
24 juni 2019

Chronologisch verloop

GRIP 1: Wolkbreuk in Dalfsen
Delen van ervaringen

17:31
Eerste meldingen over extreem weer
en wateroverlast komen binnen op de
meldkamer brandweer.

18:15
Opschaling GRIP 1 vanwege de vele
meldingen, onduidelijke schade en
grote maatschappelijke impact.

18:16
De procedure Decentrale Uitgifte (DCU)
wordt opgestart, wat betekent dat de
meldingen lokaal worden afgehandeld.

18:34
Melding dat woonzorgcentrum te veel
water binnen krijgt, bewoners worden
een verdieping hoger gebracht.
Meldingen over parkeergarage en
liftschachten die vollopen.

18:37
Waterschap zet extra capaciteit in.

19:40
Eerste CoPI-overleg. Prioriteiten zijn
hygiëne, waterafvoer, het risico op
verzakkingen en communicatie.

20:45
Tweede CoPI-overleg. Situatie is
gestabiliseert, het water zakt en er is
geen sprake van rioolwater op straat.

22:15
Afschaling GRIP 0. Besluit wordt
genomen in derde en laatste CoPI-
overleg om 22:00.

22:44
Afsluiting DCU procedure.

4 juli 2021
Op zondag 4 juli wordt het zuiden en het  oosten van Nederland geteisterd door zware regenval. Kortstondige wolkbreuken
zorgen op  sommige plekken binnen tientallen minuten voor extreem veel  regen en overlast. In Dalfsen komen bij de
brandweer  binnen een kwartier meer dan  twintig meldingen binnen. Huizen lopen onder, een woonzorgcentrum moet haar
bewoners naar een hogere verdieping brengen en een bedrijfspand stort gedeeltelijk in. Er wordt snel opgeschaald naar GRIP 1
vanwege de vele meldingen en de maatschappelijke impact. In het CoPI worden de getroffen locaties in beeld gebracht en een
hygiëneadvies voorbereid vanwege het risico op vervuild (riool)water. Er vallen geen slachtoffers, maar de impact op inwoners is
groot en de schadeafhandeling zal nog weken in beslag nemen.

Effecten
Verloop

Samenwerking

#  Waterschap Drents Overijsselse
    Delta: monitort waterafvoer via
    gemalen en loopt riooloverstortingen
    na

#  Enexis: controleert verzakkingen en
    risico op eventuele gasleidingbreuk

#  GGD IJsselland:
    arts infectieziektebestrijding en GAGS 
    adviseren over hygiëne en     
    gezondheidseffecten van vervuild   
    water en schimmel in woningen

#  RTV Oost: communiceert
    over handelingsperspectief en
    hygiëneadvies

#  Gemeente Dalfsen: eerste contact    
    in de nafase voor getroffen inwoners
    met schade of vragen

#  Huizen en straten lopen onder

#  Kamers in woonzorgcentrum vol
    water, bewoners worden naar
    hogere verdieping gebracht

#  Parkeergarage supermarkt dreigt
    onder te lopen

#  Productiehal bedrijfspand    
    stort gedeeltelijk in

#  Verzakkingen treden op bij 
    huizen en graven storten in

#  Door straatafval raakt het water op
    straat vervuild

#  LPG installatie bij tankstation
    staat onder water

23:23 - De wateroverlast kan tot wegverzakkingen leiden.
Dit kan schade aan gasleidingen veroorzaken. Zie je een
wegverzakking en ruik je gas? Neem dan contact op met

Enexis. #Dalfsen

Communicatie

20:36 - Er is veel wateroverlast in Dalfsen door een
wolkbreuk. Verschillende straten zijn afgezet. Het

waterschap controleert momenteel de kwaliteit van het
water. #Dalfsen

20:38 - Het water zakt op sommige plekken niet of
nauwelijks. Zodra het water wegloopt zet het waterschap

de gemalen aan en kan het water zakken. #Dalfsen

21:31 - Het waterpeil in Dalfsen is zakkende. Het water
is niet overal even schoon. Het is verstandig om contact

met het water te mijden. #Dalfsen

Scenario's
Rioolwater op straat door

overstorten rioolafvoer

Hygiëne en gezondheidsrisico's

Risico op gasleidingbreuk door
verzakkingen

Onvoldoende capaciteit om
water af te voeren

Instortingsgevaar
gebouwen

112
Wanneer er in korte tijd veel

meldingen binnenkomen op de
meldkamer, wordt de procedure

Decentrale Uitgifte (DCU) opgestart.
Bijvoorbeeld bij een storm.

In Dalfsen zijn lokaal 26 meldingen
van wateroverlast afgehandeld.

Doel:
Leren van dit
type incident

door ervaringen
met elkaar te

delen


