
 
   

 7 oktober 2021 
 

Noodplanoefening AHOY 3.1. is goed verlopen     

     

   Op de Schelde nabij Lillo vond deze namiddag een grote rampoefening 

plaats met ruim 100 figuranten en deelnemers. Een waterbus botste tegen 

de wachtsteiger van Lillo en maakte water. Meer dan 60 passagiers moesten 

worden gered en geëvacueerd. Met deze oefening wilden de dienst 

noodplanning van de gouverneur van Antwerpen, hulpdiensten, stad 

Antwerpen en andere partners het noodplan van de Beneden-Zeeschelde 

testen en hun onderlinge samenwerking tijdens crisissituaties verbeteren. 

 

In het scenario van de rampoefening voer een waterbus rond 13.30 uur, na het 

verlaten van de steiger van Lillo, tegen de wachtsteiger. De waterbus werd daarbij 

aan de zijkant geraakt en maakte water. In paniek sprongen enkele mensen 

overboord. Anderen raakten gewond door de aanvaring.  Na een noodoproep 

werden alle passagiers gered en geëvacueerd. De operationele fase van het 

noodplan werd afgekondigd om de reddingsoperatie en de samenwerking tussen 

de verschillende hulpdiensten in goede banen te leiden.  

  

Leerrijke oefening 

De oefening verliep vlot en de vooropgestelde procedures hebben gewerkt. Voor 

deze oefening kwamen de brandweer, politie, medische diensten, civiele 

bescherming, communicatieverantwoordelijken, de noodplanningscoördinator en 

betrokken watergebonden diensten in actie. 

  

De dienst noodplanning van de gouverneur van Antwerpen organiseert regelmatig 

rampoefeningen. Dankzij deze oefeningen verloopt de hulpverlening bij een echte 

ramp vlotter.  

  

Organisatie 

Dienst noodplanning gouverneur Antwerpen organiseerde de oefening samen met 

de stad Antwerpen, de brandweer- en politiediensten, de medische diensten, 

civiele bescherming, DeWaterbus, Havenbedrijf Antwerpen, Gemeenschappelijke 

Nautische Autoriteit, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en 

Verkeerscentrale Zandvliet.  

    



 

Medewerking DeWaterbus 

DeWaterbus verleende haar medewerking aan deze noodplanoefening en stelde 

een van haar schepen ter beschikking. Deze oefening vormt voor DeWaterbus de 

gelegenheid bij uitstek om haar interne procedures te testen en zo optimaal 

voorbereid te zijn op eventuele calamiteiten. 

  

DeWaterbus behoort tot het openbaar vervoer en vaart elke dag van het jaar, ook 

in weekend en op feestdagen. Het is een populair transportmiddel voor pendelaars 

en toeristen.  

  

Evaluatie 

Oefening baart kunst: zoals bij elke oefening zijn ook hier een aantal leerpunten. 

Daarom organiseren alle betrokken partijen een evaluatie van de 

noodplanoefening, om in de toekomst nog efficiënter te kunnen reageren op 

crisissituaties. 

  

 

 

 

 

Perscontact:  

Dienst Noodplanning 
T: 0478/920477 
 

 

 

Gouverneur Cathy Berx vertegenwoordigt de provinciale, gewestelijke 
(Vlaamse) of federale (Belgische) overheid in de provincie Antwerpen. 
In die hoedanigheid vormt de gouverneur de schakel tussen de vier 
bestuurlijke niveaus: de federale overheid, de Vlaamse overheid, de 
provincie en de steden & gemeenten. Zij woont de provincieraden bij en 
zit de deputatie - het politieke hart van de provincie- voor. Als 
commissaris van de Vlaamse regering houdt zij bestuurlijk toezicht op 
de gemeenten en OCMW’s en kan zij beslissingen schorsen die strijdig 
zijn met de wetten, decreten en besluiten van de federale of Vlaamse 
regering.  Als commissaris van de federale regering heeft de 
gouverneur vooral taken op het gebied van ordehandhaving, veiligheid 
en rampenmanagement. 
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