
Handleiding Noodevacuatie 
Copperlode Falls Dam

  MIJN INFORMATIE
  Naam:                                                           Kaart nr.:             Pagina nr.:

  Adres woning/pand:

WEET WAAR U HEEN MOET GAAN

LET OP: deze Handleiding Noodevacuatie heeft ALLEEN betrekking op aankondigingen gemaakt 
via het Systeem voor vroegtijdige waarschuwing, voor het geval dat de damwand het begeeft.



EEN SYSTEEM VOOR VROEGTIJDIGE 
WAARSCHUWING.
Het Systeem voor vroegtijdige waarschuwing maakt gebruik van de nieuwste 
technologie en wordt geleverd via negen Openlucht waarschuwingsstations 
(sirenes) - links afgebeeld. Dit zijn luidsprekers die op torens zijn gemonteerd en die 
gepositioneerd zijn in de hele Redlynch Valley, van Crystal Cascades tot Brinsmead.

Deze stations kunnen geautomatiseerde waarschuwingssignalen verzenden, en 
openbare aankondigingen en vooraf opgenomen spraakberichten versturen.

Bewoners en bezoekers zullen verder via tekstberichten, telefoongesprekken,  
radio-uitzendingen en sociale mediaberichten actuele waarschuwingen en informatie 
ontvangen (let op: voor sommige van deze meldingen moet men zich aangemeld 
hebben - zie voor meer informatie het gedeelte Aanvullende waarschuwingen).

ONDERNEEM ONMIDDELLIJK ACTIE
Als u het bericht hoort dat u moet evacueren, dan moet u onmiddellijk vertrekken 
en, als het veilig is om dat te doen, moet u zich te voet begeven naar uw eerder 
geïdentificeerde veilige plek- GA NIET MET DE AUTO.

In het uiterst onwaarschijnlijke geval dat de dam het begeeft zal de sirene te horen  
zijn, gevolgd door het volgende opgenomen bericht:

  EMERGENCY - EMERGENCY - EVACUATE NOW - MOVE TO HIGHER 
GROUND (NOODSITUATIE - NOODSITUATIE - EVACUEER NU - GA NAAR 
EEN HOGER GELEGEN GEBIED)

Dit is niet het standaard waarschuwingssignaal voor noodsituaties, maar een  
uniek geluid en bericht dat specifiek is voor het falen van de dam. Wanneer deze 
waarschuwing te horen is moeten alle bewoners en bezoekers in de regio  
onmiddellijk hun evacuatieplan voor noodsituaties uitvoeren - daarbij gebruik  
makend van deze handleiding.

DE SIRENE IS TE HOREN

Als de eigenaar van Copperlode Falls Dam, en als gevolg van de wettelijke vereisten, heeft 
de Cairns Regional Council (CRC) een noodplan (EAP - Emergency Action Plan) opgesteld 
- beschikbaar op de website van de gemeente - voor het geval dat de dam het begeeft en 
het een bedreiging vormt voor eigendommen en mensenlevens. De EAP beschrijft wat 
er zal gebeuren wanneer men personen, die stroomafwaarts van de dam wonen, moet 
informeren. De EAP omvat tevens het Systeem voor vroegtijdige waarschuwing. 

Copperlode Falls Dam 
Emergency Action Plan



Waarom u een evacuatieplan 
voor noodsituaties nodig heeft

HOEVEEL WAARSCHUWING ZAL IK HEBBEN? 
De sirenes zullen alleen de bewoners en bezoekers in de regio waarschuwen wanneer men 
moet evacueren omdat de dam het begeven heeft, of op het punt staat om het te begeven. 
Wanneer u de sirene hoort, is het het beste dat u onmiddellijk actie onderneemt en  
te voet naar uw eerder geïdentificeerde veilige plek gaat dat zich op een hoger gelegen  
locatie bevindt, en uit de buurt van de rode zone. 
 

WELKE GEBIEDEN ZULLEN WAARSCHIJNLIJK 
GETROFFEN WORDEN? 
Hoewel de kans op een dambreuk extreem laag is, kan het ernstige gevolgen hebben voor een 
groot gebied dat zich uitbreid van Crystal Cascades via Redlynch Valley tot aan Freshwater en 
Brinsmead (zie kaart pagina 3 - Kaarten getroffen gebied). Het is buitengewoon belangrijk dat  
u, wanneer u en uw gezin in de geïdentificeerde rode zone wonen, kennis heeft van het  
potentiële risico en dat u weet wat u moet doen als een bevel tot evacuatie wordt afgegeven. 
Het is uitermate belangrijk dat u weet waar u heen moet gaan.

Mensen met een handicap die in de rode zone wonen, moeten contact opnemen met de 
gemeente om te bespreken welke acties zij moeten nemen die specifiek op hun behoeften  
zijn afgesteld. 

DE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN EEN  
DAMBREUK?
De kans dat de dam het zal begeven is extreem laag. De gemeente heeft maatregelen 
getroffen om ervoor te zorgen dat de integriteit van de dam gewaarborgd is, o.a. 
door gedetailleerde toezichthoudende en inspectieprocedures en voortdurende 
onderhoudsprogramma’s. Deze evacuatiegids heeft alleen betrekking op onvoorziene 
situaties die niet gerelateerd zijn aan weersomstandigheden en die een bedreiging 
vormen voor de integriteit van de dam, bijv. natuurramp of terroristische aanslagen. 

         AANVULLENDE WAARSCHUWINGEN

In het geval van een noodsituatie is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen persoonlijke veiligheid.

Inwoners en ondernemers van de Redlynch Valley en de omliggende gebieden moeten deze 
handleiding gebruiken om hun eigen evacuatieplan voor noodsituaties voor te bereiden, delen  
en oefenen.

De Cairns Regional Council maakt ook gebruik van ‘Cairns Alerts’ [Cairns waarschuwingen] als 
communicatieplatform om meldingen en waarschuwingen uit te geven via SMS, e-mail en voicemail. Voor 
noodmeldingen worden de gegevens van burgers gebruikt uit de databank voor gemeentebelastingen.

Burgers kunnen er ook voor kiezen om niet deel te nemen aan dit ‘Cairns Alert’-systeem dat tekstberichten 
(SMS) en e-mails gebruikt om informatie over plaatselijke rampen, zwaar weer en noodsituaties te 
verzenden. De waarschuwingen zijn officiële communicaties van de plaatselijke rampenbeheergroep 
(Disaster Management Group), die verantwoordelijk is voor de reactie van de gemeenschap op  
eventuele rampen. 

CRC Rampenbeheer beschikt ook over een Cairns Dashboard voor Rampenbeheer,  
(disaster.cairns.qld.gov.au), dat via de webpagina-informatie gateway van de gemeente, nieuws en 
informatie over de ramp zal verstrekken.

De waarschuwing om te 
evacueren wordt alleen 
gedaan als de Copperlode 
Falls Dam op het punt 
staat om te breken of als 
verwacht wordt dat het 
in de nabije toekomst zou 
kunnen breken.

BELANGRIJKE  
OPMERKING

%
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Stel nu uw  
evacuatieroute vast

1
VIND UW WONING/PAND  
OP DE KAARTEN 1-10

   Ga naar deze kaart en markeer duidelijk waar uw woning/pand zich bevindt.

2
ALS UW WONING/PAND ZICH  
IN DE RODE ZONE BEVINDT

3
ALS UW WONING/PAND ZICH NIET IN DE RODE 
ZONE BEVINDT, MAAR WEL IN DE BUURT ERVAN

Door nu deze stappen op te volgen zult u tijd besparen op het moment dat het 
waarschuwingssysteem klinkt.

STAP

STAP

STAP

Op de kaart staan de verzamelplaatsen aangegeven. Deze dienen niet als vervanging voor 
uw geïdentificeerde veilige plek, maar zijn locaties waar mensen buiten de rode zone kunnen 
samenkomen en waar de hulpverleningsdiensten hulp kunnen bieden nadat het onmiddellijke 
gevaar verstreken is. U moet alleen naar een verzamelplaats gaan wanneer dit door de 
hulpverleningsdiensten of het Systeem voor vroegtijdige waarschuwing wordt geadviseerd, en 
wanneer het veilig is om dit te doen. Als de dichtstbijzijnde verzamelplaats niet bereikbaar is,  
dan moet u blijven waar u bent. 

LUISTER VOOR NADER ADVIES OF BEL MET 000 VOOR AANVULLENDE HULP.

VERZAMELPLAATSEN

   Markeer een plek buiten de rode zone waar u naar toe zult evacueren - dit zal uw veilige 
plek zijn. Dit zal zich in een hoger gelegen gebied bevinden dan uw woning/pand en zal 
in de meeste gevallen slecht één of twee straten verwijderd zijn. Het moet gemakkelijk 
te voet bereikbaar zijn. 
 
Zorg ervoor dat de evacuatieroute naar uw veilige plek geen potentiële gevaren kent, 
zoals beken en stromen. Oefen het lopen van deze route. 
 
Identificeer en markeer op de kaart een alternatieve/tweede veilige plek en 
evacuatieroute, voor het geval dat de eerste ontoegankelijk is.

 Overweeg waar u naartoe zult gaan als u het gevoel zou hebben dat u naar hoger 
gelegen gebied zou moeten gaan, op een grotere afstand van de rode zone.  
Markeer dit op de kaart. 
 
Zorg ervoor dat de route naar deze plek vrij is van mogelijke gevaren, waaronder 
beken en stromen. Markeer op de kaart de route naar deze plek. Oefen het lopen  
van deze route.      
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KAART REDLYNCH VALLEY

Kaart 2

Kaart 3

Kaart 4

Kaart 5

Kaart 7

Kaart 9

Kaart 6

Kaart 8

Kaart 10

Kaart 1

Copperlode Falls Dam

Kaart 1    Crystal Cascades
Kaart 2   Gamburra Drive Park
Kaart 3 Currunda Creek
Kaart 4   Big4 Holiday Park
Kaart 5 Redlynch Central
Kaart 6   Freshwater Christian College
Kaart 7 Redlynch Park - Red Beret Hotel
Kaart 8   Redlynch Park - Freshwater Connection
Kaart 9    Barron River - Lower Freshwater Road
Kaart 10  Barron River - Freshwater Connection

KAARTEN GETROFFEN 
GEBIED

Gebieden buiten de rode zone kunnen 
nog steeds getroffen worden.

Als uw huis of bedrijf zich ergens in of in 
de buurt van de rode zone bevindt, moet u 
voorbereid zijn en weten wat u moet doen 
als het Evacuatieplan voor noodsituaties 
Copperlode Falls Dam geactiveerd wordt.
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KAART 1   CRYSTAL CASCADES

Observation Deck

Crystal Cascades Carpark

Openlucht waarschuwingsstation

Openlucht waarschuwingsstation
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Het bespreken en delen van dit plan met de leden van uw familie en huishouden is essentieel 
voor ieders veiligheid. Neem nu de tijd om de voorgestelde evacuatieroute te lopen, zodat 
iedereen precies weet wat ze moeten doen, wat in een noodsituatie tijd zal besparen.

Wees voorbereid en weet 
waar u moet zijn

BLIJF LUISTEREN 
Blijf luisteren voor verdere berichtgeving, uitgezonden via het Systeem voor vroegtijdige 
waarschuwing. Tijdens en na een evacuatie zal meer informatie uitgezonden worden via de lokale 
radio, tv, websites en sociale media. Advies en instructies zullen worden verstrekt door Emergency 
Services Queensland via het CRC Coördinatiecentrum voor rampsituaties. Vraag om hulp als daar 
behoefte aan is (zie contactnummers voor noodgevallen op de achterpagina).

IN HET GEVAL VAN EEN EVACUATIE 
Wanneer u de sirenes hoort moet u onmiddellijk actie ondernemen en te voet naar de eerder 
geïdentificeerde veilige plek gaan. Blijf in het hoger gelegen gebied, totdat u geadviseerd 
wordt dat het veilig is om te vertrekken. Het is misschien niet veilig om terug te keren naar uw 
woning/pand. Als u hulp nodig heeft, en het is veilig om dit te doen, dan kunt u op weg gaan 
naar een geïdentificeerde verzamelplaats (zie pagina 2). Blijf uit de buurt van overstroomde 
gebieden, zelfs als u het gebied goed kent.
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 Openlucht waarschuwingsstation       

 Referentiepunt       

 Rode zone
 Verzamelplaats

  Voorgestelde route naar 
verzamelplaats

LEGENDA



KAART 2   GAMBURRA DRIVE PARK

Gamburra Drive Park

Openlucht waarschuwingsstation

  SLUIT AAN OP KAART 3  
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Openlucht 
waarschuwingsstation
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KAART 3   CURRUNDA CREEK

Café

  SLUIT AAN OP KAART 2  

  SLUIT AAN OP KAART 4  

Openlucht waarschuwingsstation
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  Openlucht  
waarschuwingsstation       

 Referentiepunt       

 Rode zone
 Verzamelplaats

  Voorgestelde route naar 
verzamelplaats

LEGENDA



KAART 4   BIG4 HOLIDAY PARK

Robb Reserve

Redlynch Equestrian Park

Chirio Drive Park

BIG4 Holiday Park

  SLUIT AAN OP KAART 3  

  SLUIT AAN OP KAART 5 & 6  

Openlucht waarschuwingsstation
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KAART 5   REDLYNCH CENTRAL

Redlynch State College

St Andrew’s Catholic College

Redlynch Central Shopping Centre

Redlynch Central  
Sports Stadium

  SLUIT AAN OP KAART 7  

  SLUIT AAN OP KAART 4  

Openlucht 
waarschuwingsstation

16

8

  Openlucht  
waarschuwingsstation       

 Referentiepunt       

 Rode zone
 Verzamelplaats

  Voorgestelde route naar 
verzamelplaats

LEGENDA



KAART 6   FRESHWATER CHRISTIAN COLLEGE

Goomboora Park

Glenoma Park

Cool Waters Holiday Park

Freshwater Christian College

Bella Vista Shopping Centre

  SLUIT AAN OP KAART 8  

  SLUIT AAN OP KAART 4  

Openlucht waarschuwingsstation
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KAART 7   REDLYNCH PARK - RED BERET HOTEL

Red Beret Hotel

Redlynch Skate Park

  SLUIT AAN OP KAART 9  

  SLUIT AAN OP KAART 5  

Openlucht 
waarschuwingsstation 
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  Openlucht  
waarschuwingsstation       

 Referentiepunt       

 Rode zone
 Verzamelplaats

  Voorgestelde route naar 
verzamelplaats

LEGENDA



KAART 8   REDLYNCH PARK - FRESHWATER CONNECTIONKAART 7   REDLYNCH PARK - RED BERET HOTEL

Freshwater Connection

  SLUIT AAN OP KAART 10  

  SLUIT AAN OP KAART 6  
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Freshwater Christian College



KAART 9   BARRON RIVER - LOWER FRESHWATER ROAD

Peace Lutheran College

  SLUIT AAN OP KAART 7  12
21

  Openlucht  
waarschuwingsstation       

 Referentiepunt       

 Rode zone
 Verzamelplaats

  Voorgestelde route naar 
verzamelplaats

LEGENDA



KAART 10   BARRON RIVER - FRESHWATER CONNECTIONKAART 9   BARRON RIVER - LOWER FRESHWATER ROAD

  SLUIT AAN OP KAART 8  13

24



PO Box 359 QLD 4870
1300 69 22 47 

council@cairns.qld.gov.au 
www.cairns.qld.gov.au

VRIJWARINGSVERKLARING: hoewel elke zorg is genomen om de nauwkeurigheid van deze gegevens te garanderen, kan de Cairns Regional Council 
geen verklaringen of garanties geven over de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of gepastheid ervan voor een bepaald doel, en de CRC verwerpt elke 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (inclusief zonder beperkingen, aansprakelijkheid wegens nalatigheid) voor alle onkosten, verliezen, schade (inclusief 
indirecte of gevolgschade) en eventuele andere kosten als gevolg van onnauwkeurige of onvolledige gegevens, op enige manier of om welke reden dan ook.

CONTACTNUMMERS VOOR NOODGEVALLEN
Politie Brandweer Ambulance 
Alleen voor noodgevallen

000

State Emergency Service (SES) 13 25 00

Ergon Energy
Voor noodsituaties en dringende gevaarlijke  
situaties met betrekking tot de stroomvoorziening

13 22 96

Weg- en verkeersomstandigheden (TMR) 13 19 40

Gezondheids- en ziekenhuisinformatie (QH) 13 HEALTH  
(13 43 25 84)

Noodsituaties watervoorziening (CRC) 1300 69 22 47

Niet-noodsituaties Politie: 13 14 44 
Ambulance: 13 12 33

CAIRNS DASHBOARD VOOR RAMPSITUATIES 
www.disaster.cairns.qld.gov.au

MEER INFORMATIE 
www.cairns.qld.gov.au/copperlodeEAP

CONTACTNUMMERS GEMEENTE

Klantenservice Centra 1300 69 22 47

Coördinatiecentrum voor rampsituaties 4044 3377


