Spoedeisende hulp.

Eerste indruk 
Marco Pfeijffer, regionaal opleidingscoördinator sector 
RAV en Meldkamer Ambulance, coördineerde de oefening 
namens de veiligheidsregio. “We moeten nog (eind)evalu-
eren, maar mijn eerste indruk is dat de leerdoelen zijn ge-
haald. Het opzetten van de oefening met het ziekenhuis 
ging prima en het was fijn dat we van elkaars faciliteiten 
gebruik konden maken. In zowel de ochtend- als de mid-

Oefening explosie en gevaarlijke stoffen geslaagd
Op zaterdag 10 december 2016 vonden er twee – 
gelijke - oefeningen plaats op het terrein van het 
Nijmeegse Radboudumc, op zo’n 200 meter van de 
Spoedeisende hulp. De bemensing van drie ambu-
lances en een rapid responder ging samen met die 
van een tankautospuit, een decontaminatieunit en 
een redvoertuig aan de slag met een scenario waar-
bij een explosie had geleid tot het vrijkomen van 
gevaarlijke stoffen en besmetting van personen. Er 
waren ook twee Officieren van Dienst Geneeskundig 
en een Officier van Dienst Brandweer bij betrokken, 
net als de meldkamers van de Regionale Ambulance 
Voorziening (RAV) en Brandweer.

De brandweer 
spoelt de lotus-
slachtoffers af. 
Mensen die niet 
kunnen lopen, 
worden op een 
reddingsplank 
vervoerd en ook 
afgespoten. Het 
gebruikte water 
vangt de brand-
weer op in speciale 
reservoirs. Bij echte 
incidenten is ook 
het waterschap 
betrokken, om 
verdere problemen 
voor te zijn.

Het ambulance-
team in bescher-
mende groene 
pakken neemt een 
lotusslachtoffer 
over dat al is afge-
spoeld.  
Foto’s: Frans Spee

dagsessie werden de protocollen en handreiking gevolgd. 
De samenwerking tussen de kolommen ging ook goed, 
al konden ze elkaar nog wel wat sneller opzoeken: het 
duurde lang voor het sein ‘veilig, start hulpverlening’ kon 
worden gegeven. Gelukkig hadden de 10 lotusslachtoffers 
onder hun kleren wetsuites aan, want én lang wachten én 
afgespoeld worden met koud water…” 

Andere oefeningen 
“Dit jaar wordt dezelfde oefening in samenwerking met 
Ziekenhuis Rivierenland gehouden. Verder blijven we 
regelmatig multidisciplinair oefenen met Radboudumc, 
net als met de andere ziekenhuizen in de regio.” 

7



De pilot begint met het bijscholen in situationele com-
mandovoering van alle 55 Officieren van Dienst (OvD). 
Zij vormen de spil in de opschaling en commandovoe-
ring. Ook centralisten, bevelvoerders, hoofdofficieren 
en adviseurs gevaarlijke stoffen worden hierover goed 
geïnformeerd. Daarna wordt gedurende een jaar in de 
deelnemende regio’s de commandovoering bij groot-
schalige incidenten gevolgd. Dit gebeurt op individueel, 
korps, regionaal en landelijk niveau. Het eindrapport van de 
pilot verschijnt naar verwachting in het najaar van 2018.

Verbeterkansen
“Ik heb veel zin in de pilot”, vertelt Maikel van Loon, 
groepschef bij de VRGZ en een van de deelnemende 

Pilot commandovoering van start
Op 10 januari 2017 is de pilot Commandovoering 
gestart. Hierin onderzoekt de Brandweeracademie of 
de theorie van situationele commandovoering  leidt 
tot betere bestrijding van grootschalige incidenten. 
Het gaat er dan om niet één commandotype toe te 
passen zoals bij relatief simpele incidenten, maar 
meerdere, afhankelijk van het incident. Naast onze 
veiligheidsregio doen onder andere ook de regio’s 
Drenthe, Haaglanden en Kennemerland mee.  

OvD’s. “In onze regio werken we al langer volgens het 
principe van situationele commandovoering, maar er zijn 
natuurlijk altijd verbeterpunten voor jezelf. Hoe kun je je 
rust nemen en nog scherper krijgen wanneer je als OvD 
moet in- en uitstappen bijvoorbeeld. En heel goed dat 
we de training volgen met OvD’s uit andere regio’s, met 
mogelijk andere methodieken en ervaringen. Daar kun je 
alleen maar van leren.”

Nabespreken van een oefening in situationele commando- 
voering: de spreker speelde een van de bevelvoerders, net 
als de man met de rode schouderstukken. Die met het 
blauwe hesje speelde politie; de met oranje beklede officie-
ren van dienst brandweer waren in hun eigen functie actief 
geweest. Meest rechts op de foto de instructeur. 

Situationele commandovoering bij zeer grote brand in Oisterwijk. Foto: IFV

Stop 
koolmonoxidevergiftiging!
 
In Nederland belanden jaar-
lijks enkele honderden men-
sen op de Spoedeisende Hulp 
door koolmonoxidevergiftiging. 
Zo’n 50 van hen komen te overlijden. Brandweer Ne-
derland is betrokken bij ontwikkelingen op dit gebied 
en Jet Vroege, medewerker Brandveilig Leven, is ge-
vraagd hiervoor dossierhouder en kartrekker te zijn. Ze 

is daar in januari 2017 enthousiast mee gestart. 
Het betekent dat zij gesprekspartner is voor 

bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit, de branche-

verenigingen van installateurs en 
het Ministerie van BZK. Jet houdt 

actualiteit, onderzoeksuitslagen 
etc. bij en communiceert deze 
binnen de brandweer en met 

het hele veld.
 
Landelijke campagne
Op 1 februari 2017 start een landelijke campagne over 
de gevaren van koolmonoxide. Hierbij is Jet namens 
Brandweer Nederland woordvoerder op 
operationeel en tactisch niveau. Vanaf die 
datum staat er ook informatie en advies 
op onze website en op Facebook en 
Twitter. Ook landelijke media zullen 
er aandacht aan besteden.
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Controleren, verbeteren en oefenen: voor veilig wonen met het water
Veilige dijken die voorbereid zijn op de klimaat-
verandering, goede waterkwaliteit in de kleinere 
stromen, weten hoe te handelen bij extreme water-
standen. Daarop ligt voor Waterschap Rivierenland 
de focus. Het zorgt zo mede voor veilig wonen met 
het water. 

“In ons werkgebied – van Millingen aan de Rijn tot Bies-
bos en Kinderdijk – gaat het om 537 kilometer rivierdijk. 
Ongeveer tweederde, zo’n 300 km, ligt in de Veiligheids-
regio Gelderland-Zuid.” Dijkgraaf Roelof Bleker is er trots 
op dat bij de najaarscontrole geen zwakke punten aan het 
licht kwamen. “Als er morgen hoogwater zou zijn, kunnen 
de dijken dat goed aan. Risico’s hebben we in beeld en zijn 
beheersbaar; ze worden gaandeweg aangepakt, 
op verschillende fronten. Zo begint vanaf 2020 een 

Werkgebied Waterschap Rivierenland met alle dijkposten. Op deze kaart zijn alle dijken in het rivierengebied aangegeven 
met een zwarte lijn (bron: Waterschap Rivierenland).

Vrijwillige dijkwachten (oranje jas) en beroeps wachtcom-
mandanten (gele jas) oefenden op 10 december 2016 de 
dijkbewaking in twee identieke shifts: de eerste liep van 
07.00 tot 13.00 uur; de tweede van 13.00 tot 19.00 uur.

Dijkpost 6
(Groot Ammers)

Dijkpost 5
(Sleeuwijk)

Dijkpost 3
(Zaltbommel)

Dijkpost 4
(Tiel)

Dijkpost 1
(Druten)

Dijkpost 2
(Arnhem-Zuid)

Ketenpartners in beeld: 
Waterschap Rivierenland 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werkt met veel 
ketenpartners samen aan een veilige regio. We 
laten graag zien hoe die samenwerking eruit 
ziet. Het onlangs uitgebrachte rapport over de 
situatie van onze dijken, de dijkbewakingsoefe-
ning van 10 december 2016 én onze intensieve 
samenwerking in het afgelopen jaar zijn extra 
aanleiding nu langs te gaan bij Waterschap 
Rivierenland. 
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nieuwe dijkversterkingsronde, onder andere langs de 
noordoever van de Waal. Maar we houden ook de wa-
terkwaliteit in de kleinere stromen in de gaten, zorgen 
met netwerkpartners als de veiligheidsregio voor een 
goede voorbereiding op calamiteiten en trainen bijvoor-
beeld onze vrijwillige dijkwachten om de dijken bij hoog-
water scherp in de gaten te houden.” 

Oefening in dijkbewaking 
“Op 10 december 2016 vond weer een oefening in dijk-
bewaking plaats. Ruim 300 dijkwachten inspecteerden 
te voet steeds zo’n 10 km dijk vanuit de zes dijkposten 
die we in ons gebied hebben. Drie daarvan (Zaltbommel, 
Druten en Tiel) liggen in jullie veiligheidsregio.” Specialist 
waterkeringen Hans Knotter is betrokken bij het beheer 
en onderhoud van de dijken. “Daar hoort ook ‘calamitei-
tenbestrijding hoogwater’ bij en dus de organisatie van 

de dijkbewaking. We werken eraan om dat in elke dijkpost 
in Nederland op dezelfde manier te laten gebeuren. Het 
gaat er dan om schade aan of instabiliteit van een rivier-
dijk op te sporen en op de juiste – uniforme – wijze door 
te geven aan de dijkpost.” Hans legt voor de oefening 
foto’s van bijvoorbeeld scheuren en (konijnen)holen in 
de dijk of van zand meevoerende wellen neer op logische 
plaatsen, maar niet meteen zichtbaar. “Dit keer is 75% 
van de foto’s gevonden. Nog geen echt mooi resultaat, 
maar wel een verbetering (66% in 2015). In het voorjaar 
gaat iedereen weer op opfriscursus, want we willen naar 
95%.”   

Voorbereiding op calamiteiten 
Vanuit het waterschap werkt Rik de Schepper, adviseur 
calamiteitenzorg, veel samen met ons Veiligheidsbureau. 
Afgelopen jaar was hij er, mede vanwege het jaarthe-

De dijkwacht heeft schade gevonden aan de buitenzijde 
van de dijk, de waterkant, en dit aan de wachtcommandant 
in de dijkpost gemeld. Die bekijkt welke maatregel nodig is. 
Hier is de schade afgedekt met waterdoorlatend zeil met 
zware pijpen onderaan, zodat het zeil op de dijk blijft lig-
gen. Daar zorgen ook de zandzakken voor. De juten zakken 
blijven op het droge, zij hebben grip; de witte nylonzakken 
juist niet: zij glijden goed over het zeil het water in. Elk 
zeil is 5 meter breed. Deze manier van ‘inpakken met zeil’ 
wordt bij dreigend hoogwater ook gebruikt bij dijkgedeel-
ten waarvan de betonbekleding door ouderdom niet sterk 
genoeg meer is. Ingeval van hoogwater staat het water ca. 
1,5 m van het wegdek. Daarom moet de dijkwacht gezekerd 
werken. Foto’s Waterschap Rivierenland

ma hoogwater, veel te vinden. “Samen werkten we aan 
planvorming, verzorgden we trainingen en oefeningen 
op alle niveaus, ook - rond de Waal en de Rijn - in samen-
werking met Duitse collega’s.” Verder was het waterschap 
betrokken bij een bewonersbijeenkomst in Kekerdom, 
in het kader van risicobewustwording en het vergroten 
van de zelfredzaamheid. “De activiteiten samen met 
de veiligheidsregio gaan we voor 2017 nog invullen. De 
dijkwachten mogen in ieder geval in september weer op 
herhaling…”
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Minder tekst, meer beeld op de vernieuwde website 
van de brandweer
De website van de brandweer (www.brandweer.nl) is 
vernieuwd! Naast een moderne look and feel, is de in-
woner aan zet. De bezoeker kan bijvoorbeeld aangeven 
om alleen de lokale ontwikkelingen te volgen of be- 
paalde thema’s. Daarnaast is het voor de brandweer-
regio’s eenvoudiger om thema’s onderling te delen: 
andere regio’s kunnen nu handig meeliften op een 
treffende campagne uit onze regio en vice versa. 

De ontwikkelaars van de site hebben bij het samen-
stellen van de inhoud ervoor gekozen om de nadruk 
te leggen op ervaring en beeld. Experts van binnen en 
buiten de brandweer vertellen over hoe leed en schade 
is te voorkomen. Daarnaast wordt er veel gewerkt met 
filmpjes, checklists, quotes, feiten en cijfers en passie-
verhalen. Kortom, minder tekst, meer beeld.

Eindredactie en coördinatie: Elise Overes

Redactie: Arnie Loos, Elise Overes

Fotografie: VRGZ tenzij anders vermeld

Vormgeving: Maarten Slooves, Grave

Multi>Nieuws 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.

Multi>Nieuws ook ontvangen? Mail dan naar communicatie@vrgz.nl

Colofon

Zondag 8 januari 2017 bereikte het 
twitteraccount @crisisglz de mijlpaal 
van 5.000 volgers. Inmiddels hebben 
we er contact mee gehad. Het is 
@Bjorn26bjorn. Hij woont in onze regio 
en is ons gaan volgen omdat hij op de 
hoogte wil zijn van het nieuws uit zijn 
omgeving. 

Hoewel trendwatchers aangeven dat Twitter als social 
mediaplatform de strijd aan het verliezen is ten opzicht 
van Instagram en Snapchat, is het nog ijzersterk als het 

5.000ste volger op Twitter
gaat om het ‘inspelen op het momentum’. Vanaf de plaats 
van het incident geven onze operationele woordvoerders 
op Twitter updates voor de volgers én voor de media die 
deze updates vaak integraal overnemen in hun bericht-
geving. Daarom past dit communicatiemiddel vooralsnog 
uitstekend bij onze organisatie. Op naar de 6.000ste!   

Post Druten even terug 
naar 19de eeuw
Op 11 december 2016 herleefde in Druten de 19e eeuw 
tijdens het jaarlijkse Dickens Festijn. Honderden perso-
nages uit de beroemde boeken van de Engelse schrijver 
kwamen tot leven. Ook de brandweer was erbij. De 
(oud)vrijwilligers van Post Druten gingen ervan door 
met de theaterprijs: de interactie met het publiek was 
doorslaggevend voor de vakjury. 

Collega’s van Post Druten samen met burgemeester 
Luciën van Riswijk.

www.brandweer.nl/gelderlandzuid
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