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Voorwoord 

 
 

Het is een goede gewoonte om zo aan het einde van het jaar u de activiteiten te presenteren van de 
vrijwillige brandweer Beemster. Met dit jaarverslag 2008 geven we u inzicht in de “keuken” van ons 
korps en de bijzondere positie die de vrijwillige brandweer heeft in de samenleving, ten dienste van 
de burger en de maatschappij. 
 
Als commandant van de brandweer is het dan ook goed allereerst een woord van dank uit te 
spreken naar alle leden en oud leden van ons korps, die op welke wijze dan ook, een steentje 
hebben bijgedragen. Een professionele organisatie met goed opgeleid en getraind personeel en 
toegerust is met modern materieel/ materiaal. 
Goed om ook een woord van dank uit te spreken aan ons gemeentebestuur en de ambtelijke 
organisatie, voor het vertrouwen wat zij in ons hebben gesteld en de wijze waarop de samenwerking 
heeft plaatsgevonden. De betrokkenheid doet het korps goed en de beschikbaar gestelde middelen 
dragen mede bij aan de aan de kwaliteit en kwantiteit van ons korps.  
 
Het jaar 2008 kenmerkte zich, naast de primaire taak van incidentbestrijding, als het jaar van de 
regionale kwaliteitsmonitor en het uitvoering geven aan het beleidsplan brandweer Beemster. De 
uitkomst van de regionale kwaliteitsfoto heeft voor een groot deel bevestigd, datgene wat met het 
beleidsplan al in werking was gesteld en kwam derhalve niet als een verrassing. De ingeslagen weg 
tot verdere professionalisering in personeel en materieel werd hiermee onderschreven. 
 
Dit jaarverslag 2008 geeft u een overzicht van de organisatie en de bijbehorende taakstelling, de 
personele bezetting, genoten opleidingen en oefeningen ook geeft het inzicht in het aantal en de 
aard van de incidenten het afgelopen jaar. 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
André Siebeling 
Commandant Brandweer Beemster 
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1. Organisatie Brandweer Beemster  
 
 
Brandweer Beemster bestaat voor het overgrote deel uit vrijwilligers, verdeeld over de posten 
Midden Beemster en Zuid – Oost Beemster, ondersteunt door een drietal beroepsmatige krachten.  
De huidige formatie van het korps bestaat uit 35 brandweermensen. 
 
De taken vloeien voort uit de taakvelden van de veiligheidsketen. 
Pro-actie en Preventie zijn ondergebracht bij de sector Grondgebied van de ambtelijke organisatie. 
Preparatie, Repressie en Nazorg zijn ondergebracht bij de stafafdeling en vallen onder de 
Gemeentesecretaris en de Burgemeester als Opperbevelhebber/ portefeuillehouder veiligheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Organisatie-inrichting 
Beroepsondersteuning  
Per 1 september jl. is André Siebeling aangetreden als nieuwe commandant van de brandweer op 
basis van een detacheringsovereenkomst voor tien uur per week met de gemeente Purmerend.  De 
commandant is eindverantwoordelijk en geeft invulling aan beleid, organisatie, leiding en 
vertegenwoordiging vanuit het korps Beemster binnen de regio Zaanstreek –Waterland. 
Kees van Beusekom heeft de dagelijkse leiding als kazernecommandant in personele en materiele 
zin. Per 1 februari 2008 is John Weenink gestart in de functie van medewerker Preparatie. Hij voert 
voorkomende werkzaamheden uit op het gebied van onderhoud materieel/ materiaal en 
brandkranen binnen de gemeente. 
Guus Wilcke is werkzaam als preventiemedewerker binnen de gemeente Beemster bij de sector 
Grondgebied. Hij is belast met allerhande zaken op het gebied van brandveiligheid, zoals advies en 
voorlichting, bouwplantoetsing op het gebied van brandveiligheid, brandmeldinstallaties en de afgifte 
en controle op gebruiksvergunningen.  
 
 
 
 
 

   
 
 

    Brandweer 

  
Sector  

   
              Grondgebied Preventie 

Preparatie  
 

Repressie 

Nazorg 

Pro- actie 
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Organigram Brandweer Beemster 
 
 
Vrijwillige organisatie 
De repressieve organisatie bestaat uit 35 inzetbare brandweermensen in de functies van 
bevelvoerder of manschap. 
Als bevelvoerders zijn aangesteld Kees van Beusekom, Sandra Janssen, Martin Slot en Guus 
Wilcke. Alwin Slooten heeft het korps door verhuizing naar Middelie verlaten. 
Henk Oude Elferink en Richard Kamps zijn druk bezig hun diploma voor bevelvoerder te 
bemachtigen en zijn nu actief als aspirant bevelvoerder   
André Siebeling maakt onderdeel uit van de operationele leiding binnen de regio Zaanstreek 
Waterland en draait mee in een piket van Officier van Dienst. 
 
 
1.2 Taken vanuit de veiligheidsketen. 
De brandweer is integraal verantwoordelijk voor de gehele veiligheidsketen. 
De taakstelling kan als volgt worden omschreven; 

 
Pro-actie  

Dit is het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid en het voorkomen van het ontstaan 
daarvan. Bijvoorbeeld het structureel adviseren over (brand)veiligheid bij ruimtelijke en 
infrastructurele plannen. 

Preventie  

Preventie omvat de zorg voor het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel 
mogelijk beperken van gevolgen van inbreuken op die veiligheid indien die zouden optreden. Zo 
streeft de brandweer ernaar dat mensen zich beter bewust worden van risico’s en dat ze weten wat 
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ze zelf kunnen doen in geval van brand. De brandweer wil dit veiligheidsbesef vergroten door een 
actieve en adviserende rol te spelen.  

Preparatie  

Preparatie is de voorbereiding op het daadwerkelijke optreden van de brandweer. Onder andere 
door het opleiden en oefenen van het personeel, de aanwezigheid van het juiste materieel en juiste 
middelen, de aanwezigheid van procedures en een adequate informatievoorziening. 

Repressie  

Repressie is het daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het verlenen van hulp in noodsituaties. 

Nazorg  

Nazorg is alle zorg om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale verhoudingen. Dit betekent 
de opvang van betrokkenen en het personeel na een incident en de rapportage en evaluatie van de 
incidenten.  
 
 
 
 

 
 
1.3 Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland 
Vanaf 1 januari 2008 is de veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland een feit. Wat is nu die 
Veiligheidsregio? 
De veiligheidsregio is een gebied waarin de gemeentebesturen en de hulpverleningsdiensten 
samenwerken als het gaat om rampen- en crisisbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulp bij 
ongevallen en rampen en openbare orde en veiligheid. Het doel is een goede voorbereiding en er 
samen voor zorgen dat de kans op rampen zo klein mogelijk is. 
 
Elke dag, 24 uur per dag, staan binnen de veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland brandweer, 
politie en GHOR ( geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen) paraat voor de veiligheid 
van de burgers. Dat doen we allemaal afzonderlijk, maar vooral ook gezamenlijk; niet alleen om 
samen op te kunnen treden als het nodig is, maar ook om samen de voorbereidingen te treffen om 
rampen en grote incidenten zoals de nieuwjaarsbrand in Volendam te voorkomen. De gemeente 
Beemster en daarmee ook de brandweer Beemster maakt deel uit van de Veiligheidsregio. 
 
 
 

  
1.4 Regionale brandweer Zaanstreek – Waterland 
 
Doel van de organisatie 
Het bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van de 
werkzaamheden zoals beschreven in de Brandweerwet 1985. 
  
Hierbij dient onder meer gedacht te worden aan: 

- ondersteuning van gemeentebesturen bij de voorbereidende maatregelen op het gebied van 
de brandbestrijding en- beperking;  

- verzorgen van de waarschuwing en alarmering van de bevolking (waar nodig met het 
sirenenet) in geval een ramp of een zwaar ongeval of bij ernstige vrees voor het ontstaan 
daarvan;  
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- verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;  

- het instellen en instandhouden van de regionale brandweeralarmcentrale 

 - aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;  

- verlenen van wederzijdse bijstand. 

 
1.5 Regionale Kwaliteitsfoto 
In het kader van de kwaliteitsslag heeft het bestuur van de Veiligheidsregio een onafhankelijk 
onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de gemeentelijke brandweerkorpsen en de 
regionale brandweer. Het is duidelijk geworden dat de kwaliteit van de brandweer in de regio 
Zaanstreek-Waterland een verbeterslag behoeft. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een 
achterstand die moet worden ingelopen en anderzijds door de vele nieuwe (wettelijke) vereisten die 
aan de brandweer worden gesteld vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). 
Voor brandweer Beemster kwam de uitslag niet als een verrassing. Voorafgaand aan de 
kwaliteitsmeting waren de verbeterpunten grotendeels al beschreven in het beleidsplan brandweer 
Beemster en de stappen gefaseerd beschreven in het bijbehorende Plan van Aanpak. Brandweer 
Beemster is al gestart met de uitwerking. 
 
 
1.6 Intentieverklaring afsluiten regionaal convenant  
In de tweede helft van 2008 heeft het veiligheidsbestuur een intentieverklaring getekend met 
minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, waarin afspraken gemaakt zijn 
over een verdere kwaliteitsverbetering van de brandweer in deze regio. Het bestuur is een 
besluitvormingstraject gestart dat kan leiden tot een geregionaliseerde brandweerorganisatie. Het 
bestuur ambieert het besluit over regionalisering uiterlijk 31 december 2009 te hebben genomen.  
Het convenant is een maatwerkafspraak waarin basisvereisten zoals melding, alarmering, leiding en 
coördinatie, informatie-uitwisseling bij incidenten en rampen zijn opgenomen. 
Het gaat niet betekenen dat de mensen, die lokale kennis en gevoel bij hun eigen stad of drop 
hebben verloren gaan, integendeel. Vanuit de regio blijft de brandweer georganiseerd via lokale 
brandweerkazernes en brandweerposten. Alleen op deze wijze kan de brandweer op tijd bij een 
incident zijn. 
 
 
 
1.7 Intergemeentelijke/ regionale samenwerking 
Brandweer Beemster valt onder de regio Zaanstreek- Waterland en levert bijstand buiten de 
gemeentegrenzen daar waar nodig en gewenst. 
Te noemen valt de bijstand aan Amsterdam-Noord bij een zeer grote brand bij Leen Bakker, een 
zeer grote brand in Zaanstad, waarbij een groot aantal woningen verloren ging en recentelijk de 
zeer grote brand bij Big Boss in Purmerend. 
Naast bijstand en samenwerking in het kader van incidentbestrijding is ook op beleidsmatig gebied 
samenwerking. Een voorbeeld hiervan is de detacheringsovereenkomst van onze commandant met 
de gemeente Purmerend   
Verder zijn er op het gebied van onderhoud aan materieel en materiaal ook 
samenwerkingsovereenkomsten gesloten met andere gemeenten. 
 
 
1.8 ARBO commissie  
Binnen de regio Zaanstreek- Waterland is een arbocommissie actief. Deze commissie adviseert en 
onderzoekt allerhande zaken op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Cees van Baar 
heeft zitting in deze commissie vanuit brandweer Beemster. 
Aandachtsvelden zijn ongevallen en bijna-ongevallen, risico-reductie, schades etc. 
Dit alles in het teken van het “leren van incindenten”.  
In 2008 heeft deze commissie een viertal keren vergaderd.  
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2. Personeel  
 
2.1 Personele formatie  
Hieronder ziet u een overzicht van de samenstelling van het Vrijwillige korps van Brandweer 
Beemster per 31 december 2008. 
 
Het brandweerkorps Beemster: 

1. André Siebeling  Commandant  
2. Kees van Beusekom  Kazernecommandant 
3. Sandra Janssen  Adjunct Hoofdbrandmeester 
4. Guus Wilcke   Brandmeester 
5. Martin Slot   Onderbrandmeester   
6. Dirk Akkerman  Onderbrandmeester 
7. Piet Honingh   Onderbrandmeester 
8. Richard Hoekzema  Onderbrandmeester 
9. Rudmer de Jong  Hoofdbrandwacht 
10. Koos Koning   Hoofdbrandwacht 
11. Cees van Baar  Hoofdbrandwacht 
12. Renato Cogodi  Hoofdbrandwacht 
13. Johannes Zehl  Hoofdbrandwacht 
14. Branko Verhoef  Hoofdbrandwacht 
15. Richard Kamps  Hoofdbrandwacht 
16. John Weenink   Hoofdbrandwacht 
17. Henk Oude Elferink  Hoofdbrandwacht 
18. Rudi Boon   Brandwacht 1e klas 
19. Bert Schipper   Brandwacht 1e klas 
20. Nico Velzeboer  Brandwacht 1e klas   
21. Han Hartman    Brandwacht 1e klas    
22. Theo Veerman   Brandwacht 1e klas 
23. Anno Kalteren   Brandwacht 1e klas 
24. Jaap Baas   Brandwacht 1e klas 
25. Mark Meijer   Brandwacht 1e klas 
26. Patrick Haarmans  Brandwacht 
27. Mark Lakeman  Brandwacht 
28. Tom Hage    Brandwacht 
29. Floris Koning   Aspirant brandwacht  
30. Julian ter Heide  Aspirant brandwacht 
31. Wim Konijn    Aspirant brandwacht 
32. Hajo Wagemaker  Aspirant brandwacht 
33. Dave Bol   Aspirant brandwacht 
34. Paul Falize   Aspirant brandwacht 
35. Henke Zijp   Aspirant brandwacht 
36. Robbert-Jan Dolsma  Aspirant brandwacht  

 
In 2008 hebben Alwin Slooten, Rudi Boon, Koos Koning, Gerda Vennik  en Dave van der Veen 
ons korps verlaten. Wij willen deze mensen bedanken voor hun inzet. Gerda Vennik heeft vanaf 1 
juni 2007 gefungeerd als ad interim commandant. Gedurende de tijd dat ze bij ons korps werkzaam 
is geweest heeft ze het meerjarige beleidsplan en oefenbeleidsplan voor de brandweer Beemster 
opgesteld. Op 1 juni 2008 heeft Gerda afscheid genomen van het korps; wij wensen haar veel 
succes met haar carrière bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.  
 
Nieuw in 2008 zijn André Siebeling , Henke Zijp, Hajo Wagemaker, Paul Falize en Robbert- Jan 
Dolsma . Allemaal van harte welkom. 
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2.2 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.  
 
Het leersysteem binnen brandweer Nederland is in ontwikkeling. Er wordt steeds meer nadruk 
gelegd op veiligheidsbewustzijn en het lerend vermogen van de brandweer n.a.v. incidenten. 
Nabootsing van realistische scenario’s tijdens opleidingen dragen hier in positieve zin aan bij, 
negatief aspect is de grotere inspanningsverplichting van de vrijwilliger en de grote toename in 
opleidingskosten. 
 
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 2008. 
 

Niveau Brandwacht:  
Henke Zijp, Hajo Wagemaker, Paul Falize, Wim Konijn  en Julian ter Heide zijn in oktober gestart 
met de “Manschappenopleiding”. Dit is een complete opleiding waarin repressie, levensreddende 
handelingen en adembescherming in verwerkt zijn. Zij doen hiervoor in juni 2009 eindexamen.  
  
Dave Bol  heeft de “Manschappenopleiding” in juli 2008 afgerond met een positief resultaat en zal 
hierdoor het diploma Brandwacht ontvangen.  
 
Niveau Brandwacht 1 e klas:  
Mark Lakeman en Tom Hage 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  en Tom Hage hebben de module “Organisatie en leidinggeven”,  “Repressie”  en 
“Hulpverlening” voor het niveau Hoofdbrandwacht behaald. Zij ontvangen hierdoor het diploma 
Hoofdbrandwacht. 
 
Onderbrandmeester:  
Henk Oude Elferink en Richard Kamps hebben de modulen “Organisatie” en “Gevaarlijke stoffen”. 
Henk heeft dispensatie gekregen voor de module “Sociale vaardigheden”. Richard heeft de module 
“sociale vaardigheden” met positief resultaat beëindigd en is begonnen aan de module Materieel en 
Henk aan de module “Repressie”. 
 
Bijscholing Bevelvoerders:  
Alwin Slooten en Martin Slot hebben een bijscholing cursus onderbrandmeester gevolgd. In deze 
5,5 daagse cursus wordt de kennis van de bevelvoerder op een professionele manier getoetst. 
Zowel theorie en praktijk komen in deze cursus aan de orde.  
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Brandmeester preventie en inspecteur brandpreventie : 
Kees van Beusekom  is in augustus begonnen met de cursus preventie en inspecteur 
brandpreventie. 
 
Rijbewijs-C :  
Sandra Janssen, Rudmer de Jong, Anno Kalteren en Ma rk Lakeman hebben voor hun rijbewijs-
C de onderdelen autotechniek, wegenverkeerwet en administratie behaald. Samen met het praktijk 
examen hebben zij hun rijbewijs-C en chauffeurs diploma behaald. 
 
Brandweerchauffeur :  
Sandra Janssen, Rudmer de Jong, Martin Slot, Anno K alteren en Mark Lakeman hebben in 
2008 het diploma brandweerchauffeur behaald. Deze cursus bestaat zowel uit een theorie- als een 
praktijkgedeelte.  
 
Pompbediende:  
Sandra Janssen, Rudmer de Jong en Mark Lakeman starten in februari met de cursus 
pompbediende. 
 
Ademlucht:  
John Weenink  heeft met goed gevolg de herhalingscursus tot het verrichten van onderhoud aan 
ademluchtapparatuur op het niveau 2 en 3 behaald. 
 
Keuringen steiger, klimmaterieel en leuningen:  
John Weenink en Cees van Baar  hebben de cursus keuring steiger, klimmaterieel en leuningen 
gevolgd en behaald en ontvangen hiervoor het bijhorende certificaat.  
 
Kaderdagen:  
Ook dit jaar waren er door de regio de zogeheten kaderdagen georganiseerd. Dit zijn informatieve 
bijeenkomsten voor bevelvoerders, bevelvoerders in opleiding en officieren. Tijdens deze dagen 
komen diversen vakgerichte onderwerpen aan bod.  
 
Dit jaar was er een demonstratie over het veiligheidspaspoort, een presentatie van de afdeling 
forensisch onderzoek en werd er nader ingegaan op de rol van bevelvoerder. Ook kwamen de 
uitkomsten van het verkennend onderzoek over de brand in De Punt aanbod. 
 
 
2.3 Ontwikkeling lesbrieven 
Om nieuwe ontwikkelingen en de ingebruikname van nieuw materiaal in goede banen te leiden is 
ervoor gekozen lesbrieven te ontwikkelen. Op deze wijze wordt eenduidig informatie verstrekt aan 
alle leden van het korps. Ook zijn deze lesbrieven overdraagbaar naar andere korpsen, zodat ook zij  
gebruik kunnen maken van uitgewerkte informatie en ideeën.  
 
 
 
 
Voorbeeld lesbrief zie bijlage 6 
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2.4 Rechtspositie en verzekeringen 
 
2.4.1 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. 
 
 
2.4.2 Verzekeringen zelfstandige ondernemers 
Voor zelfstandige 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. Er is geadviseerd om de polissen na te zien en eventueel maatregelen te treffen. 
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. 
 
In samenwerking met de afdeling personeelszaken van de gemeente Beemster zijn de zelfstandige 
ondernemers binnen het korps in de gelegenheid gesteld om kosteloos hun verzekeringpolissen te 
laten scannen om te kijken of er misschien aanpassingen nodig waren.  
 
Ook is geadviseerd om bij de huidige verzekeringsmaatschappij te melden dat er werkzaamheden 
verricht worden als vrijwillig brandweerman/vrouw. 
 
Vanuit de regio zijn er in 2008 een aantal voorlichtingsavonden georganiseerd waar het 
brandweerpersoneel de gelegenheid heeft gehad om over dit onderwerp vragen te stellen. 
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3. Bevorderingen en onderscheidingen  
 
3.1 Bevorderingen 
Op grond van het behalen van een diploma en het goed functioneren binnen het korps, evenals 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 2008.  
 
Dave Bol te bevorderen tot Brandwacht. 
 
Mark Lakeman  te bevorderen tot Brandwacht 1e klas. 
 
Tom Hage  te bevorderen tot Hoofdbrandwacht. 
 
 
 
3.2 Koninklijke onderscheiding 
Op 23 januari heeft Ruud Koopman een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn bijdrage aan 
Brandweer Beemster. Dit gebeurde tijdens de jaarvergadering in de kazerne in Middenbeemster.  
 
Ruud nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor je inzet bij Brandweer Beemster!!  
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4.  Huisvesting  
 
De brandweer Beemster beschikt over twee uitrukposten, in Middenbeemster en in Zuidoost-
beemster.  
 
4.1 Middenbeemster 
In Middenbeemster is de brandweerkazerne aan de Klaas Hogetoornlaan 5 gehuisvest. Het gebouw 
is in goede conditie en goed bereikbaar. Door John Weenink  wordt het gebouw in optimale conditie 
gehouden en worden diverse kleine werkzaamheden in eigen beheer en in overleg met de afdeling 
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. 
 
4.2 Zuid-Oost Beemster 
De post in Zuid-Oost Beemster is nog steeds tijdelijk gehuisvest aan de Purmerenderweg 113. 
Gezien de actuele ontwikkelingen binnen de regio Zaanstreek - Waterland, de discussie omtrent de 
zorgnorm en bezettingsgraad en de opdracht van het bestuur, zal er gezocht worden naar een 
passende oplossing voor deze post. 
 

 
    
Kazerne Middenbeemster              Kazerne Zuidoostbeemster 
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5. Voertuigen  
 
De brandweer Beemster beschikt over 3 tankautospuiten. De tankautospuit met de roepnaam 76-40 
staat in de post Zuidoostbeemster. De 76-30 en 76-00 staan gestationeerd in de kazerne 
Middenbeemster. Daarnaast staat er in Middenbeemster een gereedschap/manschappenvoertuig 
(76-70).   
 

 
               76-40                76-30          76-00                  76-70 
 
Jaarlijks vindt het motortechnisch onderhoud aan de brandweervoertuigen plaats  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 arbo-wetgeving schrijft voor dat alle 
gereedschappen en materialen die voor het brandweerwerk gebruikt worden, jaarlijks gekeurd 
moeten zijn. Ook in 2008 heeft deze verplichte keuring plaatsgevonden door een daarvoor 
gecertificeerd bedrijf. Door John Weenink  wordt het materiaal onderhouden en wekelijks worden de 
voertuigen 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. 
 
Omdat er steeds hoger eisen aan de gereedschappen worden gesteld, worden deze ook steeds 
zwaarder. Dit heeft vooral betrekking op het redgereedschap.  
 
Hierdoor waren we genoodzaakt om de voertuigen 76-30 en 76-40 te voorzien van verstevigde 
uitdraaiende busdeuren. Tevens kunnen we door deze aanpassing ook sneller het benodigde 
gereedschap uit het voertuig halen. 
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6.  Materiaal, persoonlijke bescherming en middelen  
 
6.1 Oscillerend waterkanon. 
 
Dit jaar hebben we voor de 76-00 en 76-40 oscillerende waterkanonnen aangeschaft. Het vorige 
kanon hadden we in bruikleen van de regio, deze was erg groot en paste niet op onze voertuigen.  
 
Dit kanon zoals hieronder afgebeeld kan door 1 persoon worden geplaatst en levert 1700 liter per 
minuut. Tevens heeft hij een rechts/links radius van 30 graden en een hoog/laag radius van 70 
graden. 
 

 
 
 
6.2 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, welke 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, John Weenink , 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. 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 450 flessen gevuld.  
 
 
Hiernaast gaan alle complete sets ademluchtapparatuur, 1 keer per jaar naar Purmerend voor een 
uitgebreide jaarlijkse keuring.  
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6.3 Persoonlijke uitrusting/ kleding 
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. In 2008 zijn zowel de bluspakken als de laarzen vervangen en 
voldoen weer aan de nieuwste eisen die hierop van toepassing op zijn. 
                                                                                         
 

                                                         
 

 

Dit jaar hebben voor het werken aan de waterkant speciale droogpakken aangeschaft. Deze bieden 
ons extra bescherming bij werkzaamheden in en aan de waterkant. Ook is er voor gekozen om 
alleen nog maar d.m.v. een redlijn te water te gaan. Samen met een redvest zal het in de toekomst 
een stuk veiliger zijn om dit soort werkzaamheden te verrichten. 

Op de voertuigen zelf hebben we ook nog specialistische uitrusting liggen. Dit zijn redvesten voor 
waterongevallen, chemiepakken voor ongevallen met gevaarlijke stoffen, elektrahandschoenen voor 
ongevallen met hybridevoertuigen en zaagbroeken om te werken met de motorkettingzaag. 

 
 
6.4  Bevelvoerdersondersteuningssysteem  
Vanuit diverse rapportages van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid is de aanbeveling gedaan 
voor het direct beschikbaar hebben van essentiële informatie tijdens de incidentbestrijding.  
In den lande is een Bevelvoerdersondersteuningssysteem ontwikkeld waarop de volgende 
informatie direct beschikbaar is, of digitaal verzonden kan worden vanuit de meldkamer naar de 
uitgerukte voertuigen. 

- Routenavigatie ( Citygis) vanaf de kazerne naar het incidentadres  
(rechtstreeks “ingeschoten vanuit de meldkamer) 

- Bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen van objecten 
- Bluswatervoorzieningen 
- Crash Recovery systeem voor verkeersongevallen ( op kenteken wordt informatie 

vrijgegeven aangaande merk en type en de veiligheidsvoorzieningen in voertuigen ) 
- Informatie omtrent gevaarlijke stoffen 
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Brandweer Beemster heeft inmiddels twee van deze systemen besteld en worden in het eerste 
kwartaal van 2009 in gebruik genomen. Een enorme innovatie binnen de brandweer. 
 
 
6.5 Warmtebeeldcamera 
Ook heeft de Inspectie opgeroepen een inspanning te leveren in het veiligheidsbewustzijn van 
brandweerpersoneel. Het “lezen”van de brand kan bijdragen tot een veilig en verantwoord optreden. 
Hierbij spelen rook, stroming, warmte en ventilatie een belangrijke rol. Met behulp van een 
warmtebeeldcamera kunnen dergelijke signalen worden opgemerkt en personeel bij de 
beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming ondersteunen. Het draagt bij aan het 
risicobewustzijn en het vergemakkelijken van het opsporen van slachtoffers en brandhaarden.  
 
 
 

                      
 
Brandweer Beemster heeft inmiddels twee camera’s aangeschaft vanuit een regionale 
mantelovereenkomst. Tijdens het realistisch oefenen in Ambt- Delden, eind november, is het 
gebruik onder realistische omstandigheden beoefend.  
De camera heeft zijn dienst al bewezen bij het opsporen van een “waterslachtoffer” in het donker en 
bij de boerderijbrand aan de Volgerweg, waarbij de brandhaard lastig te ontdekken was. In het 
laatste geval kon men heel zorgvuldig en gericht een inzet plegen, wat heeft bijgedragen aan het 
behoud van de boerderij. 
 
6.6 Verbindingen 
Momenteel draaien we volledig met het C2000 communicatiesysteem. Uit de praktijk is gebleken dat 
de binnenhuis-dekking van deze apparatuur niet toereikend is. Op dit moment zijn we bezig met een 
inventarisatie van de knelpunten in de dekking binnen ons verzorgingsgebied. Ook hebben we al 
meerdere malen in de richting van de afdeling communicatie van de regio aangegeven dat de 
dekking niet toereikend is. In 2009 hopen we hier in samenwerking met de regio een passende 
oplossing voor te vinden.  
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7. Incidentbestrijding  
 
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 2008. Toch willen wij graag enkele 
uitrukken van het afgelopen jaar toelichten. 
 
 
 
 
Op zondag 6 januari om 9.15 uur stond op het terrein 
van Plus Retail een extra lange combinatie van de 
firma Vlug in de brand. In eerste instantie werden we 
gealarmeerd voor een vrachtwagen met pallets maar 
het bleek een vrachtwagen naast een stapel pallets te 
zijn. De brand was ontstaan in de motor van de 
laadklep. Door snel te handelen konden we overslag 
naar de pallets en ook het gebouw van de Plus 
voorkomen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De Beemster brandweer werd op 22 januari opgeroepen voor een dier 
in nood aan de Zuiddijk. Er bleek een zwaan hoog in de takken van de 
boom vast te zitten met zijn poot. In eerste instantie was het 
redvoertuig van Purmerend hiervoor uitgerukt.  
Deze kon op de smalle dijk niets beginnen. Daarop hebben wij de tak 
waaraan de zwaan hing afgezaagd en de zwaan belandden veilig in 
een vangnet op de grond. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Om 23 februari werden we gealarmeerd voor een 
paard te water aan de Hobrederweg t.h.v. de 
Westdijk. Bijna terplaatste kregen we nog door dat 
het paard in de Ringvaart lag. Extra moeilijk dus. 
Het paard lag volledig in de Ringvaart. Eenmaal half 
op de kant direct zijn hoofd naar beneden houden 
en voorzichtig naar boven lieren. Met de ijzersterke 
lier, genoeg mankracht en de juiste combinatie van 
achteruit rijden en lieren kwam dit bakbeest verder 
op de kant.  
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Zondag 9 maart werden we midden in de nacht 
gealarmeerd voor een auto te water langs de N244. De 
auto, met twee vrouwelijke inzittenden, werd door een 
andere auto van achteren geraakt en ging via het gras 
de sloot in. De vrouwen zagen de auto van achteren 
met hoge snelheid naderen en dachten dat deze hun 
wel zou inhalen. De auto reed echter vol tegen de 
wagen aan. De vrouwen kwamen flink geschrokken met 
behulp van omstanders uit hun voertuig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Op vrijdag 21 maart om 14.51 uur werden we gealarmeerd 
voor een brand aan de Rijperweg. ‘Binnenbrand Rijperweg 
72’ was de alarmering voor brandweer Beemster. Direct 
daarna werd er al opgeschaald naar middel en grote brand 
omdat de vlammen wel zeer dicht tegen de bestaande, en 
van historische waarde zijnde, woningen kwamen. 
Van de schuur is niets meer van overgebleven. Wel is er 
asbest vrijgekomen en is door een speciaal bedrijf opgeruimd. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Precies een week later op 28 maart werden we 
weer gealarmeerd. Nu stond er een bus van 
Connexxion in de brand. Aanrijdend konden we de 
vlammen al uit de bus zien slaan. Er was geen 
redden meer aan door de harde wind. Tijdens het 
blussen werden we nog opgeschrikt door een zeer 
heftige knal. Een van de banden was schijnbaar 
door de hitte van de brand en de druk in de band 
van zijn velg gesprongen. Deze band vloog wel 7 
meter van het voertuig af en bleef liggen op het 
naastgelegen fietspad. 
 
 
 



jaarverslag brandweer Beemster 2008 pagina 21  

 

 
 
 
 
 
 
Op 7 april om 2 minuten over 6 in de vroege 
morgen werden we gepiept voor een voertuig te 
water aan de N509 te Noordbeemster. Eenmaal 
aangekomen bleek de inzittende al door 
omstanders uit het voertuig gehaald te zijn. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Op 12 juni werden we rond half vier gealarmeerd 
voor een ongeval met beknelling op het kruispunt 
van de randweg en de Middenweg. De bestuurder 
zat bekneld onder een grote vrachtwagen van de 
firma Vlug. We hebben het dak van de auto geknipt 
en de vrouw bevrijd uit het voertuig. Daarna is ze 
overgebracht naar het ziekenhuis in de ambulance. 
Vanwege de aard van het letsel was er ook een 
traumahelikopter geland op de randweg; om het 
ambulancepersoneel te assisteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Om 16.54 op 26 juni werden we gealarmeerd voor 
assistentie bij de zeer grote brand in Amsterdam. 
Daar stond Leenbakker, Egmond Keukens, Gamma, 
Halfords en TNT post in de brand. We hebben daar 
het personeel en de voertuigen van brandweer 
Amsterdam afgelost. Tevens moesten we de 
ladderwagens voeden.  
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Op 5 oktober werden we ’s nachts gealarmeerd 
voor een assistentie bij een zeer grote brand in 
Zaandam. De brand was in een van de 
woningen ontstaan en daarna overgeslagen 
naar tien naastgelegen woningen. 
Uit onderzoek is gebleken dat de 
woningscheidende muren niet tot aan het dak 
was aangebracht. De vlammen hadden dus 
boven de plafonds vrij spel/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Maandag 7 oktober werden we vroeg 
gealarmeerd voor een ongeval op de Oostdijk. 
Een auto haalde een scooter voor de bocht in en 
kwam met zijn wielen in de berm. Hierdoor 
raakte hij in de slip en kwam tegen een boom tot 
stilstand. Na overleg met de ambulance hebben 
we een deel van het voertuig weggeknipt 
waardoor er meer ruimte ontstond om het 
slachtoffer eruit te halen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op donderdagavond 4 december werden we 
gealarmeerd voor een woningbrand aan de 
Volgerweg. Tijdens het aanrijden werd er 
aangegeven dat de bewoner rook had gezien in de 
kelder en de kamer. Eenmaal ter plaatse konden 
we met onze warmtebeeldcamera duidelijk zien dat 
er een brandje zat net naast de open haard. Door 
snel in te grijpen hebben we deze monumentale 
boerderij kunnen behouden.  
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Op 17 december werden we gealarmeerd voor 
assistentie bij een zeer grote brand in een bedrijf 
in Purmerend. Het bleek om de Big Boss te gaan; 
helaas moet het pand als verloren worden 
beschouwd. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 18 december werden we gealarmeerd voor 
een assistentie van een ambulance in de 
kerktoren van de kerk in de Westbeemster. Een 
medewerker van een bouwbedrijf was van een 
trap op een steiger gevallen. Het slachtoffer 
hebben we van 25 meter hoogte op een 
brancard naar beneden kunnen begeleiden.  
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8. Oefenen  
 
In 2008 zijn er 36 oefenavonden geweest. In 2007 waren dit er 32, er zijn er dus 4 bijgekomen. De 
oefenavonden zijn altijd op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Bij Brandweer Beemster is  9 
jaar geleden een oefencommissie in het leven geroepen die de oefeningen invult en leidt. Deze 
oefencommissie bestaat uit Martin Slot, Nico Velzeboer, Bert Schipper, Richard  Kamps, Henk 
Oude Elferink, Guus Wilcke, Kees van Beusekom en Sa ndra 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  geregistreerd wat zij/ hij die avond  beoefend heeft. Dit zal in 2009 bijgehouden worden 
in ons nieuwe registratiesysteem; het zogenaamde veiligheidspaspoort.  
 
 
8.1 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 oost. 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. 
 
Op 27 september en 1 november ging een ploeg met de 76-00 naar Wormerveer om deel te nemen 
aan de jaarlijkse peletonsoefening van de regionale brandweer Zaanstreek - Waterland. Er was een 
explosie geweest in een oud gebouw van Brokking. Meerdere personen vermist. Tijdens de 
verkenning al direct slachtoffers (Lotus) gevonden en onder begeleiding naar buiten gebracht. Bij 
het voertuig bij ze gebleven want je weet het maar nooit met die slachtoffers. Daarna was er ook 
nog een CODE ROOD afgegeven. Iedereen dus naar buiten en koppen tellen. Plan de campagne 
gemaakt en onze collega's gered uit het pand. Het was weer zeker de moeite waard. We raden 
iedereen aan om aan zulke oefeningen deel te nemen. Je steekt er altijd weer iets van op. 
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Voertuigen 27 september:  

TS 76-00 Middenbeemster 6 man inclusief 
TS 734 Purmerend 6 man inclusief 
TS 633 Volendam 6 man inclusief 
TS 637 Broek  

6 man inclusief 
HV 875 Edam 2 man 
HA 861 Oosthuizen  
 
 
 
 
 
 
Voertuigen 1 november: 

TS 76-00 Middenbeemster 6 man inclusief 
TS 734 Purmerend 6 man inclusief 
TS 633 Volendam 6 man inclusief 
TS 637 Broek  

6 man inclusief 
HV 875 Edam 2 man 
HA 861 Oosthuizen  
 
De oefeningen hadden als doel de onderlinge samenwerking te optimaliseren tussen de brandweer, 
politie en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR). 
 
 
8.2  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. 
 
 
 
8.3 Oefeningen met buurtgemeenten 
Dit jaar hebben we ook geoefend met de gemeenten Purmerend en Oosthuizen. Met Purmerend 
hebben we twee grote oefeningen gedraaid bij de kaasfabriek Cono aan de Rijperweg. Op het 
terrein van de Cono waren door een explosie verschillende brandjes ontstaan. Ook was er een 
lekkende tankwagen bij betrokken. Gezien de aard van het incident hebben we toen samen met 
Purmerend dit tot een goed einde gebracht. Met Oosthuizen hebben we een grote oefening 
gedraaid bij de gaswinningsinstallatie in de Havermeer. De leerdoelen van deze twee oefeningen 
waren vooral het toetsen van onderlinge communicatie, samenwerking en het beoefenen van het 
gemaakte aanvalsplan. 
 
 
 
8.4 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 
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houden. Genoemde organisaties zijn daarnaast verplicht een BHV (bedrijfshulpverlening) -
organisatie te hebben en geoefend te houden. 
 
 
8.5 Realistisch oefenen Ambt-Delden 
In het weekeinde van 27 en 28 november zijn we met het hele korps weer afgereisd naar Ambt-
Delden voor twee dagen realistisch oefenen op het oefencentrum aldaar. Het korps is daar 
ingedeeld in vijf ploegen van zes manschappen met een eigen tankautospuit. Dit om de praktijk zo 
realistisch mogelijk na te bootsen. Iedereen heeft in dit weekeinde tien incidenten gedraaid. De 
incidenten varierenden van ongevallen met gevaarlijke stoffen tot brand in een cellencomplex en 
brand in een hennepplantage. Aan het eind van de oefensessie werd er een middelbrand scenario 
gedraaid; dit betekent dat er twee voertuigen voor een brand worden ingezet.  
 
We sliepen in een hotel vlakbij het oefencentrum, hier hebben we gebarbecued, gebowld en veel 
plezier gehad. Er is door iedereen erg hard gewerkt, en we hebben weer de nodige leermomenten 
gehad. Al met al een geslaagd weekeinde. 
 
 
 
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 2008 weer tot een succes te maken.  
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9.  Activiteiten  
 
9.1 Workshop college en gemeenteraad 
Op dinsdagavond 13 mei hebben we een workshop voor het College en de gemeenteraad van de 
gemeente georganiseerd. Tijdens deze avond wilden we het College op de hoogte brengen van 
onze activiteiten. Na een presentatie waarin diverse onderwerpen aan bod kwamen, zowel over de 
interne organisatie als de regio, ging ‘plotseling’ de pieper af. De deelnemers waren in twee ploegen 
ingedeeld, kregen een pak aan, spoedden zich in de brandweerauto naar de incidenten en hebben 
met hun ploeg onder leiding van ervaren brandweerlieden de incidenten bestreden.  
 
 

  
 
 
9.2 Bezoek Commissaris van de Koningin 
Op woensdagmiddag 29 oktober 2008 heeft de Commissaris van de Koningin van Noord-Holland, 
de heer H.C.J.L. Borghouts, een ambtsbezoek gebracht aan de gemeente Beemster. Daarbij werd 
ook een bezoek gebracht aan brandweer Beemster. Na een presentatie over de brandweer werd er 
een uitruk gesimuleerd. Een beknelde persoon moest gered worden uit een auto.. Binnen 10 
minuten was het dak eraf en kon de persoon bevrijd worden. Ook onze droogpakken werden 
gedemonstreerd tijdens de uitruk. Na afloop heeft de heer Borghouts zelf ook de schaar en spreider 
gehanteerd. Toch wel een zwaar klusje.  
 

 
 
9.3  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. 
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15 maart 2008 : Muus Tromp Bokaal in Volendam, dit was een 112 wedstrijd.  

    Bij een 112 wedstrijd kun je van alles verwachten, brandbestrijding,  
  hulpverlening, ontruiming paardenstal etc.  

    We behaalden een 8e plaats van de 12 deelnemende ploegen.  
 

19 april 2008:   Provinciale 112 wedstrijd in Beverwijk, hier behaalden we de 4e plaats.  
     
19 sept. 2008:  Kermiswedstrijd in de Rijp. Een sportieve hindernisbaan met   
   brandweermaterialen. 
    Een 11e plaats van de 12 deelnemende ploegen was ons deel. 
 
4 oktober 2008:  Waterlandse brandweerdag 1e plaats en beste 3 en 4( waterploeg). Een dag 

om nooit meer te vergeten. 
 
 

    
 
 
9.4 Beemster Feestweek 
Tijdens de Beemster feestweek heeft de brandweer een aantal specifieke taken, dit naast de 
reguliere paraatheid. 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. Dit alles in een goede samenwerking met de Beemster 
Gemeenschap. 
 
Natuurlijk was er ook nog tijd voor ontspanning. Op de dinsdagmiddag werd er door twee ploegen 
van de brandweer meegedaan aan het steenwerpen. Op woensdagavond deden er twee ploegen 
mee aan het beachvolleybaltoernooi. 
 
De feestweek is een jaarlijks terugkerend evenement, waar wij als brandweer erg veel tijd en 
energie in steken. Dit om deze week samen met alle andere vrijwilligersorganisaties te doen slagen.  
 
9.5  Personeelsvereniging 
Brandweer Beemster beschikt over een actieve personeelsvereniging 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 Richard 
Kamps, Theo Veerman, Mark Meijer en Henk Oude Elferink .  Zij werken samen met de partners 
Annie Schipper  en Monique Koning; en oud korpslid Joop Verhoef . De activiteiten die ze dit jaar 
hebben georganiseerd zijn talrijk. Wij noemen U er een paar: 
 
• Nieuwjaarsreceptie  
• Tapas avond in de kazerne. 
• Familiedag 
• Golfclinic bij de golfbaan in de Beemster. 
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• Sinterklaasfeest 
• Klaverjassen, 8 avonden per jaar 
 
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 
aspect van de brandweer. Wij vinden het zeker op zijn plaats om bij deze iedereen te bedanken 
voor hun inzet. Ook dit gebeurt namelijk allemaal op vrijwillige basis! 
 
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.  
 
9.6  Vagevuur 
Het Vagevuur is het personeelsblad van Brandweer Beemster. Hierin worden verhalen, ingekomen 
stukken, mededelingen en nog vele andere dingen geplaatst. De redactie hiervan bestaat uit 
Rudmer de Jong . Het blad is dit jaar 6 keer uitgekomen. 
 
9.6 Bezoek aan brandweer Haarlem 
Na de wedstrijd in Beverwijk heeft de wedstrijdploeg nog een bezoekje gebracht aan brandweer 
Haarlem. Het hoogtepunt was wel het rondje in hun ladderwagen op een hoogte van 24 meter.   
 

            
 
9.7 New York 
Nico Velzeboer. Han Hartman, Dirk Akkerman, Johannes Zehl en Kees van Beusekom zijn op eigen 
kosten in september naar New York geweest. Daar is ook een bezoek gebracht aan een aantal 
brandweerkazernes waar we vriendelijk zijn ontvangen en een kijkje mochten nemen in de keuken 
van de New Yorkse brandweer.  

                                                      

 

We hebben in kazerne nummer 7 onze plaquette en t-shirts achtergelaten, welke in de kazerne 
zullen worden ophangen. Tevens hebben we een bezoek gebracht aan Ground Zero. Hier hangt 
een gedenkplaat voor de 348 omgekomen brandweermanen die in de strijd hun leven hebben 
geven. Dit alles heeft veel indruk op ons gemaakt.  
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9.8 Dreamnight at Artis 
 
Brandweer Beemster heeft voor de eerste keer mee gedaan met Dreamnight at Artis. We zijn met 
de 76-30 en de 76-70 naar Hoorn gegaan om daar bij het ziekenhuis chronisch zieken kinderen op 
te halen voor een avondje uit naar Artis. In een groep van ongeveer 35 voertuigen, brandweer politie 
en ambulances met zwaailicht en sirene ging de groep richting het Waterlandziekenhuis in 
Purmerend om daar ook nog kinderen op te halen. Van Purmerend gingen we naar het Boven-IJ 
ziekenhuis, daar stond de laatste groep om opgehaald te worden. Hier vandaan ging de gehele 
groep naar Artis via de IJtunnel. In deIJtunnel was het geweldig, de zwaailichten gaven een mooi 
effect maar het geluid was nog mooier. Bij Artis aangekomen was het nog wel even wachten voor 
dat iedereen was uitgestapt Er was een  grote file van brandweer, politie en ambulances. Uit een  
groot deel van Noord-Holland en Flevoland waren er allemaal groepen die bijna te gelijk in 
Amsterdam aankwamen Hierdoor was de lawaai overlast enorm. Waarschijnlijk mag dit de volgende 
keer niet meer. Na dat iedereen was uitgestapt konden de voertuigen naar de parkeerplaats. Daar 
was voor iedere medewerker een lunchpakket. Dit was erg goed verzorgd. Daarna konden de 
medewerkers ook nog even Artis in. Na wat gedronken te hebben was het om kwart over negen 
weer tijd om instappen en te vertrekken naar huis. Maar voor dat iedereen was ingestapt, mensen te 
kort of te veel in de auto, gingen we rond tien uur richting het Bovenij. Na dat iedereen was 
afgeleverd op de plaats van bestemming was brandweer Beemster rond twaalf uur weer thuis. Het 
was een geweldige avond en zeker de moeite waard om hier volgend jaar weer aan mee te doen.  
 
Het ‘dreamteam’  bestond uit John, Tom, Dirk en Kees.  
 

      

 

 

9.9 Inrichting en beheer website 
 
In het jaarverslag 2007 eindigde we met de woorden ” Brandweer Beemster is wereldwijd bekend 
aan het worden!” We worden tegenwoordig uit de vreemdste landen bezocht. Australië, Kroatië, 
Antigua, Mexico en Bulgarije zijn de nieuwe landen.  
Maar… we krijgen sterk de indruk dat onze eigen brandweermensen zo’n grote interesse en 
betrokkenheid hebben met dit korps dat zij vanuit hun vakantieadres toch meekijken of er nog 
uitrukken zijn geweest. 
 
De telling van de bezoekers is sinds 9 december 2007 opnieuw begonnen vanwege een crash van 
de computer van TopStat. In het laatste jaar hebben we al meer dan 20.000 bezoekers kunnen 
registreren. Vorig jaar spraken we nog over 20.000 bezoekers van af het begin van onze site in 
2003.  
Dus komt het totaal aantal bezoekers op veertigduizend! 
 
De beschikbare ruimte op de server waar brandweer Beemster is geplaatst is ook met de jaren 
gegroeid. In het begin konden we nog uit de voeten met 25 Mb en later 250 Mb. Onlangs hebben we 
met Next I.T. een overeenkomst gesloten voor 400 Mb schijfruimte. 



jaarverslag brandweer Beemster 2008 pagina 31  

 

 
De behoefte aan meer schijfruimte komt ook voort uit het digitaal beschikbaar stellen van de 
lesbrieven en bereikbaarheidskaarten. Zo kunnen onze brandweermensen achter hun eigen PC 
informatie bekijken van de “complexere” gebouwen in de Beemster. 
 
Toekomstplannen?? Ook de webmasters van brandweer Beemster blijven niet stilzitten. 
Er komen steeds meer ideeën naar boven borrelen en beginnen als een klein vuurtje dat moet 
oplaaien tot een grote brand. Een klein voorbeeld van wat er in de pen zit is een soort tijdsbalk 
vanaf 1612 tot heden waarin alle gebeurtenissen maar ook alle manschappen van brandweer 
Beemster in woord en beeld wordt gebracht. 
 
Met dank aan Guus Wilcke en Anno Kalteren. 
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10. Vooruitblik 2009  
 
Er zijn momenteel vele ontwikkelingen gaande waar wij ons als brandweer 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 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 wordt hierin meegenomen de zelfredzaamheid van de burger en 
samenwerking met buurtgemeentes. De brandweer zal er altijd voor gaan om zo snel mogelijk ter 
plaatse te komen, de hulpvraag van de burger staat centraal. 
  
Het beleidsplan Brandweer Beemster wordt dit jaar verder uitgewerkt en geïmplementeerd, alsmede 
de onderwerpen vanuit de kwaliteitsfoto vanuit de regio. Eén van de punten is het Beleidsplan 
Opleiden, Oefenen en Bijscholen. Deze wordt komend jaar geschreven. Hierin zullen onze doelen 
voor de toekomst worden vastgesteld. 
Ook zullen we een bijdrage leveren aan diverse projectgroepen/ werkgroepen binnen de regio, 
zowel op beleidsmatig, als ook op uitvoerend niveau. 
 
We zullen 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 naar 36 maandagavonden. 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 in de toekomst adequaat op te vangen, gaan wij  
verder met de werving van nieuwe vrijwilligers. Het opleiden van een gediplomeerde brandwacht 
duurt immers twee jaar. 
 
De Veiligheidsregio is per 1 januari een feit geworden en zal zich dan ook in de toekomst moeten 
gaan ontwikkelen. Daarbij speelt de vraagstelling tot regionaliseren van de brandweer Ja of Nee. Er 
wordt naar een intensivering van samenwerken tussen de negen gemeentelijke brandweerkorpsen 
gezocht, op allerlei gebied, om de burger uiteindelijk nog beter van dienst te zijn. 
Uitgangspunt in deze, doe wat lokaal kan en zoek verder naar samenwerking.  
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11. Afsluiting  
 
Bij dezen willen wij het jaarverslag  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 2009 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 2009. 
 
 
 
Brandweer Beemster, januari 2009 
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Bijlage 1: Overzicht uitrukken 2008 in de gemeente Beemster 
 

aantal DATUM Tijdstip Prio Brand/HV Omschrijving 

1 6-1-2008 9.15 1 Brand Voertuig in brand (vrachtwagen)Insulindeweg 1 Middenbeemster 

2 6-1-2008 13.03 2 Hulpv Assistentie dier in nood, schaap te water, N244 19,1 Middenbeemster 

3 15-1-2008 17.24 2 Hulpv OGS klein Plus Retail Insulindeweg 1 Middenbeemster 

4 21-1-2008 17.43 1 Brand Automatische melding via Pac Westdijk 11 Westbeemster 

5 22-1-2008 10.55 1 Hulpv Assistentie dier in nood Zuiddijk 1 te Zuidoostbeemster 

6 22-1-2008 14.51 2 Hulpv Assistentie ambulance bij ongeval N244 - Middenweg te Middenbeemster 

7 24-1-2008 15.15 1 Brand Binnenbrand Rijperweg 58 te Middenbeemster 

8 3-2-2008 12.44 1 Brand Autobrand A7 Rechts hmp 27,8 

9 6-2-2008 13.21 1 Brand Automatisch brandmelding (Handmelder) Breidablick, ingetrokken. 

10 6-2-2008 13.29 1 Brand Automatisch brandmelding (Handmelder) Breidablick, ingetrokken. 

11 17-2-2008 10.24 1 Brand Buitenbrand, betreft natuur, A7 R hmp 24,0. 

12 23-2-2008 11.26 2 Hulpv Paard te water Hobrederweg Middenbeemster. 

13 24-2-2008 00.21 1 Brand Buitenbrand, De Eeenhoorn 6 Middenbeemster. 

14 26-2-2008 12.09 1 Brand 
Automatisch brandalarm Wooncentrum Zuiderhof Zuidoostbeemster, 
ingetrokken 12.12 uur. 

15 26-2-2008 21.08 1 Hulpv Letsel Purmerenderweg Zuidoostbeemster. 

16 8-3-2008 13.23 1 Brand Voertuig in brand A7 R Zuidoostbeemster. 

17 9-3-2008 03.29 1 Hulpv Voertuig te water N244 Middenbeemster. 

18 21-3-2008 14.51 1 Brand Brand in bedrijf Rijperweg 72 Middenbeemster. 

19 23-3-2008 20.00 1 Brand Voertuig in brand oprit (5) A7 Purmerend L 15.0 Zuidoostbeemster. 

20 26-3-2008 20.11 1 Hulpv Voertuig te water Zuiderweg Westbeemster. 

21 28-3-2008 16.21 1 Brand Voertuig in brand, ConnexxionBus, Middenweg 37 Noordbeemster. 

22 29-3-2008 07.38 1 Brand Schoorsteenbrand Jisperweg 107 Westbeemster. 

23 31-3-2008 18.52 1 Brand Binnenbrand Insulindeweg Middenbeemster. 

24 7-4-2008 06.02 1 Hulpv Voertuig te water N509 Noordbeemster. 

25 17-4-2008 07.25 1 Hulpv Voertuig te water Hobrederweg / Middenweg Middenbeemster. 

26 18-4-2008 03.16 1 Brand Voertuig in brand Purmerenderweg Zuidoostbeemster. 

27 18-4-2008 18.24 1 Brand Automatisch brandalarm Breidablick Middenbeemster, ingetrokken. 

28 18-4-2008 21.35 2 Hulpv 
Voertuig op een paaltje Zwaansvliet 18 Middenbeemster, door 
wedstrijdploeg opgeknapt. 

29 20-4-2008 14.53 1 Hulpv Voertuig te water A7 R. hmp. 26,2 Oudendijk NH. 

30 21-4-2008 17.36 1 Brand Automatisch brandalarm Breidablick Middenbeemster, nacontrole. 

31 22-4-2008 20.01 1 Brand Voertuig in brand A7 L hmp 14.8 Middenbeemster. 

32 25-4-2008 17.32 2 Brand Buitenbrand A7 R hmp 26.7 Oudendijk NH. 

33 27-4-2008 11.55 1 Brand Automatisch brandalarm Wooncentrum Zuiderhof Zuidoostbeemster. 

34 9-5-2008 16.56 1 Hulpv Persoon te water Vrouweweg Noordbeemster. 

35 20-5-2008 07.29 1 Brand Binnenbrand Marees tankstation Middenweg 131 Middenbeemster. 

36 20-5-2008 18.51 1 Hulpv assistentie reanimatie Nekkerweg 66 Zuidoostbeemster. 

37 22-5-2008 15.33 1 Hulpv Assistentie dier in nood Noorddijk 3 Noordbeemster. 

38 22-5-2008 22.54 2 Brand Buitenbrand berm Rijperweg / Jisperweg Middenbeemster. 

39 24-5-2008 14.00 2 Hulpv Schaap in de sloot N244 Middenbeemster. 

40 27-5-2008 12.33 1 Brand Automatisch brandalarm Wooncentrum Zuiderhof Zuidoostbeemster. 

41 28-5-2008 19.15 1 Hulpv 
Assistentie ambulance Jisperweg 138 Westbeemster. ingetrokken moest 
in Jisp zijn. 

42 8-6-2008 16.03 1 Brand Buitenbrand A7 R 21,7 Middenbeemster. 

43 8-6-2008 19.07 1 Hulpv Assistentie liftopsluiting Pr. beatrixpark Middenbeemster. 

44 12-6-2008 15.34 1 Hulpv Ongeval met beknelling Middenweg/Randweg Middenbeemster. 

45 22-6-2008 08.48 1 Brand Automatisch brandalarm Hotel Purmerend Zuidoostbeemster. 

46 22-6-2008 17.49 1 Brand Binnenbrand Noorderpad 27 Zuidoostbeemster. 

47 26-6-2008 16.54 1 Brand Assistentie Zeer grote brand Leenbakker Klimopweg Amsterdam. 

48 28-6-2008 07.10 1 Hulpv Voertuig te water A7 L 15,4 Middenbeemster, ingetrokken. 

49 28-6-2008 07.52 2 Hulpv Cdt prio 2 onderzoek Koe in de sloot Middenbeemster. 

50 29-6-2008 11.41 2 Hulpv Cdt prio 2 onderzoek Koe in de sloot Middenbeemster. 

51 30-6-2008 17.31 2 Hulpv Assistentie bij liftopsluiting Zorgcentrum Middelwijck Middenbeemster. 

52 30-6-2008 18.40 1 Hulpv Auto te water Nekkerweg 7 Noordbeemster. 

53 2-7-2008 11.50 2 Hulpv telefonisch verzoek Koe in de sloot Oostdijk Zuidoostbeemster. 

54 2-7-2008 16.40 2 Hulpv Cdt prio 2 onderzoek schaap in de sloot N244 Middenbeemster. 

55 10-7-2008 21.50 1 Hulpv Voertuig te water Jisperweg Noordbeemster . 
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56 11-7-2008 7.39 1 Brand 
Middelwijck bejaardetehuis Prinses Beatrixpark 54 Middenbeemster ABM 
(MELDER: hand). 

57 13-7-2008 19.39 1 Brand Voertuig in brand Broedersbouw Middenbeemster. 

58 17-7-2008 16.48 1 Brand Buitenbrand elektrakast Middenweg Rijperweg Middenbeemster. 

59 19-7-2008 19.12 1 Brand Automatisch brandalarm Plus Retail Middenbeemster. 

60 19-7-2008   1 Brand Voertuig in brand Nekkerweg Noordbeemster. 

61 26-7-2008 00.23 1 Hulpv Ongeval met beknelling A7 R 19,6 Middenbeemster. 

62 26-7-2008 19.52 2 Hulpv cdt onderzoek staf contact AC, stroomdraden kermisterrein. 

63 27-7-2008 21.16 2 Hulpv cdt onderzoek staf contact AC, Koe te water. 

64 28-7-2008   2 Brand Buitenbrand, afval Jisperweg Westbeemster. 

65 5-8-2008 9.28 2 Hulpv Cdt prio 2 onderzoek Koe in de sloot A7 L 20.0 Middenbeemster. 

66 7-8-2008 3.14 1 Brand Buitenbrand Super de Boer Rijperweg 50 Middenbeemster. 

67 12-8-2008 19.10 2 Brand Brandgerucht Pannekoekhuis Middenweg 177 Middenbeemster. 

68 28-8-2008 16.30 1 Brand Automatisch brandalarm Wooncentrum Zuiderhof Zuidoostbeemster. 

69 30-8-2008 6.49 1 Brand Automatisch brandalarm Wooncentrum Zuiderhof Zuidoostbeemster. 

70 2-9-2008 7.23 1 Brand Automatisch brandalarm Hotel Purmerend Zuidoostbeemster. 

71 2-9-2008 8.03 1 Brand Binnenbrand (huisrookmelder) Eenhoorn 55 te Middenbeemster. 

72 21-9-2008 7.29 1 Brand Brandgerucht (spin in huisrookmelder) Rijperweg 72 te Middenbeemster. 

73 23-9-2008 17.25 1 Brand Brand in boerderij Volgerweg 27 Middenbeemster. 

74 28-9-2008 00.25 1 Brand 
Handbrandmelding Tuincentrum Overvecht Purmerenderweg 43a 
Zuidoostbeemster. 

75 4-10-2008 11.15 1 Brand Brand in woning actieplaats LKandsmeer tijdens Waterlanddag. 

76 5-10-2008 01.07 1 Brand Assistentie zeer grote brand Zaandam. 

77 5-10-2008 05.36 2 Hulpv Stormschade N244 19,2 Middenbeemster. 

78 7-10-2008 07.23 1 Hulpv Ongeval met beknelling Oostdijk Zuidoostbeemster. 

79 7-10-2008 16.22 2 Hulpv Cdt prio 2 onderzoek Koe in de sloot Rijperweg Middenbeemster. 

80 8-10-2008 15.31 1 Brand 
Automatische melding via Pac museum Betje Wolff Middenweg 178 
Middenbeemster 

81 9-10-2008 18.15 2 Hulpv 
Cdt prio 2 onderzoek Koe in de sloot CONO Rijperweg 20 
Middenbeemster. 

82 11-10-2008 07.22 2 Hulpv OGS klein Bamestraweg 5 Middenbeemster. 

83 12-10-2008 04.44 1 Hulpv Persoon te water Westdijk Westbeemster, ingetrokken. 

84 20-10-2008   2 Hulpv Cdt prio 2 assistentie dier in nood N244 Middenbeemster. 

85 22-10-2008 14.48 1 Hulpv Assistentie ambulance H. Wagemakerstraat Zuidoostbeemster. 

86 25-10-2008   1 Hulpv Persoon te water Hobrederweg/Nekkerweg Noordbeemster. 

87 26-10-2008   1 Hulpv Assistentie Duikers Hobrederweg/Nekkerweg Noordbeemster. 

88 11-11-2008 18.58 1 Brand Voertuig in brand A7 R hmp 24,0 Middenbeemster. 

89 18-11-2008 05.11 1 Hulpv Persoon te water Rijperweg 76 Middenbeemster. 

90 20-11-2008 14.08 1 Hulpv 
OGS voetuig met benzinelekkage Purmerenderweg 232 
Zuidoostbeemster. 

91 21-11-2008 07.18 1 Hulpv Stormschade Boom over de weg Rijperweg Middenbeemster. 

92 21-11-2008 16.00 1 Brand 
Automatisch brandalarm Toren NH Kerk Middenweg 148 
Middenbeemster. ingetrokken 

93 23-11-2008 04.10 1 Hulpv Persoon te water Purmerenderweg 22 Zuidoostbeemster. 

94 30-11-2008 04.10 2 Brand CDT contact AC, betreft Breidablick Bamestraweg Middenbeemster. 

95 1-12-2008 07.57 1 Brand Voertuig in brand N244 hmp 196 Middenbeemster. 

96 3-12-2008 20.25 1 Brand 
Automatische brandmelding Breidablick Bamestraweg 2 
Middenbeemster. 

97 4-12-2008 18.19 1 Brand woningbrand Volgerweg 46 Middenbeemster. 

98 5-12-2008 11.18 2 Hulpv Assistentie liftopsluiting Middelwijck 54 Middenbeemster. 

99 10-12-2008 02.03 1 Hulpv Voertuig te water N243 hmp 9,2 Noordbeemster. 

100 17-12-2007 19.36 1 Brand zeer grote brand Big Boss Purmersteenweg 13 Purmerend. 

101 18-12-2008 12.05 1 Hulpv 
Assistentie ambulance Persoon op hoogte kerktoren Jisperweg 
Westbeemster. 

102 18-12-2008 19.15 1 Brand Automatisch brandalarm Wooncentrum Zuiderhof Zuidoostbeemster. 

103 21-12-2008 01.02 1 Hulpv 
CDT Voertuig te water Kerkeweg N509 Noordbeemster, personen reeds 
uit het voertuig. 

104 21-12-2008 03.10 1 Brand 
Buitenbrand Rijperweg / Jisperweg papierbak naast bushok 
Westbeemster. 

105 21-12-2008 07.29 1 Brand Automatisch brandalarm Breidablick Bamestraweg 2 Middenbeemster. 

106 21-12-2008 17.40 1 Brand Schoorsteenbrand Middenweg 5 Noordbeemster. 

107 24-12-2008 18.36 1 Brand Automatisch brandalarm Breidablick Bamestraweg 2 Middenbeemster. 

108 24-12-2008 22.25 1 Brand Automatisch brandalarm Breidablick Bamestraweg 2 Middenbeemster. 

109 31-12-2008 15.04 1 Brand Automatisch brandalarm Wooncentrum Zuiderhof Zuidoostbeemster 
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Bijlage 2: Automatische brandmeldingen gemeente Bee mster 2008.  
 

 

 

   BRANDWEER BEEMSTER  
       
   Klaas Hogetoornlaan 5   
   1462 JM Middenbeemster   
   telefoon 0299 – 683616   
       
Overzicht automatiche brandmeldingen 2008     

nr. Datum Tijdstip lokatie melding oorzaak Brandweer  

1 14-1-2008 13.44 Overvecht storing Lus al sinds dinsdag buiten dienst nee 

2 15-1-2008 11.08 Plus Retail storing foutmelding in de pomp nee 

3 15-1-2008 13.38 Plus Retail storing compressor in storing nee 

4 26-1-2008 12.16 Plus Retail storing   nee 

5 26-1-2008 12.40 Plus Retail storing techn storing, is overbrugd? nee 

6 26-1-2008 1.13 Plus Retail storing   nee 

7 2-2-2008 12.38 Breidablick A2 overmatig stoom in de keuken nee 

8 6-2-2008 13.21 Breidablick A1 handmelder door bewoner ingedrukt ja 

9 6-2-2008 13.28 Breidablick A1 verkeerd monteren glaasje ja 

10 14-2-2008 20.17 Zuiderhof storing   nee 

11 17-2-2008 17.53 Zuiderhof storing SL waarschijnlijk vervuilde melder nee 

12 23-2-2008 9.02 Breidablick A2 stoom uit douchecabine nee 

13 26-2-2008 12.01 Zuiderhof A3 kookwerkzaamheden ja 

14 7-3-2008 17.12 Meidoorn storing   nee 

15 21-3-2008 6.05 logies Vrederust storing blikseminslag nee 

16 25-3-2008 18.48 Breidablick A2 loos, oorzaak onduidelijk nee 

17 29-3-2008 21.35 Hotel P'end A2 stoom door douchen nee 

18 30-3-2008 11.33 Hotel P'end A2 aantal kaarsen was de oorzaak nee 

19 30-3-2008 17.51 Breidablick A2 kookwerkzaamheden nee 

20 6-4-2008 18.12 Breidablick A2 kookwerkzaamheden nee 

21 9-4-2008 12.43 Plus Retail storing storing door spanningsbewaker nee 

22 13-4-2008 13.48 Tuinbouw A1 melders uitgeschakeld ivm sterretjes op ijs nee 

23 18-4-2008   Breidablick A2 ingetrokken ja 

24 21-4-2008 17.37 Breidablick A2 oven niet schoongemaakt. ja 

25 22-4-2008 11.24 Breidablick storing verbouwing??? nee 

26 23-4-2008 12.13 Breidablick storing   nee 

27 27-4-2008 11.53 Zuiderhof A3 kookwerkzaamheden ja 

28 4-5-2008 9.22 Hotel P'end A2 onduidelijke oorzaak nee 

29 6-5-2008 7.37 Zuiderhof A3 kookwerkzaamheden nee 

30 7-5-2008 16.51 Plus Retail storing vervuilde melder nee 

31 9-5-2008 15.40 Breidablick storing defecte rookmelder nee 

32 10-5-2008 19.01 Plus Retail storing   nee 

33 10-5-2008 19.33 Breidablick storing   nee 

34 17-5-2008 13.00 Zuiderhof A3   nee 

35 18-5-2008 9.02 Meidoorn A2 roken onder melder nee 

36 18-5-2008 13.08 Plus Retail storing compressor in storing nee 

37 18-5-2008 18.17 Breidablick A2 overmatige rookontwikkeling koken nee 

38 19-5-2008 16.21 Zuiderhof A3 teveel rook bij vlees braden nee 

39 24-5-2008 17.46 Zuiderhof A3   nee 

40 30-5-2008 19.27 Breidablick A2 bakken van pannenkoeken nee 

41 8-6-2008 17.42 Breidablick A2 kookwerkzaamheden nee 

42 8-6-2008 17.54 Breidablick A2 kookwerkzaamheden nee 

43 8-6-2008 18.49 Plus Retail storing vervuilde melder nee 

44 9-6-2008 16.44 Plus Retail storing storing niet op te lossen, morgen monteur nee 

45 17-6-2008 12.13 Zuiderhof storing   nee 

46 18-6-2008 13.41 Plus Retail storing   nee 

47 19-6-2008 12.32 Hotel P'end storing   nee 

48 22-6-2008 08.48 Hotel P'end A2 receptie weet niet wat te doen, roken kamer 24 ja 

49 24-6-2008 8.03 Hotel P'end A2 onderzoek, roken kamer 38 nee 

50 25-6-2008 6.45 Hotel P'end A2 onderzoek, geen brand oorzaak onbekend nee 

51 26-6-2008 8.04 Hotel P'end A2 zelfde lokatie als vorige, installateur inschakelen nee 

52 29-6-2008 3.24 Hotel P'end storing storing in releas, maandag installateur nee 

53 2-7-2008 23.07 Breidablick storing   nee 

54 4-7-2008 6.20 Middelwijck storing   nee 

55 4-7-2008   Breidablick storing storm nee 
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56 4-7-2008   Breidablick A2   nee 

57 5-7-2008 0.36 Zuiderhof A3   nee 

58 13-7-2008 22.32 Middelwijck A1 bewoner ingedrukt ja 

59 19-7-2008 19.12 Plus Retail A2   ja 

60 28-7-2008 7.52 Plus Retail storing   nee 

61 27-7-2008 11.32 Plus Retail storing   nee 

62 9-8-2008 17.46 Zuiderhof storing   nee 

63 10-8-2008 18.31 Zuiderhof A3   nee 

64 12-8-2008 14.00 Hotel P'end storing   nee 

65 14-8-2008   Breidablick A2 van gogh nee 

66 15-8-2008 7.41 Hotel P'end A2 stoomvorming douchen nee 

67 16-8-2008 12.26 Zuiderhof storing storing door vervuilde melder nee 

68 18-8-2008 12.37 Korczakhuis storing   nee 

69 20-8-2008 21.28 Hotel P'end A2   nee 

70 21-8-2008 14.36 Middelwijck storing   nee 

71 25-8-2008   Breidablick A2 johanneshuis nee 

72 27-8-2008   Breidablick A2 Novalis Rood nee 

73 28-8-2008 16.13 Zuiderhof A3 vlees braden ja 

74 30-8-2008 6.40 Zuiderhof A3 vage alarminstructie, geen reactie trigion ja 

75 30-8-2008 10.29 Middelwijck storing   nee 

76 30-8-2008 12.30 Zuiderhof storing vervuilde melder, is vervangen nee 

77 31-8-2008   Breidablick A2 van Gogh nee 

78 2-9-2008 7.21 Hotel P'end A2 stoomvorming douchen, kamer 37 ja 

79 14-9-2008 13.01 Zuiderhof A3 liftstoring,  nee 

80 14-9-2008 18.44 Zuiderhof A3 woning nr.25 aangebakken vlees nee 

81 14-9-2008 23.05 Hotel P'end A2 stoomvorming door douchen nee 

82 19-9-2008 12.30 Zuiderhof A3 woning nr. 9  Spruitjes aangebakken nee 

83 20-9-2008   Breidablick A2 johanneshuis nee 

84 23-9-2008 3.52 Plus Retail storing stroomstoring nee 

85 24-9-2008 2.55 Zuiderhof A3 woning nr. 48 vlees braden nee 

86 28-9-2008 06.11 Overvecht A1 handmelder storing ja 

87 29-9-2008   Breidablick A2 novalis nee 

88 1-10-2008   Breidablick A2 van gogh nee 

89 3-10-2008 8.20 Breidablick A2 novalis Sigaret in Jas, brand nee 

90 8-10-2008 18.57 Zuiderhof A3 woning nr. 48 maar niets aangetroffen nee 

91 12-10-2008 12.24 Zuiderhof A3 woning nr. 43 nee 

92 12-10-2008 18.00 Breidablick A2   nee 

93 15-10-2008 16.11 Zuiderhof A3   nee 

94 18-10-2008 01.33 Hotel P'end A2 1e verdieping, niets aangetroffen nee 

95 18-10-2008 10.17 Hotel P'end A2 stoomvorming door douchen nee 

96 23-10-2008 18.45 Breidablick A2 Raphaelhuis nee 

97 26-10-2008 16.58 Zuiderhof A3   nee 

98 3-11-2008 18.11 Hotel P'end A2 technische fout, loos alarm nee 

99 4-11-2008 17.04 Hotel P'end A2 stoomvorming door douchen nee 

100 5-11-2008 11.43 Zuiderhof A3 kookwerkzaamheden nee 

101 5-11-2008 19.41 Hotel P'end A2 stoomvorming door douchen nee 

102 7-11-2008 16.20 Hotel P'end storing   nee 

103 10-11-2008 8.15 toren kerk storing werkzaamheden nee 

104 13-11-2008 17.31 Hotel P'end A2 stoomvorming door douchen nee 

105 18-12-2008 18.44 Zuiderhof A2 kookwerkzaamheden ja 

106 19-11-2008 18.22 Hotel P'end A2 defecte rookmelder nee 

107 28-11-2008 15.12 Middelwijck A2 koekjesbakken nee 

108 29-11-2008 18.00 Breidablick A2 kookwerkzaamheden nee 

109 30-11-2008 17.13 Breidablick A2 pannenkoeken bakken, rookmelder afdekken? nee 

110 2-12-2008 20.26 Breidablick A2 betrof oefening ja 

111 21-12-2008 07.29 Breidablick A2 waxinelichtjes uitblazen onder rookmelder ja 

112 24-12-2008 18.36 Breidablick A2 waxinelichtjes uitblazen onder rookmelder Ostara ja 

113 24-12-2008 22.08 Breidablick A2 betrof douchen nee 

114 24-12-2008 22.23 Breidablick A2 geen terugkoppeling gehad ja 

115 31-12-2008 15-04 Zuiderhof A2 Kookwerkzaamheden ja 
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Automatische brandmeldingen gemeente Beemster 2008.  
 
In 2008 zijn er 76 automatisch brandmeldingen bij de alarmcentrale van de regionale brandweer 
Zaanstreek Waterland binnen gekomen. 57 keer werd er door de organisatie van de betreffende 
brandmeldinstallatie op tijd actie ondernomen en heeft men de AC in kennis gesteld. De brandweer 
is in 2008 19 keer daadwerkelijk uitgerukt voor een automatisch brandalarm. Bij geen van de 
uitrukken was er iets aan de hand waardoor kan worden opgemaakt dat de organisatie niet juist of 
te traag heeft gehandeld. De veelplegers zullen in het nieuwe jaar weer een bezoek van ons krijgen 
om de puntjes op de i te zetten. Hiermee hopen wij het aantal loze meldingen terug te kunnen 
dringen. 
Ook is men bij de regionale brandweer bezig om beleid incl. handhavingmogelijkheden te schrijven. 
Zodra dit bij de gemeente is vastgesteld kunnen we de veelplegers strenger aanpakken.  
 
Hieronder een overzicht van de “veelplegers” van de laatste 6 jaar.  
 

Automatische Brandmeldingen gemeente Beemster 

Object 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

  AC storing AC storing AC storing AC storing AC storing AC storing 

Breidablick 31 6 19 8 25 2 28 4 28 15 7 4 

Wooncentrum Zuiderhof 21 6 13 2 17 2 19           

Hotel Purmerend 18 4 6 3 6 10 5 5 3 2 6 1 

Plus Retail 1 15 3 2   3 1 4 2 1 1   

De Nieuwe Tuinbouw 1   3       2           

Woonvorm Sonnevanck     3   1   4 1         

Nijdra special products     1 1         1 6   3 

Logies Vrederust   1 1                   

Toren N.H. Kerk   1   1                 

Tuincentrum Overvecht 1 1   2 10 2         1   

Tuincentrum De Meidoorn 1 1   1 7 3 7   2 7 3 3 

Gemeentehuis           2     1       

Welkoop                         

Korczakhuis   1                     

Zorgcentrum Middelwijck 2 3                     

  76 39 49 20 66 24 66 14 37 31 18 11 
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Bijlage 3:  Oefenrooster 2008 
 

OEFENROOSTER 2008   BRANDWEER BEEMSTER 

DATUM CHAUFFEURSDIENST UITZETTEN OEFENING BESCHRIJVING OEFENING 

  630 600 640        

7 JAN. C. van Baar 
K. van 

Beusekom H. Hartman G. Wilcke 
D. 

Akkerman J. Baas HULPVERLENING  

              DIVERSEN KLEINE OEFENINGEN 

                 

21 JAN. K. Koning A. Slooten 
N. 

Velzeboer 
K.van 

Beusekom R.Boon R. Cogodi BRANDBESTRIJDING  

              AFLEGSYSTEEM  

                 

28 JAN. J. Weenink G. Wilcke B. Verhoef 
N. 

Velzeboer 
P.Haarman

s T. Hage CHEMIEPAKKEN, EXPLOSIEMETER 

             EN MOTORKETTINGZAAG 

                

4 FEBR. . J. Zehl C. van Baar T. Veerman M. Slot H.Hartman P. Honingh POMPEN AANJAAG VERBAND 

              STRAALWATERKANON  

                 

18 FEBR. 
K. van 

Beusekom K. Koning H. Hartman A. Slooten R. de Jong A. Kalteren 1/2 PLOEG REANIMATIE EN 

              1/2 PLOEG VAK P'END  

              KLEINE BLUSMIDDELEN  

25 FEBR. A. Slooten J. Weenink 
N. 

Velzeboer S. Janssen R.Kamps K.Koning 1/2 PLOEG REANIMATIE EN 

              1/2 PLOEG VAK P'END  

              KLEINE BLUSMIDDELEN  

3 MAART. G. Wilcke J. Zehl B. Verhoef B.Schipper M.Lakeman M. Meijer NAM OEFENING OP LOCATIE  

              HAVERMEER (MIDDELIE-300) 

                 
17 
MAART. C. van Baar 

K. van 
Beusekom T. Veerman G. Wilcke D. Bol 

H. Oude 
Elferink COMMUNICATIE-OEFENING,  

              100-SYSTEEM  

                 
31 
MAART. K. Koning A. Slooten H. Hartman 

K. van 
Beusekom C.van Baar 

D. van de 
Veen WERKEN OP HOOGTE  

            VALBEVEILIGING  

               

7 APRIL. J. Weenink G. Wilcke 
N. 

Velzeboer M. Slot T. Veerman R. de Jong 640 HULPVERLENING BIJ LUST 

              IN PURMEREND   

              630 EN 600 BRANDBESTRIJDING 

21 APRIL. J. Zehl C. van Baar T. Veerman S. Janssen B. Verhoef J. Weenink OEFENING MET PURMEREND 

              640 EN 600 BRANDBESTRIJDING 

              630 STRATENKENNIS  

28 APRIL. 
K. van 

Beusekom K. Koning B. Verhoef A. Slooten A. Kalteren J. Zehl 640 630 EN 600 BRANDBESTRIJDING 

              DIVERSEN KLEINE OEFENINGEN 
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OEFENROOSTER 2008   BRANDWEER BEEMSTER 

DATUM CHAUFFEURSDIENST UITZETTEN OEFENING BESCHRIJVING OEFENING 

  630 600 640         

5 MEI. A. Slooten J. Weenink H. Hartman B. Schipper C. van Baar J.Baas RONDLEIDING EN SPORTEN IN DE  

              KLOEK  

               

19 MEI. G. Wilcke J. Zehl 
N. 

Velzeboer 
K. Van 

Beusekom 
D. 

Akkerman R. Boon OEFENING MET PURMEREND 

              630 EN 600 BRANDBESTRIJDING 

              640 STRATENKENNIS  

26 MEI. K. Koning A. Slooten B. Verhoef G. Wilcke R. Cogodi P. Haarmans WATERKANON, SCHUIM  

             TURBULENTIEPOMP  

               

2 JUNI. J. Weenink G. Wilcke T. Veerman 
N. 

Velzeboer T.Hage H. Hartman 640 HULPVERLENING BIJ LUST 

              IN PURMEREND   

              630 EN 600 BRANDBESTRIJDING 

16 JUNI. J. Zehl C. van Baar H. Hartman M. Slot P. Honingh R. de Jong HULPVERLENING  

              CURSUS AED  

                

23 JUNI. 
K. van 

Beusekom K. Koning 
N. 

Velzeboer S. Janssen K. Koning M. lakeman HULPVERLENING  

              COMBI OEFENING DUIKERS EN HV1 

                

30 JUNI. A. Slooten J. Weenink B. Verhoef 
K. van 

Beusekom    BRANDKRANENCONTROLE 

             CURSUS AED  

                

7 JULI. G. Wilcke J. Zehl T. Veerman B. Schipper M. Meijer 
H. Oude 
Elferink BRANDBESTRIJDING SAMEN MET  

              HOOGWERKER PURMEREND 

                 

21 JULI. C. van Baar 
K. van 

Beusekom H. Hartman G.wilcke A. Kalteren R. Kamps BRANDKRANENCONTROLE 

                

                

28 JULI. K. Koning A. Slooten 
N. 

Velzeboer 
K.van 

Beusekom T. Veerman 
D. van der 

Veen BRANDBESTRIJDING  

              COMBI OEFENING DUIKERS HV1 

               

4 AUG. J. Weenink G. Wilcke T. Veerman 
N. 

Velzeboer B. Verhoef J. Zehl VALBEVEILIGING  

               

                

18 AUG.. J. Zehl C. van Baar B. Verhoef M. Slot R. de Jong J. Weenink BRANDBESTRIJDING EN KUBUS 

              630 en 640 DROGESTIJGLEIDING 

              600 HEFKUSSENS  
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OEFENROOSTER 2008   BRANDWEER BEEMSTER 

DATUM CHAUFFEURSDIENST UITZETTEN OEFENING BESCHRIJVING OEFENING 

  630 600 640          

25 AUG. 
K. van 

Beusekom K. Koning H. Hartman A. Slooten 
D. 

Akkerman T. Hage VEILIGWERKEN MET ADEMLUCHT 

                 

                

1 SEPT. A. Slooten J. Weenink 
N. 

Velzeboer S. Janssen C. van Baar H. Hartman GROTE OEFENING MET OVD OP 

              NAM LOCATIE SAMEN MET 

              OOSTHUIZEN  

15 SEPT. G. Wilcke J. Zehl B. Verhoef B.Schipper J. Baas R. de Jong BRANDBESTRIJDING EN KUBUS 

              600 DROGESTIJGLEIDING 

              630 EN 640 HEFKUSSENS 

22 SEPT. C. van Baar A.Slooten T. Veerman 
K. van 

Beusekom R. Boon A. kalteren HULPVERLENING  

                 

                 

29 SEPT. K. Koning 
K.van 

Beusekom H. Hartman G. Wilcke R. Cogodi R. Kamps VALBEVEILIGING   

               

                

6 OKT.             BRANDWONDENCOLLECTE 

                 

                 

20 OKT. J. Zehl C. van Baar 
N. 

Velzeboer M. Slot 
P. 

Haarmans K. Koning HULPVERLENING  

                 

                 

27 OKT. 
K. van 

Beusekom K. Koning B. Verhoef 
N. 

Velzeboer T. Hage M. Lakeman BRANDBESTRIJDING  

                 

                 

3 NOV. A. Slooten J. Weenink T. Veerman B. Schipper H. Hartman M. Meijer SPORTEN IN DE KLOEK  

                

                 

17 NOV. G. Wilcke J. Zehl H. Hartman 
K. van 

Beusekom P. Honingh 
H. Oude 
Elferink BRANDBESTRIJDING  

                

24 NOV. C. van Baar G.Wilcke R. de Jong T. Veerman CHEMIEPAKKEN, EXPLOSIEMETER 

    

K. van 
Beusekom 

  

N. 
Velzeboer 

       EN MOTORKETTINGZAAG 

1 DEC. K. Koning A. Slooten T. Veerman 
N. 

Velzeboer A. Kalteren J. Weenink HULPVERLENING  

                 

15 DEC. J. Weenink G. Wilcke B. Verhoef M. Slot R. Boon R. Cogodi LAATSTE KORPSAVOND 
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Bijlage 4:  Schema bereikbaarheidskaarten 
 
Schema bereikbaarheidskaarten 
 

Werkgroep bereikbaarheidskaarten    
Lokatie  Kazerne Middenbeemster 

Datum  10-08-2008 

 

Nr. 
 

Datum Adresgegevens Contactpersoon 

1 
 

Ja 22-03-2006 Gemeentehuis Beemster Rijn Middelburgstraat 
1 Middenbeemster 

M. Timmerman 
682121 

2 Ja 22-03-2006 Hotel Purmerend Purmerenderweg 232 
Zuidoostbeemster 

J. Kuipers 

436858 

3 
 

Ja 29-03-2006 Sportcentrum de kloek Insulindeweg 11 
Middenbeemster 

Dhr. Van Gelderen 
683010 

4 

 

Ja 05-04-2006 Blauwe morgenster Nic Cromhoutlaan 1 Middenbeemster dhr Mastenbroek  

681940  

5 

 

Ja 12-04-2006 Wooncentrum Zuiderhof Dirk Dekkerstraat 
Zuidoostbeemster 

Dick Spruyt 

Tel:06-510 600 44 

6 

 

Ja 13-06-2006 Kinderdagverblijf / peuterspeelzaal N. Cromhoutlaan 3 

Middenbeemster 

Lydia Sakko 

683733 

7 

 

Ja 14-07-2006 

 

Tuincentrum Overvecht Purmerenderweg 43A 

Zuidoostbeemster 

Erwin 

681537 

8 

 

Ja 4-8-2007 

 

RWZI Zuiderweg 44 Zuidoostbeemster Richard Hoekzema 

9 
 

Ja 20-9-2006 Drukkerij Hoogcarspel Insulindeweg 13 Middenbeemster Douwe Duursma 
689089 

10 Ja 14-06-2006 
 

De Nieuwe Tuinbouw  Purmerenderweg 167 
Zuidoostbeemster 

Martin Eekhof 
423748 

11 
 

Ja 14-07-2006 
 

Nijdra Special Products Bamestraweg 32 
Middenbeemster 

Leo van der Linde 
689900 

12 

 

Ja 31-05-2006 Chocolade fabriek insulindeweg 29 
Middenbeemster 

Jos Klijnsma 

683851 

13 
 

Ja 17-06-2008 Tuincentrum De Meidoorn Purmerenderweg 75 
Zuidoostbeemster 

G.J. Waterhout 
425976 

14 
 

Ja 17-06-2008 Welkoop Argifirm Insulindeweg 4 Middenbeemster Han van Schie 
681332 

 15 

 

Ja 27-3-2008 Stomerij Zeekant  Bamestraweg 17  Middenbeemster  

16 

 

Ja 27-3-2008 Loods gemeentewerken  Insulindeweg 2 

Middenbeemster 

Conno Pluim 

17 

 

Ja 3-10-2007 

 

Plus Retail  Insulindeweg  1  Middenbeemster Theo v/d Waart 

689455 

18 

 

Ja 30-01-2007 Van Eck timmerbedrijf Bamestraweg 3 Middenbeemster Willem van Eck 

684546 

19 
 

Ja 28-01-2007 Electro 2000 Bamestraweg 1 Middenbeemster Andre Konijn 
681680 

20 

 

Ja 5-9-2007 De Kerckhaen Jisperweg 57 Westbeemster Flip Nicolai 

684889 
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Nr. 
 

Datum Adresgegevens Contactpersoon 

21 

 

Ja 19-06-2008 Dagopvang gehandicapten Eenhoorn 66 Middenbeemster Roland van Eijk 

06-10513144 

22 

 

Ja 28-08-2008 Breidablick Bamestraweg 2 Middenbeemster Hans Bekker 

06-53197947 

23 
 

ja 17-06-2008 Kermisterrein Middenbeemster Peter Heerschop 
06-14199909 

24 

 

ja  Multi Functioneel Centrum J.J. Grootlaan  Zuidoostbeemster  

25 

 

ja  Supermarkt Rijperweg 50 Middenbeemster  

26 
 

Ja  St. Odion Sonnevanck 13 Middenbeemster  

27 

 

Ja  Buitenrust 2-4 Middenbeeemster 

 

 

28 

 

ja 01-08-2008 Breidablick Korszackhuis Middenweg 190 

Middenbeemster 

Hans Bekker 

06-53197947 

29 
 

  Hotel Beemster Volgerweg 42 Middenbeemster  

30 

 

  Golfbaan Vrederust Volgerweg 42 Middenbeemster  

31 

 

  Lourdesschool Jisperweg 52 Westbeemster  

32 Ja 19-06-2008 Zorgcentrum “Middelwijck”  Beatrixpark 54 
Middenbeemster 

Dik Timmer 
0299-314300 

33   Lakeman Vredeburghweg 3 te Zuidoostbeemster  

34   Jac. De Vries Insulindeweg 10 Middenbeemster  

35   Glas Klooster Insulindeweg 19 Middenbeemster  

36   Hotel de Boerenkamer Schermerhornerweg Noordbeemster  Mevr. A. Boon 

37   Kerk Middenweg 148 Middenbeemster  

38   Matcon bv Insulindeweg 15 Middenbeemster  

39 Ja 24-10-2008 Nijdra Fijnmechanische Industrie Insulindeweg 35 

Midden Beemster 

Nico Gertenbach 

0299-689900 

40     
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Bijlage 5:  Schema Aanvalsplannen 
 
 
 
Schema Aanvalsplannen 
 

Werkgroep Aanvalsplannen & bereikbaarheidskaarten   
Lokatie  Kazerne Middenbeemster 

Datum  9-11-2008 
 

 

Nr. Datum Adresgegevens Contactpersoon 

A1 9-11-2007 
Gasbehandelingsinstallatie NAM Havermeerweg 
Noordbeemster 

Meldkamer Assen 

0592-364000 

A2 9-11-2007 Gaswinlokatie NAM Jisperweg naast 42 Westbeemster 
Meldkamer Assen 
0592-364000 

A3 24-10-2008 CONO kaasmakers Rijperweg 20 
Henk Maaien 
0299 689200 

A4 10-10-2008 LPG tankstation BP Kruisoord A7 Links 403 296 

A5 10-10-2008 LPG tankstation Esso Middelsloot A7 Rechts 
681 858 Dhr. 
Martens 
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Bijlage 6:  Lesbrief Droogpak 
 
 
 

 BRANDWEER BEEMSTER 
  
  
 Klaas Hogetoornlaan 5 
 1462 JM Middenbeemster 
 Telefoon 0299 – 683616 
 

 

LESBRIEF; Droogpak. 
 
Aanmaakdatum; 07-04-2008 
Versie; 1 
Aantal pagina’s; 2 
 
TYPE / SOORT; 

• Galjoen Droogpak met rugrits. 
• Te gebruiken in combinatie met de Secumar 15 KSL reddingsvest. 
• Redlijn 25 meter. 

 
OP WELK VOERTUIG; 

• 630, 640 en 600 
 
TOEPASSINGSGEBIED; 

• Mits veilig het bevrijden van personen uit voertuigen . 
• Voor het uit het water halen van dieren en mensen. 
• Werkzaamheden aan de waterkant. 
• Werkzaamheden in gierput. 

 
TECHNISCHE OMSCHRIJVING; 

1. Droogpak. 
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Pak bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

� Buitenpak van trilaminaat  
� Rubber brandweerlaarzen (S3 max. bescherming t.o.v. zool duikpak) 
� Bij type frontrits een neopreen split nekseal en naar keuze neopreen of latex polsseals 
� Bij type rugrits naar keuze neopreen of latex nekseal, neopreen of latex polsseals. 
� Natte handschoenen. 

� Natte kap. 
 
 

                    
 
        Handschoenen               Natte kap            Redvest 15 KSL       Redlijn 25 meter 
 
 
Aantrekken; 
 

1.                               2.  
 
 

3.                             4.  
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5.                              6.  
 
 

7.                                      8.  
 
 

9.                                    10.  
 
 
Werkwijze; 
 
 
Ga altijd via een ladder te water (niet springen) 
Ga nooit alleen te water en meld dat je te water gaat aan je bevelvoerder. 
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Je maat houd de ladder vast als je te water gaat. 
          

                                                       
 
Controleer de diepte, ga niet verder als de bovenste striping van het pak. 

                       

                                                                               
 
Maak kleine stappen en probeer het slachtoffer aan de voorzijde te benaderen 

 
                                                      

                                                      
Na de inzet het droogpak goed schoonmaken en afspuiten met schoon water.  
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Opbergen; 
 

NA EINDE INZET DIENT HET DROOGPAK TE WORDEN AFGESPO ELD. 
 

ALS HET DROOGPAK NAT GEWORDEN IS MOET DEZE TE DROGE N WORDEN 
GEHANGEN. 

 
BIJ GEBREKEN DIENT TE ALLEN TIJDE DE BEVELVOERDER H IER VAN OP DE  

      HOOGTE TE WORDEN GESTELD 

 
INDIEN ERG VERVUILD OP DE HAND WASSEN MET EEN WASMI DDEL ZONDER 

BLEEK- OF GLOORMIDDEL. 
 

NADAT HET PAK GOED GEDROOGD IS, OP BERGEN IN KAS 
 
 
 


