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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2007 van de vrijwillige brandweer Beemster. Het is een jaar geweest van 
vernieuwing. Het jaar van de komst en het in gebruik nemen van de nieuwe 600 en de presentatie 
van het Beleidsplan Brandweer Beemster 2007-2011. Veel voorwerk daarvoor is verricht door het 
korps zelf onder leiding van Sandra Janssen, die haar functie als ondercommandant op een 
perfecte manier heeft neergezet. Sandra wil ik nogmaals bedanken voor haar inzet en de tijd die er 
aan besteed is.  
Voortvloeiend uit het Beleidsplan Brandweer Beemster is de komst van het nieuwe commando 
bestaande uit een commandant, een kazernecommandant en een preparatie medewerker. Binnen 
de regio mogen we er trots op zijn dat wij de beroepsondersteuning op deze manier hebben kunnen 
invullen. Vanaf begin 2008 zal het nieuwe commando in zijn volledigheid aan het werk gaan. 
 
In het jaar 2007 is voorrang gegeven aan het invullen van de beroepsondersteuning. Vanaf 1 juni is 
Gerda Vennik gedetacheerd vanuit de regionale organisatie en aangesteld als commandant a.i. voor 
minimaal 1 jaar met als opdracht, vanuit het bestuur, het Beleidsplan Brandweer Beemster uit te 
werken. Het plan is samen met het korps van Beemster samengesteld. Om het plan gestalte te 
kunnen geven is aanwezigheid van een volledige beroepsondersteuning van belang.  
Kees van Beusekom is vanaf 1 oktober aangesteld als kazernecommandant. Omdat hij is 
doorgegroeid vanuit zijn functie als preparatie medewerker heeft hij gedurende een half jaar beide 
functies op een adequate manier ingevuld. In december van dit jaar hebben we een keuze gemaakt 
voor een nieuwe preparatie medewerker, John Weenink. Beiden wens ik veel succes en ik hoop op 
een goede samenwerking waarbij we ondersteunend kunnen zijn aan de vrijwilligers zodat iedereen 
op een kwalitatief goede manier het vak van brandweerman/-vrouw uit kan voeren.  
 
In dit jaarverslag kunt u zien dat het korps van Beemster het afgelopen jaar niet heeft stilgezeten. 
Het aantal uitrukken is dit jaar gegroeid tot meer dan 100. Vele hulpverleningen, automatische 
brandmeldingen en niet te vergeten de twee grote branden in de eigen gemeente bij Sportcentrum 
De Kloek en een boerderijbrand op de Jisperweg. Bij de laatste heb ik als commandant mogen 
kijken en kan ik alleen maar mijn waardering uitspreken voor de manier waarop daar is opgetreden. 
Tevens kunt in dit verslag onder andere de volgende onderdelen terugvinden; opleidingen, 
oefeningen, wedstrijden, verenigingsactiviteiten, materiaal/materieel en alles wat dit korps uniek 
maakt. 
 
Ik wens u veel leesplezier en wil hierbij gebruik maken om de samenstellers van dit jaarverslag te 
bedanken voor hun tijd en inzet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Gerda Vennik 
Commandant Brandweer Beemster a.i. 
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Organisatie Brandweer Beemster 
 
Brandweer Beemster bestond per 31 december 2007 uit 35 enthousiaste vrijwillige/beroeps 
brandweermensen. Het korps Beemster bestaat uit twee posten, namelijk de Zuidoostbeemster en 
Middenbeemster. Ons korps heeft ‘de brandweerzorg’ over de gehele Beemster, inclusief een 
gedeelte van de A7. De Beemster bestaat uit 7200 ha met 4 woonkernen, Noordbeemster, 
Westbeemster, Zuidoostbeemster en Middenbeemster.  
 
De brandweer bestaat uit een commandant, kazernecommandant, 4 bevelvoerders, 22 
manschappen en 7 aspirant-manschappen.  
 
Per 1 juni 2007 hebben we een nieuwe commandant a.i., Gerda Vennik, die eindverantwoordelijk is 
voor Brandweer Beemster en de beleidsmatige taak op zich neemt. Per 1 oktober 2007 is er ook 
een nieuwe kazernecommandant, Kees van Beusekom aangesteld, die de dagelijkse leiding over 
het korps heeft, zowel op personele als in materiële zin. Sandra Janssen heeft haar functie als 
ondercommandant officieel per 1 oktober neergelegd en zal verder in het korps acteren als 
bevelvoerder. Hiernaast was de vacature preparatiemedewerker per 1 oktober vacant. Deze wordt 
per 1 februari 2008 ingevuld door John Weenink. 
 
De commandant Gerda Vennik, kazernecommandant Kees van Beusekom,  
4 bevelvoerders Sandra Janssen, Alwin Slooten, Martin Slot, Guus Wilcke, 2 aspirant 
bevelvoerder Henk Oude Elferink en Richard Kamps uit Middenbeemster en een 
vertegenwoordiger van de groep Zuidoostbeemster Nico Velzeboer, vormden samen de ‘staf’ van 
de brandweer. De staf is het afgelopen jaar 15 keer bij elkaar geweest om onderwerpen te 
bespreken, beleid uit te stippelen en advies uit te brengen naar zowel ons korps, de commandant en 
aan B&W van de gemeente Beemster. 
 
Dit jaar is er uitvoering gegeven aan Beleidsplan Brandweer Beemster. Het nieuwe commando van 
Brandweer Beemster (de commandant en kazernecommandant) is aangesteld. Hiernaast wordt het 
beleidsplan momenteel uitgewerkt door de commandant met een plan van aanpak voor de komende 
jaren.  
 
De hoofdtaak van de vrijwillige brandweer is het redden van mens en dier bij ongevallen en brand. 
In de loop der jaren is er nogal wat veranderd. Voorheen rukten wij veel meer uit naar ongevallen 
dan naar brand. Afgelopen jaren is er veel gedaan aan de polderwegen om de snelheid naar 
beneden te brengen (door snelheidsbeperkende maatregelen). Dit uitte zich voor brandweer 
Beemster in minder hulpverleningen bij ongevallen. We zitten ongeveer op 50% hulpverlening en 
50% brand.  
 
Door allerlei preventieve ontwikkelingen in brandweer Nederland worden er steeds meer 
‘brandveilige gebouwen’ gebouwd. Hierin zit bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie, die zeer snel 
doormeldt naar een regionale of particuliere alarmcentrale. Hierdoor worden branden sneller 
gesignaleerd en blijven kleiner. In bijlage 2, ziet u een toelichting over Automatische 
brandmeldingen gemeente Beemster 2007 
 
Bij de gemeente Beemster is een preventiemedewerker, Guus Wilcke, sinds 2001 in dienst. 
Hij is belast met diverse zaken die de (brand)veiligheid aangaan. Denk aan brandtechnisch advies 
voor gebouwen, de brandmeldinstallaties en gebruiksvergunningen. 
Hiernaast is er ook een preparatiemedewerker voor Brandweer Beemster in dienst (tot 1 oktober 
2007 Kees van Beusekom). Deze medewerkers hebben ervoor zorg gedragen dat alle materialen 
die nodig waren voor de uitrukdienst, getest, gekeurd en onderhouden werden, zodat onze 
vrijwilligers veilig en verantwoord hier mee konden werken bij een calamiteit. 
 
Het is belangrijk dat de afdeling repressie, preparatie en preventie goed samenwerken om een 
optimale veiligheid te kunnen geven aan onze burgers. Want hier doen we het namelijk allemaal 
voor. 
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Ook zijn er dit jaar weer flinke vooruitgangen gemaakt met het maken van bereikbaarheidskaarten 
en aanvalsplannen door onze preventie- en preparatiemedewerker. Deze liggen op de voertuigen 
en zijn een leidraad voor een adequate aanval bij een calamiteit van een pand. Denk aan een 
aanvalsplan voor de gaswinninglocaties aan de Jisperweg en Havermeer in Westbeemster. Een 
aanvalsplan is een boekwerk van gegevens en scenario’s. Om een voorbeeld te geven, zie 
hieronder een voorbeeld van de voorkant van een aanvalsplan.  
 
 
 
 
  
 BRANDWEER BEEMSTER 
  
  
 Klaas Hogetoornlaan 5 
 1462 JM Middenbeemster 
 telefoon 0299 – 683616 
 

 
AANVALSPLAN   BEEM1A 
 
Gasbehandelingsinstallatie NAM. 
 

 
 
Adres   : Havenmeerweg 
Postcode  : ---- 
Plaats  : Noordbeemster 
Telefoon : Centrale Meldkamer Assen 
                     0592-364 000 
 

Voorkant aanvalsplan 
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Personeel 
 
Hieronder ziet u een overzicht van de samenstelling van het Vrijwillige korps van Brandweer 
Beemster per 31 december 2007. 
 
Het brandweerkorps Beemster: 

1. Gerda Vennik   commandant  
2. Kees van Beusekom  kazernecommandant 
3. Sandra Janssen  adjunct hoofdbrandmeester 
4. Guus Wilcke   brandmeester 
5. Martin Slot   onderbrandmeester   
6. Dirk Akkerman  onderbrandmeester 
7. Alwin Slooten   onderbrandmeester 
8. Piet Honingh   onderbrandmeester 
9. Richard Hoekzema  onderbrandmeester 
10. Rudmer de Jong  hoofdbrandwacht 
11. Koos Koning   hoofdbrandwacht 
12. Cees van Baar  hoofdbrandwacht 
13. Renato Cogodi  hoofdbrandwacht 
14. Johannes Zehl  hoofdbrandwacht 
15. Branko Verhoef  hoofdbrandwacht 
16. Richard Kamps  hoofdbrandwacht 
17. Dave van der Veen  hoofdbrandwacht 
18. John Weenink   hoofdbrandwacht 
19. Henk Oude Elferink  brandwacht 1e klas 
20. Bert Schipper   brandwacht 1e klas 
21. Nico Velzeboer  brandwacht 1e klas   
22. Han Hartman    brandwacht 1e klas    
23. Theo Veerman   brandwacht 1e klas 
24. Anno Kalteren   brandwacht 1e klas 
25. Jaap Baas   brandwacht 1e klas 
26. Rudi Boon   brandwacht 
27. Mark Meijer   brandwacht 
28. Patrick Haarmans  brandwacht 
29. Mark Lakeman  aspirant brandwacht 
30. Tom Hage   aspirant brandwacht 
31. Floris Koning   aspirant brandwacht  
32. Julian ter Heide  aspirant brandwacht 
33. Wim Konijn    aspirant brandwacht 
34. Jop Doets   aspirant brandwacht 
35. Dave Bol   aspirant brandwacht  

 
In 2007 hebben Ruud Koopman en Heidi Kaandorp ons korps verlaten. Wij willen deze mensen 
bedanken voor hun inzet.  
 
Nieuw in 2007 zijn Floris koning, Dave Bol, Wim Konijn, Julian ter Heide, Piet Honingh en 
Richard Hoekzema.  Allemaal van harte welkom. 
 
Piet Honingh (korps Marken)en Richard Hoekzema (korps Koog aan de Zaan), zijn vrijwilliger bij 
een ander korps maar werken overdag in de gemeente Beemster. Zij zullen in de dagsituatie op 
stappen. Beide zijn opgeleid tot en met niveau onderbrandmeester, maar stappen voorlopig nog op 
als manschap.  
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Volgens de beheersverordening van de brandweer Beemster dient de personele bezetting te 
bestaan uit 35 personeelsleden. We zijn dus volgens de beheersverordening qua mensen op 
sterkte. Echter gaan wij door met werving voor nieuwe vrijwilligers, om een back-up te creëren voor 
het bestaande personeel. Zeker in de Zuidoostbeemster, willen wij graag nog een paar mensen 
erbij. 
 
 
Opleidingen 
 
Aan een brandweerman of -vrouw die zich als vrijwilliger aanmeldt bij een brandweerkorps worden 
eisen gesteld, zoals een goede lichamelijke conditie en geestelijke gezondheid. Daarnaast is het 
volgen van de opleidingen tot en met brandwacht 1e klas, een verplichting.  
 
Hierna kunnen brandweermensen zich verder ontwikkelen, door middel van cursussen, wat de 
brandweer alleen maar ten goede komt. Hiernaast worden er door het ministerie BZK en de 
arbowetgeving nogal wat eisen gesteld ten behoeve van kennis en kunde van de 
brandweermensen. Denk aan de bijscholing van brandweerchauffeurs en bevelvoerders. 
Ook het testen van brandweermateriaal, bijvoorbeeld ademluchtmaskers, mag alleen worden 
gedaan door brandweermensen die hiervoor cursus hebben gevolg en gecertificeerd zijn. 
 
Ook worden er aan het oefenen steeds meer eisen gesteld, we zijn daarom samen met de regionale 
brandweer Zaanstreek-Waterland begonnen met het opleiden van oefenleiders. 
 
U ziet dat er qua scholing steeds meer eisen worden gesteld aan de brandweermensen.  
De opleidingen vinden hoofdzakelijk plaats in de avonduren en op zaterdagen.  
Door de regionale brandweer Zaanstreek-Waterland werden het afgelopen jaar weer diverse 
opleidingen verzorgd binnen onze regio. Hieronder zult u een opsomming lezen van alle opleidingen 
die zijn gedaan door een aantal van onze brandweermensen in 2007. 
 
Niveau Brandwacht: 
Dave Bol is in oktober gestart met de “Manschappenopleiding”. Dit is een complete opleiding waarin 
repressie, levensreddende handelingen en adembescherming in verwerkt zijn. Hij doet hiervoor in 
juni 2008 eindexamen.  
 
Floris de Koning start op 7 januari 2008 met de dagopleiding “Manschap” in Boxmeer en zal eind 
januari 2008 eindexamen doen. 
  
Mark Lakeman en Tom Hage hebben de “Manschappenopleiding” in juni 2007 afgerond met een 
positief resultaat en zullen hiervoor het diploma Brandwacht ontvangen.  
 
Niveau Brandwacht 1e klas: 
Mark Lakeman en Tom Hage zijn gestart met de module “Hulpverlening” op niveau Brandwacht 1e 
klas. Ze hebben beide de module “Repressie” gehaald op het niveau Brandwacht 1e klas. 
 
Rudi Boon en Mark Meijer hebben alle benodigde modulen, zijnde “Repressie” en “Hulpverlening” 
op het niveau Brandwacht 1e klas behaald en zullen hierdoor het diploma Brandwacht 1e klas 
ontvangen. 
 
Hoofdbrandwacht: 
Rudi Boon heeft de certificaten van de modulen “Organisatie en leidinggeven” en “Repressie” voor 
het niveau Hoofdbrandwacht behaald en gaat nu starten met de module “Hulpverlening”. 
 
Henk Oude Elferink heeft het certificaat “Hulpverlening” van de modulen voor het niveau 
Hoofdbrandwacht behaald, samen met de modulen “Organisatie” en “Repressie” zal hij hierdoor het 
diploma Hoofdbrandwacht ontvangen. 
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Onderbrandmeester: 
Henk Oude Elferink en Richard Kamps hebben de modulen “Verbranding en Blussing” voor de 
avondopleiding Onderbrandmeester behaald en zijn gestart met de module “Organisatie”. 
 
Branko Verhoef heeft de modulen “Verbranding en Blussing” en “Organisatie op het niveau 
Onderbrandmeester in de avondopleiding behaald. Branko is gestopt met de cursus 
onderbrandmeester. 
 
Kees van Beusekom heeft alleen modulen voor het niveau Onderbrandmeester behaald en zal 
hierdoor het diploma onderbrandmeester ontvangen. 
 
Brandweerchauffeur : 
Anno Kalteren is begonnen met zijn opleiding brandweerchauffeur en heeft hiervoor de modulen 
Brandweerchauffeur behaald. 
 
Theo Veerman  en Guus Wilcke hebben dit jaar alleen modulen voor “brandweerchauffeur” 
behaald zij zullen hierdoor het diploma “Brandweerchauffeur” ontvangen 
 
Pompbediende 
Guus Wilcke, Han Hartman, Anno Kalteren, Theo Veerman en Nico Velzeboer zijn geslaagd 
voor de module “Pompbediende” en zullen hiervoor het certificaat “Pompbediende” ontvangen. 
 
Ademlucht 
Kees van Beusekom heeft met goed gevolg de herhalingscursus tot het verrichten van onderhoud 
aan ademluchtapparatuur op het niveau 2 en 3 behaald. 
 
Oefenleider 
Alwin Slooten, Guus Wilcke, Ruud Koopman en Kees van Beusekom hebben de opleiding 
oefenleider behaald en zullen hiervoor het certificaat “Oefenleider” ontvangen. 
 
Opleiding Plotter 
Rudi Boon heeft voor de regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland de cursus “Plotter”met goed 
gevolg afgrond, en zal hiervoor het deelname bewijs van de opleiding “Plotter” ontvangen. 
 
U ziet dat er weer veel tijd en energie gestoken is in de opleidingen. Bij de huidige leerstof is het niet 
meer alleen het bijwonen van de lessen, maar moeten zeker thuis ook de nodige studiewerkzaam-
heden voor de cursus worden verricht. Een compliment is hier dan ook zeker op zijn plaats voor 
iedereen die een opleiding heeft gevolgd. 
 
Ook worden er steeds meer eisen gesteld aan de manier van oefenen. In 2007 is een begin 
gemaakt met diversen oefenleiders binnen het korps Beemster op te leiden, in 2008 zal hier een 
vervolg aan worden gegeven. 
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Bevorderingen 
 
Op grond van het behalen van een diploma en het goed functioneren binnen het korps, alsmede het 
beschikbaar hebben van een bepaalde functie, is een bevordering gerechtvaardigd.  
De staf van brandweer Beemster heeft de onderstaande personen aan het college voorgedragen 
voor bevordering per 1 januari 2007.  
 
Tom Hage en Mark Lakeman te bevorderen tot Brandwacht. 
 
Rudi Boon en Mark Meijer te bevorderen tot Brandwacht 1e klas. 
 
Henk Oude Elferink te bevorderen tot Hoofdbrandwacht. 
 
Kees van Beusekom te bevorderen tot Onderbrandmeester. 
 
 
Koninklijke onderscheiding 
 
Op 27 April heeft Chris Janson een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn bijdrage aan 
Brandweer Beemster.  Dit gebeurde in het gemeentehuis van de gemeente Beemster.  
 
Chris nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor je inzet bij Brandweer Beemster!!  
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Rechtspositie en verzekeringen  
 
Verzekeringen algemeen 
Om mogelijke risico´s voor de brandweerorganisatie af te dekken (aansprakelijkheid) en om de 
brandweermedewerkers financieel zeker te stellen bij een ongeval bij een brandweeractiviteit, zijn er 
een tal van verzekeringen afgesloten.     
 
Zo is er een inboedelverzekering voor de gebouwen en zijn de voertuigen WA casco verzekerd incl. 
een inzittendenverzekering.  
Bij evenementen kan het zijn dat er een evenementenverzekering afgesloten moet worden bijv. een 
open dag. Dit wordt per evenement bekeken. 
 
Hiernaast zijn er diverse verzekeringen voor de brandweermedewerker.  
Onderscheiden worden: -  Aansprakelijkheidsverzekering 

-  De rechtsbijstandverzekering 
-  Ongevallenverzekering voor de Brandweermedewerkers 
-  Eigendommenverzekering 

    -  Waar nodig: reisverzekering 
 
Om met name de ongevallenverzekering te uniformeren, aan te vullen en te actualiseren is door het 
Bestuur van de RBZW/Veiligheidsregio i.o., een Regionale werkgroep ‘Ongevallenverzekering 
Brandweer’ in het leven geroepen onder leiding van burgemeester van Beemster, H. Brinkman. 
 
 
Zelfstandige ondernemers en werknemers met hoog inkomen 
Voor zelfstandig ondernemers en werknemers met een hoog inkomen is de daguitkering bij tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid vaak onvoldoende. In de regel hebben deze mensen zelf nog een aparte 
(aanvullende) ongevallenverzekering en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Beide 
verzekeringen en de brandweerongevallenverzekering keren dan uit, voor wat betreft de eigen polis 
echter alleen dan als daarin de brandweeractiviteiten als vrijwilliger zijn gemeld en meeverzekerd. U 
word met klem geadviseerd dit in de eigen polis na te gaan en eventueel maatregelen te treffen om 
teleurstelling over het ontbreken van polisdekking in de toekomst te vermijden. 
Mercer biedt deze specifieke groep mensen een aanvullende verzekering op maat aan, waarin de 
brandweeractiviteiten zijn meegenomen en waarbij enig voordeel kan worden behaald uit de 
kwantumkorting voor de gehele regio. 
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Huisvesting 
 
De brandweer Beemster beschikt over twee uitrukposten, in Middenbeemster en in Zuidoost-
beemster.  
 
In Middenbeemster is de brandweerkazerne aan de Klaas Hogetoornlaan 5 gehuisvest. Het gebouw 
is in goede conditie en goed bereikbaar. Door Kees van Beusekom wordt het gebouw in optimale 
conditie gehouden en worden diverse kleine werkzaamheden in eigen beheer en in overleg met de 
Technische Dienst uitgevoerd. De kazerne in Middenbeemster heeft een kantine c.q. leslokaal, waar 
na de oefenavonden iedereen samenkomt en de oefeningen werden nabesproken. Deze ruimte kan 
tevens gebruikt worden voor het geven van cursussen, bijeenkomsten en vergaderingen. De 
kantine, de kantoorruimte en de toiletten in de kazerne Middenbeemster worden wekelijks 
schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. 
 
De post in Zuidoostbeemster is nog steeds tijdelijk gehuisvest aan de Purmerenderweg 113. Deze 
ruimte voldoet niet aan de normen, maar vanwege tijdelijke aard zullen hier geen aanpassingen 
worden verricht.  

 
    
Kazerne Middenbeemster              Kazerne Zuidoostbeemster 
 
 
Voertuigen 
 
De brandweer Beemster beschikt over 3 tankautospuiten. De tankautospuit met de roepnaam 640 
staat in de post Zuidoostbeemster. De 630 en 600 staan gestationeerd in de kazerne 
Middenbeemster. Daarnaast staat er in Middenbeemster een gereedschap/manschappenvoertuig 
(670).   
 

 
               640           630            600     670 
 
Jaarlijks vindt het motortechnisch onderhoud aan de brandweervoertuigen plaats in en bij de 
Mercedes-dealer. De 670 is in onderhoud bij de Iveco-dealer. Daarnaast zijn de voertuigen allen 
uitgerust met gereedschappen die nodig zijn voor het brandweerwerk. De arbowetgeving schrijft 
voor dat alle gereedschappen en materialen die voor het brandweerwerk gebruikt worden, jaarlijks 
gekeurd moeten zijn. Ook in 2007 heeft deze verplichte keuring plaatsgevonden door een daarvoor 
gecertificeerd bedrijf. Door Kees van Beusekom worden de voertuigen ook wekelijks gewassen. 
In verband met milieutechnische eisen moest hiervoor uitgeweken worden naar de wasplaats van 
gemeentewerken. Dank is dan ook verschuldigd aan de chef gemeentewerken die ons dit 
toevertrouwt. 
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De tankautospuit ‘600’ is in 2007 vervangen voor een nieuwe Mercedes-Benz Atego 1326 F met 
een opbouw van de firma Mucar BV uit Almelo. Onder leiding van de werkgroepleden Johannes 
Zehl, Cees van Baar, Alwin Slooten, John Weenink en Kees van Beusekom werd de nieuwe 
‘600’ op 15 juni met toeters en bellen de brandweer garage aan de Klaas Hogetoornlaan binnen 
gereden. Hierna volgde het officiële gedeelte waar de sleutels van het nieuwe voertuig door de heer 
Frans Greive (projectleider Mercedes-benz Nederland) aan de burgemeester en Sandra Janssen 
(plv Commandant Beemster) werden overhandigd. 
 
 

             
 
De leden van de  werkgroep nieuwe TS 600           Overhandiging van het voertuig aan 
Johannes Zehl, Cees van Baar,    Burgemeester Brinkman 
Alwin Slooten, John Weenink en  
Kees van Beusekom                                                                           
 
 
Ons nieuwe brandweervoertuig is een Mercedes-Benz Atego 1326 F 4x2 brandweerchassis met 
een Mucar opbouw, welke voldoet aan alle arbo-eisen, milieueisen en aan de wensen van het 
korps. Het voertuig is compleet ingericht en inzet gereed afgeleverd, in januari 2008 zal het voertuig 
als eerste uitruk voertuig worden ingezet en de TS 630 vervangen. 
 
 
 

         
    
 Pompruimte      Chemiepakken en                  Weber redgereedschap 
                Valbeveiliging   Spreider, ram en knipschaar  
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Kleding en persoonlijke uitrusting 
 
Om een brandweerman of – vrouw veilig te kunnen laten werken, hebben ze allereerst zeer goede 
beschermende kleding nodig. De brandweermensen van Beemster dragen bij oefeningen en 
uitrukken goedgekeurde pakken, laarzen, helmen en handschoenen. Dit is onze standaarduitrusting 
en is op de persoon af opgemeten. 
 

 
 

 
Dit jaar hebben voor het werken aan de waterkant bij bijvoorbeeld waterongevallen redvesten van 
SECUMAR aangeschaft. Elk redvest van SECUMAR dient tenminste elke 1 of 2 jaar getest te 
worden door de fabrikant. Na een succesvolle keuring wordt het vest voorzien van een SECUMAR 
SERVICE sticker. De keuring bestaat uit een16- urige dichtheidstest, het vernieuwen van 
afdichtringen en smelttablet, functietest van het mond opblaasventiel, controle van alle naden en 
beslag.  

Op de voertuigen zelf hebben we ook nog specialistische uitrusting liggen. Dit zijn waadbroeken 
voor waterongevallen, chemiepakken voor ongevallen met gevaarlijke stoffen, elektrahandschoenen 
voor ongevallen met hybridenvoertuigen en zaagbroeken om te werken met de motorkettingzaag. 
 
 
Persoonlijke bescherming 
 
De brandweer werkt met persoonlijke beschermende middelen om veilig te kunnen werken bij brand 
of hulpverlening. De persoonlijke bescherming die we meest gebruiken bij brand is 
ademluchtapparatuur of te wel perslucht genoemd. Dit bestaat uit een gelaatstuk, een rugschild met 
daarop een fles van 4,7liter luchtinhoud, wat met een druk van 300 bar in de fles zit en een 
ademhalingsautomaat die het gelaatstuk en de fles verbindt voor de lucht 
 
Na een oefening of een uitruk worden de gelaatstukken uit elkaar gehaald, schoongemaakt, weer in 
elkaar gezet en getest. Wanneer ze zijn goedgekeurd kunnen ze weer op het voertuig. Onze 
preparatiemedewerker, Kees van Beusekom, heeft hiervoor bij de fabrikant Dräger, de cursussen 
onderhoudsniveau 2 en 3 gevolgd en het certificaat hier voor gehaald. Hij kan nu ook zelf alle 
gelaatstukken testen, diverse onderhoudswerkzaamheden aan de gelaatstukken en aan de 
ademhalingsautomaten doen. Ook heeft één van onze vrijwilligers Cees van Baar de cursus 
verrichten van onderhoud aan ademluchtapparatuur op het niveau 2 behaald. Hierdoor is er altijd 
één van de korpsleden beschikbaar om te zorgen dat de ademluchtapperatuur adequaat getest kan 
worden. Hierdoor kan zeer effectief en snel gewerkt worden, zodat onze spullen altijd in orde zijn, 
wanneer we ze nodig hebben.  
 
Ook werden na elke oefenavond en uitruk de ademluchtflessen opnieuw gevuld met verse lucht. Dit 
werd gedaan op de brandweerkazerne in Purmerend. Dit jaar zijn er 380 flessen gevuld.  
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Hiernaast gaan alle complete sets ademluchtapparatuur, 1 keer per jaar naar Purmerend voor een 
uitgebreide jaarlijkse keuring.  
 
 

                                                  
               Testor 3100                                                       Pc-gecombineerd testapparaat 
 
 
In begin 2007 hebben we het testen en registeren van de ademluchtapparatuur geautomatiseerd. 
Hiervoor hebben we onze Testor 2100 om laten bouwen naar een Testor 3100. Uitgerust met 
dezelfde functionaliteit als de Testor 2100, is de Testor 3100 een PC-gecombineerd testapparaat 
welke ook hogedruktests kan uitvoeren. 
 
 
Testmogelijkheden      
 

• Volgelaatsmaskers 
• Ademautomaten 
• Reduceerventiel (middendruk functie) 
• Ademlucht toestellen 
• Chemie pakken 

 
 
Dit jaar hebben we ook 3 nieuwe explosiemeters aangeschaft, het gaat hier om de Dräger X-am 
1100. 

 
 
De Dräger X-am 1100 is een onderhoudsvrij 4-gas meetinstrument 
voor de bewaking van brandbare gassen en dampen, als ook O2, 
CO en H2S in de omgevingslucht. Het instrument is ontworpen voor 
een bedrijfsduur van 120 dagen. Door de compacte afmetingen, het 
lichte gewicht en het gebruiksgemak, is de Dräger X-am 1100 
optimaal afgestemd op de behoeftes voor persoonlijke 
beschermingsdoeleinde. 
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Verbindingen 
 
Sinds 1 december 2005 draaien we volledig op communicatiesysteem C2000 met de mobilofoons in 
de voertuigen en de persoonlijke alarmontvangers (pagers). Het enige wat we nog ontbrak waren de 
nieuwe C2000 portofoons. Deze zijn eind november 2006 uitgereikt aan de korpsen. Middels een 
introductieles, verzorgd door Ruud Koopman en Kees van Beusekom, hebben wij hier een 
theorieavond over gehad, waarna we ze in de praktijk hebben getest. Op 15 december 2006 zijn we 
operationeel gegaan. Vanaf deze datum draaien we dus volledig op het communicatiesysteem 
C2000.  
 
In 2007 hebben we de portofoons van een draagtasje en spreeksleutel voorzien.   
 
Zie hieronder alle instrumenten die we hebben van het C2000 systeem.  

 
 

                            
                            . 
                       

           
 
 

 
 
 
 
 
 

Mobilofoon, zit vast in 
de voertuigen. 

Portofoon
Pagers ( persoonlijke 
alarmontvanger) Spreeksleutel 
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Onze brandweersite  
 

www.brandweerbeemster.nl 
 
Sinds 22 oktober 2003 heeft de vrijwillige brandweer een eigen website en op 25 oktober j.l. (één 
dag na de grote boerderijbrand Jisperweg 129) hadden we de drukst bezochte dag aller tijden, 
namelijk 266 bezoekers op één dag. Dit komt mede door het actueel houden van de gegevens. Als 
er een uitruk is geweest staat dit, incl. eventuele foto’s, al binnen één dag op de site vermeld. Als 
extra optie zal er ook het uitrukbericht op de site komen zodat de bewoners van Beemster direct de 
site kunnen gaan bezoeken als de sirenes door de straten klinken. Dan weten zij gelijk waarvoor wij 
worden opgeroepen. 
 

          
 

Dit jaar is er ook een aanzet gegeven om de website bereikbaar te maken voor intern gebruik. Te 
denken valt daarbij aan een agenda met alle data’s erin verwerkt en alle relevante gegevens met 
betrekking tot oefenen, lesbrieven en bereikbaarheidskaarten. Met dank aan Anno Kalteren en Guus 
Wilcke. 
 
Nieuw is de pagina met een gastenboek waarin iedere bezoeker zijn of haar mening over de site 
kan geven.  
 
In 2007 hebben we de grens van 20.000 bezoekers overschreden. Vorig jaar hadden we gemiddeld 
nog maar 400 bezoekers per maand, nu zitten we dikwijls over de 1000 bezoekers. Daarnaast 
hebben we vaste bezoekers uit Tsjechië en Frankrijk.  
Dit jaar zijn bezoekers uit de volgende landen erbij gekomen te weten; Nieuw Zeeland, Hongarije, 
Griekenland, Finland, Oostenrijk en de Nederlandse Antillen.  
 

Brandweer Beemster is wereldwijd bekend aan het worden! 
 
 
Oefenen 
 
In 2007 zijn er 32 oefenavonden geweest. In de maanden van september t/m maart oefenen we drie 
keer per maand en in de maanden april t/m augustus 2 keer per maand.  De oefenavonden zijn altijd 
op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur.  Bij Brandweer Beemster is er 8 jaar geleden een 
oefencommissie in het leven geroepen die de oefeningen invult en leidt. Deze oefencommissie 
bestaat uit Martin Slot, Nico Velzeboer, Bert Schipper, Alwin Slooten, Ruud Koopman, Guus 
Wilcke, Kees van Beusekom en Sandra Janssen. Één van deze mensen heeft samen met 2 of 3 
korpsleden (die niet in de oefencommissie zitten) de oefening uitgezet op een bepaalde datum. Er 
wordt elk jaar een oefenrooster gemaakt waarop staat wie, wat en eventueel waar hij/zij de oefening 
kunnen uitzetten. Zie bijlage 3. 
 
Dit jaar zijn er weer vele verschillende oefeningen gehouden, waarin alle basisvaardigheden die ons 
korps dient te beheersen aan de orde zijn geweest. Van alle oefeningen die gedraaid zijn, wordt op 
de persoon af, geregistreerd wat zij/ hij die avond heeft beoefend. Dit wordt bijgehouden in het  
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oefenregistratiesysteem van Brandweer Beemster door onze preparatiemedewerker. In 
samenwerking met de regio wordt er gekeken naar een gemeenschappelijk oefenregistratie 
systeem, dit systeem heet het veiligheidspaspoort. In dit paspoort worden niet alleen oefening maar 
ook de uitrukken, en scholing van de manschappen individueel bijgehouden. Het is in de toekomst 
mogelijk om via internet de eigen geoefendheid in de gaten te houden. 
 
 
Oefeningen met buurgemeenten: 
Zaterdag 12 mei heeft brandweer Beemster meegedaan met een grootschalige oefening in 
Purmerend.  
 

                                                       
 
Brandweer Beemster, Edam, Broek in Waterland, Landsmeer, Zaandam, Wormerveer en Hoorn 
werden ingezet. 
 
De oefeningen hadden als doel de onderlinge samenwerking te optimaliseren tussen de brandweer, 
politie en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR). 
Tevens werd een Mobiel Medisch Team (MMT) ingezet van het VU Amsterdam. 
Gelet op de omvang is hier gekozen voor een realistisch scenario, met een echte brand  
en rookontwikkeling. 
 
Het scenario van de oefening was dat er in de 2e flat op de Meteorenweg, een explosie had plaats 
gevonden. Hierbij ontstond een uitslaande brand. Tevens stortte er een balkon in en de betonnen 
plaat kwam op een auto met inzittende terecht. Ook was er één persoon onder het puin bedolven en 
meerdere mensen gewond geraakt door het rondvliegende puin van de explosie.  
 

                 
 
 
Oefeningen met bedrijven uit de Beemster en Purmerend: 
Wij mogen gelukkig steeds meer met en bij bedrijven in de omgeving oefenen. Dit jaar hebben we 
de kleine blusmiddelen bij VAK in Purmerend beoefend en hulpverleningsoefeningen bij 
autodemontagebedrijf Lust uit Purmerend gedaan. Hiernaast hebben we ook bij particulieren 
geoefend, denk bv. aan woningen die leeg staan. Het is belangrijk om wisselend en leerzaam 
steeds weer op een andere locatie te oefenen en oefeningen uit te zetten. Wij hopen ook dat we dit 
nog lang kunnen en mogen doen. 
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Pelotonsoefeningen: 
Bij grootschalige calamiteiten op regionaal niveau wordt een brandweerpeloton getraind om 
adequaat en effectief bij een calamiteit te kunnen optreden. In regionaal verband is er dit jaar weer 
geoefend. Als Beemster zitten we in peloton 100. Dit is een groep van 4 tankautospuiten, een 
haakarmvoertuig met hulpverleningscontainer, een haakarmvoertuig met dompelpomp, een 
pelotonscommandant en een CUGS (Commandant Uitgangstelling) die uitrukken bij een zeer grote 
calamiteit ergens in/ of buiten de regio. Dit jaar hebben we met de Regionale Brandweer 2 keer 
geoefend. 
 
Wij willen graag alle leden van de oefencommissie bedanken voor hun enthousiasme en inzet van 
het afgelopen jaar. Hiernaast willen wij een ieder bedanken die op wat voor manier dan ook heeft 
klaargestaan, geoefend en geholpen om het oefenjaar 2007 weer tot een succes te maken.  
 
 
Ontruimings- en BHV oefeningen  
Naast de oefeningen op maandagavond zijn er het afgelopen jaar ook andere oefeningen 
georganiseerd. Door onze medewerkers Guus Wilcke en Kees van Beusekom zijn overdag 
ontruimingsoefeningen gehouden in de scholen van Beemster, in het gemeentehuis en bij 
gemeentewerken. Deze oefeningen zijn een verplichting in het kader van de afgegeven 
gebruiksvergunning. Scholen bijvoorbeeld moeten 2 maal per jaar een onverwachte ontruiming 
houden. Genoemde organisaties zijn daarnaast verplicht een BHV (bedrijfshulpverlening) -
organisatie te hebben en geoefend te houden. 
 
 
Voorlichting groep 3 De Blauwe Morgenster. 
Op donderdag 4 oktober kwam groep 3 van de Blauwe Morgenster bij de brandweer langs voor een 
voorlichting over de brandweer. Het werd een gezellige middag met veel grote ogen van verbazing. 
Ook werd er gevraagd of de leerlingen de rookmelders herkende. Helaas moesten wij constateren 
dat niet elke leerlingen “rookmelders” thuis had hangen. Als toetje was er de rondrit in een echte 
brandweer wagen met toeters en bellen even aan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Groep 3 van de Blauwe Morgenster. 
 
 
 
 
 
 



jaarverslag brandweer Beemster 2007 pagina 19 
 

 
Wedstrijden 
 
Dit jaar is er weer enthousiast meegedaan aan allerlei brandweerwedstrijden, zowel ludiek als 
serieus. Voor de serieuze wedstrijden is ook hard geoefend naast de oefenavond om een zo hoog 
mogelijke prestatie te leveren bij de brandweerwedstrijden. Het heeft absoluut z’n vruchten 
afgeworpen. We lopen het jaar gewoon even door. 
 
17 maart 2007 : Muus Tromp Bokaal in Volendam, dit was een 112 wedstrijd.  

   Bij een 112 wedstrijd kun je van alles verwachten, brandbestrijding, hulpverlening,  
   ontruiming paardenstal etc.  
   Een 7e plaats van 11 deelnemende ploegen.  

 
    

14 sept. 2007  : Kermiswedstrijden in de Rijp. Een hindernisbaan sportief met brandweermaterialen 
   wedstrijd.  

     Een 7e plaats van de 12 deelnemende ploegen . 
 

 
 
 
 
 
 
Het leuke van de wedstrijden is dat er altijd 
veel leermomenten inzitten. Maar ook dat het 
altijd gezellig is voor en na de wedstrijd. Ga zo 
door! 
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Uitrukken 
 
Dit jaar hebben wij weer een grote diversiteit aan uitrukken gehad, waarbij we gelukkig ook mensen 
hebben kunnen redden. Helaas waren er dit jaar ook weer dodelijke slachtoffers te betreuren. 
In bijlage 1 treft u een complete opsomming van de uitrukken in 2007. Toch willen wij graag enkele 
uitrukken van het afgelopen jaar toelichten. 
 
Op 18 januari werd het plotseling noodweer, het KNMI gaf een weeralarm af. Het gevolg was dat 
brandweerbeemster die dag 34 keer moest uitrukken voor diversen hulpverleningen. 
Weeralarm 17/18 januari 2007: Zware storm en zeer zware windstoten 
19 januari 2007 -  

Opgesteld op donderdag 18 januari 2007 om 12.52 uur 

ZWARE STORM AAN DE KUST MET KANS OP ZEER ZWARE WINDSTOTEN IN HET 
BINNENLAND: SCHADE MOGELIJK 

 

Tot in de avond moet men rekening houden met zeer zware windstoten van 110-130 km/uur. De windstoten 
kunnen verraderlijk zijn. Er staat tevens langs de kust een zware storm, kracht 10, zuidwest in de loop van de 
middag draaiend naar west. 

 

 
Een van de vele bomen die we op die dag hebben weg 
moeten zagen. 
Deze boom lag op het wegdek van de Volgerweg in 
Zuidoostbeemster. We zijn die dag 34 keer uitgerukt, en 
hebben alle voertuigen ingezet.  

  
 

 
 
                                                                                
     
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    
In de nacht van 31 jan op 1 febr. is een ploeg van 
brandweer Beemster opgeroepen voor aflossing bij de 
zeer grote scheepsbrand in Velsen. De grootste 
visserstrawler van Nederland, de Willem van der Zwan, 
stond al sinds dinsdagmorgen in brand. Eerdere ploegen 
konden en mochten niet op het schip vanwege 
explosiegevaar. Toen brandweer Beemster arriveerde 
stond de stuurhut en onderliggende verdieping in de brand. 
Nadat deze deels waren uitgebrand moest onze ploeg, 
samen met personeel van Wijsmuller, op de boot om alle 
ramen en deuren te openen zodat de brand nog sneller 
zijn werk kon doen.  
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Op zaterdag 24 februari om 7 minuten over half 5 
werden we gealarmeerd voor een binnenbrand in 
Sportcentrum De Kloek te Middenbeemster. Daar 
aangekomen sloegen de vlammen al uit het dak. 
Middels de bereikbaarheidskaart en kennis van het 
gebouw konden we al snel aannemen dat het de 
sauna en technische ruimte betrof op de 1e 
verdieping. Daardoor konden we gericht de 
manschappen inzetten. Door een geweldige inzet 
van alle aanwezige brandweermensen is het enkel 
tot die gedeelten gebleven en staat De Kloek nog 
overeind. Weliswaar met veel rook en waterschade.  
 

 
 
 
 
 
Op dinsdag 27 februari om 3 minuten over 7  
werden we gealarmeerd voor een Trekker te 
water met vermoedelijk een fietser nog in 
het water. Gelukkig bleek het loos alarm te 
zijn wat betreft de fietser. De bestuurder en 
bijrijder zijn met onbekend letsel afgevoerd. 
De trekker is tegen een boom gereden en 
daarbij half in de sloot belandt. De 
aanhanger bleef op de weg liggen. De 
trekker is totaal vernield. Drie wielen waren 
eraf gereden maar gelukkig stond de boom 
nog overeind. Na een lange ochtend 
hebben bergers het hele spulletje, met 
behulp van de brandweer, veilig geborgen. 
Ook het waterschap was in grote aantallen 
aanwezig om het milieu te beschermen. 
 
 
 

 
Op de A7 ter hoogte van Middenbeemster heeft 
maandagmiddag 14 mei een eenzijdig ongeval 
plaatsgevonden waarbij één dodelijk slachtoffer is 
gevallen. Een tweede persoon zat bekneld in het 
voertuig en kon na anderhalf uur worden bevrijd. Dit 
slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis 
gebracht, maar ook voor diens leven werd 
gevreesd. De auto was door onbekende oorzaak 
van de weg geraakt en had twee bomen geramd. 
De A7 is in de richting van Amsterdam afgesloten 
geweest, wat lange files tot gevolg had. De 
traumahelikopter landde op de snelweg om eerste 

       hulp te verlenen. 
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Op 24 maandag oktober om 23.03 werd de 
Middenbeemster gealarmeerd voor een boerderij in 
brand aan de Wormerweg. Bij het naar de kazerne 
rijden zagen we de vlammen al uit het dak slaan en 
bleek het een boerderij te zijn aan de Jisperweg 
naast de N244. Tijdens aanrijden naar de brand 
hebben we ook de zuidoost, de 640, op laten 
roepen om ons te ondersteunen. Meteen was het al 
duidelijk dat er geen houden meer aan was en de 
boerderij kon als verloren worden beschouwd. Het 
staartstuk van de boerderij dachten we nog te 
kunnen behouden maar onder de rieten kap was 
het niet tegen te houden. Na 5 uur hard en goed 
werken is er afgeschaald. Eén ploeg bleef achter 

       voor het nabluswerk. 
 
 
 
 
Op maandag 10 december om13.26 werden 
we gealarmeerd voor een ongeval van een 
vrachtwagen op de Bamestraweg. Er lag 
daar een vrachtwagen met aanhanger op 
z'n kant in de berm. Het slachtoffer kon 
gelukkig middels een redplank door het 
open voorraam eruit gehaald worden. 
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Beemster Feestweek 
 
Bij de Beemster feestweek heeft de brandweer ook zijn steentje bijgedragen. Dit werd geregeld in 
samenwerking met de Beemster Gemeenschap.  
Op de dinsdagmiddag werd er door twee ploegen van de brandweer meegedaan aan het 
steenwerpen. Op woensdagavond deden er twee ploegen mee bij het Beachvolleybaltoernooi en op 
vrijdagavond van 19.00 tot 21.30 uur was het straalpijphangen voor het Heerenhuis. Een activiteit 
georganiseerd door de brandweer. Een leuk evenement waarop enthousiast werd meegedaan door 
de burgers. 
Op zaterdagavond stond de brandweer paraat bij het vuurwerk op het ijsbaanterrein en op zondag 
was de brandweer aanwezig bij de autocross voor de veiligheid van de crossers en de 
toeschouwers. 
 
Het is elk jaar weer een intensieve week, maar wel zeer dankbaar om onze medewerking aan te 
verlenen! 
 

 
                                      
                                                 Straalpijphangen op de Beemster kermis 
 
 
Personeelsvereniging 
 
Brandweer Beemster heeft naast zich een actieve personeelsvereniging staan die zeer leuke en 
gezellige dingen organiseert voor alle leden. Dit zijn alle actieve brandweermensen, oud 
brandweerleden en gezinsleden. Het bestuur van deze vereniging bestaat dan ook uit de actieve 
leden Ruud Koopman, Richard Kamps, Theo Veerman en Henk Oude Elferink, en de partners 
Annie Schipper, Monique Koning en oud korpslid Joop Verhoef. De dingen die ze dit jaar onder 
andere hebben georganiseerd is teveel om op te noemen. Wij noemen er u een paar: 
 
• Nieuwjaarsreceptie  
• Weekend naar Ardennen in België 
• Familiedag 
• Sinterklaasfeest 
• Klaverjassen, 8 avonden per jaar 
 
Op de oefenavonden van Brandweer Beemster verzorgen de partners en de oud leden het 
inwendige van de mens. Dit is uniek. Bij bijna alle korpsen wordt dit namelijk door de 
brandweermensen zelf gedaan. ‘Onze’ kantinebaas is Peter van Baarsen. Hij zorgt er samen met 
de kantinemedewerkers voor dat dit allemaal blijft draaien.  
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Zes keer kwam ook ’t Vage Vuur’ uit. Dit is het clubblad van de personeelsvereniging van 
Brandweer Beemster. Hierin werden verhalen, ingekomen stukken, mededelingen en nog vele 
andere dingen geplaatst. De redactie hiervan bestaat ook weer uit een ‘actief’ lid Rudmer de Jong 
en ‘oud’ lid Bram Jonker. 
 
Hiernaast zijn er een aantal activiteiten die we met elkaar doen. Denk aan het volleytoernooi van de 
Beemster Ondernemers, stratenvolleybal en defilés met de oude T-ford. 
 
Kortom naast het ‘serieuze werk’ veel ontspanning en gezelligheid. Dit is ook een zeer belangrijk 
fenomeen. Het is namelijk zeer belangrijk dat de achterban achter de brandweerman of –vrouw 
staat, want anders hou je het als brandweermens niet lang vol. Je wordt namelijk bij nacht en ontij 
‘gepiept’ en maakt ook minder leuke dingen mee. 
 
Wij vinden het zeker op zijn plaats om bij deze iedereen te bedanken voor hun inzet. Ook dit gebeurt 
namelijk allemaal op vrijwillige basis! 
 
  
Arbocommissie 
 
In de regio Zaanstreek-Waterland bestaat ook een arbocommissie. Dit is een commissie die actuele 
zaken op het gebied van arbo onderzoekt en adviseert. Dit wordt dan uitgedragen aan alle korpsen 
van de regio. Denk aan ongevallen en bijna ongevallen, schades, hulp bij problemen, materiaal, etc. 
 
Deze groep kwam één keer in de twee maanden bij elkaar. De groep bestaat uit acht 
vertegenwoordigers van de korpsen uit Zaanstreek- Waterland. Ons korps werd vertegenwoordigd 
door Cees van Baar. 
 
 
Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland 
 
De regio Zaanstreek-Waterland bestaat uit 9 korpsen; Zeevang, Purmerend, Edam-Volendam, 
Landsmeer, Waterland, Beemster, Zaanstad, Wormerland en Oostzaan. 
De Veiligheidsregio is een feit. Dit is bepaald door Binnenlandse Zaken (BZK). Hoe de invulling van 
deze veiligheidsregio gaat worden is nog niet bekend. Hier wordt nog volop over gediscussieerd 
door de commandanten van bovengenoemde korpsen en de Regionaal Commandant. Deze vormen 
samen de adviescommissie van de regio Zaanstreek-Waterland. 
 
Wat zijn onder andere de taken van de regio? 
Dit zijn: 
• brandweeropleidingen  
• officier van dienst, komt ter plaatse bij een calamiteit, waarbij een slachtoffer is of bij middelbrand 
• commandant van dienst, komt ter plaatse bij grote brand/ hulpverlening of groter 
• bestuurlijke oefeningen 
• de regionale alarmcentrale, welke in 2007 van Purmerend naar Zaanstad is verhuist 
  
 
Studena 
 
Dit jaar heeft de brandweercommandant van Studena, Vladimir Novak zijn functie als commandant 
neergelegd. Hij heeft zijn functie overgedragen aan Martin Cech. Namens het hele brandweerkorps 
hebben wij hem een mooie bos bloemen gestuurd. Wij wensen Vladimir Novak heel veel geluk en 
gezondheid toe in de toekomst. 
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Vooruitblik 
 
Er zijn momenteel vele ontwikkelingen gaande waar wij als brandweer ons op moeten richten in de 
toekomst. Denk bijvoorbeeld aan alle technische ontwikkelingen bij nieuwe voertuigen (airbags etc.). 
Dit kan voor de bestuurder een veiligheid zijn, maar voor de brandweer een bedreiging.  Ook de 
opkomsttijden zijn dit jaar in de Beemster vastgesteld door de raad naar max. 15 minuten in de 
buitengebieden. Dit is een tijdelijke oplossing. Er worden manieren gezocht om deze opkomsttijd in 
de toekomst te verkorten. Ook word hierin meegenomen de zelfredzaamheid van de burger en 
samenwerking met buurtgemeentes. Echter de brandweer zal er altijd voor gaan om zo snel 
mogelijk te plaatse te komen. 
  
Het beleidsplan Brandweer Beemster wordt dit jaar verder uitgewerkt, vastgesteld en 
geïmplementeerd. Eén van de punten is het ‘Oefenbeleidsplan’. Deze wordt komend jaar 
geschreven. Hierin zullen onze oefendoelen voor de toekomst worden vastgesteld. 
We zullen al wel gaan werken met de nieuwe oefenkaarten, volgens Leidraad oefenen. Deze zijn 
landelijk ontwikkeld door het NIVF (Nederlandse Instituut voor Fysieke Veiligheid). Om hier alvast op 
te anticiperen, hebben we de oefenavonden uitgebreid van 30 naar 34 maandagavonden en gaan 
hiernaast realistisch oefenen in het buitenland. We moeten ons wel realiseren, dat dit weer een 
extra belasting is voor onze vrijwilligers. Hier moeten we, als gemeente en brandweer, uiterst 
zorgvuldig mee omgaan.  
 
Ook de brandweer heeft te maken met het arbeidstijdenbesluit. Dit treft met name de 
beroepsmensen van de brandweer. Om dit en toekomstig verloop op te vangen, gaan wij  
verder met de werving van nieuwe vrijwilligers. Voordat de mensen namelijk opgeleid en volledig 
inzetbaar zijn, zijn we weer twee jaar verder. 
 
De Veiligheidsregio is per 1 januari een feit geworden en zal zich dan ook in de toekomst moeten 
gaan ontwikkelen. Hier wordt in de toekomst naar een verdere samenwerking tussen de negen 
gemeentelijke brandweerkorpsen gezocht, op allerlei gebied, om de burger uiteindelijk nog beter 
van dienst te zijn. 
 
 
Het jaar 2008 
 
We gaan een begin maken om de voertuigen te voorzien van een digitaal beschikbaarheidsysteem 
op de voertuigen. Dit is voornamelijk het Citygis en Crash-recovery systeem. Met dit systeem 
kunnen we alle informatie digitaal opvragen, die we nodig hebben om een inzet te bespoedigen.  
 
In 2008 gaan wij ook nieuwe bluspakken aanschaffen. De oude bluspakken zijn af door het vele 
gebruik. De nieuwe bluspakken zullen weer voldoen aan een optimale bescherming voor onze 
brandweermensen. 
 
Ook worden de tankautospuiten voorzien van een warmtebeeldcamera, om nog sneller en veiliger 
een brandhaard te kunnen opsporen. 
 
Ook het enthousiasme en de inzet van ons korps nemen we mee naar 2008. Het is namelijk zeer 
belangrijk om een groep te hebben waar je op kunt bouwen, zeker in de brandweerwereld.  
Optreden bij een calamiteit moet je met elkaar doen. Hiervoor moet je op elkaar kunnen bouwen en 
elkaar kunnen vertrouwen. Dit geldt niet alleen voor de actieve leden, maar ook voor de ‘oudleden’ 
en de partners. 
 
Dit zijn zomaar een aantal zaken die in 2008 aan de orde komen, die we weten. Verder zullen in 
2008 nog vele andere uitdagingen onze weg passeren, maar dit is juist ook het leuke van het vak. 
Samen zullen wij deze uitdagingen aangaan. 
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Afsluiting 
 
Bij deze willen wij het jaarverslag nu gaan afsluiten. Wij hopen dat wij u een beeld hebben kunnen 
geven over wat er afgelopen jaar allemaal is gepasseerd, in en rondom het brandweerkorps 
Beemster.  
 
Wij gaan het jaar 2008 vol goede moed in en zijn weer 24 uur per dag, 365 dagen lang beschikbaar 
voor de burgers van de Beemster.  
 
Wij willen iedereen bedanken die heeft meegewerkt om dit verslag tot een goed einde te brengen. 
 
Ook willen wij langs deze weg iedereen, maar dan ook echt iedereen bedanken voor de inzet van 
het afgelopen jaar. Wij weten als geen ander wat er tegenwoordig allemaal gevraagd wordt van de 
mensen en waarderen het dan ook enorm wat er allemaal gedaan wordt in en rondom het korps. 
 
Wij wensen iedereen heel veel geluk en gezondheid toe in het nieuwe 2008 
 
Brandweer Beemster, januari 2008 
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Bijlage 1: Overzicht uitrukken 2007 in de gemeente Beemster 

 
NR: Datum Tijd Prio Soort Omschrijving 

1 1-1-2007 02.07 2 Brand Containerbrand Zuiderhof Zuidoostbeemster 

2 4-1-2007 14.47 1 Brand 
Handmelder Nijdra special products Bamestraweg 31 
Middenbeemster 

3 4-1-2007 15.42 1 Hulpv Voertuig te water Middenweg 11,8 Noordbeemster 

4 5-1-2007 21.59 1 Brand 
Buitenbrand Kledingcontainer tegen gevel supermarkt 
Rijperweg Middenbeemster 

5 11-1-2007   2 Hulpv 
Onderzoek staf, dier te water Vrouwenweg 4 
Noordbeemster 

6 18-1-2007   1 + 2 Hulpv 
32 uitrukken voor diverse hulpverleningen stormschade 
Beemster 

7 18-1-2007 17.58 1 Brand Schuurbrand Middenweg 66 Noordbeemster 
8 20-1-2007 00.40 1 Hulpv Ongeval met beknelling A7 L 14,8 Middenbeemster 
9 20-1-2007 20.57 2 Brand Buitenbrand container Rustenhoven Middenbeemster 

10 23-1-2007 17.26 1 Brand Voertuig in brand A7 R 17,0 Middenbeemster 
11 30-1-2007 15.45 1 Brand Assistentie zeer grote brand Willem van der Zwan Velsen 

12 4-2-2007 06.51 2 Brand Buitenbrand container Rustenhoven Middenbeemster 
13 11-2-2007 01.00 2 Brand Buitenbrand container T. de Coeneplein Middenbeemster 
14 16-2-2007 08.25 1 Hulpv Persoon te water Kerkhoflaan Middenbeemster 

15 24-2-2007 16.37 1 Brand 
Binnenbrand De Kloek Fitness Insulindeweg 11 
Middenbeemster 

16 24-2-2007 22.45 1 Brand 
Nacontrole binnenbrand De Kloek Fitness Insulindeweg 
11 Middenbeemster 

17 25-2-2007   2 Brand Buitenbrand container D. Dekkerstraat Zuidoostbeemster 

18 26-2-2007 11.33 2 Brand 
Buitenbrand container Pr. Wilhelminasingel 
Zuidoostbeemster 

19 27-2-2007 07.03 1 Hulpv Voertuig te water oosthuizerweg N509 te Noordbeemster 

20 2-3-2007 01.50 1 Brand 
Automatische melding via PAC Insulindeweg 17 te 
Middenbeemster 

21 10-3-2007 16.30 1 Brand Brand in boerderij Middenweg 104 te Middenbeemster 

22 17-3-2007 08.15 1 Brand 
Automatische brandmelding Sprinkler, Plus Retail 
Insulindeweg 1 te Middenbeemster 

23 19-3-2007 11.23 1 Brand Schoorsteenbrand J. Grootstraat 8 te Middenbeemster 

24 30-3-2007 02.55 1 Brand 
Automatisch brandalarm via PAC Blauwe Morgenster te 
Middenbeemster 

25 6-4-2007 09.01 2 Brand 
Nacontrole brand Zeekant Bamestraweg te 
Middenbeemster 

26 7-4-2007 003.55 1 Hulpv 
Ongeval met beknelling Jisperweg / N243 te 
Noordbeemster 

27 22-4-2007 21.45 2 Hulpv 
Assistentie bij dier in nood, op hoogte. Hobrederweg / 
Jisperweg te Noordbeemster 

28 25-4-2007 11.49 1 Brand 
Automatisch brandalarm Breidablick Bamestraweg 2 
Middenbeemster, ingetrokken 

29 28-4-2007   2 Brand Buitenbrand Nekkerweg Middenbeemster 

30 29-4-2007   1 Brand 
Automatisch brandalarm Breidablick Bamestraweg 2 
Middenbeemster, ingetrokken 

31 29-4-2007   1 Hulpv 
Ongeval met beknelling A7 R 21,9 Middenbeemster, bleek 
de linkerrijbaan te zijn. 

32 30-4-2007 13.39 1 Brand 
Automatisch brandalarm Breidablick Bamestraweg 2 
Middenbeemster. 

33 1-5-2007 15.59 1 OGS 
Gaslekkage klein Boerderij Westerhem Middenweg 185 
Middenbeemster. 
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34 5-5-2007 08.46 1 Brand 
Automatisch brandalarm Wooncentrum Zuiderhof 
Zuidoostbeemster. 

35 14-5-2007 16.21 1 Hulpv Ongeval met beknelling A7 L 20,3 Middenbeemster. 
36 20-5-2007 05.01 1 Hulpv Voertuig te water Purmerenderweg te Zuidoostbeemster. 

37 22-5-2007   2 Brand 
Storing Sprinklerinstallatie N.H. Kerk Middenweg 148 
Middenbeemster. 

38 24-5-2007 22.00 2 Brand 
Buitenbrand Autobedrijf Bamestraweg 19 
Middenbeemster. 

39 28-5-2007 16.10 1 Hulpv Auto te water Nekkerweg Noordbeemster. 
40 6-6-2007 16.54 2 Hulpv Paard te water Hobrederweg 18 Noordbeemster. 
41 7-6-2007 16.32 1 Hulpv Trekker te water N244 Middenbeemster. 

42 9-6-2007 17.39 1 Hulpv 
Auto te water Schermerhornerweg N243 hmp 10,8 
Noordbeemster. 

43 11-6-2007 15.00 2 Hulpv Paard te water Noorddijk 3 Noordbeemster. 
44 12-6-2007 18.30 2 Hulpv Koe te water N244 Middenbeemster. 
45 14-6-2007 13.16 1 Brand Autobrand A7 L 20,1 Middenbeemster. 

46 21-6-2007 06.55 1 Brand 
Automatisch brandalarm via PAC v. Randwijklaan 
Middenbeemster. 

47 26-6-2007 14.34 1 OGS Gaslek A7 L 19,0 Middenbeemster. 

48 27-6-2007 14.34 1 Brand 
Handmelding A1 Breidablick Bamestraweg 2 
Middenbeemster. 

49 28-6-2007 17.19 1 Brand Autobrand oprit A7 R 14,8 Zuidoostbeemster. 
50 6-7-2007 11.19 2 Brand Buitenbrand Mijzerweg 5 te Noordbeemster. 
51 6-7-2007 17.58 2 Hulpv A7 Middelsloot (Esso). Dier in nood,koe te water. 
52 7-7-2007 21.37 2 Brand 2e keer Buitenbrand Mijzerweg 5 te Noordbeemster. 
53 7-7-2007 22.25 1 Brand Binnenbrand N.J.Jonkstraat 5 te Middenbeemster. 
54 7-7-2007 23.19 1 Hulpv Ongeval met beknelling Jipserweg 7 te Noordbeemster. 

55 11-7-2007 11.20 1 Hulpv 
Beknelling Vredeburgweg Zuidoostbeemster,alarmering 
ingetrokken. 

56 12-7-2007 16.05 2 Hulpv Koe te water,Wormerweg 8. 

57 12-7-2007 15.35 1 Brand 
Buitenbrand (Betreft: natuur) Oostdijk thv 
zwembadburggetje Z.O.Beemster. 

58 16-7-2007 19.54 1 Hulpv Stormschade insulindeweg 1 Middenbeester. 

59 4-8-2007 12.11 1 Brand 
Automatisch brandalarm Wooncentrum Zuiderhof 
Zuidoostbeemster. 

60 4-8-2007 17.01 2 Brand Buitenbrand N244 18,8 Middenbeemster. 

61 5-8-2007 11.41 2 Hulpv 
Cdt prio 2 Koe in de sloot langs A7 hmp 18,6 
Middenbeemster. 

62 10-8-2007 20.32 1 Brand Voertuig in brand A7 Kruisoord Middenbeemster. 

63 18-8-2007 11.54 1 Brand 
Automatisch brandalarm Wooncentrum Zuiderhof 
Zuidoostbeemster. 

64 19-8-2007 15.02 2 Hulpv prio 2 Paard in de sloot Nekkerweg Middenbeemster. 
65 24-8-2007 16.00 2 Brand CDT prio 2 brandlucht sportcentrum de Kloek. 

66 25-8-2007 07.27 1 Brand 
Autom. melding via PAC ODION Eenhoorn 66 
Middenbeemster. 

67 25-8-2007 11.41 1 Brand 
Handbrandmelder Logies Vrederust Volgerweg 42 
Middenbeemster. 

68 26-8-2007 08.56 1 Brand 
Autom. melding via PAC ODION Eenhoorn 66 
Middenbeemster. 

69 26-8-2007 20.44 2 Hulpv 
Cdt prio 2 onderzoek Koe in de sloot Middenweg 64 
Middenbeemster. 

70 28-8-2007 07.32 1 Brand 
Autom. melding via PAC ODION Eenhoorn 66 
Middenbeemster. 

71 28-8-2007 13.36 2 Brand Buitenbrand Oostdijk Zuidoostbeemster. 

72 28-8-2007 23.39 2 Brand 
Buitenbrand (Betreft: natuur) Oostdijk thv 
zwembadburggetje Z.O.Beemster. 
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73 4-9-2007 12.43 2 Brand 
Buitenbrand (Betreft: hooibalen) Snoekerlaantje 
Zuidoostbeemster. 

74 4-9-2007 16.12 2 Brand 
Nablussen buitenbrand (Betreft: hooibalen) 
Snoekerlaantje Zuidoostbeemster. 

75 7-9-2007 00.45 1 Brand 
Automatische brandmelding Hotel Purmerend 232 
Zuidoostbeemster. 

76 13-9-2007 14.11 2 Hulpv Paard te water Middenweg Noordbeemster. 

77 13-9-2007 19.42 2 Brand 
Buitenbrand Groenrijk De Meidoorn Zuidoostbeemster. 
brandlucht, niets aangetroffen. 

78 16-9-2007 11.03 2 Hulpv 
Cdt prio 2 onderzoek paard in prikkeldraad N244 Hmp 
15,0 Middenbeemster. 

79 22-9-2007 20.16 1 Hulpv 
Ongeval met beknelling A7 R 25,0 Oudendijk. Bleek 
brandweer Koggenland al te staan. 

80 27-9-2007 13.18 1 Brand 
Automatisch brandalarm Wooncentrum Zuiderhof 
Zuidoostbeemster. 

81 29-9-2007 12.07 2 Hulpv Cdt prio 2 onderzoek Koe in de sloot Middenbeemster. 

82 29-9-2007 18.43 2 Hulpv 
Cdt prio 2 onderzoek weer een koe in de sloot 
Middenbeemster. 

83 30-9-2007 20.39 2 Brand Buitenbrand container D. Dekkerstraat Zuidoostbeemster 
84 7-10-2007 05.40 1 Hulpv Auto te water Vredenburgh ZuidoostBeemster. 
85 10-10-2007 23.03 1 Hulpv Auto te water Havermeerweg NoordBeemster. 

86 24-10-2007 15.03 1 Brand 
Automatisch brandalarm Breidablick Bamestraweg 2 
Middenbeemster, en weer ingetrokken. 

87 24-10-2007 23.03 1 Brand Boerderij brand Wormerweg Westbeemster 

88 25-10-2007 08.39 2 Brand 
Nabluswerkzaamheden boerderij brand Wormerweg 
Westbeemster 

89 30-10-2007 08.29 1 Hulpv Auto te water N244 hmp 18,6 Middenbeemster 
90 31-10-2007 12.04 2 Hulpv Paard te water Oosthuizerweg 57 N509 Noordbeemster 

91 4-11-2007 22.18 1 Brand 
Automatisch brandalarm Breidablick Bamestraweg 2 
Middenbeemster. 

92 8-11-2007 06.36 1 Brand Autobrand A7 rechts hmp 15,7 Zuidoostbeemster 

93 15-11-2007 00.47 2 Brand 
Buitenbrand NUON kast Jisperweg t,h,v, 111 
Westbeemster 

94 23-11-2007 14.33 1 Hulpv 
Ongeval met beknelling A7 R hp 17,9 Middenbeemster. 
niets aangetroffen. 

95 25-11-2007 17.52 1 Brand 
Automatisch brandalarm Handmelder Breidablick 
Bamestraweg 2 Middenbeemster. 

96 26-11-2007 12.17 1 Brand Schoorsteenbrand Rijperweg 118 Middenbeemster 

97 29-11-2007 16.26 1 Brand 
Automatisch brandalarm via PAC Jisperweg 88 
Westbeemster. 

98 30-11-2007 20.04 1 Hulpv Auto te water Oostdijk N509 Noordbeemster 

99 2-12-2007 15.29 2 Hulpv 
Stormschade Boom op wegdek Volgerweg 
Zuidoostbeemster. 

100 4-12-2007 15.23 1 Brand 
Boerderijbrand Middenweg 1 Middenbeemster. 
ingetrokken bleek Oosthuizen te zijn. 

101 10-12-2007 13.26 1 Hulpv 
Ongeval met beknelling (vrachtwagen) Bamestraweg 
Middenbeemster. 

102 19-12-2007 20.21 1 Hulpv 
Voertuig te water Schermerhornerweg N243 
Noordbeemster. 

103 19-12-2007 20.30 1 Hulpv Hulp bij reanimatie Jisperweg Noordbeemster. 

104 27-12-2007 23.58 1 Brand 
Automatisch brandalarm De Nieuwe Tuinbouw 
Purmerenderweg Zuidoostbeemster. 

105 31-12-2007 12.39 2 Brand Buitenbrand container Westerhem Middenbeemster 
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Bijlage 2: Automatische brandmeldingen gemeente Beemster 2007. 
 

 

 

   BRANDWEER BEEMSTER  
       
   Klaas Hogetoornlaan 5   
   1462 JM Middenbeemster   
   telefoon 0299 – 683616   
       
Overzicht automatiche brandmeldingen 2007     
nr. Datum Tijdstip lokatie melding oorzaak Brandweer  
1 4-1-2007 14.47 Nijdra A1 water in de handmelder ja 
2 16-1-2007 11.17 Nijdra storing gemeld bij Dräger nee 
3 20-1-2007 11.38 Zuiderhof A3   nee 
4 23-1-2007 14.16 Hotel Pénd storing   nee 
5 25-1-2007 9.25 Tuinbouw A2 melder gelokaliseerd. Niets te doen nee 
6 12-2-2007 12.39 Tuinbouw A2 stof in melder door werkzaamheden nee 
7 13-2-2007 14.21 Breidablick A2 onduidelijk waarom melder is afgegaan nee 
8 15-2-2007 04.56 Plus Retail storing   nee 
9 18-2-2007 16.04 Breidablick A2 kookwerkzaamheden nee 
10 28-2-2007 22.28 Hotel Pénd A2 roken onder melder nee 
11 2-3-2007 1.50 chocoladefabr. PAC   ja 
12 15-3-2007 15.21 Zuiderhof A3 woning 35, bakken van vlees nee 
13 17-3-2007 8.15 Plus Retail A1 sprinklerkop stuk gereden ja 
14 19-3-2007 12.56 Breidablick storing   nee 
15 20-3-2007 9.30 Zuiderhof A3   nee 
16 21-3-2007 9.00 Hotel Pénd A2 onduidelijk waarom melder is afgegaan nee 
17 21-3-2007 9.07 Hotel Pénd A2 ongediertebestrijding nee 
18 30-3-2007 02.55 bl. Morgenster PAC   ja 
19 2-4-2007 12.17 Zuiderhof A3 kookwerkzaamheden nee 
20 2-4-2007 17.48 Breidablick A2 kookwerkzaamheden nee 
21 4-4-2007 11.00 Hotel Pénd storing niet aangemelde werkzaamheden nee 
22 9-4-2007 20.43 Breidablick storing   nee 
23 10-4-2007 13.12 Breidablick storing   nee 
24 11-4-2007 00.44 Breidablick storing   nee 
25 21-4-2007 6.07 Breidablick A2 kookwerkzaamheden, stokbrood roosteren nee 
26 25-4-2007 10.06 Breidablick storing   nee 
27 25-4-2007 11.49 Breidablick A2 kookwerkzaamheden ja 
28 29-4-2007   Breidablick A2   ja 
29 30-4-2007   Breidablick A2   ja 
30 5-5-2007 8.43 Zuiderhof A3 kookwerkzaamheden ja 
31 22-5-2007 12.00 NH kerk storing storing in luchtaggregaat toren ja 
32 14-6-2007 10.30 Breidablick A2 roken onder melder nee 
33 21-6-2007 6.55 politieburo PAC douchen ja 
34 27-6-2007 14.34 Breidablick A1 baldadige bewoner ja 
35 19-7-2007 19.33 Breidablick A1   nee 
36 24-7-2007 17.47 Breidablick A2 pannekoeken bakken nee 
37 26-7-2007 13.38 Hotel Pénd lijn lijnonderbreking nee 
38 4-8-2007 12.10 Zuiderhof A2 pizza in oven laten staan ja 
39 7-8-2007 8.45 Breidablick storing   nee 
40 18-8-2007 11.54 Zuiderhof A2 rijst op kookplaat ja 
41 21-8-2007 17.35 Breidablick A2 aardappels aangebrand geen wasemkap aan. nee 
42 22-8-2007 17.47 Zuiderhof A3   nee 
43 23-8-2007 14.42 Meidoorn lijn   nee 
44 23-8-2007 18.36 Zuiderhof A3   nee 
45 25-8-2007 7.26 Eenhoorn 66 PAC niets aan de hand ja 
46 25-8-2007 11.41 Vrederust A1 bleek rookmelder, niets aan de hand ja 
47 25-8-2007 17.11 Breidablick A2 kookwerkzaamheden, oven nee 
48 26-8-2007 8.57 Eenhoorn 66 PAC zelfde melder, niets aan de hand ja 
49 28-8-2007 7.32 Eenhoorn 66 PAC zelfde melder, niets aan de hand ja 
50 30-8-2007 2.51 Breidablick A2 brandlucht, aansteken van lucifers nee 
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51 7-9-2007 00.45 Hotel Pénd A2   ja 
52 13-9-2007 1.40 Breidablick storing nachtwacht neemt de telefoon niet op nee 
53 26-9-2007 11.43 Breidablick storing   nee 
54 27-9-2007 13.16 Zuiderhof A2 saucijzenbroodje ja 
55 8-10-2007 9.24 Breidablick A2 te heet douchen nee 
56 24-10-2007 15.03 Breidablick A2   ja 
57 4-11-2007 22.19 Breidablick A2 niets te vinden ja 
58 15-11-2007 18.16 sonnevanck A2 kookwerkzaamheden nee 
59 17-11-2007 8.01 Breidablick A2 stoomvorming door koffiezetten?? nee 
60 19-11-2007 9.00 Plus Retail A1 gesprongen sprinklerkop door heftruck nee 
61 22-11-2007 9.31 sonnevanck A2 loos alarm nee 
62 25-11-2007 17.52 Breidablick A1 boze bewoner glaasje ingetikt. ja 
63 25-11-2007 20.20 Hotel Pénd A2 stoomvorming nee 
64 27-11-2007 6.17 Plus Retail A2 rook uit asbak nee 
65 7-12-2007 7.31 Hotel Pénd storing waterlekkage in melder gelopen nee 
66 7-12-2007 16.58 Zuiderhof A3 uitbakken spek nee 
67 14-12-2007 12.55 Zuiderhof A3 oliebollen bakken. nee 
68 14-12-2007 13.02 Zuiderhof A3 wederom oliebollen bakken. nee 
69 17-12-2007 21.08 Plus Retail storing   nee 
70 19-12-2007 8.30 Overvecht storing   nee 
71 23-12-2007 15.30 Overvecht storing   nee 
72 26-12-2007 16.17 sonnevanck A2 verbranding kaars nee 
73 27-12-2007 23.58 Tuinbouw A2 containerberging in brand ja 
74 29-12-2007 10.48 Zuiderhof storing Trigion krijgt de centrale niet gereset?? nee 
75 29-12-2007 2.01 Zuiderhof storing   nee 

 
 
 
Automatische brandmeldingen gemeente Beemster 2007. 
 
Op dit moment zijn er in de gemeente Beemster twaalf instellingen waar een brandmeldinstallatie 
met een doormelding naar de alarmcentrale van de regionale brandweer Zaanstreek Waterland 
aanwezig is en 5 tal objecten dat doorgemeld is naar een PAC (Particuliere Alarm Centrale). Dit jaar 
is er één, logies Vrederust bij de golfbaan, bijgekomen en bij twee objecten, beide KPN centrales, is 
de doormelding eraf gehaald. Bij deze twee centrales was het nooit een verplichting geweest en 
daarom zijn ze door de KPN er uit gehaald. 
  
Het aantal loze meldingen is dit jaar flink gedaald. Waren het vorig jaar nog 94 automatische 
meldingen, dit jaar kregen we “maar” 75 meldingen binnen. Hoewel het totaal aantal meldingen 
t.o.v. vorig jaar is gedaald, is het aantal daadwerkelijke uitrukken voor een automatische melding 
nagenoeg gelijk gebleven. 
Dit komt mede doordat er 8 eenmalige meldingen zijn geweest van objecten die gewoonlijk nooit 
afgaan. 
 

• Tuincentrum Overvecht stond vorig jaar nog op nummer twee. Dit jaar hebben ze een 
aanpassing in de installatie aangebracht waardoor er geen enkele brandmelding meer daar 
vandaan is gekomen. 

• De stijger met stip, Dagopvang Odion, had dit jaar drie meldingen achter elkaar. Door het 
vernieuwen van vervuilde melders is dit probleem snel verholpen. 

• Bij Breidablick is een verhoging te zien van het aantal uitrukken door de brandweer. Dit 
ondanks de verbeteringen zoals de nieuwe ovens en een verbeterde BHV organisatie. We 
gaan nog vaker met Breidablick om tafel om dit aantal terug te dringen. 

 
Bij één brandmelding was er daadwerkelijk brand. Op 27 december j.l. was er een buitenbrand in de 
containerberging van De Nieuwe Tuinbouw. Door het afgaan van een melder in de naastgelegen 
opslag was de brandweer snel gealarmeerd en ook ter plaatse om dit brandje zeer snel in de kiem 
te smoren. 
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Een aantal ramen waren reeds gesprongen dus was de kans op brandoverslag naar het 
hotelgedeelte zeer nadrukkelijk aanwezig. De brandmeldinstallatie heeft De Nieuwe Tuinbouw echt 
gered van totale verwoesting. 
 
Hieronder is de top tien brandmeldingen van de gemeente Beemster samengesteld. Daarnaast 
hebben we de zakkers en de stijgers in kaart gebracht.  
 

   TOP tien Brandmeldingen gemeente Beemster 

jaar    brandmelding   alarmering  

07 06    
via 
AC 

via 
PAC storing brandweer 

1 4  Breidablick 19   8 7 

2 1  Wooncentrum Zuiderhof 13   2 4 

3 -  Dagopvang Odion   3   3 

4 6  Hotel Purmerend 6   3 1 

5 8  Plus Retail 3   2 1 

6 12  Nijdra special products 1   1 1 

7 -  Logies Vrederust 1     1 

8 -  Politieburo   1   1 

9 -  Chocoladefabriek   1   1 

10 -  Blauwe Morgenster   1   1 

11 13  Toren N.H. Kerk     1 1 

12 11  De Nieuwe Tuinbouw 3     1 

13 7  Woonvorm Sonnevanck 3       

14 2  Tuincentrum Overvecht     2   

15 5  Tuincentrum De Meidoorn     1   

16 3  CONO Kaasmakers          
17 9  Gemeentehuis         
     49 6 20 23 
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Bijlage 3:  Oefenrooster 2007 
 
 
 
 

OEFENROOSTER 2007       BRANDWEER BEEMSTER   

DATUM 
                       
CHAUFFEURSDIENST                    UITZETTEN OEFENING            BESCHRIJVING OEFENING 

  630 600 640         

8 JAN. C. van Baar 
C. van 

Beusekom M. Slot S. Janssen D. Akkerman J. Baas HULPVERLENING   

22 JAN. K. Koning R. Koopman 
N. 

Velzeboer G. Wilcke 
C. van 

Beusekom M. Lakeman BRANDBESTRIJDING 

29 JAN. B. Schipper A. Slooten B. Verhoef N. Velzeboer J. Weenink M. Meijer CHEMIEPAKKEN, EXPLOSIEMETER 

              EN MOTORKETTINGZAAG 

5 FBR J. Weenink J. Zehl H. Hartman M. Slot C. van Baar R. Cogodi POMPEN AANJAAG VERBAND 

              STRAALWATERKANON 

19 FBR 
C. van 

Beusekom C. van Baar T. Veerman R. Koopman H. Hartman A. Kalteren 1/2 PLOEG REANIMATIE EN 

              1/2 PLOEG VAK P'REND  

              KLEINE BLUSMIDDELEN 

26 FBR R. Koopman K. Koning M. Slot A. Slooten R. de Jong H. Kaandorp 1/2 PLOEG REANIMATIE EN 

              1/2 PLOEG VAK P'REND  

              KLEINE BLUSMIDDELEN 

5 MRT A. Slooten B. Schipper 
N. 

Velzeboer 
C. van 

Beusekom R. Kamps T. Veerman VALBEVEILIGING   

19 MRT J. Zehl J. Weenink B. Verhoef B. Schipper D. Akkerman 
H. Oude 
Elferink COMMUNICATIE-OEFENING,  

              100-SYSTEEM   

26 MRT C. van Baar 
C. van 

Beusekom H. Hartman S. Janssen K. Koning B. Verhoef HULPVERLENING   

2 APR K. Koning R. Koopman T. Veerman G. Wilcke D. van der Veen C. Van Baar 640 HULPVERLENING BIJ LUST 

              IN PURMEREND    

              630 EN 600 BRANDBESTRIJDING 

23 APR B. Schipper A. Slooten M. Slot N. Velzeboer J. Zehl R. Cogodi 630 OEFENING MET DUIKERS EN HV1 

              640 EN 600 BRANDBESTRIJDING 

7 MEI J. Weenink J. Zehl 
N. 

Velzeboer M. Slot 
C. van 

Beusekom D. Akkerman 640 OEFENING MET DUIKERS EN HV1 

              630 EN 600 BRANDBESTRIJDING 

              THEORIE BIJSTANDSCOMPANGIE (6) 

14 MEI       
C. van 

Beusekom     REGIONALE THEORIEAVOND IN  

              ZAANDAM   

21 MEI R. Koopman K. Koning H. Hartman A. Slooten J. Baas J. Weenink 640, 630 EN 600 BRANDBESTRIJDING  

              EN HULPVERLENING   

                  

4 JUN A. Slooten B. Schipper T. Veerman 
C. van 

Beusekom H. Hartman R. Koopman 
  
WATERKANON, SCHUIM  

             BIJSCHOLING CHAUFFEURS BIJSTAND- 

             COMPAGNIE (3)   

18 JUN J. Zehl J. Weenink M. Slot B. Schipper R. de Jong R. Kamps 630 HULPVERLENING BIJ LUST 

              IN PURMEREND    

              640 EN 600 BRANDBESTRIJDING 

2 JULI 
C. van 

Beusekom C. van Baar 
N. 

Velzeboer S. Janssen A. Kalteren M. Meijer HULPVERLENING   
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OEFENROOSTER 2007                                                                                                                         BRANDWEER BEEMSTER 

DATUM CHAUFFEURSDIENST UITZETTEN OEFENING BESCHRIJVING OEFENING 

 630 600 640      

16 JULI K. Koning R. Koopman B. Verhoef G. Wilcke M. Lakerman J. Weenink BRANDKRANENCONTROLE 

6 AUG B. Schipper A. Slooten H. Hartman N. Velzeboer H. Kaandorp R. Boon HULPVERLENING   

20 AUG J. Weenink J. Zehl T. Veerman M. Slot H. Oude Elferink H. kaandorp BRANDBESTRIJDING 

3 SEPT C. van Baar 
C. van 

Beusekom M. Slot R. Koopman A. Slooten P. Haarmans BRANDKRANENCONTROLE 
17 
SEPT R. Koopman K. Koning 

N. 
Velzeboer A. Slooten K. Koning P. Haarmans COMBI OEFENING   

              DUIKERS PURMEREND. 

1 OKT J. Zehl J. Weenink H. Hartman B. Schipper A. Kalteren R. Boon BRANDBESTRIJDING EN KUBUS 

8 OKT 
C. van 

Beusekom C. van Baar 
N. 

Velzeboer S. Janssen     BRANDWONDENCOLLECTE 

22 OKT K. Koning R. Koopman M. Slot G. Wilcke J. Zehl 
D. van der 

Veen GROTE OEFENING MET OVD 

29 OKT B. Schipper A. Slooten 
N. 

Velzeboer M. Slot B. Verhoef C. van Baar BRANDBESTRIJDING EN KUBUS 

              600 COMBI OEFENING EHBO OP HET  

              TERREIN BIJ KAANDORP 

5 NOV. J. Weenink J. Zehl B. Verhoef N. Velzeboer J. Baas R. Cogodi HULPVERLENING   

12 NOV C. van Baar 
C. van 

Beusekom H. Hartman R. Koopman J. Weenink M. Meijer REGIONALE OEFENING IN ZAANDAM  

             600 VALBEVEILIGING THV OEFENING 

19 NOV R. Koopman K. Koning T. Veerman A. Slooten H. Hartman R. de Jong BRANDBESTRIJDING 

26 NOV A. Slooten B. Schipper M. Slot 
C. van 

Beusekom H. Kaandorp K. Koning HULPVERLENING   

              HV INSTRUCTIE VAN WEBER BIJ LUST 

3 DEC J. Zehl J. Weenink 
N. 

Velzeboer B. Schipper R. Kamps A. Kalteren BRANDBESTRIJDING 

17 DEC 
C. van 

Beusekom C. van Baar B. Verhoef 
C. van 

Beusekom     LAATSTE KORPSAVOND 

         
 
 
 


