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De groene brandweer?
Een artikel over de brandweer in Agro Informatica, misschien veel vreemd maar heeft de brandweer wellicht meer
raakvlak met de agrarische sector dan je op voorhand zou
aannemen? Natuurlijk herinneren we vooral “Enschede”,
“Volendam”, “Schiphol” en laatst nog de vistrawler in Velsen
als grootschalige incidenten of rampen die ons afgelopen
jaren hebben getroffen. Maar herinneren we ook de MKZcrisis, de vogelgriep en recent het blauwtong virus? Deze
gebeurtenissen krijgen misschien niet direct het stempel
ramp opgeplakt omdat er geen vlammen uitkomen en er,
gelukkig, ook geen menselijke slachtoffers vallen. Het ministerie van LNV heeft de afgelopen wel degelijk de handen vol
gehad aan rampenbestrijding. Daarbij is de inzet van geoinformatie inmiddels niet meer weg te denken in de rampenbestrijdingsorganisatie. In dit artikel zal ik aan de hand
van het project brandweer 100% mobiel ondermeer beschrijven hoe rampenbestrijding en crisisbeheer momenteel als
breekijzer dienen voor het tot stand komen van een nationale Geo Data Infrastructuur (GDI). Een dergelijke infrastructuur beperkt zich niet tot een enkele sector OOV maar ook
voor onderwijs, ruimtelijke ontwikkeling, etc.

de afloop hiervan. Bij het uitbreken van een brand spelen
meerdere ruimtelijke factoren een rol ter bestrijding van
het incident. Hoe bevindt de locatie van het incident zich
in zijn omgeving? Zijn er gevaarlijke stoffen in de buurt aanwezig die een risico vormen voor het brandweerpersoneel
en omwonenden? Staat het pand vrij of staan er nog panden
of andere risicovolle objecten in de buurt? Hoeveel mensen
denken we daar aan te kunnen treffen? Uit hoeveel verdiepingen bestaat het gebouw? Waar zijn mijn collega’s van de
politie en waar staan de ambulances?
Tot op heden wordt veel van dergelijke informatie via spraak
middels de mobilofoon van C2000 doorgegeven vanuit de
112 centrale naar de bevelvoerder op de brandweerwagen.
Daarnaast is menig brandweervoertuig tot de nok toe gevuld
met boekwerken, voorschriften, rampenbestrijdingsplannen, bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen.
Het is niet moeilijk uit te leggen, dat een aantal eenvoudige kaartlagen over elkaar heen geprojecteerd een sneller en
completer beeld van de situatie rondom het incident geeft,
wat leidt tot minder spraakverkeer en meer rust in het voertuig gedurende het aanrijden naar het incident.

Hoe zat het ook alweer met die kaart en duizend woorden?
Het RGI project brandweer 100% mobiel, dat gemeenschappelijk door de brandweer Haarlem, de brandweer Nijmegen
en de Meldkamer Kennemerland wordt uitgevoerd, richt
zich op het informeren van een bevelvoerder en/of officier
van dienst (OVD) gedurende de eerste 10 minuten van de
incidentbestrijding. De informatievoorziening tijdens de
eerste minuten van een incident of ramp zijn bepalend voor

Samenwerken is de enige manier
In tegenstelling tot veel projecten die plaatsvinden in het
segment van de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) is dit
project gestart met de voeten in de klei of beter gezegd in
de brandweerwagen, wat heeft geresulteerd in producten
die naadloos aansluiten op de gebruikersbehoefte op dit
moment.
Daarnaast zijn we uitgegaan van een publiek private samenwerking met gerenommeerde ICT-partners in het OOV-werkveld. We geloven erin, dat een gebruikersorganisatie onvol-

Figuur 1: Onderweg naar een incident

Figuur 2:Ter plaatse op de tablet PC een inzetplan maken
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doende is ingericht voor eigen ontwikkeling en beheer. Er
zijn verschillende OOV-projecten op te noemen waarvan de
eerste resultaten ( vaak door eigen ontwikkeling) hoopgevend zijn, maar waarbij een definitieve uitrol en borging bij
derde partijen niet behaald zijn. De combinatie van beide is
in ieder geval succesvol geweest.
Help! Brand!
Als je 112 belt om melding te maken van een brand bepaald
het Meldkamer GIS (Geografisch Informatie Systeem) welke
eenheden van brandweer, politie en GHOR ( de ambulances)
worden gekoppeld aan het incident. Dit gebeurd op basis van
beschikbaarheid en routering. Hiervoor zijn alle voertuigen
uitgerust met een locator die, in geval het voertuig onderweg is, elke 20 seconden een kort signaal naar de meldkamer stuurt over zijn positie. Daarvoor is aan deze locator
ook een GPS ontvanger gekoppeld. Zodra de voertuigen
zijn geselecteerd, worden deze gealarmeerd. De betrokken
medewerkers krijgen via het P2000 netwerk op hun pager
een alarmering en de gegevens van het incident worden
naar het voertuig geschoten. Op de brandweervoertuigen
zijn pc’s ingebouwd, waarop intelligente OOV navigatiesoftware draait en die gekoppeld is aan de locator zodat zij het
bericht van de meldkamer en de eigen positie kan bekijken.
De chauffeur van de brandweerwagen, in het jargon vaak
tankautospuit (TS) genoemd, drukt op de knop op het
scherm, net als bij de immers breed geaccepteerde TomTom,
”zet als bestemming” en de ploeg kan uitrijden. Mocht er
tijden het aanrijden naar het incident zich een wegopbreking voordoen, dan krijgt de chauffeur de mededeling dat
hij om een wegopbreking heen wordt geloodst aangevuld
met de extra tijd die de aangepaste route met zich mee zal
brengen.
De bevelvoerder heeft een eigen tablet pc waarop hij, ook de
gegevens van het incident heeft ontvangen, waarop ook de
huidige positie van het voertuig is af te lezen en waarop hij
een aantal kaartlagen en informatiebronnen kan raadplegen om zijn inzet voor te bereiden.
In geval van een risicovol object beschikt hij over een digitale
bereikbaarheidskaart, waarop o.a. een slutelkluis is aangegeven, waarop de ligging van gevaarlijke stoffen is ingetekend
en waar het voertuig zich moet opstellen. Deze gegevens

Figuur 3: Inzoomen en raadplegen
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worden vooraf door de preparatie afdeling verzameld en in
kaart gebracht. Mocht het een woonhuis betreffen, is er geen
planvorming beschikbaar en zal de bevelvoerder op basis
van deze kaartlagen en gegevens uit de basisregistraties en
de locatie van waterwinning ( o.a. brandkranen) een plaats
kiezen voor het opstellen van het voertuig. Als er gevaarlijke stoffen in het spel zijn, kan hij de kenmerken over deze
gevaarlijke stof opzoeken. (het zgn. ERIC-kaartenboek)
Als het een incident betreft waarbij voertuigen zijn betrokken, heeft de bevelvoerder middels zijn tablet pc de beschikking over het zgn. Crash Recovery Systeem. Dit systeem kan
op basis van een kenteken het type auto opzoeken uit een
grote database en de mogelijke gevaren voor hulpverleners
en slachtoffer raadplegen van het betreffende voertuig.
Moderne auto’s zijn tegenwoordig erg verstevigd en zitten
propvol met technisch vernuft. Bij het bevrijden van een
slachtoffer is het noodzakelijk o.a. te weten, waar de accu
zit, hoelang de accuspanning behouden blijft, waar eventuele verstevigingbalken zitten e.d. om succesvol de auto te
openen ( of te knippen) met een minimum aan gevaar voor
hulpverlener en slachtoffer.
Inmiddels wordt het navigatie deel van het systeem al in
ongeveer 30 grote en middelgrote korpsen in Nederland
gebruikt en gaan binnenkort over tot het implementeren
van een tablet pc met hierop de bevelvoerders module. Na
dit project proberen we tot een landelijke uitrol te komen.
Lastig
Je kan je voorstellen dat dit een complexe ICT-omgeving
vormt, waarbij hoge eisen gesteld worden aan beschikbaarheid, betrouwbaarheid, robuustheid en de kwaliteit van
informatie.
Er zijn drie soorten gegevens te beschrijven die een bijdrage
leveren aan het besluitvormingsproces van de bevelvoerder
die vervolgens zijn inzet kan plannen.
Allereerst een set van basiskaarten en basisinformatie.
Het betreft hier de kaartlagen GBKN, wegenbestand, top10vector, luchtfoto’s en brandkranen en de databases adressen, gebouwen, eigenaren, personen, bedrijven, kentekens.
Dit zijn semi-statische bestanden die periodiek worden verzameld uit de beschikbare database van de gemeente. Deze
bestanden zijn groot en complex en worden dus fysiek mee-

Figuur 4: Navigatiescherm voor de chauffeur
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genomen op elk voertuig. Voor de toekomst zou een ontsluiting van de GIAB zeer wenselijk zijn. In deze registratie van
LNV staan de karakteristieken van alle agrarische bedrijven
geregistreerd. Het is niet mogelijk om deze bestanden online te raadplegen. Daarnaast zijn de wijzigingen dermate
beperkt dat een dagelijkse actualiteit niet noodzakelijk is.
Als tweede categorie zijn de brandweer-eigen gegevens
te benoemen. Dit betreffen de rampenbestrijdingsplannen, digitale bereikbaarheidskaart en aanvalsplannen.
Aanvalsplannen zijn op bouwtekeningen gebaseerde verdiepingstekeningen van gebouwen. Per verdieping worden
vluchtroutes, brandblussers etc. ingetekend. Ook deze gegevens worden in de maandelijkse update van de voertuigen
verwerkt.
Voor beide informatiebronnen is een ETL ( Extract - Transform
and Load) script gemaakt dat maandelijks wordt uitgevoerd
om een nieuwe database te genereren. Verschillende database worden bevraagd, relevante date wordt geselecteerd en
vervolgens gekopieerd naar een database die bedoeld is om
op het voertuig te plaatsen.
Het laatste type betreft de dynamische informatie, dat wil
zeggen informatie die gedurende de bestrijding van het
incident wordt gegenereerd. Dit begint met gegevens over
de melding, een gasmal (een gebied waarover giftige stoffen
zich door de lucht verplaatsen en dat een risico vormt voor
de bevolking) of een tekening die de bevelvoerder op zijn
tablet maakt over zijn inzet. Deze informatie wordt gedeeld
met alle aan het voertuig gekoppelde voertuigen, middels
draadloze communicatie via het Mobitex netwerk. Dit is een
uiterst betrouwbaar radio netwerk, dat geen risico loopt bij
een overbelasting van het GSM netwerk.
Binnen de scope van het project past het om deze kaartlagen en databases lokaal te ontsluiten, vaak per gemeente.
In het geval van een regionale uitrol met betrokkenheid van
meerdere gemeentes is dit model van informatie-uitwisseling echter niet meer praktisch. De meldkamers zullen een
steeds prominentere rol gaan krijgen in de informatievoorziening bij crisisbestrijding en zullen een distributiemodel
moeten gaan opzetten voor het beschikbaar stellen van al
deze informatie aan de verschillende voertuigen. Er wordt
momenteel in Haarlem nagedacht hoe met behulp van een
Wifi verbinding voertuig-pc’s automatisch voorzien kunnen
worden van nieuwe informatie.
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Blik vooruit
Op het gebied van informatievoorziening gaat een ander landelijk project waarschijnlijk de oplossing bieden. Het project
GDI4R&C ( GeoData Infrastructuur voor Rampenbestrijding
en Crisisbeheer) in opdracht van het GI-beraad, zal zorg dragen voor de landelijke ontsluiting van (voorlopig) een 30-tal
kaartlagen en bestanden via webmapping services als WMS
en WFS. Tot op heden is het een drama voor regionale rampenbestrijdingsorganisaties om over alle benodigde regionale geo-informatie te kunnen beschikken. Via een landelijk
netwerk van services kan dit in de nabije toekomst wel.
Na Enschede, Volendam en Schiphol mag het niet meer
gebeuren dat rampenstaven en crisiscentra niet over de juiste informatie kunnen beschikken. Alle ministeries hebben
zich gecommitteerd aan dit project, wat aangeeft dat het
bestuurlijke draagvlak nu meer dan voldoende aanwezig is.
In dit geval is de OOV een breekijzer voor de totstandkoming
van een landelijke GDI. Immers, als deze informatie beschikbaar is voor de OOV, dan kan deze ook ter beschikking worden gesteld aan o.a. de agrarische sector. En zo is het kringetje weer rond. In de toekomst zullen steeds meer landelijke
datasets via het GDI -netwerk ontsloten gaan worden, gebaseerd op open standaarden. Zo kunnen we binnen en buiten
elkaars sector, in dit geval de OOV en de Agrarische sector
over elkaars informatie beschikken en putten uit dezelfde
basisregistraties.

Figuur 5: Overzicht met brandkranen en basisregistraties
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