
Informatie over 
Aardbevingen,
Instortingsgevaar & 
Tsunami

Een aardbeving is een trilling of 
schokkende beweging van de aard-
korst. Aardbevingen vinden plaats 
als er in de aardkorst plotseling veel 
energie vrijkomt. Wanneer een geb-
ouw dreigt in te storten of wanneer 
het ingestort is spreken we van in-
stortingsgevaar.

Lijst met noodnummers

•	 911 Politie

•	 911 Brandweer

•	 912 Ambulance

•	 913 Kustwacht 

•	 0800-1234 dit is een informatie nummer die 

wordt geactiveerd indien er sprake is van crisis 

of ramp  

•	 97.9 FM wordt de rampenzender indien er 

sprake is van een crisis of ramp.   

Noteer deze nummers in je telefoon of hang ze 

zichtbaar op in huis.

Directie Risicobeheersing & 
Rampenbeleid (DRR)
De Directie Risicobeheersing & Rampenbeleid 
(DRR) heeft als missie het garanderen en waarbor-
gen	van	de	randvoorwaarden	voor	een	effectieve	en	
efficiënte	 bescherming	 en	 veiligstelling	 van	 levens,	
goederen,	 leefomgeving	 en	 maatschappelijke	 con-
tinuïteit	 van	 het	 Land	Curaçao	 vóór,	 tijdens	 en	 na	
grootschalige	incidenten,	natuur‐	en	cultuurrampen.
De DRR realiseert haar missie door het bevorderen 
van	 een	 effectieve	 en	 efficiënte	 samenwerking	 tus-
sen	de	private	en	publieke	sector,	met	het	oog	op	het	
beschermen van mensenlevens en het verminderen 
van	de	effecten	van	een	natuur‐	of	cultuurramp.	DRR	
is verantwoordelijk voor het implementeren van de 
Landsverordening Rampenbestrijding.

Voor meer informatie over de Directie Risicobe-
heersing & Rampenbeleid bezoek de
website: www.kalamidat.cw of de Facebookpagina: 
RisicobeheersingCuracao. Download de app 
‘Kalamidat’ gratis in de App store of Google Play.

Voor meer informatie over de meteorologische dienst 
bezoek de website: www.meteo.cw of de Facebook-
pagina: Meteorological Department Curacao.

Download de app van de meteorologische dienst  
‘Curacao Weather App’ gratis in de App store of 
Google play.

Voor	je	eigen	veiligheid,	die	
van je familie en die van je 
buurt: Download de app  
‘Kalamidat’,	bezoek	de	Face-
bookpagina: Risicobeheersing 
of bezoek www.kalamidat.
cw,	bekijk	de	informatie	in	het	
telefoonboek zodat je geinfor-
meerd en voorbereidt bent.



Wat je zelf kan 
doen voor,
tijdens & na een 
aardbeving/in-
storting

Als voorbereiding:

•	 Kijk altijd rond om 
te weten waar de 
nooduitgang is wan-
neer u in een onbekend 
gebouw bent.

•	 Zorg altijd voor een 
radio	die	op	batterijen	
werkt.

•	 Installeer de 
noodzender 97.9 FM 
op	uw	radio,	televisie	
of bezoek de website 
www. kalamidat.cw en 
de Kalamidat app.

•	 Zorg ervoor dat u 
altijd genoeg te eten en 
drinken in huis hebt 
voor geval van nood. 

In geval van aardbeving/
instorting:

•	 Schuil naast of onder 
een zwaar meubel of 
een	deurkozijn,	blijf	stil	
zitten	en	bescherm	uw	
hoofd en nek met uw 

handen.
•	 Blijf ver uit de buurt 

van	ruiten,	glazen	
deuren en zware ob-
jecten	in	kasten,	die	u	
kunnen verwonden.

•	 Gebruik	de	trap,	liften	
zijn op zo’n moment 
niet veilig.

•	 Probeer eventuele 
branden te doven.

 
Na de aardbeving/in-
storting:

•	 Let op eventuele losse 
elektriciteitsdraden.

•	 Meld waar u bent aan 
het calamiteitenteam 
indien	u	in	gevaar	bent,	
bel eventueel 911 via 
uw mobiel.

•	 Als u onder wrak-
stukken	ligt,	blijf	dan	
zo rustig mogelijk 
liggen. Probeer geluid 
te maken via pijpen of 
buizen. Gil alleen in het 
uiterste geval om zo 
lang mogelijk zuurstof 
te sparen.

Wat de overheid 
doet
Huizen en gebouwen 
op Curaçao moeten 
voldoen aan bepaalde 
constructie eisen die 
door de overheid zijn 
vastgesteld. Maar er 
zijn ook heel oude geb-
ouwen die op instorten 
staan. Bijvoorbeeld ten 
gevolge	van	een	brand,	
explosie of door slecht 
onderhoud.

Tsunami
 
Een tsunami is een 
vloedgolf uit de zee die 
de kuststrook onver-
wacht	overspoelt,	vaak	
veroorzaakt door een 
zeebeving.

Tijdens een tsunami:

Een tsunami ontwik-
keld zich heel snel en 
kan onze kust binnen 
ongeveer 20 minuten 
bereiken na een aardbev-
ing in de omgeving. Blijf 
nooit aarzelen na een 
tsunami alarm. Zeker 
niet wanneer u in de 
buurt van de kust bent. 
Neem binnen enkele 
minuten alle gezinsleden 
mee naar een zo hoog 
mogelijke plek zo ver 
mogelijk van de kust. 
Verspil geen tijd met het 
zoeken	naar	bezittingen.	
UW leven is veel belan-
grijker!

 Na een tsunami:

Ga niet kijken wat er is 
gebeurt in het gebied 
dat door de tsunami is 
getroffen.	Het	kan	nog	
gevaarlijk zijn. Infor-
meer de autoriteiten 
waar u bent nadat u 
uzelf en uw gezin op 
een veilige plaats hebt 
geïnstalleerd. De rampenbestrijding-

sorganisatie (RBo) is de 
organisatie op Curaçao 
die is ingericht om 
gecoördineerd de gevol-
gen van een crisis of een 
ramp te bestrijden.
De RBo bestaat uit 9 

Emergency Support 
Functions (ESF) die 
samengesteld uit diverse 
organisaties die samen 
werken om de gevolgen 
van een crisis of ramp te 
mitigeren. 

De ESF’s is te onderscheiden in:

ESF 1: Water & Energie (Aqualectra)
ESF 2: Telecommunicatie (BT &P)
ESF 3: Openbare Werken (UOOW)
ESF 4: Redding & Veiligheid (Brandweer)
ESF 5: Openbare Orde (Politie)
ESF 6: Geneeskundige zorg (Ambulance)
ESF 7: Sociale Opvang (Min. SOAW/Shelters)
ESF 8: Communicatie (DCV)
ESF 9: Bestuurlijke Zaken (Min. AZ)

Rampenbestrijdingsorganisatie

De organisaties die 
geaffilieerd zijn aan de 
RBo zijn:

Douane 
Rode Kruis
Kustwacht  
Immigratiedienst
GIS4C	(Geografische	informatie)		
Vrijwilligers EOC
Toeristische sector 
Koninklijke marine
Vrijwillige	organisaties:	Skuchami,	
Slachtofferhulp		
Citro
OM  

Meteo
ABC busbedrijf  
SEHOS
Media  
CPA/CPO
HATO 
Ouderenhulp
Koepelorganisaties  
Shelterlocaties
Schoolbesturen  
Buurtcentrums


