
Digitale uitgave van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Grote 
stalbrand Erichem

Op 27 juli woedde er een grote 
brand in megastal De Knorhof in 

Erichem. Ondanks de massale 
inzet van de hulpdiensten 
kwamen 20.000 varkens  

om het leven.
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De regio in het nieuws

Brand in Nijmeegs 
studentenhuis

In het centrum van Nijmegen brak op 
zondag middag 3 september brand uit  
in een studen tenhuis. Niemand van  
de 13 kamerbewoners raakte gewond. 
Waarom de brandweer met groot 
materieel uitrukte, vertelde woord
voerder Lenneke Duindam:

Donderdag 27 juli was de eerste GRIP2  
van 2017 bij de varkensstalbrand in Erichem. 
Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om  
de hevige brand onder controle te krijgen. 
Door de enorme rookontwikkeling zijn de 
20.000 varkens vermoedelijk gestikt en was 
diezelfde rook reden voor de brandweer  
om prioriteit te geven aan de veiligheid van 
mensen in de omgeving. Met een NLAlert 
werden omwo nen den verzocht binnen  
te blijven. Uiteindelijk is de brandweer  
tot ver na middernacht in touw geweest.

Brand in café ’t Uuleke
Dinsdag 25 juli woedde een felle brand 
die een deel van café ‘t Uuleke in Ewijk 
in de as heeft gelegd. Woordvoerder 
AnnePauline was ter plaatse: 

Brand Zaltbommel

De hulpdiensten rukten op 25 juli uit voor een 
brand in een appartementen complex in Zalt
bommel. De brand was al snel onder controle, 
maar vanwege de rookontwikkeling werden 
de bewoners, veelal senioren, geëva cu eerd. 
De brand is waarschijnlijk ontstaan door een 
brand in een vaatwasser of wasmachine.

Zeer grote brand in varkensstal Erichem
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http://www.vrgz.nl/voor-partners/zakboek-crisisorganisatie/
https://youtu.be/I-yCPX7BaYQ
https://youtu.be/aF_VR62wTTs
https://youtu.be/EwZy4yjVhZI


Na 1 week nabellen al minder 
loze uitrukken 

Zo’n 600 bedrijven en instellingen hebben  
in onze regio een brandmeldinstallatie met 
automatische doormelding (OMS) naar de 
meldkamer. Een mooi systeem, maar met  
een keerzijde: loze meldingen door bijvoor
beeld technisch falen. Zoals in de vorige 
Multinieuws al stond, blijkt dat ten minste 
95% van alle OMSmeldingen onecht en 
ongewenst is.

Sinds maandag 4 september zijn we gestart 
met de het nabellen van alle OMSmeldingen. 
In 1 week tijd heeft de meldkamer 13 van  
de 20 OMSmeldingen afgevangen (65%).  
Een goed begin waardoor de werkdruk  
en belasting van de brandweervrijwilligers 
afneemt. Ook worden de risico’s en overlast 
ten gevolge van de prio1spoedritten terug  
gedrongen.

Met afgelopen maand ‘We love the 90’s’ en 
‘Puur Hollands’ in het Nijmeegse Goffertpark, 
Kleipop en Appelpop in Tiel, Buitenhofpop  
in Zaltbommel, het Reuring Festival in Neer
rijnen, Grill Chilla in Druten, KLM Open in 
Lingewaal en verschillende kermissen sluiten 
we de festivalzomer bijna af. 

Terugkijkend op het evenementenseizoen kan 
evenementencoördinator van de GHOR Wibo 
Wijnhoven alleen maar blij zijn: ‘Het is enorm 
veel werk om grip op alle evenementen te 
houden, te adviseren, en tegelijk ook toezicht 
te houden of het advies wordt nageleefd. 
Maar de evenementen zijn tot nu toe heel 
voorspoedig verlopen. Dat is eigenlijk het 
beste: dat bezoekers tijdens een evenement 
niet doorhebben hoeveel er voor hen 
geregeld is!’

Het festivalseizoen telt vanaf nu nog zo’n 200 
evenementen. Zo staan ons de Groesbeekse 
bierfeesten nog te wachten, in Tiel het 
Smartlappenfestival, Turppop in Kerkdriel,  
de Paardenmarkt in Hedel, Zevenheuvelen
nacht en loop in Nijmegen, verschillende 
Sinterklaas intochten en daarnaast nog vele 
andere kleinere evenementen. 
 
Wibo Wijnhoven: ‘Ieder evenement vraagt 
weer maatwerk van ons. Aan ons steeds  
weer de uitdaging om ervoor te zorgen  
dat de juiste zorg zo snel mogelijk geboden 
kan worden als het nodig is. En dat lukt ons, 
samen met onze partners, gelukkig heel 
goed.’

Meer weten over evenementen? Ga dan naar 
vrgz.nl.

De scholen zijn weer begonnen en dat 
betekent dat de brandveiligheidslessen 
ook weer van start gaan. Dit schooljaar 
willen we ruim 100 basisscholen in onze 
regio bezoeken voor een uurtje les over 
brandveiligheid. 

Vrijwilligers van de brandweer Gelderland 
Zuid geven les aan leerlingen uit groep 
6. Aan de hand van een interactieve  
quiz voeren de kinderen proefjes uit  
en spelen ze het vluchtspel. Daarnaast 
krijgen ze een leuk presentje mee  
en een brief voor hun ouders.  
Een mooie start voor het bewust 
zijn van brandveilig leven!

Brandveiligheidslessen  
gaan weer van start

Festivalseizoen verloopt voorspoedig 
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http://www.vrgz.nl/voor-partners/multinieuws/
http://www.vrgz.nl/organisatie/sectoren/ghor/evenementen/
http://www.vrgz.nl/voor-partners/evenementen/


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 19 september startten we met 
een serie gesprekken met ouderen die moge-
lijk verminderd zelfredzaam zijn. We trapten 
af in een appartementencomplex in Druten, 
en spraken zo’n 20 bewoners.

We vroegen bewoners o.a.: Hoe bereidt u  
zich voor op een brand? Heeft u rookmelders? 
Heeft u wel eens nagedacht over de beste 
vluchtweg bij brand? En hoe kunnen we u  
het beste informeren en alarmeren? 

Enkele reacties die we kregen: ‘Kijk, zie je die 
noodtrap daar? Daar kun je toch niks mee?!’, 
aldus een vrouw met rollator die 3 hoog 
woonde. En een andere bewoonster:  
‘Ik ben 91, ik zie dan wel wat er gebeurt.’ 
Over de oefeningen die aangeboden worden 
in het pand zei een bewoonster: ‘De laatste 
ontruimingsoefening is 3 jaar geleden. Dat 
zou best vaker mogen, bijvoorbeeld 1x per 
half jaar. Er zijn inmiddels veel nieuwe buren 
en zo’n oefening is dan niet alleen leerzaam, 
maar ook gezellig.’

De volgende onderzoeken staan gepland in 
Zaltbommel (5 oktober) en Tiel (17 oktober), 
maar er zullen nog meer bezoeken in de regio 
gepland worden. De totale opbrengst hiervan 
wordt vertaald naar concrete verbeterpunten 
voor de Veiligheidsregio. 

Meer weten over het onderzoek? Mail dan 
naar brandveiligleven@vrgz.nl.

Aftrap bewonersonderzoek in Druten

‘Oefening niet alleen leerzaam,  
maar ook gezellig.’
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Op woensdagochtend 6 september krijgt 
mevrouw Vermeulen uit Beek bezoek van 
burgemeester Slinkman en brandweer-
adviseur Wiljan Gerritzen. Het bezoekje aan 
haar valt in de reeks bezoeken die Slinkman 
en Kappert samen afleggen in de gemeente 
Berg & Dal om oudere inwoners bewust te 
maken van brandveiligheid in hun woning.

Mevrouw Vermeulen is bijna 74 jaar, maar  
nog fit en vitaal. Ook heeft ze goed over de 
brand veiligheid in haar woning nagedacht.  
De rookmelders hangen, de vluchtsleutel 
hangt bij de voordeur en haar vluchtroute 
oefent ze regelmatig met ogen dicht.  
Als Slinkman met haar de vluchtroute  
test, slaagt ze dan ook met vlag en wimpel:  
in ruim een minuut is ze buiten; waar volgens 
Gerritzen vanwege de rookvorming maximaal 
3 minuten voor staat. 

De verbeterpuntjes in de woning van mevrouw 
Vermeulen? De rookmelders deden het niet 
goed (ondanks de volle batterijen) en op 
sommige plekken teveel verlengsnoeren aan 
elkaar gekoppeld. Verder was alles gelukkig 
dik in orde.

Bij brand heb je maar 3 minuten  
om buiten te komen. Daarom is het 
belangrijk om vooraf na te denken 
over een vluchtplan. Een aantal tips:

•  Bespreek vooraf wat je doet als er 
een rookmelder afgaat. Besef dat 
branden zeer snel gaan en dat je 
weinig tijd hebt. Het is dus belangrijk 
om voorbereid te zijn.

•  Doe de sleutel in slot van de voordeur 
of leg/hang deze in buurt ervan.

•  Houd de vluchtroute, de trappen en 
de gangen vrij van spullen en fietsen.

•  Sluit ’s nacht en bij het verlaten  
van de woning de binnendeuren.  
Zo voor komt u dat de brand zich  
snel kan verspreiden. De rook weet 
de rookmelder ondanks de dichte 
deuren toch wel te bereiken.

Burgemeester Slinkman oefent met Beekse inwoonster (73) haar vluchtroute

‘Met m’n ogen dicht de trap af om te oefenen’

Tips
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Gerald Heusingveld, initiatiefnemer van de 
doorzochtlabels: ‘We hebben een systeem 
ontwikkeld met een heldere en eenduidige 
systematiek die door iedere repressieve 
medewerker te hanteren is. De doorzocht
labels zijn eenvoudig, universeel, duurzaam 

en maken een onderscheid tussen mens en 
dier.’ De labels worden vanaf oktober bij 
iedere inzet meegenomen: ‘We kijken ernaar 
uit om ermee te gaan werken, tijd te winnen 
en een inzet succesvoller te laten verlopen.’

Doorzocht-labels voor effectieve 
doorzoekingen van woningen
Naar aanleiding van verschillende branden in de regio, merkte brandweer Gelderland-Zuid  
dat er geen eenduidige wijze bestond om aan te geven of woningen waren doorzocht. Met als 
gevolg dat kostbare tijd verloren ging met het meermaals doorzoeken van eenzelfde woning. 
Aanleiding om aan de slag te gaan met een alternatief.
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Begin juni heeft Marijke van Veen besloten 
haar functie van algemeen directeur van de 
Veiligheidsregio met ingang van 1 september 
2017 neer te leggen. De samenvoeging van  
de gemeentelijke brandweerkorpsen tot één 
regionale brandweer onder de vleugels van 
de Veiligheidsregio is voltooid, waarmee de 
nieuwe organisatie ook staat. Van Veen en 
het bestuur van de VRGZ zijn gezamenlijk  
tot de conclusie gekomen dat de uitdagingen 
die er nu liggen vragen om een ander profiel 

Tijdens de inwijding  
van 2 nieuwe brand

weer voertuigen in 
Kranenburg werd 
Michael Hohl deze 
zomer verrast door 
onze Duitse collega’s. 

De Deutsche Feuer
wehrverband waar deert 

de inzet van Michael zo 
enorm, dat hij een ‘Medaille 

für internationale Zusammenarbeit’ opgespeld 
kreeg. Bovendien waren er lovende woorden 
over zijn inzet, toewijding en bereik baarheid 
als het gaat om internationale samen werking. 
Voor Kreis Kleve is Michael een vast aanspreek   
punt en is hij lid van de zogenoemde ‘Runden 
Tisch’ van de Euregio. Daarnaast begeleidt  
hij al meer dan 12 jaar de oefeningen met de 
brandweer van Kranenburg. Een zeer mooie 
waardering en een bevestiging van een goede 
relatie met onze oosterburen!

Vanaf begin 2018 gaat de Regionale Ambulancevoorziening de brandweerkazerne in Zaltbommel 
benutten als voorwaardenscheppende ambulancepost. De huur van de huidige locatie komt 
daarmee te vervallen. De verplaatsing betekent fysiek slechts enkele meters (van Steenweg 83 
naar Steenweg 77) waardoor er in de operatie niks verandert.

algemeen directeur die met de overige leden 
van het directieteam de bijbehorende ont
wikkel opgaven de benodigde dynamiek en 
richting kan geven.

Marijke van Veen heeft de afgelopen periode 
haar taken overdragen aan Roel Wever, die als 
interim het bestuur zal gaan ondersteunen bij 
het ontwikkelen van een nieuw functieprofiel 
voor de algemeen directeur in relatie tot de 
ont wikkelopgaven.

Marijke van Veen heeft haar functie overgedragen

Bommelse ambulancepost gaat samen met brandweerpost

Brandweer-medewerker Michael Hohl ontvangt in Duitsland 
‘Medaille für internationale Zusammenarbeit’
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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 GelderlandZuid 
(VRGZ) en wordt verzonden aan bestuurders, partners in veiligheid en andere 
betrokkenen bij de crisisbeheersing en rampenbestrijding in GelderlandZuid.
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.

Kom kijken bij de brandweer
Nu de zomer afgelopen is, zijn de posten in  
onze regio weer gestart met allerlei activiteiten. 
Er worden veel open dagen georganiseerd om  
te laten zien wat het brandweerwerk inhoudt. 
Ook worden er volop brandweervrijwilligers 
geworven.  Op de hoogte blijven van de  
acti vi teiten in GelderlandZuid? Volg ons dan  
op Facebook of kijk op www.brandweer.nl/
gelderlandzuid. 

foto’s: wijchen.nieuws.nl
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