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Voorwoord  
 
Wederom ligt een jaarverslag van de gemeentelijke Brandweer Beemster in uw handen. 
Het is een goede traditie om periodiek verantwoording af te leggen over de prestaties die in het 
afgelopen jaar zijn geleverd. 
In veel gevallen identificeert men de brandweer enkel en alleen met de daadwerkelijke 
incidentbestrijding, maar de werkelijkheid omvat een professioneel ingerichte organisatie die op 
diverse taakvelden actief is. 
 
In een complexe samenleving waarbij individualisme in toenemende mate zichtbaar is, is het goed 
om te zien dat (brandweer) mensen zich op vrijwillige basis inzetten voor de burger en de 
maatschappij.  
Het is daarom goed een woord van dank uit te spreken voor de inzet in het afgelopen jaar van ons 
korps, actieve- en oud leden en niet te vergeten de partners van onze brandweermensen. 
 
2009 gaat de boeken in als het jaar met de meeste incidenten in de geschiedenis. Steeds vaker 
wordt er een beroep gedaan op onze brandweer. Naast de incidentbestrijding heeft het jaar in 
bestuurlijk opzicht in het teken gestaan van het vraagstuk “Regionaliseren”, zo ja, in welke vorm? 
Tevens is hard gewerkt aan het kwaliteitsniveau van ons korps, vanuit de gehouden audit in 2008 
(Kwaliteitsfoto). Een goed voorbeeld is de adviesnota “Opkomsttijden en bezettingsgraad brandweer 
Beemster”. 
Verder is een start gemaakt met het project “terugdringen onnodige, ongewenste meldingen” in 
gezamenlijkheid met brandweer Purmerend. 
Alle initiatieven, acties en activiteiten kunnen niet plaats vinden als het bestuur én de ambtelijke 
organisatie de benodigde middelen niet vrij maakt en de ondersteuning niet biedt. 
Graag wil ik dan ook hiervoor mijn dank uitspreken en hoop op een warme en prettige 
samenwerking in het komende jaar.  
 
Het jaarverslag geeft u een overzicht van onze taakstelling, geleverde prestaties, onze personele 
bezetting, genoten opleidingen en diverse andere activiteiten. 
Ik wens u veel leesplezier en wens iedereen een goed en gezond 2010. 
 
 

 
Met 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 
Middenbeemster en Zuidoostbeemster, ondersteunt door een drietal beroepsmatige krachten.  
De huidige formatie van het korps bestaat uit 34 brandweerlieden. 
 
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 
 
1.1.1 Beroepsondersteuning  
André Siebeling is de 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 materiële 
zin. John Weenink vervult 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 
van en controle op gebruiksvergunningen.  

   
 
 
    Brandweer 

  
Sector  

   
              Grondgebied Preventie 

Preparatie Repressie 

Nazorg 

Pro- actie 
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Organogram Brandweer Beemster 
 
 
1.1.2 Vrijwillige organisatie 
De repressieve organisatie bestaat uit 34 inzetbare brandweermensen in de functies van 
bevelvoerder of manschap. 
Als bevelvoerders zijn aangesteld Kees van Beusekom, Sandra Janssen, Martin Slot, Richard 
Hoekzema, Piet Honingh en Guus Wilcke. 
Henk Oude Elferink is geslaagd voor zijn diploma Onderbrandmeester. Richard Kamps en Tom 
Hage zijn hun diploma voor bevelvoerder aan het halen 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 als 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; 
 
1.2.1 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. 
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Preventie 
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Kazerne 
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1 FTE

Gemeentesecretaris 
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1.2.2 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 
ze zelf kunnen doen in geval van brand. De brandweer wil dit veiligheidsbesef vergroten door een 
actieve en adviserende rol te spelen.  
1.2.3 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. 
1.2.4 Repressie  
Repressie is het daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het verlenen van hulp in noodsituaties. 
1.2.4 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 Regionaliseringsvraagstuk Zaanstreek – Waterland.  
In 2008 heeft het veiligheidsbestuur een intentieverklaring opgesteld in de vorm van een convenant 
met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om verder onderzoek te doen naar 
de mogelijkheid van regionaliseren en de kwaliteit van de brandweer Zaanstreek – Waterland op 
orde te brengen. Het veiligheidsbestuur heeft in nauw overleg met de brandweercommandanten, 
besloten tot een hybride –model, waarbij kwaliteit leidend moet zijn. Lokaal doen wat lokaal mogelijk 
is en intensiveren van samenwerken, waarbij efficiencyvoordelen en de primaire zorg voor de burger 
centraal staat. Speerpunten die centraal staan voor de komende periode zijn de projecten:  

- operationeel dekkingsplan; 
- materieelspreidingsplan; 
- uitvoering en positionering van specialistische functies zoals duiken, ongevalbestrijding 

gevaarlijke stoffen en de inzet en beschikbaarheid van redvoertuigen;  
- opleiden en oefenen; 
- centrale inkoop van materieel en materiaal. 

 
 
 
 

http://www.hrh.nl/smartsite.shtml?id=1268
http://www.hrh.nl/smartsite.shtml?id=3434
http://www.hrh.nl/smartsite.shtml?id=1250
http://www.hrh.nl/smartsite.shtml?id=3444
http://www.hrh.nl/smartsite.shtml?id=1252
http://www.hrh.nl/smartsite.shtml?id=1252
http://www.hrh.nl/smartsite.shtml?id=1123
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1.5 Regionale Kwaliteitsfoto 
In opdracht van het veiligheidsbestuur is in 2008 een kwaliteitsmonitor gehouden bij alle korpsen 
binnen de regio en de regionale brandweer. 
In november jl. heeft een tussentijdse audit plaatsgevonden, waarbij is gekeken naar de stand van 
zaken ten aanzien van de verbeteracties en of de deadline, juli 2010, gehaald wordt. Brandweer 
Beemster heeft veel werk verzet in de afgelopen periode en de voortgang stemt tot tevredenheid, 
maar we zijn er nog niet. Speerpunt voor de eerste helft van 2010 is en blijft het op orde brengen 
van de verbeterpunten. Intensieve samenwerking met de ambtelijke organisatie van de gemeente 
Beemster en de veiligheidsregio is hierbij uiterst noodzakelijk.  
 
1.6 Adviesnota Opkomsttijden en Bezettingsgraad 
Twee van de verbeterpunten uit de kwaliteitsfoto hebben betrekking op de opkomsttijden en de 
bezetting in personele zin op de brandweervoertuigen. Hiervoor gelden landelijke richtlijnen, 
afkomstig uit de Leidraad Repressieve Brandweerzorg. In 2007 heeft het College in afwijking van de 
landelijke richtlijn, de opkomsttijd tijdelijk verhoogd naar 15 minuten, met daaraan de opdracht 
gekoppeld onderzoek te doen naar mogelijkheden om de opkomsttijd naar beneden bij te stellen. 
Landelijke innovaties en pilots hebben mede input geleverd voor een adviesnota, waarin voorstellen 
zijn gedaan om Brandweer Beemster toekomstproof te maken. Het College heeft op basis van de 
verbetervoorstellen in de 2e helft van 2009 de opkomsttijd naar 10 minuten bijgesteld. De 
verbetervoorstellen behelzen een personeelbeschikbaarheidssysteem, aanpassing uitrukprocedure 
op basis van een twee maal vierpersoons tankautospuit, realisatie van een nieuwe brandweerpost 
Zuidoostbeemster op een strategische locatie en een piketvoertuig voor de Bevelvoerder van 
Dienst. In 2010 zal een werkgroep worden geformeerd om de plannen verder uit te werken. 
 
1.7 Intergemeentelijke/ regionale samenwerking 
Brandweer Beemster valt onder de regio Zaanstreek- Waterland en levert bijstand buiten de 
gemeentegrenzen daar waar nodig en gewenst is. 
Te noemen valt de bijstand aan Brandweer Amsterdam t.b.v. een zeer grote brand bij Post + Eger, 
een zeer grote brand in Zaanstad, waarbij een winkelcentrum en een groot aantal woningen 
verloren ging, de heide brand in Schoorl en recentelijk de zeer grote brand bij CityBox in Amsterdam 
Noord. 
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. Een agenda-lid 
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 2009 heeft deze commissie een viertal 
keren vergaderd.  
 
1.9 Staf Brandweer Beemster 
De stafleden van Brandweer Beemster vergaderen iedere tweede maandagavond van de maand. 
De leden van de staf zijn Guus Wilcke, Sandra Janssen, Henk Oude Elferink, Richard Kamps, 
Nico Velzeboer, André Siebeling en Kees van Beusekom. 
 
De staf vergadert over diverse van te voren vastgestelde agendapunten. De staf heeft een 
adviserende rol naar zowel de gemeente als naar het managementteam. De vergaderingen worden 
genotuleerd door een notuliste, en de actiepunten worden uitgewerkt.
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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 2009. 
 
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. Piet Honingh   Onderbrandmeester 
7. Richard Hoekzema  Onderbrandmeester 
8. Rudmer de Jong  Hoofdbrandwacht 
9. Cees van Baar  Hoofdbrandwacht 
10. Johannes Zehl  Hoofdbrandwacht 
11. Branko Verhoef  Hoofdbrandwacht 
12. Richard Kamps  Hoofdbrandwacht 
13. John Weenink   Hoofdbrandwacht 
14. Henk Oude Elferink  Hoofdbrandwacht 
15. Tom Hage   Hoofdbrandwacht 
16. Bert Schipper   Brandwacht 1e klas 
17. Nico Velzeboer  Brandwacht 1e klas   
18. Han Hartman    Brandwacht 1e klas    
19. Theo Veerman   Brandwacht 1e klas 
20. Anno Kalteren   Brandwacht 1e klas 
21. Jaap Baas   Brandwacht 1e klas 
22. Mark Meijer   Brandwacht 1e klas 
23. Mark Lakeman  Brandwacht 1e klas 
24. Julian ter Heide  Brandwacht 1e klas 
25. Wim Konijn    Brandwacht 
26. Hajo Wagemaker  Brandwacht 
27. Dave Bol   Brandwacht 
28. Paul Falize   Brandwacht 
29. Henke Zijp   Brandwacht 
30. Floris de Koning  Aspirant brandwacht 
31. Selma Akkerman  Aspirant brandwacht 
32. Simon Butter   Aspirant brandwacht 
33. Reinier Slot   Aspirant brandwacht 
34. Arjan Sanders   Aspirant brandwacht 

 
 
In 2009 hebben Renato Cogodi, Dirk Akkerman, Robbert-Jan Dolsma en Patrick Haarmans, 
ons korps verlaten. Wij willen deze mensen bedanken voor hun inzet.  
 
Nieuw in 2009 zijn Simon Butter, Selma Akkerman, Arjan Sanders en Reinier Slot. 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, dit komt de 
brandweer alleen maar ten goede. 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 brandweerlieden die hiervoor cursus hebben gevolgd 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 brandweerlieden.  
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 volgt een opsomming van alle opleidingen die 
zijn gedaan door onze brandweerlieden in 2009. 
 
Niveau Brandwacht: 
Selma Akkerman, Reinier Slot en Simon Butter 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 2010 eindexamen.  
  
Henke Zijp, Hajo Wagemaker, Paul Falize, Wim Konijn en Julian ter Heide hebben de 
“Manschappenopleiding” in juli 2009 afgerond met een positief resultaat en zullen hierdoor het 
diploma Brandwacht ontvangen.  
 
Niveau Brandwacht 1e klas: 
Henke Zijp, Hajo Wagemaker, Paul Falize, Wim Konijn en Dave Bol hebben de module 
“Repressie” op het niveau Brandwacht 1e klas behaald.  
 
Julian ter Heide heeft alle benodigde modulen, zijnde “Repressie” en “Hulpverlening” op het niveau 
Brandwacht 1e klas behaald en zal hierdoor het diploma Brandwacht 1e klas ontvangen. 
 
Hoofdbrandwacht: 
Julian ter Heide heeft de module “Organisatie en leidinggeven”,  “Repressie”  en “Hulpverlening” 
voor het niveau Hoofdbrandwacht behaald. Hij ontvangt hierdoor het diploma Hoofdbrandwacht. 
 
Onderbrandmeester: 
Henk Oude Elferink heeft alle modules voor het niveau Onderbrandmeester behaald en zal 
hiervoor het diploma Onderbrandmeester ontvangen. 
 
Richard Kamps heeft de module “Materieel” met positief resultaat afgerond en is begonnen aan de 
module “Repressie”. 
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Tom Hage is begonnen aan de dagopleiding onderbrandmeester in de regio “Gooi en Vechtstreek”. 
 
Bijscholing Bevelvoerders: 
Guus Wilcke en Kees van Beusekom hebben een cursus veilig repressief optreden voor 
onderbrandmeester gevolgd. De cursus bestond uit twee avonden waarin diverse casussen uit de 
praktijk werden besproken. Tevens bestond de cursus uit 3 virtuele opdrachten die in het 
programma veiligheidspaspoort konden worden gemaakt. 
 
Brandmeester preventie en Inspecteur Brandpreventie: 
Kees van Beusekom heeft in maart de praktijk opdracht voor de cursus preventie en inspecteur 
brandpreventie met positief resultaat afgrond en ontvangt hiervoor het certificaat 
Inspectiefunctionaris Brandpreventie. In 2010 zal hij de modules bouwplantoetsing en theorie 
afronden.  
 
Rijbewijs-C : 
Jaap Baas heeft voor zijn rijbewijs-C de onderdelen autotechniek, wegenverkeerwet en 
administratie behaald. Samen met het praktijk examen heeft hij zijn rijbewijs-C en chauffeurs 
diploma behaald. 
 
Brandweerchauffeur : 
Jaap Baas heeft in 2009 het diploma brandweerchauffeur behaald. Deze cursus bestaat zowel uit 
een theorie- als een praktijkgedeelte.  
 
Pompbediende: 
Sandra Janssen, Rudmer de Jong, en Mark Lakeman hebben in 2009 met positief resultaat de 
cursus Pompbediende afgerond en zullen hierdoor het diploma “Pompbediende”ontvangen. 
 
Ademlucht: 
John Weenink, Cees van Baar en Kees van Beusekom hebben met goed gevolg de 
herhalingscursus tot het verrichten van onderhoud aan ademluchtapparatuur op het niveau 2 en 3 
behaald. 
 
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 diverse vakgerichte onderwerpen aan bod.  
Dit jaar waren er diverse presentaties, onder andere een presentatie over het regionaal 
materieel/materiaal,  de nieuwe peloton formatie en een workshop met als thema “waarnemen en 
feedback geven”. 
 
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.  
 
Voor een voorbeeld van een lesbrief zie bijlage 6. 
 
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 door een brandweeractiviteit, zijn 
er een tal van verzekeringen afgesloten.  
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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 bijvoorbeeld bij 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 
− Indien 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 indien 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 hebben er in 2009 
gesprekken plaatsgevonden met de zelfstandige ondernemers binnen het korps. De ondernemers 
zijn individueel uitgenodigd door de gemeente Beemster. Een vertegenwoordiger van de 
verzekeringsmaatschappij (Mercer) heeft tijdens deze gesprekken uitleg gegeven over de 
daggelduitkeringen en de verzekeringsuitkeringen van de ongevallenverzekering die de 
ondernemers verwachten als zij tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt worden. 
 
De gesprekken hebben er toe bijgedragen dat de gemeente Beemster heeft besloten de rente-
uitkering bij blijvende arbeidsongeschiktheid (Rubriek B2) voor de zelfstandige ondernemers ter 
verhogen naar € 35.000,-. 
 
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 2009 een aantal voorlichtingsavonden georganiseerd waar het 
brandweerpersoneel de gelegenheid heeft gehad om over dit onderwerp vragen te stellen. 
 
2.4.3 Protocol ten aanzien van alcohol-, drugs en medicijngebruik 
In het najaar van 2009 hebben we een protocol ten aanzien van alcohol-, drugs en medicijngebruik 
aangenomen. Dit na uitvoerig overleg met de brandweerlieden en in navolging van de regionale 
brandweer. Dit protocol hebben we vast laten leggen door het college, en aangeboden aan de 
ondernemingsraad. Alle korpsleden hebben een kopie van dit document ontvangen, en zijn akkoord 
gegaan met de voorwaarden. Hierdoor heeft Brandweer Beemster goede afspraken gemaakt 
betreffende het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen in het kader van repressieve functies. Dit 
toont aan dat we ook over moeilijke onderwerpen binnen dit korps nadenken én handelen.  
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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: 
 
Wim Konijn te bevorderen tot Brandwacht. 
 
Hajo Wagemaker te bevorderen tot Brandwacht. 
 
Paul Falize te bevorderen tot Brandwacht. 
 
Henke Zijp te bevorderen tot Brandwacht. 
 
Julian ter Heide te bevorderen tot Hoofdbrandwacht. 
 
Henk Oude Elferink te bevorderen tot Onderbrandmeester. 
 
3.2 Koninklijke onderscheidingen 
Op 28 januari hebben Dirk Akkerman en Bert Schipper een koninklijke onderscheiding gekregen 
voor hun bijdrage aan Brandweer Beemster. Dit gebeurde tijdens de jaarvergadering in de kazerne 
in Middenbeemster.  
 
Dirk Akkerman ontving tevens voor zijn 35 jarig dienstverband de bijhorende onderscheiding. 
 
Dirk en Bert nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor jullie inzet bij Brandweer Beemster! 
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4.  Huisvesting 
 
De brandweer Beemster beschikt over twee uitrukposten, in Middenbeemster en in 
Zuidoostbeemster.  
 
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  Zuidoostbeemster 
De post in Zuidoostbeemster is nog steeds tijdelijk gehuisvest aan de Purmerenderweg 113. In 2010 
zal er een werkgroep worden samengesteld die de voorbereidingen zal gaan treffen om in 2011 de 
nieuwe uitrukpost aan de Zuiderweg in Zuidoostbeemster te gaan bouwen. 
 

 
    
Kazerne Middenbeemster              Uitrukpost Zuidoostbeemster
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5. Voertuigen 
 
De Brandweer Beemster beschikt over 3 tankautospuiten. De tankautospuit met de roepnaam 11-
1033 staat in de post Zuidoostbeemster. De 11-1031 en 11-1032 staan gestationeerd in de kazerne 
Middenbeemster. Daarnaast staat er in Middenbeemster een gereedschap/manschappenvoertuig 
(11-1081).  
 

 
               11-1033               11-1032          11-1031  11-1081 
 
 
Zoals u misschien is opgevallen zijn de voertuigen voorzien van nieuwe voertuignummers. Dit heeft 
te maken met de indeling van de veiligheidsregio’s. Alle veiligheidsregio’s hebben een eigen 
regionaal nummer gekregen. Hierdoor moesten ook alle voertuigen in heel Nederland voorzien 
worden van nieuwe voertuignummers.  
Hieronder het omnummeringsplan van de regio Zaanstreek-Waterland: 
 
De onderstaande indeling is de wijze waarop de voertuignummers tot stand zijn gekomen. 

Cijfer 1 Discipline 2 Dit nummer komt niet op het voertuig
Cijfer 2 + 3 Regiocode 11   
Cijfer 4 + 5 Gemeentecode zie tabel gemeentecode   
Cijfer 6 Voertuigsoort zie tabel voertuigsoort   
Cijfer 7 Volgnummer     
  

  Gemeentecode (cijfer 4 & 5) 

01 Regio algemeen 
02 Regio operationele leiding 
03 Regio opleidingen 
04 Regio meldkamer 
05 Regio grootschalig materieel 
06 BZK grootschalig materieel 
07 Landelijk LFO groep 
10 Beemster 
20 Edam-Volendam 
30 Landsmeer 
40 Oostzaan 
50 Purmerend 
60 Waterland 
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70 Wormerland 
75 Wormerland bedrijfsbrandweer ADM Cacao Wormer 
80 Zaanstad 
85 Zaanstad bedrijfsbrandweer ADM Cacao Koog aan de Zaan
86 Zaanstad bedrijfsbrandweer Forbo Krommenie 
87 Zaanstad bedrijfsbrandweer Tate & Lyle 
90 Zeevang 

• Cijfer 4 is het nummer van de gemeente zoals dit momenteel ook voor de 
aanvalsplannen wordt gehanteerd.  

• Cijfer 5 is standaard een 0 en geeft aan dat het een voertuig van de gemeentelijke 
organisatie is. Voor bedrijfsbrandweren zijn de 5 t/m 9 gereserveerd en waar nodig 
ingedeeld.  

 

Voertuigsoort (cijfer 6) 

0 Personenvervoer (DA, DB, etc) 
1 Waterongevallenvoertuigen (WO, WOA,BRV, etc)
2 Gevaarlijke stoffen (OGS, ROGS, AGS, etc) 
3 Tankautospuiten 
4 Tankautospuiten bosbrandbestrijding 
5 Redmaterieel (HW, AL,etc) 
6 Bijzondere brandbestrijding 
7 Hulpverlening (HV1, HV2, etc) 
8 Overig materieel 
91 t/m 94 Staf en commandovoering (HOvD, OvD, etc) 
95 t/m 99 Oefenen en technische diensten 

• Het 7e cijfer geeft de volgorde aan en heeft dus verder geen bijzondere functie. Wel is              
 afgesproken dat wij starten met het cijfer 1 en de 00 gebruiken voor het tiende voertuig in die 
 rij en niet als eerste.  

• Het voertuig van de hoofdpost binnen de gemeente dient te starten met het cijfer 1 dus voor 
 een tankautospuit is dit 31.  

Enkele voorbeelden: 

• Een tankautospuit van de gemeente Beemster krijgt dus het nummer 11-1031  

• Een dienstauto van de meldkamer krijgt dus het nummer 11-0401  

• Een waterongevallenvoertuig van Purmerend krijgt dus het nummer 11-5011  

• Een tankautospuit van bedrijfsbrandweer ADM Wormer krijgt dus het nummer 11-7531  
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Jaarlijks vindt het motortechnisch onderhoud aan de brandweervoertuigen plaats bij de Mercedes-
dealer. De 11-1081 is in onderhoud bij de Iveco-dealer. Daarnaast zijn de voertuigen 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 2009 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 moet 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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6.  Materiaal, persoonlijke bescherming en middelen 
 
6.1 Hooligan Tool. 
Dit jaar hebben we voor alle voertuigen een zogenaamde Hooligan Tool aangeschaft. Met dit 
speciaal stuk gereedschap kunnen we sneller een pand betreden en bij verkeersongevallen o.a. een 
motorkap of dak openen/verwijderen.  
 
Dit speciaal stuk gereedschap zoals hieronder afgebeeld kan dus voor diverse werkzaamheden 
gebruikt worden en is hiermee een goede aanvulling op ons gereedschap. 
 

 
 
 
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 ademlucht genoemd. Dit bestaat uit een gelaatstuk, een rugschild 
met daarop een fles van 4,7 liter 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 en kazernecommandant, John Weenink en Kees van Beusekom, hebben 
hiervoor bij de fabrikant Dräger, de cursussen onderhoudsniveau 2 en 3 gevolgd en het certificaat 
hier voor gehaald. Zij kunnen 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 verricht van onderhoud aan 
ademluchtapparatuur op het niveau 3. 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. In 2010 zal er onderzocht worden of het 
vullen van de flessen voortaan in de brandweerkazerne in Middenbeemster kan plaatsvinden. Door 
een toename van het aantal uitrukken en oefenavonden moeten er steeds meer flessen worden 
gevuld. Dit jaar zijn er ongeveer 520 flessen door Purmerend gevuld. 
 
 
Ook worden alle complete sets ademluchtapparatuur, 1 keer per 
jaar naar brandweer Purmerend gebracht voor een uitgebreide 
jaarlijkse keuring.  
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6.2 Ademluchtbescherming 
Om een brandweerman of – vrouw veilig te kunnen laten werken, hebben ze allereerst zeer goede 
adembescherming nodig. De brandweerlieden van Beemster dragen bij oefeningen en uitrukken 
goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen. In 2009 zijn zowel de ademluchttoestellen als 
de ademluchtmaskers en ademautomaten vervangen en voldoen weer aan de nieuwste eisen die 
hierop van toepassing op zijn. 

                                                         
In de voertuigen zelf hebben we ook nog specialistische uitrusting. Dit zijn redvesten voor 
waterongevallen, chemiepakken voor ongevallen met gevaarlijke stoffen, elektrahandschoenen voor 
ongevallen met hybride voertuigen en zaagbroeken om te werken met de motorkettingzaag. 
 
6.3 Bevelvoerders en manschappen ondersteuningssysteem  
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.  
Er is een Bevelvoerders en manschappen ondersteuningssysteem ontwikkeld waarop de volgende 
informatie direct digitaal 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. (Eric-kaarten) 
-  

                              
   City-Gis Crash-Recovery systeem 
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Brandweer Beemster heeft inmiddels twee van deze systemen en zijn in het eerste kwartaal van 
2009 in gebruik genomen en zitten op de voertuigen 11-1031 en de 11-1033. Een enorme innovatie 
binnen de brandweer. 
 
6.4 Status-Online 
Eind 2009 hebben we een beschikbaarheidsysteem aangeschaft. Met dit systeem kunnen we in de 
kazerne monitoren hoeveel personeel er beschikbaar is. Dit is één van de aanbevelingen van de 
opgestelde adviesnota Opkomsttijden en Bezettingsgraad.  
 
Je geeft door middel van je mobiele telefoon door wat je status is. Er zijn 4 statussen mogelijk,  
Stand-by, afwezig, onderweg en rooster. De status wordt verwerkt door een computersysteem en 
deze laat visueel in de kazerne op een 81 cm groot scherm zien wat de bezetting is. 
 
In een oogopslag kunnen we zien hoeveel bevelvoerders, chauffeurs, en manschappen er 
beschikbaar zijn. Als er sprake is van onderbezetting zal het systeem alle manschappen door 
middel van een sms-bericht op de hoogte stellen. 
 

 
 

     Status-Online overzichtsscherm  
 
6.5 Verbindingen 
Momenteel draaien we volledig met het C2000 communicatiesysteem. Uit de praktijk is gebleken dat 
de binnenhuis-dekking van deze apparatuur niet toereikend is. In 2009 hebben we de knelpunten in 
kaart gebracht en doorgegeven aan de afdeling communicatie van de alarmcentrale Zaanstreek-
Waterland.  
 
In 2009 hebben er diverse grote incidenten plaatsgevonden waar het systeem niet goed 
functioneerde. Denk aan de vliegtuigcrash van Turkish Airlines bij Schiphol en de rellen bij Hoek van 
Holland. 
 
Ook binnen het verzorgingsgebied van de gemeente Beemster zijn er problemen met de 
binnenhuisdekking in verschillende objecten. Als brandweer zullen wij de ontwikkelingen over dit 
onderwerp zeer kritisch blijven volgen, en waar nodig onze werkwijze aanpassen. 
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7. Incidentbestrijding (selectie) 
 
PRIO 1 7600 ONGEVAL MET BEKNELLING A7 R HMP 17,3 MIDDENBEEMSTER 
4-2-2009 08.50 uur. 
Op een koude donderdagmorgen zijn we opgeroepen 
voor een ongeval op de afrit van de A7 ter hoogte van 
de N244. Een vrouw was op de afrit in de slip geraakt 
en met de zijkant tegen een boom aan gekomen. De 
vrouw was volgens de ambulance ABC stabiel en zij 
wilden haar er rechtstandig eruit halen. Het dak werd 
door ons er vakkundig afgeknipt en gezamenlijk het 
slachtoffer uit de auto getild en overgedragen aan de 
ambulance. 
 
 
 
PRIO 1 7600 AUTO TE WATER RANDWEG MIDDENBEEMSTER 
1-3-2009 01.23 uur. 
Op zaterdagavond gealarmeerd voor weer een voertuig 
te water. Deze was op de randweg uit de bocht 
gevlogen. De bestuurder en zijn vrouw kwamen met de 
schrik vrij. We hebben de berger nog geholpen met het 
eruit halen van de auto. Uit voorzorg de accupolen er 
af gehaald. Maar goed dat we het Crash Recovery 
Systeem hadden want de accu zat niet in het 
motorcompartiment maar in de achterbak onder het 
reservewiel. Dat scheelde een hoop zoekwerk.  
 
 
PRIO 1 0291 7600 7731 7633 7637 7875 7862 
PELOTON OOST (OPSCHALING: zeer groot) (GRIP 1) De Bloemkorf ZAANDAM 
4-3-2009 16.55 uur. 
Alarmering van een zeer grote brand in Zaandam. Het 
betrof winkelcentrum de Bloemkorf met daarnaast nog 
een aantal flats. Brandweer Beemster heeft daar 
geassisteerd met het ontruimen van de flats, wat op dat 
moment de grootste prioriteit had. Helaas kon er 
daarna alleen nog met het straatwaterkanon gewerkt 
worden. Een binneninzet was toen al niet meer 
mogelijk.  
 
 

Helaas werd deze uitruk overschaduwd door het 
hinderen van de hulpdiensten door een grote groep 
jongeren uit die buurt. Er werd met munten en 
stenen gegooid, ook werden er brandweerlieden 
bespuugd. 
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PRIO 1 7600 ONGEVAL MET BEKNELLING ZUIDERWEG MIDDENBEEMSTER 
28-4-2009 12.03 uur. 
Om 3 over 12 werden we gealarmeerd voor een ongeval 
met beknelling. Een vrouw was met haar auto tegen een 
boom gereden. De deur open gemaakt met de spreider 
en daarna de ambulance geholpen om de vrouw snel uit 
het voertuig te halen. Ze is zwaar gewond afgevoerd 
naar het ziekenhuis waar zij helaas is overleden. 
 
 
 
 
PRIO 1 7600 WONINGBRAND ZUIDERWEG 13 
MIDDENBEEMSTER 
3-5-2009 16.39 uur. 
Gealarmeerd voor een woningbrand aan de Zuiderweg 
13. Onderweg te horen gekregen dat het om een 
schoorsteenbrand ging en dat het boeideel al in brand 
stond. Aangekomen bleek de eigenaar al de brand 
geblust te hebben. Het was een buiten openhaard. Bij 
nacontrole met de warmtebeeldcamera bleek er nog veel 
warmte en rook uit de voegen te komen. Besloten werd 
om een paar stenen uit de schoorsteen te bikken. Daar 
kwam nog een brandende plaat multiplex uit vandaan. 
Dit wijst een beetje op een schoonheidsfoutje van de 
bouwer. 
 
PRIO 1 7640 7600 ONGEVAL MET BEKNELLING A7 R HMP 15,5 ZUIDOOSTBEEMSTER 
14-5-2009 07.50 uur. 
Tijdens de drukke spits is er een ongeval gebeurd op de 
A7 R bij hmp 15,5. Een auto is door onbekende oorzaak in 
de middenberm terecht gekomen en daarna op het dak 
verder geleden. De vrouw kon, nadat we de opening bij de 
stoelen hadden verruimd, zelfstandig uitstappen. Ze is voor 
controle naar het ziekenhuis afgevoerd. 
 
 
 
 
 
PRIO 1 7640 7600 PAARD TE WATER NOORDERPAD 14 ZUIDOOSTBEEMSTER 
15-5-2009 13.45 uur. 
Er kwam een melding binnen van een paard in de sloot 
aan het Noorderpad. Onderweg kregen we te horen dat er 
ook een reanimatie in de buurt nodig was. Nu bleek de 
eigenaar geschrokken te zijn door het ontsnapte paard. De 
ploeg van de Zuidoost heeft direct de defibrillator gepakt 
en getracht de man te reanimeren. Helaas heeft de man 
het niet gered. Daarna ging onze aandacht uit naar het 
paard. Dit jonge paardje was zeer wild en gestrest. Nadat 
we het paard voor de derde keer op het droge hadden is 
het dier door middel van de kraan van de HV1 over de 
sloot getild.
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PRIO 1 7600 BIJSTAND GROTE BRAND DE VOLGER GRAFT DE RIJP 
1-6-2009 05.23 uur. 
Om half zes ´s ochtends werden we gepiept voor bijstand 
in de regio Noord Holland Noord. De Rijp had grote brand 
gemaakt en toen werd de Middenbeemster opgeroepen. 
De 76-00 is erheen gegaan en heeft daar de hoogwerker 
van Alkmaar voorzien van water. Verder was er voor de 
Beemster weinig te doen.  
nablussen 2-6-2009 
Op 2 juni werden we nogmaals gealarmeerd voor 
nabluswerkzaamheden. Door een communicatiefoutje 
werden wij opgepiept. Een klein brandje in het midden van 
het pand was weer snel geblust. 
 
PRIO 1 7640 WONINGBRAND BURGEMEESTER 
HARTOGSTRAAT NR.5 ZUIDOOSTBEEMSTER 
4-6-2009 16.48 uur. 
‘s Middags opgepiept voor een woningbrand. Ditmaal in  
Zuidoostbeemster, in de Burgemeester Hartogstraat nr.5. 
Een pannetje op het vuur was de oorzaak. Door de 
hevige rookontwikkeling kon niet direct de locatie worden 
gevonden. De ramen waren al kapot gesprongen door de 
hitte in de woning. Brandweer Beemster was weer op tijd 
om ook dit brandje te blussen. 
 
 
PRIO 1 7600 AUTOBRAND A7 L HMP 15,7 
MIDDENBEEMSTER 
4-6-2009 19.43 uur. 
De tweede uitruk van deze dag. Een Audi A4 stond op de 
A7 in de brand. Met een straal hoge druk en de 
‘hosemaster’ (hoge druk schuim) waren we ook dit 
brandje weer snel meester. De auto is total loss en 
afgevoerd. 
 
 
 
 
 
PRIO 1 0291 7600 7731 7633 7637 7875 7861 BIJSTAND EXTERN PELOTON OOST 
GORSLAAN PURMEREND 
15-6-2009 10.16 uur 
Voor de derde keer dit jaar opgeroepen voor een grote 
brand. Dit keer was er een bedrijfspand aan de 
Cruquiusweg in Amsterdam in brand. Ons verzamelpunt 
was de brandweerkazerne van Purmerend aan de 
Gorslaan. 
Wij hebben de ploegen van Amsterdam afgelost en de 
laatste vuurhaarden geblust. 
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PRIO 1 7600 SCHOORSTEENBRAND MIDDENWEG 
NOORDBEEMSTER 
20-7-2009 18.34 uur. 
We werden gealarmeerd voor een schoorsteenbrand. 
Onderweg werd dit een brand in de afzuigkap. De 
bewoners stonden al buiten en hadden een vergeefse 
bluspoging gedaan. Bijna ter plaatse zagen we de rook al 
onder de dakpannen vandaan komen en werd het ergste 
verwacht. In de afzuigkap was nog een klein brandje en 
gelukkig bleef het daarbij. Om de schade te herstellen 
werd Salvage ingelicht. 
 
 
PRIO 1 7640 7600 PAARD TE WATER VOLGERWEG 70 ZUIDOOSTBEEMSTER 
22-7-2009 19.11 uur. 
Voor de negende keer dit jaar een paard te water. Ditmaal 
aan de Volgerweg. Gezamenlijk hebben we ook dit paard 
weer gered. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIO 1 7600 HULPVERLENING AUTO IN VOORPUI DE KLOEK INSULINDEWEG 11 
MIDDENBEEMSTER. 
22-7-2009 23.55 uur. 
Woensdagnacht om 5 minuten voor twaalf werden we 
gealarmeerd voor een hulpverlening bij De Kloek in de 
Middenbeemster. Daar was een auto in de voorpui van het 
sportcentrum gereden. Er waren gelukkig geen gewonden 
gevallen. Achteraf bleek een vrouw haar eerste rijles te 
hebben gekregen van haar man. De ingang van de Kloek 
liep grote schade op net als de auto. 
 
 
 
 
PRIO 1 7600 AUTO TE WATER NEKKERWEG NOORDBEEMSTER 
12-8-2009 07.54 uur. 
Op het beruchte kruispunt was vanochtend weer een 
aanrijding. Waarschijnlijk door het geen voorrang geven aan 
een auto werd deze geraakt en kwam op de kop in het 
water. De bestuurder kon er zelf snel uitklimmen. We 
hebben de berger geassisteerd met het bergen van het 
voertuig.  
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PRIO 1 8897 8864 0290 0291 7600 7731 7633 7637 7875 7861 8733 8730 7638 8862 8860 7641 
8861 8638 HOVD INZET COMPAGNIE (Ondersteuningspel: ja) 
GMK PRINS BERNHARDPLEIN ZAANDAM 
28-8-2009 18.09 uur. 
Net voor het avondeten werden we gealarmeerd voor een 
compagnie-inzet voor de duin/bosbrand in Schoorl. In Schoorl was 
al vanaf 13 uur een groot gebied van duinen en bos in de brand. Wij 
moesten een peloton uit Noord Holland Noord vervangen. Om 21.30 
uur werden we pas ingezet. We moesten over een afstand van 11 
lengtes van 20 meter en ook nog eens met een hoogteverschil van 
een kleine 50 meter afleggen op het verdeelstuk. Halverwege 
hebben we een verdeelstuk geplaatst om de oplaaiende brandjes 
aan het begin ook aan te pakken. Na 4 intensieve uren werden ook 
wij weer afgelost. Moe maar voldaan en weer een ervaring rijker 
waren wij om 3 uur 's nachts weer thuis. 
 
PRIO 1 7640 7600 AUTOBRAND A7 R HMP 19,9 
MIDDENBEEMSTER 
2-10-2009 14.05 uur. 
Op de vluchtstrook van de A7 stond een bestelbus in de 
brand. De bestuurder had al zijn spullen uit de wagen 
gehaald. Voor ons was het een kwestie van afblussen. 
Op 17 oktober waren op nog geen honderd meter afstand 
van deze plek nog eens twee voertuigen in de brand. Eén 
om 15.57 uur en de ander om 18.33 uur. 
 
 
PRIO 1 7600 0291 BBK: 1.6 KINDERDAGVERLIJF OOTJE TONTEL NICOLAAS 
CROMHOUTLAAN 3 MIDDENBEEMSTER   
26-10-2009 11.41 uur. 
De honderdste uitruk van dit jaar betrof een kleine 
keukenbrand in het kinderdagverblijf in de 
Middenbeemster. Een pan met zonnebloemolie op de 
keramische plaat had toch vlam gevat. Het aanwezige 
personeel zette de pan met deksel in de afwasbak. 
Waarschijnlijk zijn er toch een paar druppels water bij 
gekomen toen de deksel eraf gleed. Een steekvlam was 
het gevolg. Direct daarop hebben zij de handmelder voor 
ontruiming ingeslagen en de brandweer gebeld. Ook werd 
er totaal ontruimd. Mede dankzij het vaak oefenen van het 
ontruimen waren alle kinderen en leidsters zeer snel uit het pand. De kleine brand is door ons 
geblust. De nieuwe ventilator kon ook meteen zijn dienst bewijzen door de rook en geur eruit te 
blazen.  
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PRIO 1 7600 ONGEVAL MET BEKNELLING A7 L HMP 18,9 MIDDENBEEMSTER 
26-11-2009 01.44 uur. 
In deze nacht heeft er een eenzijdig ongeval 
plaatsgevonden op de A7. Daarbij is de bestuurder om het 
leven gekomen. De brandweer heeft de bestuurder uit de 
auto geknipt en overgedragen aan de associatie.  
 
 
 
 
 
 
 
PRIO 1 0291 7600 7731 7633 7637 7875 7861 BIJSTAND AMSTERDAM (PELOTON OOST) UGS 
GORSLAAN PURMEREND 
26-11-2009 12.58 uur 
Om 13 uur opgepiept voor een zeer grote brand in 
Amsterdam. Ditmaal was het een gebouw waar City-Box 
was gehuisvest. Eenmaal ter plaatse waren wij eigenlijk 
niet meer nodig. Twee voertuigen van peloton Oost zijn 
nog ingezet voor bluswerkzaanheden. Nog wel even 
rond kunnen kijken en de kraan bezig gezien met het 
begin van het sloopwerk. Daaruit bleek dat het een heel 
oud gebouw was met een nieuwe buitenkant. 
 
 
 
 
PRIO 1 0290 7600 7640 7780 7863 8663 VOERTUIG A7 r 24,2 BEETS 
20-12-2009 19.00 uur 
Om 7 uur 's avonds werden we opgeroepen voor een 
auto te water langs de A7 bij hmp 24,2. Tijdens het 
aanrijden bleek het te gaan om, op verzoek van Noord 
Holland noord, dubbelzijdig aan te rijden. Het zou gaan 
om een auto te water aan de linkerzijde van de A7. 
Eenmaal op de A7 gekomen was er een vergissing 
begaan. Noord Holland Noord had vergeten de ploegen 
te piepen. Zodoende moesten wij allen doorrijden naar 
Hoorn om daar om te keren. De bestuurder was al uit het 
voertuig en voor de brandweer was er niets meer te 
doen. Oorzak was duidelijk een gevalletje van veel 
sneeuw op de snelweg. Plaatselijk was het zeer glad 
waardoor we met 40 km per uur over de snelweg moesten rijden. 
De volgende voertuigen waren onderweg; 
7780 duikwagen Purmerend 
8663 duikwagen Zaandam 
7640 TAS Zuidoostbeemster 
7600 TAS Middenbeemster 
7863 HV1 Purmerend 
0290 OVD RBZW 
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8. Oefenen 
 
In 2009 zijn er 37 oefenavonden geweest. De oefenavonden zijn altijd op maandagavond van 19.30 
tot 21.30 uur. Bij Brandweer Beemster is 10 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 Sandra Janssen. Één van deze mensen heeft samen met 2 of 3 korpsleden (die 
niet in de oefencommissie zitten) de oefening uitgezet op vastgestelde data. Er wordt elk jaar een 
oefenrooster gemaakt waarop staat wie, wat en eventueel waar hij/zij de oefening kan uitzetten. Zie 
hiervoor bijlage 3. 
 
Dit jaar zijn er weer veel verschillende soorten oefeningen gehouden, waarin alle basisvaardigheden 
die ons korps dient te beheersen aan de orde zijn geweest. Van alle oefeningen die gedraaid zijn 
wordt per persoon geregistreerd wat zij/ hij die avond beoefend heeft. In 2009 zijn alle verrichtingen 
bijgehouden in ons nieuwe registratiesysteem; het zogenaamde veiligheidspaspoort.  
 
8.1 OVD oefening in Weeze, Duitsland. 
Beemster heeft met een tankautospuit meegedaan aan een operationele oefendag voor officieren 
van dienst in het oefencentrum Weeze in Duitsland. Tijdens deze dag werden er verschillende 
middelongevallen geënsceneerd.  
 
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 in Purmerend gedaan. Hiernaast hebben we ook bij particulieren 
geoefend, in bijvoorbeeld leegstaande bijgebouwen. Het is leerzaam en belangrijk om afwisselend 
steeds weer op een andere locatie te oefenen en oefeningen uit te zetten. Hieronder een 
opsomming van de bedrijven waar we in 2009 hebben mogen oefenen. 
 

− Gemeenteloods van de gemeente Beemster 
− Kwekerij Slot 
− Autobedrijf Nico Konijn 
− Fort Spijkerboor 
− Firma Lankelma 
− Autodemontagebedrijf Lust in Purmerend  
− Kwekerij Butter 
− Technische dienst Beemster-Zeevang (voor de leegstaande gebouwen) 
− Waterzuivering RWZI. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graag willen wij deze bedrijven bedanken voor hun medewerking en hopen in de toekomst 
nogmaals van hun diensten gebruik te mogen maken. 
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8.3 Oefeningen met buurtgemeenten 
Dit jaar hebben we ook geoefend met de gemeenten Purmerend en Zaanstad. Met Purmerend 
hebben we in 2009 een oefening middelbrand gedraaid. Op het terrein van de kazerne Purmerend 
staat het regionaal oefengebouw en in dit gebouw hebben we deze oefening gedaan. Met Zaanstad 
hebben we een grote oefening gedraaid op de ‘show boat’ in Zaandam. 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, John Weenink en Kees van Beusekom 
zijn overdag ontruimingsoefeningen gehouden in de scholen van Beemster, in het gemeentehuis en 
bij diverse particuliere bedrijven. Deze oefeningen zijn een verplichting in het kader van de 
afgegeven gebruiksvergunning. Scholen moeten bijvoorbeeld 2 maal per jaar een onverwachte 
ontruiming houden. Genoemde organisaties zijn daarnaast verplicht een BHV (bedrijfshulpverlening) 
-organisatie te hebben en geoefend te houden. 
 
8.5 Oefenen met de EHBO 
Dit jaar hebben we een tweetal oefeningen in samenwerking met de EHBO vereniging 
georganiseerd. Bij autobedrijf Nico Konijn was een realistische oefening uitgezet. Het scenario van 
deze oefening was als volgt: 
 
Tijdens een excursie van een groep studenten van de technische hogeschool vindt er tijdens 
laswerkzaamheden in de werkplaats een explosie plaats, Hierbij ontstaat een klein brandje, en raakt er een 
groot aantal personen gewond. 
 
Tijdens deze oefening kwamen er een aantal leermomenten naar boven. De leermomenten zijn na 
afloop nabesproken in het onderkomen van de EHBO vereniging. Het is goed om dit soort 
oefeningen te houden, zodat we in de praktijk van elkaar weten wat de taken zijn van de 
verschillende disciplines tijdens een incident. 
 
Graag willen we alle leden van de oefencommissie bedanken voor hun enthousiasme en inzet van 
het afgelopen jaar. Hiernaast willen wij een ieder bedanken die op welke manier dan ook heeft 
klaargestaan, geoefend en geholpen om het oefenjaar 2009 weer tot een succes te maken.  



 

 
 
jaarverslag Brandweer Beemster 2009  Pagina 29 van 56 

9 Activiteiten 
 
9.1 Bezoek IVIC op vliegveld Valkenburg. 
Op woensdag 13 mei hebben een aantal leden van het korps een bezoek gebracht aan de IVIC 
beurs in de gemeente Katwijk. Op deze beurs waren de nieuwste innovaties op het gebied van 
brandbestrijding en hulpverlening te zien. Tijdens deze beurs kon je meedoen met een 
oefencarrousel waar je een aantal oefeningen kon doen die door ervaren instructeurs beoordeeld 
werden. De carrousel bestond uit het blussen van een industriebrand (gaslek), rijvaardigheidstest, 
en een oefening in een ‘flash-over’ container. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 Bezoek Brandweer kazerne Texel. 
Op 12 september tijdens het jaarlijkse dagje uit met de personeelsvereniging hebben we een 
bezoek gebracht aan de brandweer Kazerne op Texel. Hier kregen we een uitgebreide rondleiding 
van de commandant Dick Jongeneel. We werden rondgeleid door de diverse ruimtes in de 
multifunctionele brandweer kazerne. 
 
Dit was de eerste kazerne in Nederland waarin de politie, ambulance en brandweer onder één dak 
zijn ondergebracht. Een super modern en functioneel gebouw, afgelopen jaar in gebruik genomen. 
Tevens is er een huisartsenpost, apotheek en zijn er verschillende therapieruimten in het pand 
aanwezig. 
 
De brandweer Texel beschikt over uitstekend materiaal o.a. een tankwagen met 21.000 liter 
bluswater, speciaal voor bos en duinbranden. Het korps bestaat uit twee beroepsmensen en 50 
vrijwilligers. Het aantal bewoners op Texel is ongeveer 14.000 in de zomermaanden komen daar 
nog eens ongeveer 30.000 toeristen bij. 
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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 goed 
mogelijke prestatie te leveren bij de brandweerwedstrijden. 
 
Dit jaar hebben we als Brandweer Beemster de Muus Tromp Bokaal en de 40e Waterlandse 
brandweerdag georganiseerd. De voorbereidingen en het maken van de draaiboeken voor deze 
wedstrijden zijn gedaan door Sandra Janssen en Kees van Beusekom. Verder is er door een 
groot aantal vrijwilligers en oud vrijwilligers enthousiast meegeholpen. Even een korte omschrijving 
van de twee dagen. 
 
Muus Tromp Bokaal 14 maart 2009. 
Voor de wedstrijd wordt er vooraf een draaiboek gemaakt. De wedstrijd vond plaats onder auspiciën 
van de Vereniging Brandweren Waterland. Aan deze wedstrijd deden dit jaar 10 korpsen mee, en ze 
vond plaats in het voormalige zwembad de ‘Wilgenhoek” in Zuid-Oostbeemster. Het scenario werd 
dit jaar op vrijdagavond 13 maart door het brandweerkorps uit Graft de Rijp voorgespeeld. De 
prijsuitreiking werd gedaan door Burgemeester H.N.G. Brinkman en vond plaats in de 
brandweerkazerne van Middenbeemster. 
 
40e Waterlandse brandweerdag 3 oktober 2009. 
Ook deze wedstrijd werd onder auspiciën van de Vereniging Brandweren Waterland georganiseerd. 
Dit jaar deden er 16 ploegen mee. De ploegen moesten in 8 gemeentes diverse praktische en 
theoretische opdrachten doen. De 8 brandweerkorpsen in deze gemeente verzorgen zelf een 
scenario die dan door de ploegen wordt gespeeld. Dit wordt uiteraard door een vakkundige jury 
beoordeeld. De punten worden aan het eind van de dag opgeteld, en het korps met de meeste 
punten mag zich een jaar lang het beste korps van “Waterland” noemen. Dit jaar was het korps 
iIpendam de winnaar. 
 
Beemster deed dit jaar mee met een gecombineerde ploeg. De ploeg bestond uit een mix van 
brandweercollega’s uit onze zuster gemeente Studená in Tsjechië, aangevuld met Richard Kamps 
als bevelvoerder en Branko Verhoef als chauffeur/pompbediende. De Tsjechische collega’s waren 
speciaal voor deze wedstrijd naar de Beemster gekomen. Ondanks dat ze laatste werden was het 
een dag om nooit te vergeten. 
 

 
De Tsjechische wedstrijdploeg in actie. 
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Aan het eind van de dag vond er aan de Rijperweg ter hoogte van de nieuwe bouwlocatie 
“Leeghwater III” een spuitdemonstratie plaats. Met speciale toestemming van de Burgemeester 
werd er door meer dan 16 brandweervoertuigen met zwaailampen en sirenes door de Beemster 
gereden. Charles de Groot en Hans Platel zorgende voor de veiligheid en opstelling van de 
voertuigen tijdens de rondrit en spuitdemonstratie.  
 

   
Het afspuitfestijn 
 
De prijsuitreiking werd gedaan door Burgemeester H.N.G. Brinkman en vond plaats in de 
brandweerkazerne van Middenbeemster. 
 
Graag willen we iedereen bedanken die aan het succes van deze twee leuke dagen heeft 
bijgedragen! 
 
18 sept. 2009:  46e Kermiswedstrijd in de Rijp. Een ludieke en sportieve hindernisbaan met 
   brandweermaterialen. 
     
  
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 Stichting Beemster 
Gemeenschap. 
 
Natuurlijk was er ook nog tijd voor ontspanning. Op de dinsdagmiddag werd er door drie ploegen 
bestaande uit actieve en oud-leden van de brandweer meegedaan aan het steenwerpen. 
 
De feestweek is een jaarlijks terugkerend evenement, waar wij als brandweer erg veel tijd en 
energie in steken. Het is voor ons ieder jaar een uitdaging om het veiligheidsniveau tot een zo hoog 
mogelijk niveau te waarborgen. Vrijwilligersorganisaties, kermisexploitanten en natuurlijk horeca 
dienen zich aan bepaalde veiligheidseisen te houden, hierdoor ontstaat soms een spanningsveld. 
Door uitvoerig overleg en vroegtijdige controles proberen we dit spanningsveld weg te nemen. 
 
9.5  Personeelsvereniging 
Brandweer Beemster beschikt over een actieve personeelsvereniging die zeer leuke en gezellige 
activiteiten organiseert voor alle leden. Dit zijn alle actieve brandweerlieden, 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 partners 
Annie Schipper en Carla van Baar; en oud korpslid Joop Verhoef. De activiteiten die ze dit jaar 
hebben georganiseerd zijn talrijk. Wij noemen U er een paar: 
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• Nieuwjaarsreceptie  
• Après-ski avond. 
• Familiedag 
• Dagje Texel 
• Sinterklaasfeest 
• Klaverjassen, 8 avonden per jaar 
 
Hiernaast zijn er een aantal activiteiten die we met elkaar doen. Zoals defilés met de oude T-ford en 
onze kermis borrel op woensdagavond bij het Pannenkoeken- en Spijshuis. 
 
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 hierbij 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 de 
inwendige mens. Dit is uniek. Bij bijna alle korpsen wordt dit namelijk door de brandweermensen 
zelf gedaan. ‘Onze’ kantinebeheerder is Peter van Baarsen. Hij zorgt er samen met de 
kantinemedewerkers voor dat alles blijft draaien.  
 
9.6  Vagevuur 
Het Vagevuur is het personeelsblad van Brandweer Beemster. Hierin worden verhalen, ingekomen 
stukken, mededelingen en nog vele andere zaken geplaatst. De redactie hiervan bestaat uit 
Rudmer de Jong. Het blad is dit jaar 4 keer uitgekomen, zowel digitaal als in gedrukte vorm. 
 
9.7 Voorlichtingsbijeenkomst NAM locatie Jisperweg. 
Op 14 mei organiseerde de NAM een bewoners bijeenkomst over de gasboringen aan de Jisperweg 
in Westbeemster. Guus Wilcke en Kees van Beusekom hebben namens de brandweer deze 
bijeenkomst bijgewoond.  
 
Tijdens deze bijeenkomst werd er door de NAM uitvoerig uitleg gegeven over de werkzaamheden 
die in het najaar zouden plaatsvinden. De nieuw geboorde put zal het geproduceerde gas via de 
leiding die door de Noordbeemster loopt, via het verwerkingsstation aan de Havenmeerweg, naar 
het gasnet leveren. 
 
 
 

    
Overzicht van het gasleidingnet  
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9.9 Dreamnight at Artis 
Brandweer Beemster heeft in 2009 weer mee gedaan met Dreamnight at Artis. We zijn met de 76-
30 en de 76-70 naar Alkmaar en Beverwijk gegaan om daar bij de ziekenhuizen chronisch zieke 
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 dierentuin Artis in 
Amsterdam. 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 gelijk in Amsterdam aankwamen. 
Om de overlast voor de buurtbewoners en dieren in Artis zoveel mogelijk te beperken, was er dit 
jaar besloten om alleen de zwaailampen te gebruiken en niet de sirenes. Nadat 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 in te stappen en te vertrekken 
naar huis. Maar voordat iedereen was ingestapt was het rond tien uur eer we richting Beverwijk 
reden. Nadat iedereen was afgeleverd op de plaats van bestemming was Brandweer Beemster rond 
twaalf uur weer thuis. Het was een geweldige dag en zeker de moeite waard om hier volgend jaar 
weer aan mee te doen.  
 
Het ‘dreamteam’ bestond uit John Weenink, Hajo Wagemaker, Paul Falize en Kees van 
Beusekom.  
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9.10 Inrichting en beheer website 
 
Het gaat goed met www.brandweerbeemster.nl. De telling van de bezoekers is sinds 9 december 
2007 opnieuw begonnen vanwege een crash van de computer van TopStat. Tot nu toe hebben we 
meer dan 63.000 bezoekers gehad. Dat zijn dus 20.000 bezoekers meer dan vorig jaar. Gemiddeld 
1900 bezoekers per maand. 
Het is ook leuk om te zien dat er steeds meer mensen in de Beemster Brandweer zijn 
geïnteresseerd. Het is duidelijk te zien dat het aantal bezoekers per dag omhoog gaat naar mate de 
ernst van de uitruk. De uitruk, of P2000 melding, is ook direct op onze site te vinden zodat de 
mensen kunnen lezen waarvoor wij op dat moment uitrukken. 
 
Waarschijnlijk dat we volgend jaar naar een nieuwe provider moeten gaan zoeken. De prijzen ten 
opzichte van de opslagcapaciteit veranderen snel. Daarbij komt dat de behoefte voor meer 
schijfruimte groter wordt door de vele onderwerpen die wij op het internet willen plaatsen. 
De lesbrieven, bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen zijn voor alle brandweermensen digitaal 
beschikbaar. Ook de foto’s van alle uitrukken vanaf 2006 blijven op het internet te vinden. 
 
De tijdsbalk vanaf 1612 tot heden waarin alle gebeurtenissen maar ook alle manschappen van 
Brandweer Beemster in woord en beeld wordt gebracht is nog niet klaar. Er gaat meer tijd in zitten 
dan van te voren gedacht was. 
 
Suggesties, opmerkingen of nieuwe ideeën? Stuur uw mail naar brandweer@brandweerbeemster.nl 
en wij zullen bekijken of dit mogelijk is. 
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10. Vooruitblik 2010 
 
Als organisatie zijn we volop in ontwikkeling en continue bezig met nieuw beleid en het 
implementeren van nieuwe innovaties. In het jaar 2010 krijgen we te maken met een aantal nieuwe 
uitdagingen. Zo gaan we het advies “Opkomsttijden en bezettingsgraad” verder uitwerken. In het 
voorjaar zullen we gaan starten met het opleiden en oefenen van de TS 4 bezetting (vier personen 
in plaats van zes in een tankautospuit bij uitrukken). Omdat dit een andere benadering van incident- 
bestrijding is, gaan we de bevindingen goed monitoren en na een jaar evalueren. 
  
In 2009 hebben we de risico objecten binnen ons verzorgingsgebied digitaal in kaart gebracht en 
deze vertaalt in de zogenaamde ‘’aanvalsplannen’’ en ‘’bereikbaarheidskaarten’’. In de bijlagen 4 
en 5 ziet u hier een overzicht van. Deze kaarten en plannen zijn voor de uitrukploeg een belangrijk 
hulpmiddel om de risico’s van een object al tijdens het aanrijden goed in beeld te krijgen. De 
bevelvoerder maakt aan de hand van deze gegevens zijn voorlopige plan. Ook in de afgelopen jaren 
zijn er een aantal incidenten met brandweerduikers geweest. Naar deze ongevallen is uitvoerig 
onderzoek gedaan en zijn er een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. In 2010 zijn wij 
verplicht om de wateren in ons verzorgingsgebied in kaart te brengen door middel van duikkaarten. 
In bijlage 6 ziet u een voorbeeld hiervan. 
 
Op regionaal niveau is het van belang de heldere visie en vooruitstrevendheid van het korps  
Beemster op de diverse aandachtvelden in te brengen op zowel bestuurlijk als managementniveau. 
In 2010 staan belangrijke projecten op de rol, zoals het project operationele grenzen, het 
materieelspreidingsplan en de specialistische functies. Ook zal de commandant Beemster, als 
portefeuillehouder Alarmcentrale, inzetprotocollen en procedures, nauw betrokken zijn bij het 
onderzoek en mogelijke totstandkoming van samenwerkingsprocessen en standaardisering van 
procedures. 
 
In 2009 is een aanvang gemaakt met het project TOOM ( terugdringen onnodige en ongewenste 
meldingen). Samen met Purmerend is een plan van aanpak opgesteld en er is een aanvang 
gemaakt met het opstellen van beleid. In 2010 krijgt dit en vervolg. De Colleges van beide 
gemeenten hebben aangegeven dat dit een speerpunt is en vragen om een adequate aanpak.  
Beide gemeenten maken zich sterk voor een regionaal vervolg en hebben de omliggende 
gemeenten opgeroepen aan te sluiten bij het project. 
 
We gaan een werkgroep opstarten om voorbereidingen te treffen voor de nieuwbouw van een 
uitrukpost aan de Zuiderweg in Zuidoostbeemster. 
 
In het najaar van 2010 gaan we weer in een oefencentrum realistisch oefenen met het hele korps. 
We gaan ons oriënteren waar we dit het beste kunnen gaan doen.  
 
Ook bij de brandweer hebben we te maken met personeelsverloop. Hierdoor is het nodig om 
constant op zoek te gaan naar nieuw personeel. Voor 2010 hebben we een overzicht gemaakt van 
evenementen waar we als korps nieuwe leden willen werven. Voor deze werving hebben we 
speciale reclame flyers en spandoeken gemaakt. 
 
Ook in 2009 hebben we hard gewerkt aan de ‘’kwaliteitsfoto’’. In november heeft er een 
tussenmeting plaatsgevonden. De tussenmeting is onderdeel van het integrale plan van aanpak om 
te komen tot een kwaliteitsverbetering in de brandweerzorg. Deze meting is gedaan in de vorm van 
een audit. 
Ten opzichte van de nulmeting hebben we een goede inhaalslag gemaakt en onze voorlopige 
scoren is 59 %. De afspraak met het bestuur is 62,5 %. We streven ernaar om in augustus 2010 de 
zaken ruim voldoende op orde te hebben en gaan voor de 70 %. 
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11. Afsluiting 
 
We hopen dat wij u met dit jaarverslag een goed beeld hebben kunnen geven over wat er afgelopen 
jaar allemaal is gepasseerd in en rondom het Brandweerkorps Beemster.  
 
Wij gaan het jaar 2010 vol goede moed in en zijn weer 24 uur per dag, 365 dagen per jaar 
beschikbaar voor de burgers van de Beemster.  
 
Wij willen tevens iedereen bedanken die heeft meegewerkt om dit verslag compleet te maken. 
 
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 jaar. 
 
 
 
Brandweer Beemster, januari 2010 
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Bijlage 1: Overzicht uitrukken 2009 in de gemeente Beemster 
 
aantal datum tijdstip prio brand/HV omschrijving 

1 1-jan 05.10 1 Hulpv Persoon te water Westdijk Noordbeemster. 
2 11-jan 18.34 1 Brand Schoorsteenbrand Jisperweg 144 Westbeemster. 
3 12-jan 18.12 1 Hulpv Voertuig te water Oosthuizerweg Noordbeemster. 

ingetrokken, personen eruit. 
4 30-jan 15.00 1 Hulpv OGS klein Gemeentehuis Middenbeemster. 
5 4-feb 08.50 1 Hulpv Ongeval met bekneling A7 L hmp 17,3 Middenbeemster.
6 7-feb 00.24 1 Hulpv Voertuig te water N243 / Middenweg Noordbeemster. 
7 21-feb 12.38 1 Hulpv Voertuig te water Middenweg 4 Noordbeemster. 
8 26-feb 11.32 2 Hulpv assistentie liftopsluiting Pr. Beatrixpark 1 

Middenbeemster. 
9 1-mrt 01.23 1 Hulpv Voertuig te water Randweg Middenbeemster. 

10 3-mrt 17.31 1 Hulpv Ongeval met beknelling Randweg Middenbeemster. 
ingetrokken. 

11 4-mrt 17.02 1 Brand Zeer grote brand Winkelcentrum Broekhof Zaandam. 
12 7-mrt 13.39 1 Hulpv Voertuig te water Jisperweg Westbeemster. 
13 7-mrt 16.08 1 Brand Handmelder Breidablick Middenbeemster. ingetrokken. 
14 14-mrt 9.41 1 Brand Assistentie ambulance J. van Oldebarneveldtstraat 3 

Middenbeemster. 
15 21-mrt 13.00 1 Hulpv Assistentie bij dier in nood, paard bekneld, Volgerweg 26 

Middenbeemster. 
16 22-mrt 00.00 1 Brand Automatisch brandalarm De nieuwe tuinbouw 

Purmerenderweg 167 Zuidoostbeemster. ingetrokken 
17 28-mrt 12.29 1 Brand Automatisch brandalarm Wooncentrum Zuiderhof 

Zuidoostbeemster. 
18 5-apr 06.50 1 Hulpv Ongeval met beknelling A7 L hnp 24,7. 
19 24-apr 17.01 1 Brand Automatisch brandalarm Breidablick Middenbeemster 
20 26-apr 02.00 1 Hulpv Assistentie liftopsluiting Hotel Purmerend 

Zuidoostbeemster 
21 28-apr 12.03 1 Hulpv Ongeval met beknelling Zuiderweg 8 Westbeemster. 
22 29-apr 14.06 1 Hulpv Paard te water Jisperweg 102 Westbeemster. 
23 3-mei 07.30 1 Brand Automatisch brandalarm Hotel Purmerend 

Zuidoostbeemster 
24 3-mei 16.39 1 Brand Woningbrand Zuiderweg 13 Westbeemster 
25 4-mei 18.52 1 Brand Automatisch brandalarm Wooncentrum Zuiderhof 

Zuidoostbeemster. 
26 7-apr 18.15 1 Brand Automatisch brandalarm Breidablick Middenbeemster 
27 7-mei 20.27 1 Brand Automatisch brandalarm Hotel Purmerend 

Zuidoostbeemster 
28 14-mei 07.50 1 Hulpv Ongeval met beknelling A7 R hmp 15,5 

Zuidoostbeemster 
29 14-mei 11.58 2 Hulpv Paard te water Zuiderweg 23 Westbeemster 
30 14-mei 21.05 1 Brand Woningbrand Westerhem 20 Middenbeemster 
31 15-mei 14.16 2 Hulpv Paard te water Noorderpad 14 Zuidoostbeemster 
32 19-mei 14.19 1 Hulpv Paard te water Rijperweg 112 Middenbeemster 
33 20-mei 22.41 1 Hulpv Poes in portaal boven A7 
34 24-mei 18.03 1 Hulpv Auto te water Hobrederweg/Wormerweg Westbeemster 
35 26-mei 05.38 1 Brand Handbrandmelder Welkoop Insulinde 4 Middenbeemster
36 28-mei 17.49 1 Hulpv Autobrand A7 R hmp 17,6 Middenbeemster. ingetrokken
37 29-mei 10.11 2 Hulpv tel. melding. Koe te water A7 L Middenbeemster. 
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aantal datum tijdstip prio brand/HV omschrijving 
38 1-jun 05.23 1 Brand Bijstand Extern De Volger 13 De Rijp. 
39 2-jun 02.35 2 Brand Nablussen Extern De Volger 13 De Rijp. 
40 4-jun 16.48 1 Brand Woningbrand Burg. Hartogstraat 5 Zuidoostbeemster. 
41 4-jun 19.43 1 Brand Autobrand A7 L hmp 15,76 Middenbeemster. 
42 10-jun 12.04 1 Brand Automatisch brandalarm Breidablick 

Middenbeemster.ingetrokken. 
43 10-jun 16.32 1 Brand Automatisch brandalarm Breidablick Middenbeemster. 

ingetrokken. 
44 12-jun 17.46 1 Brand Automatisch brandalarm Wooncentrum Zuiderhof 

Zuidoostbeemster. 
45 15-jun 10.14 1 Brand Bijstand grote brand Cruqiusstraat Amsterdam. 
46 1-jul 13.06 1 Brand Stroom storing Middenweg 190 CDT gealarmeerd. 
47 6-jul 18.42 1 Brand Automatisch brandmelding Tuincentrum overvecht. 
48 7-jul 05.48 1 Hulpv Ongeval met beknelling A7 hmp 28,2 terhoogte van 

Beets 
49 9-jul 16.30 1 Brand Schuurbrand Middenweg 78 pindavliezen door broei in 

de brand gegaan. 
50 11-jul 07.05 1 Brand Automatisch brandalarm Purmerend hotel 

Pumerenderweg 232 Zuidoostbeemster. 
51 18-jul 15.37 1 Hulpv Paard te water Noorddijk 3 te Noordbeemster. 
52 19-jul 15.09 2 Hulpv assistentie BVD koe te water N244 hmp 14,0 

Middenbeemster. niet aangetroffen 
53 19-jul 17.09 2 Hulpv Paard te water Hobrederweg/Purmerenderweg te 

Zuidoostbeemster. 
54 19-jul 18.08 1 Hulpv assistentie BVD Paard te water Schermerhornerweg 

Noordbeemster. ingetrokken 
55 20-jul 18.08 1 Hulpv assistentie persoon bekneld Plus Retail Insulindeweg 1 

Middenbeemster. 
56 20-jul 18.34 1 Brand Schoorsteenbrand Middenweg 4 Noordbeemster. 
57 21-jul 07.13 2 Hulpv paard te water Oosthuizerweg 57 Noordbeemster. 
58 21-jul 18.04 1 Hulpv assistentie ambulance Pr. beatrixpark 71 

Middenbeemster. 
59 22-jul 19.11 1 Hulpv paard te water Volgerweg 70 Zuidoostbeemster. 
60 22-jul 23.55 1 Hulpv Hulpverlening auto in voorpui De Kloek Insulindeweg 11 

Middenbeemster. 
61 23-jul 17.01 2 Hulpv assistentie BVD koe te water N244 Middenbeemster. 

niet aangetroffen 
62 24-jul 06.30 1 Hulpv assistentie ambulance J. Poststraat 13 Middenbeemster.
63 26-jul 19.30 2 Hulpv assistentie BVD koe te water Rijperweg 

Middenbeemster. 
64 28-jul 09.34 2 Hulpv assistentie BVD koe te water N244 Middenbeemster. 

weer niet aangetroffen 
65 28-jul 14.21 1 Brand Autobrand A7 L hmp 19 Middenbeemster. 
66 28-jul 20.05 2 Hulpv assistentie BVD koe te water Rijperweg 

Middenbeemster. 
67 29-jul 16.02 2 Hulpv assistentie BVD schaap te water N244 Middenbeemster.
68 29-jul 18.26 1 Brand Vaartuig?? in brand A7 L hmp 19,6 Middenbeemster. 

ingetrokken brand is uit! 
69 29-jul 19.03 1 Brand Automatisch brandalarm Breidablick Middenbeemster. 
70 30-jul 19.12 2 Hulpv Stormschade Oostdijk 22 Zuidoostbeemster. 
71 30-jul 23.10 1 Brand Automatisch brandalarm via PAC Hobrederweg 19 

Middenbeemster. 



 

 
 
jaarverslag Brandweer Beemster 2009  Pagina 39 van 56 

aantal datum tijdstip prio brand/HV omschrijving 
72 2-aug 11.24 1 Brand Voertuig in brand A7 L hmp 16,1 Middenbeemster. 
73 3-aug 08.16 1 Brand Automatisch brandalarm Groenrijk de Meidoorn 

Zuidoostbeemster. ingetrokken 
74 12-aug 07.54 1 Hulpv Auto te water Nekkerweg Oosthuizerweg 

Noordbeemster. 
75 13-aug 14.02 2 Hulpv assistentie BVD koe te water Rijperweg 

Middenbeemster. 
76 16-aug 14.56 2 Hulpv assistentie BVD koe te water Rijperweg 

Middenbeemster. (4e keer) 
77 18-aug 08.55 1 Brand Voertuig in brand A7 L hmp 21,1 Middenbeemster. 
78 24-aug 07.49 1 Brand Automatisch brandalarm J. Korckzakhuis Middenweg 

190 Middenbeemster. ingetrokken 
79 25-aug 19.56 2 Hulpv assistentie BVD koe te water A7 R 22,0 

Middenbeemster. 
80 28-aug 18.09 1 Brand Inzet compagnie zeer grote brand Schoorl. 
81 4-sep 11.13 1 Hulpv paard te water Noorddijk 3 Noordbeemster. 
82 11-sep 08.51 1 Brand Automatisch brandalarm Breidablick Bamestraweg 2 

Middenbeemster. ingetrokken 
83 12-sep 10.38 1 Hulpv assistentie ambulance Zuiderweg 161 

Zuidoostbeemster. 
84 13-sep 19.45 2 Hulpv assistentie BVD koe te water Oostdijk Noordbeemster. 
85 15-sep 13.27 1 Brand Automatisch brandalarm Plus Retail Insulindeweg 1 

Middenbeemster. 
86 15-sep 19.55 1 Brand Automatisch brandalarm Hotel Purmerend 

Zuidoostbeemster. 
87 28-sep 17.58 1 Hulpv ongeval met beknelling A7 R hmp 22,8 Middenbeemster.
88 28-sep 21.26 1 Brand Handmelder Breidablick Bamestraweg 2 

Middenbeemster. baldadigheid bewoner. 
89 29-sep 22.21 1 Brand Automatisch brandalarm Tuincentrum Overvecht 

Purmerenderweg 232 Zuidoostbeemster. 
90 2-okt 14.55 1 Brand Autobrand A7 R hmp 19,9 Middenbeemster. 
91 5-okt 23.45 1 Brand Automatisch brandalarm via PAC Herenhuis Rijperweg 

83 Middenbeemster. 
92 6-okt 10.04 2 Hulpv assistentie BVD koe te water Rijperweg 130 

Middenbeemster. 
93 7-okt 10.57 1 Hulpv paard te water Noorddijk 3 Noordbeemster. 
94 11-okt 14.11 2 Hulpv assistentie BVD koe te water N244 hmp 18,0 

Middenbeemster. 
95 15-okt 08.44 1 Brand Automatisch brandalarm via PAC museum Betje Wolf 

Middenweg Middenbeemster. 
96 17-okt 13.07 1 OGS Gaslekkage Westerhem 70 Middenbeemster. 
97 17-okt 15.57 1 Brand Autobrand A7 R hmp 19,9 Middenbeemster. 
98 17-okt 18.33 1 Brand Autobrand A7 R hmp 20,5 Middenbeemster. 
99 25-okt 12.49 1 Brand Automatisch brandalarm Tuincentrum Overvecht 

Zuidoostbeemster. 
100 26-okt 11.41 1 Brand Keukenbrand Kinderdagverblijf Ootje Tontel 

Middenbeemster. 
101 26-okt 14.40 1 Brand Automatisch brandalarm Tuincentrum Overvecht 

Zuidoostbeemster. 
102 29-okt 21.12 2 Brand Buitenbrand, afval, Groenveld Middenbeemster. 
103 31-okt 17.11 1 Hulpv persoon te water Middenweg Middenbeemster. 
104 1-nov 11.02 1 Brand Brandgerucht Oostdijk Zuidoostbeemster. 



 

 
 
jaarverslag Brandweer Beemster 2009  Pagina 40 van 56 

aantal datum tijdstip prio brand/HV omschrijving 
105 7-nov 11.02 1 Brand Vrachtwagen in brand A7 R hmp24,7 Beets. 
106 8-nov 13.08 1 Brand Buitenbrand, vaartuig in brand oostdijk 

Zuidoostbeemster. 
107 13-nov 20.34 1 Brand onderzoek BVD Rijperweg Middenbeemster. 
108 18-nov 15.57 1 Hulpv OGS Rijperweg Westbeemster. 
109 21-nov 13.58 2 Hulpv assistentie BVD koe te water Jisperweg 80 

Westbeemster. 
110 24-nov 05.11 1 Brand Automatisch brandalarm Wooncentrum Zuiderhof 

Zuidoostbeemster. ingetrokken. 
111 26-nov 01.44 1 Hulpv Ongeval met beknelling A7 L hmp 18,9 

Middenbeemster. 
112 26-nov 12.58 1 Brand Bijstand zeer grote brand CityBox Vasumweg 

Amsterdam. 
113 29-nov 15.45 2 Hulpv assistentie BVD dier in nood Purmerenderweg 36 

Zuidoostbeemster. 
114 29-nov 18.19 2 Hulpv assistentie BVD koe te water N244 hmp 16,2 

Middenbeemster. 
115 29-nov 20.29 1 Brand Buitenbrand Zuiderweg Zuidoostbeemster. 
116 3-dec 00.59 1 Brand Automatisch brandalarm Hotel Purmerend 

Zuidoostbeemster. 
117 13-dec 20.52 1 Brand Autobrand A7 hmp 26,8 Oudendijk 
118 14-dec 15.39 2 Hulpv Overige hulpverlening, wegdek reinigen Jisperweg 51 

Westbeemster. 
119 18-dec 19.50 1 Hulpv persoon te water Jan Prinsstraat 1 Middenbeemster. 
120 20-dec 19.01 1 Hulpv Auto te water A7 R hmp 24,2 Beets. 
121 20-dec 20.01 1 Hulpv schaap loslopend Rijperweg Middenbeemster. 
122 21-dec 13.16 1 Brand Automatisch brandalarm via PAC Insulindeweg 27 

Middenbeemster.ingetrokken 
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Bijlage 2: Automatische brandmeldingen gemeente Beemster 2009 
 

 

 

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

Overzicht automatiche brandmeldingen 2009     
nr. Datum Tijdstip lokatie melding oorzaak Brandweer  
1 1-1-2009 7.33 Hotel P'end A2 stoomvorming douchen nee 
4 16-1-2009 11.30 Zuiderhof A3   nee 
5 22-1-2009 13.39 Zuiderhof A3   nee 
6 26-1-2009 18.29 Zuiderhof A3 kamer 7 spekjes bakken nee 
8 2-2-2009 11.42 Middelwijck A2   nee 
17 22-2-2009 8.51 Middelwijck A2   nee 
18 6-3-2009 12.08 Breidablick A2   nee 
21 7-3-2009 16.09 Breidablick A1 handmelder ingedrukt, baldadigheid ja 
22 9-3-2009 6.18 Hotel P'end A2   nee 
27 17-3-2009 11.18 Zuiderhof A3   nee 
28 18-3-2009 12.28 korckzakhuis A2   nee 
30 21-3-2009 13.33 Hotel P'end A2   nee 
31 24-3-2009 19.56 Sonnevanck A2   nee 
32 28-3-2009 12.29 Zuiderhof A2 aangebranden appelmoes, woning nr.9 ja 
33 30-3-2009 8.09 Breidablick A1 handmelder ingedrukt, baldadigheid ja 
38 20-4-2009 8.32 Plus Retail A2   nee 
39 24-4-2009 18.01 Breidablick A2 Rembrand, kookwerkzaamheden ja 
40 27-4-2009 18.20 Zuiderhof A3 geen terugkoppeling van trigion nee 
42 3-5-2009 07.27 Hotel P'end A2 receptie kan rookmelder niet vinden ja 
44 4-5-2009 18.52 Zuiderhof A2 woning 48 vlees aangebrand ja 
46 7-5-2009 18.16 Breidablick A2 kookwerkzaamheden ja 
48 7-5-2009 20.26 Hotel P'end A2 stoomvorming douchen ja 
49 12-5-2009 10,21 Zuiderhof A3   nee 
54 26-5-2009 05.38 Welkoop A1 handmelder storing door waterlekkage ja 
55 26-5-2009 10.08 Zuiderhof A3   nee 
64 10-6-2009 12.04 Breidablick A2 broodjes bakken ja 
65 10-6-2009 16.36 Breidablick A2   ja 
67 12-6-2009 17.54 Zuiderhof A2 kamer 8 koken ja 
69 15-6-2009 19.18 Breidablick A1   nee 
89 2-7-2009 9.08 Gemeentehuis A2   nee 
91 7-7-2009 9.56 Zuiderhof A3  nee 
92 7-7-2009 19.05 Zuiderhof A3   nee 
93 11-7-2009 07.09 Hotel P'end A2 loos, wel te vroeg gereset. ja 
94 16-7-2009 16.37 Zuiderhof A3  nee 
95 19-7-2009 15.41 Zuiderhof A3   nee 
99 29-7-2009 19.15 Breidablick A2 kookwerkzaamheden ja 
100 3-8-2009 08.17 Meidoorn A2 heftruck starten ja 
102 10-8-2009 6.24 Meidoorn A2   nee 
104 14-8-2009 17.51 Breidablick A2   nee 
109 26-8-2009 11.09 Zuiderhof A3   nee 
113 31-8-2009 12.06 Hotel P'end A2   nee 
114 31-8-2009 12.34 Hotel P'end A2   nee 
118 9-9-2009 21.24 Nieuwe Tuinbouw A2   nee 
120 11-9-2009 8.51 Breidablick A1 baldadigheid ja 
121 11-9-2009 23.50 Zuiderhof A3   nee 
124 13-9-2009 17.22 Zuiderhof A3 woning 23 nee 
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125 15-9-2009 13.31 Plus Retail A2 bestuurskamer, niets gevonden ja 
126 15-9-2009 19.59 Hotel P'end A2   ja 
130 20-9-2009 16.51 Hotel P'end A2 stoom van afwasmachine nee 
132 22-9-2009 9.11 Hotel P'end A2 werkzaamheden nee 
134 22-9-2009 17.34 Hotel P'end A2 werkzaamheden nee 
135 24-9-2009 7.41 Hotel P'end A2 yvonne, roken op kamer 40 nee 
137 28-9-2009 21.26 Breidablick A1 baldadigheid ja 
138 29-9-2009 22.21 Overvecht A2 vervuilde melder ja 
147 9-10-2009 12.15 Hotel P'end A2 rook kamer 23-24 nee 
155 13-10-2009 19.44 Zuiderhof A3 kamer 48 nee 
156 14-10-2009 4.26 Hotel P'end A2 kamer 23 en 24 nee 
159 18-10-2009 20.44 Breidablick A1 baldadigheid, handmelder stuk door bewoner nee 
160 21-10-2009 6.02 Hotel P'end A2 water uit plafond in melder nee 
161 21-10-2009 6.18 Hotel P'end A2 roken kamer 324? Dan weer water in melder nee 
165 25-10-2009 12.49 Overvecht A2   ja 
168 27-10-2009 12.02 Zuiderhof A3   nee 
169 28-10-2009 11.06 Hotel P'end A2 onbekende oorzaak nee 
171 29-10-2009 7.44 korckzakhuis A2 pannetje met melk overgekookt. nee 
173 31-10-2009 17.25 Breidablick A2   nee 
176 1-11-2009 4.39 Zuiderhof A3 biefstuk bakken kamer 35 dhr Honing nee 
180 5-11-2009 7.35 Breidablick A1   nee 
186 9-11-2009 12.36 korckzakhuis A2 betrof oefening nee 
187 10-11-2009 19.14 korckzakhuis A2 stoom door douchen nee 
190 11-11-2009 12.31 Zuiderhof A3 OTIS iets geraakt?? nee 
203 24-11-2009 05.11 Zuiderhof A2 broodje in magnetron nee 
216 3-12-2009 0.59 Hotel P'end A2 kamer 23 en 24, mensen slapen niet gecontroleeerd ja 
222 8-12-2009 15.25 Zuiderhof A3 woning 30 banketstaaf in magnetron ja 
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Overzicht automatische brandmeldingen gemeente Beemster 
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Automatische brandmeldingen gemeente Beemster 2009. 
Door de invoering van het nieuwe programma VP (veiligheidspaspoort) hebben wij nu inzicht 
gekregen van werkelijk alle meldingen die te maken hebben met de Beemster. 
Voorheen kwamen niet alle storingsmeldingen door vanwege onduidelijke oorzaken. 
In 2009 blijken er nu verschrikkelijk veel storingsmeldingen plaats te hebben gevonden. Eigenlijk 
meer dan wettelijk is toegestaan. De grootste “veelplegers” zijn in 2009 hiervan op de hoogte 
gebracht en hebben direct actie ondernomen. 
 
Stichting Breidablick heeft in elk gebouw op hun terrein aan de Bamestraweg een eigen 
brandmeldinstallatie aangebracht met nieuwe rookmelders. Alle BMI’s worden met glasvezel 
doorverboden naar de grote centrale in de traforuimte. Het resultaat is ook direct zichtbaar. 
Hotel Purmerend is ook aangeschreven over de vele storingsmeldingen. Een centrale mag maar 
26,8 uur per jaar in storing staan. Daar wordt het merendeel veroorzaakt door het uitschakelen van 
een lus voor het op tafel brengen van een toetje met siervuurwerk.  
Wooncentrum Zuiderhof heeft 18 A3 vooralarmen waarop door ons niet wordt gereageerd maar is 
het hun beveiligingsbedrijf die de zaak overneemt en controleert. 
 
Hieronder een overzicht van de “veelplegers” van de laatste 7 jaar.  

 
 Automatische Brandmeldingen gemeente Beemster 

 Object 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
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1 Breidablick 15 32 24 6 19 8 25 2 28 4 28 15 7 4 
2 Wooncentrum Zuiderhof 23 5 19 6 13 2 17 2 19           
3 Hotel Purmerend 19 62 17 4 6 3 6 10 5 5 3 2 6 1 
4 Plus Retail 2 23 1 15 3 2   3 1 4 2 1 1   
5 De Nieuwe Tuinbouw 1 2 1   3       2           
6 Woonvorm Sonnevanck 1 1     3   1   4 1         
7 Nijdra special products         1 1         1 6   3 
8 Logies Vrederust   1   1 1                   
9 Toren N.H. Kerk   3   1   1                 

10 Tuincentrum Overvecht 2 6 1 1   2 10 2         1   
11 Tuincentrum De Meidoorn 2 7 1 1   1 7 3 7   2 7 3 3 
12 Gemeentehuis 1             2     1       
13 Welkoop 1 5                         
14 Korczakhuis 4 8   1                     
15 Zorgcentrum Middelwijck 2 16 2 3                     

16 MFC Boomgaard   1                         

   73 172 66 39 49 20 66 24 66 14 37 31 18 11 
   245  105  69  90  80  68  29
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Bijlage 3:  Oefenrooster 2009 
 

                       CHAUFFEURSDIENST DATUM 
630 600 640 

                 UITZETTEN OEFENING          BESCHRIJVING OEFENING 

5 JAN. C. van Baar B. Verhoef H. Hartman G. Wilcke C.Cogodi J. Baas MFC ZUIDOOSTBEEMSTER 

              DIVERSEN KLEINE OEFENINGEN 

19 JAN. A.Kalteren 
K. van 

Beusekom N. Velzeboer 
H. Oude 
Elferink W. Konijn D. Bol REGIONALE OEFENING MET OVD 

              AFDELING C&R/VRZW 

              TECHNISCHE HULPVERLENING 

26 JAN. J. Weenink G. Wilcke M. Slot N. Velzeboer P.Haarmans T. Hage CHEMIEPAKKEN, EXPLOSIEMETER 

              EN MOTORKETTINGZAAG 

2 FEBR.  B. Verhoef C. van Baar T. Veerman M. Slot H.Hartman P. Honingh POMPEN AANJAAG VERBAND 

              STRAALWATERKANON 

              ROB VAN DER HOEK 

16 FEBR. J. Zehl 
K. Van 

Beusekom H. Hartman S. Janssen R. de Jong A. Kalteren HV PURMEREND HELE KORPS 

              WARMTEBEELDCAMERA 

23 FEBR. A.Kalteren J. Weenink N. Velzeboer 
K. van 

Beusekom R.Kamps J. ter Heide COMMUNICATIE-OEFENING,  

              100-SYSTEEM 

2 MAART. G. Wilcke B. Verhoef M.Slot  B.Schipper M.Lakeman 
H. 

Wagemaker HOOGWERKER PURMEREND 640 

              600 EN 630 VALBEVEILIGING 

16 MAART. C. van Baar J. Zehl T. Veerman G. Wilcke D. Bol B. Verhoef 1/2 PLOEG REANIMATIE EN 

              1/2 PLOEG VAK P'REND  

              KLEINE BLUSMIDDELEN 

23 MAART. B. Verhoef J. Weenink H. Hartman 
K. van 

Beusekom C.van Baar 
H. Oude 
Elferink 1/2 PLOEG REANIMATIE EN 

            1/2 PLOEG VAK P'REND  

              KLEINE BLUSMIDDELEN 

30 MAART. A. Kalteren G. Wilcke N. Velzeboer M. Slot T. Veerman R. de Jong EIND OEFENING 

              STAND MET DIVERSEN ONDERDELEN 

6 APRIL. B. Verhoef C. van Baar T. Veerman S. Janssen P. Honingh J. Weenink OEFENING MET PURMEREND 

              640 EN 600 BRANDBESTRIJDING 

              630 STRATENKENNIS 

20 APRIL. J. Zehl 
K. Van 

Beusekom M. Slot R. Kamps A. Kalteren P. Falize 640 630 EN 600 BRANDBESTRIJDING 

              DIVERSEN KLEINE OEFENINGEN 

27 APRIL J. Weenik A. Kalteren H. Hartman B. Schipper C. van Baar J.Baas BRANDBESTRIJDING 

4 MEI. G. Wilcke B. Verhoef N. Velzeboer 
K. Van 

Beusekom F. Koning J. Zehl OEFENING MET PURMEREND 

              630 EN 600 BRANDBESTRIJDING 

              640 STRATENKENNIS 

11 MEI. C. van Baar J. Zehl M. Slot G. Wilcke R. Cogodi P. Haarmans WATERKANON, SCHUIM  

             TURBULENTIEPOMP 

              ROB VAN DER HOEK 

18 MEI 
K. Van 

Beusekom J. Weenink T. Veerman N. Velzeboer T.Hage H. Hartman 640 HULPVERLENING BIJ LUST 

              IN PURMEREND  

              630 EN 600 BRANDBESTRIJDING 
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                       CHAUFFEURSDIENST DATUM 
630 600 640 

                 UITZETTEN OEFENING          BESCHRIJVING OEFENING 

25 MEI. A. Kalteren G. Wilcke H. Hartman M. Slot P. Honingh R. de Jong BRANDBESTRIJDING 

              WARMTEBEELDCAMERA 

              1 TS NAAR PURMEREND 

8 JUNI. B.  Verhoef C. Van Baar N. Velzeboer S. Janssen R. Boon M. lakeman WORKSHOP WATERONGEVALLEN 

              COMBI OEFENING DUIKERS EN HV1 

22 JUNI. J. Zehl 
K. Van 

Beusekom M.Slot H. Platel C. de Groot J. Verhoef 
OEFENING UITGEZET DOOR 
OUDLEDEN 

29 JUNI. J. Weenink A. Kalteren T. Veerman B. Schipper M. Meijer 
H. Oude 
Elferink BRANDBESTRIJDING SAMEN MET  

              HOOGWERKER PURMEREND 

              TEVENS EINDOEFENING MET OVD 

6 JULI. C. van Baar B. Verhoef H. Hartman G.wilcke A. Kalteren R. Kamps BLUSWATERVOORZIENINGCONTROLE 

20 JULI. G. Wilcke J. Zehl N. Velzeboer 
K.van 

Beusekom T. Veerman H. Zijpe BRANDBESTRIJDING 

              COMBI OEFENING DUIKERS HV1 

3 AUG. 
K. van 

Beusekom J. Weenink M. Slot N. Velzeboer B. Verhoef J. Zehl VALBEVEILIGING 

17 AUG.. A. Kalteren G. Wilcke T. Veerman M. Slot R. de Jong J. Weenink BRANDBESTRIJDING EN KUBUS 

              630 en 640 DROGESTIJGLEIDING 

              600 HEFKUSSENS 

24 AUG. B. Verhoef C. van Baar H. Hartman R. Kamps R. Hoekzema T. Hage VEILIGWERKEN MET ADEMLUCHT 

31 AUG. J. Zehl 
K. van 

Beusekom N. Velzeboer S. Janssen C. van Baar H. Hartman CITY-GIS EN CRASH RECOVERY 

14 SEPT. J. Weenink A. Kalteren M. Slot N. Velzeboer G.Wilcke T. Hage REGIONALE OEFENING MET OVD 

              AFDELING C&R/VRZW 

              OBJECT ZUIDERHOF 

21 SEPT. G. Wilcke B. Verhoef T. Veerman 
H. Oude 
Elferink R. J. Dolsma A. kalteren EINDOEFENING OGS 

              MET OVD 

28 SEPT. C. van Baar J. Zehl H. Hartman G. Wilcke R. Cogodi R. Kamps VALBEVEILIGING  

12 OKT.       
K. van 

Beusekom     BRANDWONDENCOLLECTE 

19 OKT. 
K. van 

Beusekom J. Weenink N. Velzeboer M. Slot P. Haarmans H. Zijpe HULPVERLENING 

26 OKT. A. Kalteren G. Wilcke B. Verhoef N. Velzeboer T. Hage M. Lakeman BRANDBESTRIJDING 

              1 TS OEFENEN MET EHBO 
                

2 NOV. B. Verhoef C. van Baar T. Veerman B. Schipper H. Hartman M. Meijer CHEMIEPAKKEN, EXPLOSIEMETER  

             EN MOTORKETTINGZAAG 

              1 TS OEFENEN MET EHBO 

16 NOV. J. Zehl M. Lakeman H. Hartman 
K. van 

Beusekom P. Honingh 
H. Oude 
Elferink LEZING BRANDBESTRIJDING 

23 NOV. J. Weenink A. Kalteren N. Velzeboer G.Wilcke R. de Jong T. Veerman CITY-GIS EN CRASH RECOVERY 

30 NOV. G. Wilcke B. Verhoef T. Veerman N. Velzeboer A. Kalteren J. Weenink HULPVERLENING 

7 DEC. C. van Baar J. Zehl B. Verhoef M. Slot R. Hoekzema J Ter Heide EINDOEFENING HULPVERLENING 

              MET OVD 

21 DEC. 
K. van 

Beusekom G. Wilcke T. Veerman N. Velzeboer A. Kalteren J. Weenink LAATSTE KORPSAVOND 
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Bijlage 4:  Schema bereikbaarheidskaarten 
Controle schema verplichte bereikbaarheidskaarten 
 
Werkgroep bereikbaarheidskaarten    
Lokatie  Kazerne Middenbeemster 
Datum  15-12-2009 
 

Nr. Datum Adresgegevens Controle datum 

1 
 

22-03-2006 Gemeentehuis Beemster Rijn Middelburgstraat 1 
Middenbeemster 

Januari 2010 

2 22-03-2006 Hotel Purmerend Purmerenderweg 232 Zuidoostbeemster Januari 2010 

3 
 

29-03-2006 Sportcentrum de kloek Insulindeweg 11 Middenbeemster Januari 2010 

4 
 

05-04-2006 Blauwe morgenster Nic Cromhoutlaan 1 Middenbeemster Februari 2010 

5 
 

12-04-2006 Wooncentrum Zuiderhof Dirk Dekkerstraat 
Zuidoostbeemster 

Februari 2010 

6 
 

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

Februari 2010 

7 
 

14-07-2006 
 

Tuincentrum Overvecht Purmerenderweg 43A 
Zuidoostbeemster 

Maart 2010 

8 
 

4-8-2007 
 

RWZI Zuiderweg 44 Zuidoostbeemster Maart 2010 

9 
 

20-9-2006 Drukkerij Hoogcarspel Insulindeweg 13 Middenbeemster Maart 2010 

10 14-06-2006 
 

De Nieuwe Tuinbouw  Purmerenderweg 167 
Zuidoostbeemster 

April 2010 

11 
 

14-07-2006 
 

Nijdra Special Products Bamestraweg 32 Middenbeemster April 2010 

12 
 

31-05-2006 Chocolade fabriek insulindeweg 29 Middenbeemster April 2010 

13 
 

17-06-2008 Tuincentrum De Meidoorn Purmerenderweg 75 
Zuidoostbeemster 

Mei 2010 

14 
 

17-06-2008 Welkoop Argifirm Insulindeweg 4 Middenbeemster Mei 2010 

 15 
 

27-3-2008 Stomerij Zeekant  Bamestraweg 17  Middenbeemster Mei 2010 

16 
 

27-3-2008 Loods gemeentewerken  Insulindeweg 2 Middenbeemster Juni 2010 

17 
 

3-10-2007 
 

Plus Retail  Insulindeweg  1  Middenbeemster Juni 2010 

18 
 

30-01-2007 Van Eck timmerbedrijf Bamestraweg 3 Middenbeemster Juni 2010 

19 
 

28-01-2007 Electro 2000 Bamestraweg 1 Middenbeemster Juli 2010 

20 
 

5-9-2007 De Kerckhaen Jisperweg 57 Westbeemster Juli 2010 
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Nr. Datum Adresgegevens Controle datum

21 
 

19-06-2008 Dagopvang gehandicapten Eenhoorn 66 Middenbeemster Juli 2010 

22 
 

28-08-2008 Breidablick Bamestraweg 2 Middenbeemster Augustus 2010 

23 
 

17-06-2008 Kermisterrein Middenbeemster Augustus 2010 

24 
 

3-10-2009 Multi Functioneel Centrum J.J. Grootlaan  
Zuidoostbeemster 

Augustus 2010 

25 
 

28-5-2009 
 

Supermarkt+bovenwoningen Rijperweg 50 
Middenbeemster 

September 2010 

26 
 

3-10-2009 St. Odion Sonnevanck 13 Middenbeemster September 2010 

27 
 

7-4-2009 
 

o.b.s De Bonte Klaver Middenweg 49a Noordbeemster September 2010 

28 
 

01-08-2008 Breidablick Korszackhuis Middenweg 190 Middenbeemster Oktober 2010 

29 19-06-2008 Zorgcentrum “Middelwijck”  Beatrixpark 54 
Middenbeemster 

Oktober 2010 

31 
 

 Lourdesschool Jisperweg 52 Westbeemster Oktober 2010 

34 7-4-2009 Politiebureau H.M. van Randwijklaan 18 Middenbeemster November 2010 

39 
 

24-10-2008 Nijdra Fijnmechanische Industrie Insulindeweg 35 Midden 
Beemster 

 
November 2010 

41 20-3-2009 Woning Wethouder Jisperweg 83 Westbeemster December 2010 

42 20-3-2009 
 

Woning Burgemeester Purmerenderweg 114a 
Zuidoostbeemster 

December 2010 
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Bijlage 5:  Schema Aanvalsplannen, speciale plannen en duikkaarten. 
 
 
Controle schema aanvalsplannen 
 
Werkgroep Aanvalsplannen & duikkaarten   
Lokatie  Kazerne Middenbeemster 
Datum  9-11-2007 gewijzigd  12-11-2009 
 
 

Nr. Datum Adresgegevens Controle datum 

A1 9-11-2007 Gasbehandelingsinstallatie NAM Havermeerweg 
Noordbeemster Januari 2010 

A2 9-11-2007 Gaswinlokatie NAM Jisperweg naast 42 Westbeemster Maart 2010 

A3 1-9-2009 CONO kaasmakers Rijperweg 20 Mei 2010 

A4 24-4-2009 LPG tankstation BP Kruisoord A7 Links Juni 2010 

A5 24-4-2009 LPG tankstation Esso Middelsloot A7 Rechts September 2010 

A6 5-10-2009 LPG tankstation Gulf Purmerenderweg 113  November 2010 

A7    

 
Schema Speciale kaarten 
 
 

Nr. Datum Adresgegevens Controle datum 

A10  Rijksweg A7  

 
Schema Duikkaarten 
 

Nr. Datum Adresgegevens Controle datum 

1.801 
t/m 

1.873 
 Waterwegen Beemster  
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Bijlage 6: Duikkaart. 
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Bijlage 7:  Lesbrief Explosie/ CO en O2 Meter. 
 
 BRANDWEER BEEMSTER 
  
  
 Klaas Hogetoornlaan 5 
 1462 JM Middenbeemster 
 telefoon 0299 – 683616 
 

 

LESBRIEF; EXPLOSIE / CO en O2 METER. 
 
Aanmaakdatum; 1-6-2009 
Versie; 1 
Aantal pagina’s; 1 
 
TYPE / SOORT; 

•  Dräger X-am 2000. 
 
 
OP WELK VOERTUIG; 

• 1031, 1032 en 1033  
 
 
TOEPASSINGSGEBIED; 

• Plaatsen waar explosiegevaar kan voorkomen. 
• Tijdens of na een brand controle op CO 

(koolmonoxide) en O2 (zuurstof). 
 
 

WERKING; 
 
explosiemeter aanzetten; 

• Druk de       toets 3 seconden in. 
• Op het scherm komt een aftelling van 3, 2, 1. 
• Korte tijd verschijnen alle symbolen in het scherm en het optische , akoestische en 

het vibratiealarm worden geactiveerd. 
• De softwareversie wordt weergegeven. 
• Het apparaat voert en zelftest uit. 
• Alle alarmdrempels worden achter elkaar weergegeven.   

 
Explosiemeter uitzetten; 

• De     toets en de      toets gelijktijdig ingedrukt houden, 
• totdat de aftelling 3, 2, 1 is afgelopen. Het apparaat is daarna uit.  

 
 
LET OP; voordat de werkplek of gevarenzone wordt betreden. 
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Geeft het apparaat een waarschuwing     , dan kan het gewoon gebruikt worden, 
maar als na gebruik deze waarschuwing in de display zichtbaar blijft moet de meter 
worden onderhouden. 
 
Geeft het apparaat een storing       , dan mag het NIET gebruikt worden en moet 
worden onderhouden.  

 
 

 
 
 
 
 
 
SPECIALE SYMBOLEN; 
 
 Storing 
 
 Waarschuwing 
 
 Weergave piekwaarde 
 
 Weergave TWA, gemiddelde gasconcentratie over 8 uur. 
 
 Weergave STEL, gasconcentratie dat opgelopen kan worden in 15 minuten 
 
 Bumptestmodus, functietest met gas uitvoeren. 
 
 Verse lucht kalibratie 

CO sensor

O2 sensor 

CO sensor

+ toets

OK toets

Alarmlichten

90 db speaker

Alarmlichten
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 1-knops kalibratie 
 
 kalibratie 
 
 wachtwoord vereist 
 
 Waarde batterij 
 
 
ALARMSIGNALEN; 
 
 
 
Gasconcentratie vooralarm A1. 
 
Het alarm wordt optisch, akoestisch en door vibratie in het 
aangegeven ritme weergegeven.  
 
Afwisselend wordt de melding A1 en de meetwaarde 
weergegeven. 
 
Het vooralarm A1 is niet zelfhoudend en verdwijnt als de 
concentratie is gedaald tot onder de alarmdrempel A1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gasconcentratie hoofdalarm A2. 
 
Het alarm wordt optisch, akoestisch en door vibratie in het 
aangegeven ritme weergegeven.  
 
Afwisselend wordt de melding A2 en de meetwaarde weergegeven. 
 
WAARSCHUWING: 
De plaats direct verlaten, levensgevaar!  
Een hoofdalarm is zelfhoudend en kan niet worden bevestigd. 
 
Pas na het verlaten van de plaats, als de concentratie tot onder de 
alarmgrens is gedaald.    . -toets indrukken;  
de alarmmeldingen worden uitgeschakeld. 
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VERVOLG ALARMSIGNALEN; 
 
 
 
Zuurstofconcentratie alarm A1. 
 
Het alarm wordt optisch, akoestisch en door vibratie in het 
aangegeven ritme weergegeven.  
 
Afwisselend wordt de melding A1 en de meetwaarde 
weergegeven. 
 
Het A1 alarm geeft aan dat er zuurstof gebrek is en dat 
betekend ademlucht dragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuurstofconcentratie alarm A2. 
 
Het alarm wordt optisch, akoestisch en door vibratie in het 
aangegeven ritme weergegeven.  
 
Afwisselend wordt de melding A2 en de meetwaarde 
weergegeven. 
 
Het A2 alarm geeft aan dat er zuurstof overschot is. 
 
WAARSCHUWING: 
De plaats direct verlaten, levensgevaar!  
Een hoofdalarm is zelfhoudend en kan niet worden bevestigd. 
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VERVOLG ALARMSIGNALEN; 
 
 
Koolmonoxideconcentratie alarm A1. 
 
Het alarm wordt optisch, akoestisch en door vibratie in het 
aangegeven 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Koolmonoxideconcentratie alarm A2. 
 
Het alarm wordt optisch, akoestisch en door vibratie in het 
aangegeven ritme weergegeven.  
 
Afwisselend wordt de melding A2 en de meetwaarde 
weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grenswaarden 
Het chemiekaartenboek geeft voor koolmonoxide een MAC-waarde van 25 ppm. Bij deze 
waarde wordt – voor zover nu bekend is - de gezondheid van een gezonde werknemer of 
zijn/haar nageslacht niet geschaad, zelfs niet als men er 8 uur per dag, 40 uur per week 
gedurende het hele arbeidzame leven in werkt. Blootstelling aan hogere concentraties is 
toegestaan, mits de blootstellingstijd korter is (zie tabel 2).  
 

Blootstelling Maximale hoeveelheid 

8 uur (MAC) 25 ppm 

1 uur 60 ppm 

30 min 120 ppm 

15 min 150 ppm 
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AANTEKENINGEN. 
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