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BEGINSITUATIE & MELDING

Scenariokaart: Gaslekkage in industriële 
omgeving (buiten)

Gaslekkage ’s komen veel voor. Soms zijn deze in een 
industriële omgeving en de diversiteit aan stoffen is 
groot.  

De doelen zijn: 

• Toepassen IBGS-procedure.

• Stabiliseren situatie gaslekkage. 

• Gebruik hulpmiddelen, zoals: de BIG Kaleidos app, 
procedures in LiveOp en viergasmeter.
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Dit is een inzetoefening voor een tankautospuit. In 

dit scenario ensceneer je een lekkage van 

ammoniak in een industriële omgeving buiten. Je 

kunt dit scenario ook binnen laten plaatsvinden 

maar er is ook een scenariokaart  voor een 

gaslekkage (andere stof) buiten beschikbaar.

SCENARIOBESCHRIJVING

De oorzaak van de lekkage is corrosievorming in 

de leiding. 

De melding is gedaan door een 

onderhoudsmedewerker. De medewerker kan 

goed aangeven waar de lekkage zit. Desgevraagd 

kan hij de brandweer (laten) opvangen bij de 

ingang van het terrein. 

ENSCENERINGSTIPS

Bekijk specifieke risico’s en vul de TRA in. 

Gebruik een rookgenerator om damp na te 

bootsen.

Gebruik een merkstift, stukje tape of afzetlint om 

de locatie van het lek aan te geven.  

Met een ademluchtfles of soundbox kun je een 

realistisch lekkagegeluid nabootsen.

Eventueel kun je een stukje leiding regelen (zelf of 

op locatie) om een gat in te maken. Deze leiding 

kun je dan ergens in de installatie ophangen. 

Hang eventueel een GEVI bord op: UN 1005 / GEVI 

268.

PRIO 1 BGM-(invullen) 
lekkage stof 
industrieel (buiten), 
locatie (invullen) 



KENMERKENSCHEMA / KWADRANTENMODEL

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PRAKTIJKVOORBEELDEN

Scan de onderstaande QR code(s) met de camera van een tablet of telefoon. Na het scannen opent de 
informatie in je webbrowser.

VERBETERPUNTEN OF TIPS
Hoe heb je het werken met de scenariokaart ervaren? Heb je verbeterpunten of tips voor een 
nieuwe scenariokaart? We dagen je uit! Mail ons via scenariokaart@vggm.nl

Gebouw-of objectkenmerken

IBGS kenmerken

Menskenmerken

Omgevingskenmerken

Interventiekenmerken

OPERATIONELE INFORMATIE EVALUATIE

Praktijkvoorbeeld 
Ammoniaklekkage 

Almere

Praktijkvoorbeeld 
Ammoniaklekkage    

Ede

Praktijkvoorbeeld 
Ammoniaklekkage 

Delfzijl

Is het binnen of buiten, hoog of laag? Wat zijn de 
risico’s in een industriële omgeving? 

Wat lekte er precies en wat was de 
aggregatietoestand?

Zijn er mensen in aanraking geweest met de stof? 
Heb je informatie gebruikt van aanwezigen? 

Is de omgeving van invloed geweest op jouw inzet, 
zo ja hoe? 

Hoe is de inzet gedaan? Wat was de inzet en had die 
effect? 

Scenariokaart: Gaslekkage in industriële omgeving (buiten)

Bekijk de aandachtskaart IBGS in LiveOp.

Bekijk de aandachtskaart Waterstofincidenten in 

LiveOp.

Bekijk de aandachtskaart Identificatie Gevaarlijke 

Stoffen in LiveOp.

Maak gebruik van de verkenningskaart IBGS, BOS 

PBM en de BIG Kaleidos app. 

Is de IBGS procedure volledig en juist toegepast? 

Wat zijn de gevaren van ammoniak?

Wat kan de basis TS-bezetting doen aan een 

ammoniaklekkage?

Wanneer is er hulp nodig van chemie- of 

gaspakdragers?

Is het mogelijk/verstandig/nodig om de wolk neer te 

slaan of te richten? Hoe doe je dit? 

mailto:scenariokaart@vggm.nl?subject=Feedback%20scenariokaart
https://www.youtube.com/watch?v=Y3LeoCSDaiQ
https://www.youtube.com/watch?v=Orc5hgQEyC8
https://www.youtube.com/watch?v=AX06RWMjvhQ

