WATERRISICOPROFIEL

Inleiding
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is een waterrijke veiligheidsregio. Dit betekent dat er niet alleen op
het land maar ook op het water dingen mis kunnen gaan waardoor mensen risico lopen of in gevaar
verkeren en de hulpdiensten alarmeren.
De slagkracht van de repressieve brandweerorganisatie wordt ingericht op basis van dit risicoprofiel.
Reële scenario’s en risico’s zijn in kaart gebracht waardoor inzicht wordt verkregen in hetgeen de
brandweer nodig heeft om adequaat en veilig op te kunnen treden.
Dit document omschrijft het waterrisicoprofiel en dient als aanvulling op het reeds bestuurlijk
vastgestelde brand en hulpverleningsrisicoprofiel te worden beschouwd.
Dit waterrisicoprofiel geeft inzicht in drie elementen.
1- oppervlaktewater in de veiligheidsregio
2- kenmerkende onderscheidende watertypen
3- scenario’s die zich op het water kunnen voordoen
Een combinatie van deze drie elementen genereert een antwoord op de vraag: welke organisatie en
welke middelen zijn nodig om adequaat en veilig op te kunnen treden?

Waar bevindt zich oppervlakte water?
In onderstaande geografische weergave is in blauw aangegeven waar zich water bevindt onze
Veiligheidsregio. Omwille van de ‘leesbaarheid’ zijn sloten, vijvers en watergangen hier niet op
weergegeven.

Kenmerken en watertypen
De regio Gelderland-Zuid kenmerkt zich als een waterrijke regio met een grote diversiteit aan
wateren. Er zijn meerdere (grote) rivieren en kanalen zoals de Waal, Maas, Lek, Neder-Rijn, het
Maas-Waal kanaal, Amsterdam-Rijn kanaal en de Linge. De Waal springt er uit als grootste en meest
druk bevaren rivier. Verder zijn er (water) recreatiegebieden, stuwen en sluizen,
overstromingsgebieden, havens voor zowel recreatie als beroepsvaart en aanlegplaatsen voor
woonboten. Langs veel binnenwegen lopen de kleinere watergangen.
Om recht te doen aan deze diversiteit is een onderscheid gemaakt in type wateren. Elk type water
heeft haar eigen kenmerken en specifieke risico’s voor het operationele optreden van de brandweer.
Bij de kenmerken valt te denken aan stroming, waterdiepte, wisselende waterdieptes,
bereikbaarheid en vanzelfsprekend het gebruik ervan. Wordt er enkel gezwommen of ook gevaren?
En betreft het dan beroepsvaart of (gemotoriseerde) pleziervaart of cruiseschepen waarop zich veel
personen bevinden. Is het mogelijk dat er een auto te water rijdt? Op basis van deze typerende
kenmerken is een 5-tal watercategorieën bepaald.
Een overzicht is opgenomen in onderstaande tabel.
Categorie*
Categorie 1

Rivieren/kanalen

Categorie 2

Sloten/watergangen/vijvers

Categorie 3

Recreatieplas in verbinding
met de rivier

Categorie 4

Recreatieplas gesloten

Categorie 5

Havens

Kenmerken
Beroepsvaart*1, stroming,
wisselende waterdieptes,
transport gevaarlijke stoffen
Zwemmers, vissers
Zwemmers, vissers, grote en
eventueel gemotoriseerde
pleziervaart, sporadische
beroepsvaart
Zwemmers, vissers, kleine en
(niet) gemotoriseerde
pleziervaart
Ligplaatsen voor pleziervaart
en/of beroepsvaart

Voorbeelden
Waal*2, Maas, Lek

Sloot in woonwijk,
vijvers in parken
Eiland van Maurik, De
Gouden Ham,
Zandmeren
Berendonck, de
Meent, De Beldert
Waalhaven Nijmegen,
gemeentehaven Tiel,
Haven Culemborg,
Haven Zaltbommel

Tabel 1 – watertypen onderverdeeld in 5 categorieën.
1
* met beroepsvaart worden o.a. vrachtschepen, rondvaartboten en cruiseschepen bedoeld
2
* de Waal is een rivier die zich onderscheidt van de andere door de intensieve beroepsvaart en snelle stroming.

*In bijlage 1 zijn de watertypen per categorie geografisch weergegeven.
Toelichting:
De Waal is een rivier die zich onderscheidt van de andere rivieren omdat het water er sneller kan
stromen (stroomsnelheid) en vanwege de beroepsvaart die er zeer intensief is.
Er zijn verscheidene recreatieplassen in het verzorgingsgebied van Brandweer Gelderland-Zuid. De
Zandmeren, De Gouden Ham, het Eiland van Maurik, Groene heuvels, Berendonck en Niftrik. Dit zijn
verreweg de drukste recreatieplassen. Ook moet in de nabije toekomst rekening gehouden worden
met de snel veranderende ‘nieuwe’ wateren langs de grote rivieren. Zoals de zandafgraving bij
Beuningen en de Spiegelwaal bij Nijmegen.

Scenario’s
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft de ambitie om adequaat op te treden bij incidenten op en
rond het water. We spreken bij incidentbestrijding op het water ook wel van de ‘natte’
(brandweer)taak. Dit waterrisicoprofiel wordt gebruikt om te kunnen bepalen waar de brandweer
voor haar ‘natte’ taken op voorbereid dient te zijn. Op basis van het waterrisicoprofiel kan
vervolgens worden bepaald wat de brandweer waar nodig heeft. Dit is van belang om een incident
adequaat en veilig te kunnen bestrijden. Denk aan een blusboot voor scheepsbrandbestrijding of een
oppervlaktereddingteam voor een te water geraakt persoon.

Brand Scheepvaart
Leefmilieu Water/weer problemen
gladheid/sneeuw
Ongeval waterlek/zinken boot
Ongeval water /letsel

Ongeval water /materieel

IJsgang/
Redding
Persoon te
water/auto te
water/
Beknelling
Omgevallen
kraan/aanvaring

Ongeval water/persoon in drijfzand
Ongeval persoon te water
Ongeval water schip/watersporter
in problemen
Verkeerscheepvaartafgevallenlading
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Havens

Categorie 5

Categorie 4

Recreatieplas gesloten

Categorie 3

Recreatieplas in verbinding
met rivier

Categorie 2

Sloten/watergang/vijver

Opmerkingen

Categorie 1

Soort incident

Rivieren/kanalen

Per watercategorie is bepaald wat voor soort incident zich zou kunnen voordoen. Bijvoorbeeld:
categorie 1 is een rivier of kanaal waar beroepsscheepvaart vaart. Bij deze categorie is brand op een
schip dus een reëel scenario. En zo is bijvoorbeeld een brand in een schip geen reëel scenario voor
een gesloten recreatieplas. In onderstaande tabel is deze informatie weergegeven.

Tabel: Soort incident per type watercategorie
*dit soort incident kan wel voorkomen maar de brandweer kan niets doen

Overzicht van water incidenten 2014-2018
Het waterrisicoprofiel toont op welke locatie wat voor type water aanwezig is en wat voor soort
incident daar mogelijk kan worden verwacht. Het onderstaande overzicht (tabel 3) van
waterincidenten 2014-2018 geeft een indicatie van de frequentie en de hotspots waar zich
incidenten voordoen. In figuur 3 is dit geografisch weergegeven.
Dit betreft alleen de meldingen waarvoor de brandweer ter plaatse is geweest. Daarmee is het geen
volledig overzicht van incidenten en bijna-incidenten in de veiligheidsregio. Rijkswaterstaat heeft een

gedetailleerde database met informatie over de beroepsvaart. Van de recreatievaart zijn niet alle
gegevens bekend. Er vindt elke twee maanden overleg en afstemming plaats met RWS over
incidenten die hebben plaatsgevonden. Het doel is om te bespreken wat voor verbetering vatbaar is
en wie daarvoor aan zet is.

SOORT ALARMERING
Dieren te water
Bergen object
Brand/scheepvaart
Gezondheid/letsel
Milieu/verontreiniging oppervlaktewater
Ongeval persoon te water
Ongeval schip, watersporter in problemen
Ongeval lek, zinkend woonschip
Ongeval voertuig te water
Verkeer/scheepvaart
TOTAAL

2014
6
1
5
1
1
16
3
0
38
3
74

2015
9
3
8
0
3
14
4
2
37
1
81

2016
13
1
7
0
3
18
6
0
27
2
77

2017
13
5
2
0
9
12
1
0
43
5
90

2018
16
1
3
0
2
21
12
0
46
3
104

Tabel 3 - Overzicht waterincidenten VRGZ periode 2014 – 2018

Figuur 3 – geografische weergave van ‘hotspots’ met het aantal incidenten op het water 2014-2018

Tenslotte
Op basis van de informatie van dit waterrisicoprofiel kan de brandweer bepalen wat voor soort inzet
zij waar kan verwachten en vervolgens welke middelen en mensen nodig zijn om veilig en adequaat
op te kunnen treden.

Bijlage 1: Watertypen per categorie

