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Multinieuws

Wederom oefenscenario 
dat werkelijkheid wordt
 
Donderdag 14 november oefenden we samen met Rijkswaterstaat 
en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden tijdens een 
ROT-/BT-oefening. Het scenario, een aanvaring waarbij een schip met 
gevaarlijke stoffen betrokken was, bleek realistischer dan verwacht. 
Dat concludeerden de hulpdiensten in de nacht van 4 op 5 december 
toen een tanker met gevaarlijke stoffen tegen de pijler van de spoor-
brug bij Zaltbommel botste en een containerschip ons hielp door de 
tanker stabiel te houden.



Een aanvaring onder de Tacitusbrug bij Ewijk 
tussen een kegelschip en een passagiersschip. 
Gevolgen: giftige stof van Ewijk tot het westen 
van Nijmegen, vloeistof in het water stroom-
afwaarts, (zwaar) gewonden op het passagiers-
schip, een instabiele brug en een vaarweg-  
en verkeersinfarct. Daarbovenop ook nog een 
draaiende wind waardoor ook de gemeente 
Overbetuwe (Veiligheids- en Gezondheidsregio 
Gelderland-Midden) zich kon gaan prepareren. 

Dit waren de ingrediënten voor een grote 
ROT-/BT-oefening op 14 november waarbij 
we samen oefenden met Veiligheids- en 
Gezondheidsregio Gelderland-Midden en 
Rijkswaterstaat.  

Leerzame ROT-/BT-oefening 
met Gelderland-Midden  
en Rijkswaterstaat

Binnen dit scenario oefenden het ROT, alle staf-
secties en het RBT van Gelderland-Zuid en was 
in Gelderland-Midden ook het ROT actief. Een 
mooi scenario voor alle deelnemers en partners 
om veel van te leren.

RBT-vergadering
Burgemeester Hubert Bruls, die zelf ook deel-
nam aan de oefening, schreef een mooie 
column in De Brug over het belang van oefenen 
van de crisisorganisatie. Lees de column hier.
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http://www.vrgz.nl/media/2649/column.png


Onwelwording in trein  
op station Nijmegen

Op woensdag 20 november schaalden de hulp-
diensten op naar GRIP1 na een vermoede lijke 
onwelwording in een trein op station Nijmegen. 
Het beeld was dat er twee personen onwel 
waren geworden vanwege een vreemde geur  
in of rond de trein. De brandweer mat geen 
gevaarlijke stoffen in of rondom de trein. 
Waarschijnlijk was er sprake van een paniek -
aanval bij de twee personen. De hulpdiensten 
konden daarom snel weer afschalen. 

In de mistige nacht van 4 op 5 december botste een tankerschip tegen de pijler van de spoor -
brug over de Waal bij Zaltbommel. Dat was even schrikken na het scenario van de ROT-/BT-
oefening van 14 november. De tanker vervoerde de gevaarlijke stof kalium hydroxide, maar 
gelukkig ontstond er door de botsing geen lek. De hulpdiensten legden uit voorzorg het 
auto verkeer stil op de Martinus Nijhoffbrug en het treinverkeer op de spoorbrug. Toen rond 
04.30 uur bleek dat spoorbrug nog steeds stabiel was, werd deze weer vrijgegeven voor 
verkeer. In de loop van 5 december werd de lading van de tanker overgepompt naar een 
ander schip. Het voorspoedig gecoördineerde incident laat zien dat het oefenen van dit 
soort scenario’s van grote meerwaarde is.

Brand in appartementen  -
complex in Nijmegen

Zondag 8 december ontstond er op de derde 
etage in een appartementen complex vlakbij 
station Nijmegen brand. Er was sprake van veel 
rookontwikkeling en daarom werden twee van  
de twaalf verdiepingen ontruimd. Ongeveer  
50 bewoners moesten hun appartement ver-
laten en werden opgevangen in het naast -
gelegen Guesthouse Vertoef. Bij één bewoner 
was er sprake van rookinhalatie; deze werd naar 
het ziekenhuis gebracht.
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Tanker botst tegen spoorbrug in Zaltbommel



Zelf ook uw huis 
brandveiliger maken?

Dat kan! De brandweer heeft een handige 
woningcheck ontwikkeld waarmee u kunt 
zien of u de juiste maatregelen heeft 
genomen. Of, als er toch brand uitbreekt, 
de gevolgen ervan te beperken. Klik hier 
om de woningcheck te downloaden. 

Brandveilig
 wonen

Tips voor een brandveilige woning

Dat de brandweer de wettelijke prestatienorm 
niet altijd haalt, heeft in de meeste gevallen 
niets te maken de alarmering of menselijk 
handelen. Vaak is het simpelweg de afstand 
vanaf een van de 36 brandweerkazernes in 
onze regio die de overschrijding veroorzaakt. 

Uiteraard zetten we alles op alles om toch nog 
sneller ter plaatste te kunnen zijn, zoals bijvoor  -
beeld een uitruk op maat waarbij vier in plaats 
van zes collega’s kunnen vertrekken naar een 
incident. Deze maatregelen komen voort uit het 
Brandweerzorgplan Basisbrandweer zorg waar-
mee het Algemeen Bestuur vorig jaar instemde.

Extra aandacht voor Batenburg
Er is echter één plaats in onze regio die boven-
gemiddeld veel aandacht krijgt en dat is het 
historische Batenburg (gemeente Wijchen). 

Woningchecks in Batenburg
Inwoners van gebieden waarbij de brandweer net buiten de wettelijke prestatienorm ter plaatse 
is, konden in 2018 en 2019 rekenen op extra voorlichting door de gemeente en de brandweer. 

Hier moeten we van verder komen en zijn dus 
langer onderweg. Eind 2018 is er al samen met 
de gemeente een informatieavond georgani-
seerd gericht op brandpreventie. Bijna een jaar 
later is er een brief op de mat gevallen met het 
aanbod voor een exclusieve woningcheck door 
de brandweer. 

Woningchecks
Ruim 60 gezinnen zijn zaterdag 23 en 30 
november bezocht door de brandweer.  
Samen is door de 
woning gelopen en  
bij aan dachts punten 
zijn adviezen verstrekt.  
De eerste zaterdag  
was ook Omroep 
Gelderland van de 
partij. Hun reportage 
kun je hier terugzien.
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https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/woningcheck
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2430695/Batenburgers-wonen-ver-weg-van-de-brandweer-Zorg-dat-je-huisnummer-zichtbaar-is


In de vorige Multinieuws berichtten we al over 
de aanstaande verhuizing van onze meld kamer 
naar Arnhem. Op dinsdag 19 november was  
de verhuizing een feit: ‘Meldkamer Arnhem-
Nijmegen’ is operationeel!

Nijmegen defnitief gesloten
Met de verhuizing naar Arnhem werd de meld-
kamer in Nijmegen definitief gesloten en dat 
voelde vreemd. Om 10.00 uur waren de 
schermen leeg en kwamen er geen telefoontjes 
meer binnen. Over en weer kwamen collegiale 
appjes over die ‘oorverdovende’ stilte. Het was 
even slikken voor de Nijmeegse collega’s. En 
toen kwam om 11.57 uur het sein dat ‘Nijmegen’ 
de werkplekken mocht afmelden. Centralist 
Jochem: “Ik heb hier tien jaar rondgelopen in 
verschillende functies. Het traject is natuurlijk  
al langer bekend, maar goed. Het is wel even 
een periode die afgesloten wordt...”

Van twee meldkamers naar één:  
Meld kamer Arnhem-Nijmegen 
(MAN) is een feit

Tussenstap op weg naar Apeldoorn
Door het samenwerken worden rooster-
problemen opgelost en hoeft de investering  
in de techniek slechts één in plaats van twee 
keer te worden gedaan. De samenvoeging,  
die in totaal een half jaar heeft geduurd,  
is een natuurlijke ‘tussenstap’ in de samen-
voeging van de meldkamers van Twente, 
IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland, 
Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden naar 
Apeldoorn, die gepland staat medio 2022.

Het leek even of er woensdag 
27 november grote pro-
blemen waren op de Waal-

brug in Nijmegen maar niets 
was minder waar. Er waren veel 

hulpverleners op de been voor 
een gezamen lijke calami teiten-

oefening van brandweer, ambu lance en BHV 
van Team Waalbrug. Aan de Waal brug worden 
over drie jaar verspreid renovatie werkzaam-

Aansnijden van de taart door 

burgemeester Hubert Bruls 

(voorzitter VRGZ) en burge-

 meester Carol van Eert (por te-

feuille houder meldkamer Veilig-

heids- en Gezondheids regio 

Gelderland-Midden) na de officiële 

opening van de Meldkamer MAN.

heden uitgevoerd. Naast afstemming met de 
hulpdiensten voor de start van de werkzaam-
heden, oefenen de hulp diensten ook met 
calamiteiten tijdens de langdurige renovatie.
Brandweer, ambulance en BHV van Team Waal-
brug hebben een lotusslachtoffer uit de werk-
tent gehaald na een ongeval. De samen werking 
tussen de hulpdiensten en het BHV-team ver-
liep goed. Een veilig idee voor iedereen die 
tijdens de renovatie aan het werk is op de brug!

Oefenen met calamiteiten op de Waalbrug 

tijdens werkzaamheden
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http://www.vrgz.nl/media/2637/multinieuws-6-2019.pdf


Colofon

Eindredactie en coördinatie  Nina den Elzen 
Redactie  Annemarie Koop, Arnie Loos  
en Nina den Elzen
Fotografe  VRGZ tenzij anders vermeld
Ontwerp  Deel 2 ontwerpers, Nijmegen

Multinieuws is de digitale nieuwsbrief van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid (VRGZ) en wordt verzonden aan bestuurders,  
partners in veiligheid en andere betrokkenen bij de crisisbeheersing  
en rampenbestrijding in Gelderland-Zuid. Multinieuws ook ontvangen?  
Meld je dan hier aan. 

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 
en op Instagram kun je een kijkje achter de schermen nemen.

Ambulancezorg

BRANDWEER

Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid

Op onze sociale media geven wij tips om tijdens de feestdagen voor veilige 
kerstverlichting te zorgen en op een veilige manier om te gaan met vuurwerk 
tijdens de jaarwisseling. 

Volg ons hiervoor op Instagram, Twitter en Facebook. 

Veilige feestdagen 
gewenst!
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid wenst 
u prettige en veilige feestdagen!

https://veiligheidsregio-gelderland-zuid.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=nntqwltwiq&l=pb9jrwxedn
https://twitter.com/CrisisGLZ
https://www.facebook.com/CrisisGLZ/
www.linkedin.com/company/18138080
http://www.instagram.com/VeiligheidsregioGZ
http://www.instagram.com/veiligheidsregiogz
http://www.twitter.com/crisisglz
http://www.facebook.com/crisisglz

	Knop 5: 
	Knop 6: 
	Knop 7: 


