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Voorwoord 
 
Het jaar 2010 ligt achter ons, een goed moment om stil te staan bij de activiteiten van het afgelopen 
jaar. Als brandweerkorps Beemster willen wij deze activiteiten presenteren in het inmiddels 
vertrouwd geworden jaarverslag, waar in beschrijvende en beeldende zin een goede terugblik op 
het achter ons liggende jaar wordt gegeven. 
 
Als commandant van dit korps wil ik allereerst mijn dank en waardering uitspreken naar onze 
brandweermensen en oud leden. Dag en nacht paraat staan voor onze samenleving wordt veelal als 
vanzelfsprekend ervaren, maar jullie hebben dit waargemaakt. De rol binnen een hechte 
gemeenschap die wij vervullen als brandweer is bijzonder te noemen.  
 
Daarnaast is het goed om een woord van dank uit te spreken naar de partners van onze 
brandweermensen. De steun en acceptatie van het thuisfront is onontbeerlijk om te kunnen 
functioneren als brandweerman of vrouw. 
 
Graag wil ik ook een woord van dank uitspreken naar ons bestuur en de ambtelijke organisatie. In 
de huidige tijd, waar taakstellingen en bezuinigingsmaatregelen aan de orde zijn is de brandweer 
vanuit de inhoud goed op de bestuurlijke en ambtelijke agenda komen te staan. Mede ingegeven 
door de regionale audit. Uit de bestuurlijke keuzes spreekt vertrouwen in onze 
brandweerorganisatie. 
 
Zoals gezegd stond het jaar 2010 vooral in het teken van de regionale audit. De eindmeting heeft 
een bijzonder goed resultaat opgeleverd, waar wij trots op zijn. Ons korps had als eerste de zaken 
op orde. De eindmeting heeft in juni plaatsgevonden, bij de overige korpsen binnen de regio in 
september en oktober. Waar een “klein” korps groot in kan zijn! 
 
Het op orde brengen en het borgen van activiteiten op alle gebieden van de veiligheidsketen was 
hierbij van belang. Meerdere aspecten van deze audit komen in dit jaarverslag aan de orde. Het 
geeft een goed beeld waar wij nu staan als brandweer. Een goed toegerust brandweerkorps met 
gemotiveerde mensen, met goed materiaal en materieel die ook in 2011 klaar staat voor de burger. 
 
Ik wens u veel leesplezier en een goed en gezond 2011. 
 
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 39 brandweerlieden, waarvan 3 mensen in 2010 vanuit 
de gemeentelijke organisatie zijn toegevoegd. 
 
De taken vloeien voort uit de taakvelden van de veiligheidsketen. Pro-actie en Preventie zijn 
ondergebracht bij de sector Grondgebied van de ambtelijke organisatie. Preparatie, Repressie en 
Nazorg zijn ondergebracht bij de stafafdeling en vallen onder de gemeentesecretaris en de 
burgemeester als opperbevelhebber/ portefeuillehouder veiligheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1 Organisatie-inrichting 
 
Beroepsondersteuning  
André Siebeling is de commandant van de brandweer. Op basis van een detacheringovereenkomst 
met de gemeente Purmerend heeft hij hier 10 uur per week voor beschikbaar. 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. 
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Organogram Brandweer Beemster 
 
Vrijwillige organisatie 
De repressieve organisatie bestaat uit 39 inzetbare brandweermensen in de functies van 
(aspirant)manschap, bevelvoerder of OvD. Kees van Beusekom, Sandra Janssen, Martin Slot, 
Richard Hoekzema, Piet Honingh, Henk Oude Elferink, Tom Hage en Guus Wilcke zijn aangesteld 
als bevelvoerder. Richard Kamps is bijna aan het einde van zijn inwerktraject en zal op korte termijn 
worden aangesteld als 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. 
 
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, Tom Hage 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. 
 

1.2 Taken vanuit de veiligheidsketen. 
De brandweer is integraal verantwoordelijk voor de gehele veiligheidsketen. De taakstelling kan als 
volgt worden omschreven; 
 
Pro-actie 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 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.  
 
Preparatie is de voorbereiding op het daadwerkelijke optreden van de brandweer. Onder andere 
door het opleiden en oefenen van het personeel, de aanwezigheid van het juiste materieel en juiste 
middelen, de aanwezigheid van procedures en een adequate informatievoorziening. 
 
Repressie is het daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het verlenen van hulp in 
noodsituaties. 
 
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 Belangrijke resultaten 2010 
Het jaar 2010 is voor brandweer Beemster een zeer succesvol jaar geweest. Enkele mijlpalen 
worden in de volgende alinea besproken. 
 
Regionale Kwaliteitsfoto (audit) 
In opdracht van het veiligheidsbestuur is in 2008 een kwaliteitsmonitor gehouden bij alle korpsen 
binnen de regio en de regionale brandweer (T0 meting). In november 2009 heeft een tussentijdse 
audit (T1 meting) plaatsgevonden, waarbij is gekeken naar de stand van zaken ten aanzien van de 
verbeteracties en of de deadline, juli 2010, gehaald wordt. De deadline is uiteindelijk verplaats naar 
september 2010.  
 
Brandweer Beemster had deze verplaatsing naar september niet nodig. In juni heeft de eindmeting 
plaatsgevonden en het doet ons deugt te kunnen melden dat wij als eerste de zaken op orde 
hadden. Het resultaat mag er zijn. Het uitgangspunt was dat alle taakvelden van pro-actie tot en met 
nazorg en bedrijfsvoering lichtgroen moesten scoren, een percentage van 62,5 %. De realiteit is dat 
op alle taakvelden donkergroen is gescoord met een percentage van ruim 78 % (T2 meting). 
Brandweer Beemster heeft dus een enorme kwaliteitsslag gemaakt  
 

 
 

Conclusie zoals omschreven in het definitieve rapport: 
 

De gemeente Beemster heeft op alle aandachtsgebieden aanzienlijke vooruitgang geboekt. 

Ondanks het feit dat de oorspronkelijke planning is losgelaten, zijn de resultaten adequaat voor de 

gemeente Beemster. Op de normen vijf, negen, zestien en zesenzeventig is de bestuurlijke ambitie 

(lichtgroen op alle normen) niet gehaald. Het bestaande niveau wordt door de auditees als adequaat 

voor de gemeente beoordeeld en er is binnen de gemeente geen behoefte om dit ‘steviger’ neer te 

zetten. De vele donkergroene normen maken duidelijk dat de organisatie in staat is de beoogde 

kwaliteit te borgen, doordat sturing zichtbaar is en evaluaties input zijn voor verbetering.  
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Adviesnota Opkomsttijden en Bezettingsgraad 
Na de vaststelling van de adviesnota opkomsttijden en bezettingsgraag zijn binnen het korps 
diverse acties uitgezet. Er is nadrukkelijk gekozen voor zorgvuldigheid boven snelheid. 
De acties die in gang gezet zijn: 
1. Procedure opstellen en het trainen van het personeel op de TS 4 systematiek 
 Er is een intensief trainingstraject opgestart, waarbij met name bevelvoerenden getraind zijn 
 in het omgaan met een TS 4. Beeldvorming, oordeelsvorming en de daarop volgende 
 besluitvorming waren en zijn hierbij de sleutelbegrippen. Op basis van een taak-risico 
 analyse zijn uitgangspunten geformuleerd waar vervolgens op getraind is. De sessies zijn 
 afgesloten tijdens de tweedaagse oefendagen in Ambt Delden, november jl. De 
 evaluatiepunten zijn als input gebruikt om de definitieve procedure vast te stellen. Per 1 
 januari 2011 wordt volgens de procedure opgetreden. Er is bestuurlijk ingestemd met de 
variabele bezetting op blusvoertuigen. 
2. Nieuwbouw uitrukpost Zuidoostbeemster 
 Er is een werkgroep opgestart die de voorbereidingen treffen voor de nieuwbouw. 
 Dit na de vaststelling van de definitieve begroting. Het geld moet namelijk wel beschikbaar zijn. 
 Inmiddels is er een architect gevonden die een drietal schetsontwerpen maakt. Hieruit zal een 
 keuze worden gemaakt door de werkgroep. Met de buurtbewoners zal overleg gevoerd worden 
 op basis van het schetsontwerp. De planning is ingezet op realisatie en openstelling van de 
 post op juli 2011. 
3. Aanschaf piketvoertuig voor de Bevelvoerder van Dienst 
 De begroting 2011 is goedgekeurd dus we kunnen overgaan tot aanschaf van dit voertuig. 
4. Bijstelling van de opkomsttijden van 15 naar 10 minuten. 
 In de nota is opgenomen dat er geïnvesteerd moet worden in voorlichting en het uitreiken van 
 brandpreventieve voorzieningen, te denken valt aan rookmelders. 
 Dit traject staat gepland voor 2011. 
 
Beleid Terugdringen nodeloze meldingen 
De brandweer heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met veranderingen op vakinhoudelijk 
gebied, waaronder toenemende kwaliteitseisen, ontwikkelingen in de crisisbeheersing, strengere en 
complexere regelgeving en toenemende gevaren voor brandweermensen. Vanwege deze 
ontwikkelingen heeft de brandweer landelijk een nieuwe koers uitgezet. De nadruk komt meer te 
liggen op het voorkomen van brand, terwijl burgers en bedrijven meer verantwoordelijkheid gaan 
dragen voor hun eigen veiligheid. In hoofdstuk 10 wordt hier verder op ingegaan. 
 
Het terugdringen van nodeloze meldingen is één van de zaken die brandweer Beemster heeft 
opgepakt. Het beleidstuk Terugdringen Nodeloze Meldingen is in 2010 opgesteld samen met de 
gemeente Purmerend en beschrijft de problematiek van brandweerkorpsen met nodeloze 
alarmeringen. Ongewenste brandmeldingen zijn een grote maatschappelijke last. Het grote aantal 
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nodeloze meldingen veroorzaakt grote maatschappelijke kosten, in de orde van tientallen miljoenen 
euro’s op landelijk niveau.  
Daarnaast levert onnodig uitrukken onnodige veiligheidsrisico’s en geluidshinder op. Ook hebben 
nodeloze uitrukken een negatieve invloed op de motivatie van brandweerlieden en verminderen ze 
de paraatheid voor echte spoedeisende incidenten. 
 
Doelstelling van het beleidsstuk is het terugdringen van het aantal loze meldingen waarbij, na 
invoering van het beleid (per 01 januari 2012) de vertragingstijd van 3 minuten als menselijke 
handeling in de gemeenten Beemster en Purmerend niet meer worden toegestaan. De gedachte 
van een grotere rol en een grotere eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen, 
sluit goed aan op de toekomstvisie die de Nederlandse brandweer heeft ontwikkeld via de 
“strategische reis”. Stap één is het voeren van een intensieve voorlichtingscampagne bij de 
bedrijven en instellingen, duidelijk is en wordt gemaakt waarom de brandweer zoveel “last”heeft van 
ongewenste meldingen (dit implementatietraject is gestart in oktober 2010). De verantwoordelijkheid 
voor een goed werkende installatie en het terugdringen van nodeloze alarmeringen wordt door de 
gemeenten Beemster en Purmerend bij de gebruikers neergelegd. Wanneer bedrijven en 
instellingen de vastgestelde norm per kalenderjaar overschrijden zullen de gemeenten over gaan tot 
handhaving en mogelijk een preventieve last onder dwangsom op leggen.  

 
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 
Purmerend t.b.v. een zeer grote brand bij Zeilemaker, een zeer grote brand in Zaanstad bij een 
bedrijfsverzamelgebouw en een tankopslag op het Noorder-IJ. De wisselwerking is vrij recent ook 
aangetoond, bij de zeer grote brand aan de Zuiderweg in Zuidoostbeemster was Beemster de 
bijstandontvangende gemeente. Naast bijstand en samenwerking in het kader van 
incidentbestrijding is ook op beleidsmatig gebied samenwerking. Een voorbeeld hiervan is de 
detacheringovereenkomst van onze commandant met de gemeente Purmerend. Daarnaast zijn er 
op het gebied van onderhoud aan materieel en materiaal samenwerkingsovereenkomsten gesloten 
met andere gemeenten. 
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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 2010. 

 
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. Henk Oude Elferink  Onderbrandmeester 
7. Tom Hage   Onderbrandmeester 
8. Piet Honingh   Onderbrandmeester 
9. Richard Hoekzema  Onderbrandmeester 
10. Richard Kamps   Hoofdbrandwacht 
11. Rudmer de Jong  Hoofdbrandwacht 
12. Cees van Baar  Hoofdbrandwacht 
13. Branko Verhoef  Hoofdbrandwacht 
14. John Weenink   Hoofdbrandwacht 
15. Patrick Klein Goldewijk Hoofdbrandwacht 
16. Julian ter Heide   Hoofdbrandwacht 
17. Mark Lakeman  Brandwacht 1e klas 
18. Nico Velzeboer  Brandwacht 1e klas 
19. Han Hartman    Brandwacht 1e klas 
20. Theo Veerman   Brandwacht 1e klas 
21. Anno Kalteren   Brandwacht 1e klas 
22. Jaap Baas   Brandwacht 1e klas 
23. Mark Meijer   Brandwacht 1e klas 
24. Simon Butter   Brandwacht 1e klas 
25. Henke Zijp   Brandwacht 1e klas 
26. Reinier Slot   Brandwacht 1e klas 
27. Wim Konijn    Brandwacht  
28. Hajo Wagemaker  Brandwacht  
29. Dave Bol   Brandwacht 
30. Selma Akkerman  Brandwacht 
31. Floris de Koning  Aspirant brandwacht 
32. Arjan Sanders   Aspirant brandwacht 
33. Hidde Roos   Aspirant brandwacht 
34. Tom Straatman  Aspirant brandwacht 
35. Marc Wardenaar  Aspirant brandwacht 
36. Stefan van der Molen  Aspirant brandwacht 
37. Mark ter Voort   Aspirant brandwacht 

 
 
Nieuw in 2010 zijn Hidde Roos, Tom Straatman, Marc Wardenaar, Stefan van der Molen, Mark 
ter Voort, Johan de Ridder en Patrick Klein Goldewijk. Allemaal van harte welkom. 
 
In 2010 hebben Bert Schipper, Paul Falize, Johannes Zehl en Johan de Ridder ons korps 
verlaten. Wij willen deze mensen bedanken voor hun inzet.  
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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 2010. 
 

Niveau Brandwacht: 
Hidde Roos, Tom Straatman, Marc Wardenaar, Stefan van der Molen en Mark ter Voort zijn 
allen in 2010 gestart met de “Manschappenopleiding”. Dit is een complete opleiding waarin 
repressie, levensreddende handelingen en adembescherming in verwerkt zijn.  
 
Selma Akkerman, Reinier Slot, Arjan Sanders, Floris de Koning en Simon Butter hebben de 
“Manschappenopleiding” in 2010 afgerond met een positief resultaat en zullen hierdoor het diploma 
Brandwacht ontvangen.  
 
Niveau Brandwacht 1e klas: 
Selma Akkerman en Arjan Sanders zijn in 2010 begonnen met de opleiding op het niveau 
Brandwacht 1e klas.  
 
Simon Butter, Dave Bol, Wim Konijn, Henke Zijp, Hajo Wagemaker, Paul Falize en Reinier Slot 
hebben alle benodigde modulen, zijnde “Repressie” en “Hulpverlener” op het niveau Brandwacht 1e 
klas behaald en zal hierdoor het diploma Brandwacht 1e klas ontvangen. 
 
Hoofdbrandwacht: 
Mark Lakeman en Simon Butter hebben de module “Organisatie en leiding geven”,  “Repressie”  
en “Hulpverlening” voor het niveau Hoofdbrandwacht behaald. Zij ontvangen hierdoor het diploma 
Hoofdbrandwacht. 
 
Onderbrandmeester: 
Simon Butter en Theo Veerman zijn in 2010 begonnen met de opleiding Onderbrandmeester en 
hebben de modulen “Organisatie” en “verbranding en blussing” behaald 
 
Tom Hage en Richard Kamps hebben alle modules voor het niveau Onderbrandmeester behaald 
en zullen hiervoor het diploma Onderbrandmeester ontvangen. 
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Brandweerchauffeur : 
Jaap Baas heeft in 2010 het diploma brandweerchauffeur behaald. Deze cursus bestaat zowel uit 
een theorie- als een praktijkgedeelte. 
 
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. 
 

2.3 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: 
 
Selma Akkerman, Arjan Sanders en Floris de Koning te bevorderen tot Brandwacht 
 
Dave Bol, Wim Konijn, Henke Zijp, Hajo Wagemaker en Reinier Slot te bevorderen tot 
Brandwacht 1e klas. 
 
Mark Lakeman en Simon Butter te bevorderen tot Hoofdbrandwacht. 
 
Tom Hage en Richard Kamps te bevorderen tot Onderbrandmeester. 
 

2.4 Jubilarissen 
In 2010 hadden we twee jubilarissen. Cees van Baar en Renato Cogodi waren 12,5 jaar in 
brandweerdienst. Op de jaarvergadering “Brand meester 2009” werden zij daarvoor in het zonnetje 
gezet. Cees en Renato zijn op 10 december 1996 samen bij brandweer Beemster begonnen. 
Helaas heeft Renato wegens gezondheidsredenen eervol ontslag gekregen. Cees en Renato 
nogmaals van harte gefeliciteerd. 
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3.  Huisvesting & Voertuigen 
 
3.1 Huisvesting 
De brandweer Beemster beschikt over twee uitrukposten, in Middenbeemster en in 
Zuidoostbeemster.  
 
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. 
 
Zuidoostbeemster 
De post in Zuidoostbeemster is nog steeds tijdelijk gehuisvest aan de Purmerenderweg 113. In 2010 
is er een werkgroep aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe 
uitrukpost in de Zuidoostbeemster. De post zal gesitueerd worden aan de Zuiderweg hoek Zuiddijk. 
De nieuwe post zal 1 juli 2011 opgeleverd worden.  
 

 
Kazerne Middenbeemster                 Uitrukpost Zuidoostbeemster 
 
 

3.2 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 
 
 
 
.
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4.  Materiaal, persoonlijke bescherming en middelen. 
 

4.1 Redgereedschap. 
Dit jaar hebben we voor de 1031 en de 1033 nieuw redgereedschap aangeschaft.  

Ook dit keer is er weer gekozen voor het 
gereedschap van Weber met dezelfde capaciteit als 
de reeds in ons bezit zijnde set. 
Het aggregaat is er een met een zeer stille motor, 
een zogeheten fluisteraggregaat. Hierdoor is er beter 
overleg tussen de brandweerleden mogelijk en is er 
meer rust rondom een ongeval. Alle koppelingen zijn 
nu uitgerust met een WEBER-HYDRAULIK SINGLE® 
koppeling. Door 
dit systeem is het 
mogelijk om met 
de handschoenen 

aan, de koppelingen onderling te verbinden.  
De pedalenknipper is ook weer in het pakket terug. Dit is nu een 
standaard onderdeel van de BIZA bepakking geworden. 
 
 

4.2 Windscherm. 
Voor het tegenhouden van de wind bij een ongeval maar ook deels als een soort 
privacyscherm bij zware ongevallen hebben wij twee windschermen aangeschaft. Tijdens 
oefenavonden is het al diverse keren gebruik van gemaakt en helaas hebben wij het dit jaar 
ook moeten gebruiken bij het dodelijke ongeval op de Purmerenderweg onder het viaduct 
van de N244. 
 
4.3 Stab-Fast systeem. 
Voor het stabiliseren van een voertuig dat tijdens een ongeval op zijn kant of op de kop is geraakt, 
kunnen wij nu gebruik maken van het Stab fast systeem. Dit systeem zorgt er voor dat het niet meer 
verder kan omrollen zodat de hulpverleners veilig kunnen werken. Het is zeer gemakkelijk en snel 
aan te brengen. We hebben in eerste instantie één set gekocht en deze ligt op de 1031. 
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5. Incidentbestrijding 
 

5.1  Uitrukken brandweer Beemster 2010 
Brandweer Beemster is in 2010, op het moment van schrijven van dit verslag, 112 keer uitgerukt. De 
uitrukken waren zeer divers van aard. Hieronder is van een aantal uitrukken een kort verslag te 
lezen.  
 
8-1-2010 14.41 PRIO 1 ONGEVAL MET BEKNELLING N244 MIDDENBEEMSTER 
Op vrijdagmiddag werden we opgeroepen voor een 
ongeval met beknelling op de N244. Vijf auto's waren 
met elkaar in botsing gekomen. De voorste auto stopte 
met alarmlichten voor een midden op de weg zittende 
zwaan. Ontwijken was geen optie i.v.m. tegenliggers. 
De volgende auto's remde ook af met knipperlichten 
totdat ze allen van achter werden aangereden. De 
deuren van de auto hebben we in overleg eruit gehaald 
net als de middenstijl. De ambulance heeft het 
slachtoffer eruit gehaald en afgevoerd naar het VU in 
Amsterdam. 
 
 
30-1-2010 11.07 PRIO 1 ONGEVAL MET BEKNELLING A7 L hmp 17,3 MIDDENBEEMSTER 

De eerste van de 6 uitrukken deze dag was een ongeval met 
beknelling op de A7. Een grote Kia Sorento was met de 
gladheid in de slip geraakt en over de vangrail tot stilstand 
gekomen. Het eerste slachtoffer was er al uit. De tweede 
moest bevrijdt worden. Het voorraam eruit gezaagd en ook 
de A-stijl. We hebben daarbij dwars door de airbag heen 
geknipt. De gordijnairbag was er niet uit geknald ondanks de 

zijwaartse duikeling. 
 
 
 

 
18-2-2010 7.40+8.18 PRIO 1 AUTO TE WATER JISPERWEG + WORMERWEG BEEMSTER 

Op deze gladde 
donderdagmorgen twee 
keer achter elkaar 
opgepiept voor een auto 
te water. In beide 
gevallen konden de 
bestuurders er zonder 
kleerscheuren uit 
gehaald worden. 
 
 

 
12-6-2010 18.05 PRIO 1 BRANDGERUCHT PURMERENDERWEG 55 ZUIDOOSTBEEMSTER 
Opgeroepen voor een brandgerucht aan de Purmerenderweg. Tijdens 
het aanrijden te horen gekregen dat het om voetbalvereniging ZOB 
ging. Daar aangekomen bleek men een boven het plafond kortsluiting te 
hebben gehad. In de tussenruimte was een klein brandje geweest. 
Gelukkig hebben de medewerkers het op tijd ontdekt. Na controle weer 
huiswaarts gekeerd.  
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24-6-2010 19.50 PRIO 1 VRACHTWAGEN TE WATER SCHERMERHORNERWEG 3 
WESTBEEMSTER 
Vlak voor de aftrap van de WK wedstrijd Nederland-
Kameroen werden we gepiept voor een heftige 
melding. Meerdere voertuigen en één vrachtwagen op 
z´n kop te water. Eenmaal ter plaatse betrof het maar 
één vrachtwagen te water en gelukkig was de 
bestuurder al uit het voertuig. Alleen nog actie 
ondernomen om de olie op te vangen met de oilbooms. 
De tweede helft lekker thuis bekeken. 2-1 voor 
Nederland  
 
 

 
 
10-7-2010 15.38 PRIO 1 AUTOBRAND A7 MIDDENBEEMSTER 

Tijdens de heetste dag van de week opgeroepen voor een 
autobrand. Op de afrit van de A7 stond een auto al 
volledig in brand. De naastgelegen bomen werden bijna 
een prooi voor de hoge vlammen. Met de hosemaster 
(schuim) en twee hoge druk stralen werd dit brandje ook 
weer bestreden. 
 
 
 

 
 
 

 
6-9-2010 03.50 PRIO 1 ZEER GROTE BRAND PENNINGWEG ZAANDAM 
Heel vroeg in de morgen opgeroepen voor assistentie bij de zeer 
grote brand in Zaandam. 6 bedrijfunits stonden in brand en men 
was bang voor overslag naar het naastgelegen pand. Gelukkig 
was daar later gen sprake meer van en konden wij onverrichte 
zaken retour. 
 
 
 

 
 
 
2-10-2010 17.36 PRIO 2 ASSISTENTIE DIER OP HOOGTE 
VOLGERWEG WESTBEEMSTER 
Hoog in de boom bleek een havik vast te zitten met het leertje 
dat aan zijn poot vast zit. Wij hebben met behulp van de 
valbeveiliging de hoogte veilig beklommen. De tak waaraan de 
havik vast zat verzekerd en 
daarna afgezaagd. Met behulp 
van de zekering de tak met 
havik voorzichtig laten zakken. 
Op de grond is de havik door 
de eigenaar losgemaakt.  
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12-11-2010 03.33 PRIO 1 BRAND IN BEDRIJF ZUIDERWEG 50 ZUIDOOSTBEEMSTER 
Om half vier ‘s ochtends opgeroepen voor een brand in bedrijf Zuiderweg 50. Bij het ter plaatse 
komen direct opgeschaald naar grote brand. Alle voertuigen van de Beemster dus aanrijdend. Na 10 
minuten al tot de ontdekking gekomen dat het, zeker met deze wind, zeer grote brand werd. Hard 
werken en veel water. De auto naast de loods al direct weg laten rijden en 3 honden in veiligheid 
gebracht. Met man en macht het woonhuis weten te behouden zonder al te veel schade. Later is er 
nog een peloton uit Zaandam opgeroepen en gezamenlijk de brand uitgemaakt.  
Moe maar voldaan weer huiswaarts gekeerd. Een groot compliment voor allen die zich ingezet 
hebben.  
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5.2 Automatische brandmeldingen gemeente Beemster 2010 
 
In heel Nederland is het een groot probleem aan het worden. De automatische brandmeldingen. 9 
van de 10 keer is het een loos alarm. Na een aantal gesprekken met veelplegers heeft men toch 
actie ondernomen om dit tegen te gaan. Toch zijn er weer meer brandmeldingen bij de 
alarmcentrale binnengekomen dan in 2009. De gemeente Beemster heeft samen met Purmerend 
voor het terugdringen van onnodige brandmeldingen een beleid gemaakt. Alle bedrijven konden één 
van de vier informatiebijeenkomsten bijwonen en zo te horen krijgen hoe wij het gaan aanpakken. 
Met een opkomst van bijna 90% is dat een goede start. 
Op 1 januari 2011 starten we met het TOOM (terugdringen onechte en ongewenste meldingen) 
beleid. Vanaf 1 januari 2012 gaan alle vertragingen bij de alarmcentrale eruit en zal er direct 
gereden worden op een alarmering. Een eventuele vertraging kan officieel aangevraagd worden en 
na goedkeuring in de eigen brandmeldinstallatie worden ingevoerd. De verantwoordelijkheid moet 
weer terug waar het thuis hoort en dat is bij de eigenaar of gebruiker van het pand. 
 
Stichting Breidablick had in 2009 elk gebouw al voorzien van een eigen brandmeldinstallatie. Alle 
BMI’s werden met glasvezel doorverboden naar de grote centrale in de traforuimte. De verhoging 
van het aantal storing in 2010 is te wijten aan werkzaamheden en onderhoud aan de installatie t.b.v. 
de certificering. Het aantal loze meldingen is in 2010 wel verminderd. 
 
Hotel Purmerend heeft goed gehoor gegeven aan het gesprek over de vele storingsmeldingen. 
Hadden ze in 2009 nog 62 storingsmeldingen, in 2010 waren het er nog maar 24. Deze waren allen 
in het eerste halfjaar van 2010. Na een tweede gesprek is er nog geen storing opgetreden. Het 
bezoeken van de bedrijven werpt zijn vruchten af. 
 
Plus Retail is ook bezig met de eindfase van certificeren en heeft daarvoor nog vaak 
werkzaamheden uitgevoerd waardoor het aantal storingsmeldingen explosief is gestegen. 
 
Hieronder een overzicht van alle bedrijven met een brandmeldinstallatie en een doormelding naar 
de alarmcentrale van de regionale brandweer Zaanstreek Waterland. 

Automatische Brandmeldingen gemeente Beemster 

Object 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
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Breidablick 25 53 15 32 31 6 19 8 25 2 28 4 28 15 7 4 

Wooncentrum Zuiderhof 32 12 23 5 21 6 13 2 17 2 19      

Hotel Purmerend 16 24 19 62 18 4 5 3 6 10 5 5 3 2 6 1 

Plus Retail 6 67 2 23 1 15 3 2  3 1 4 2 1 1  

De Nieuwe Tuinbouw 1 6 1 2 1  3    2      

Woonvorm Sonnevanck 3 12 1 1   3  1  4 1     

Nijdra special products  7     1 1     1 6  3 

Logies Vrederust  2  1  1 1          

Toren N.H. Kerk  2  3  1  1         

Tuincentrum Overvecht 4 10 2 6 1 1  2 10 2     1  

Tuincentrum De Meidoorn 4 4 2 7 1 1  1 7 3 7  2 7 3 3 

Gemeentehuis 1 1 1       2   1    

Welkoop 1 13 1 5             

Korczakhuis 4 15 4 8  1           

Zorgcentrum Middelwijck 2 22 2 16 2 3           

KDV Ootje Tontel                 

MFC Boomgaard 3 2  1             

 102 252 73 172 76 39 48 20 66 24 66 14 37 31 18 11 

  354  245  115  68  90  80  68  29 
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6. Oefenen 
 
In 2010 zijn er 37 oefenavonden geweest. De oefenavonden zijn altijd op maandagavond van 19.30 
tot 21.30 uur. Elke oefenavond wordt begeleid door een lid van de staf die tevens fungeert als 
oefenleider. Hij zet de oefening uit samen met 2 of 3 korpsleden. Er wordt elk jaar een oefenrooster 
opgesteld waarop staat wie, wat en eventueel waar hij/zij de oefening kan uitzetten. Zie hiervoor 
bijlage 2. Er wordt geoefend op basis van de Leidraad oefenen. 
 
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 2010 zijn alle verrichtingen 
bijgehouden in ons registratiesysteem; het zogenaamde veiligheidspaspoort.  

 
6.1 Realistisch Oefenen Ambt-Delden 
Brandweer Beemster heeft zich ten doel gesteld om elke twee jaar, onder realistische 
omstandigheden te werken aan de vakbekwaamheid. In navolging op de bezoeken aan 
Denemarken en Ambt-Delden, zijn er in 2010 weer twee dagen doorgebracht bij het oefencentrum 
van G4S in Ambt-Delden. Verdeeld over 6 ploegen, hebben alle korpsleden 12 oefeningen kunnen 
draaien. De scanrio’s waren gerciht op brand, hulpverlening en OGS en waren gericht op TS 4 en 
op TS6. De oefeningen zijn waargenomen door waarnemers van G4S en alle resultaten zijn 
verwerkt in Veiligheidspaspoort. Een op het laatste moment vrijgevallen plek is ingevuld door een 
collega van brandweer de Rijp. Over intergemeentelijke en interregionale samenwerking gesproken! 
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6.2 Grote oefening met de NAM 
Donderdag 3 juni heeft brandweer Beemster in samenwerking met de NAM en brandweer Zeevang 
een grote oefening gehouden op de boorlocatie van de NAM aan de Havermeerweg. Aan de 
oefening nam ook een Officier van Dienst mee. Doel van de oefening was het beoefenen van de 
samenwerking met de bedrijfsbrandweer van de NAM. De oefening sluit aan op de wens om 
gemeentelijke risico’s terug te laten komen in de oefencyclus. De leerpunten die uit de oefening 
naar voren zijn gekomen dienen als input voor nieuwe oefeningen. Op dit moment worden door de 
Beemster, samen met Zeevang, de voorbereidingen getroffen om in 2013 een grote, operationele 
multidisciplinaire bestuurlijke oefening te organiseren in de Beemster, tot en met het niveau GRIP 4. 
Hiervoor vinden er gesprekken plaats met het veiligheidsbureau van Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland. 
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6.3 Oefenavond voor de Raadsleden en B&W gemeente Beemster 
Maandagavond, 27 september 2010. Brandweer Beemster heeft alle raadsleden en de b & w van de 
gemeente Beemster uitgenodigd om een oefenavond mee te lopen. Helaas waren niet alle 
raadsleden ertoe in staat om te komen maar degene die er wel bij waren hebben de avond van hun 
leven gehad. Na een korte presentatie in de kazerne schrok een ieder zich wild door een proefalarm 
op de pieper. De raadsleden kregen een pak aan en moesten die avond flink aan de slag. Een deel 
liep met ademlucht op in een rokend pand naar slachtoffers te zoeken. Andere waren een auto 
onder vakkundige leiding aan het stuk knippen en een derde ploeg was bezig met het aflegsysteem. 

 

 
 

6.4  Oefeningen met bedrijven uit de Beemster en Purmerend 
De Beemster probeert bij oefeningen zo veel mogelijk gebruik te maken van lokale objecten, zowel 
bedijven als woonlokaties. Dit houdt de oefeningen afwisselend, maar minstens zo belangrijk, stelt 
dat ons ook in staat om te oefenen op plaatsen waar we in de praktijk ook voor kunnen uitrukken.  
 
In 2010 zijn we op onze oefenavonden onder andere bij de volgende bedrijven geweest:  

− Gemeenteloods van de gemeente Beemster; 

− Kwekerij Slot; 

− Transportbedrijf Vlug; 

− Tankstation GULF; 

− VROOM funderingstechniek; 

− Autodemontagebedrijf Lust in Purmerend; 

− Kwekerij Butter; 

− Technische dienst Beemster-Zeevang (voor de leegstaande gebouwen) 

− Waterzuivering RWZI. 
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6.5 Samenwerking met gemeentes en regio 
In 201 hebben we diverse oefeningen met buurgemeenten georganiseerd. Met Zeevang hebben we 
diverse oefeningen TS 4 gedraaid. Daarnaast hebben we samen met Purmerend een oefening 
waterongeval georganiseerd. Naast de samenwerking met omliggende brandweer maakt brandweer 
Beemster deel uit van het brandweer peloton Oost. Om bij grootschalige incidenten vakbekwaam 
ten tonele te verschijnen heeft de Beemster in 2010 aan twee pelotonsoefeningen meegedaan. Ook 
hebben eenheden meegeoefend in operationele trainingen voor officieren van dienst. Deze 
trainingen worden georganiseerd door de afdeling Crisisbeheersing & Rampenbestrijding van 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via deze weg een woord van dank naar iedereen die het mogelijk maakt om de oefeningen op al 
deze diverse locaties te kunnen en mogen organiseren. We hopen dat we de goede samenwerking 
in 2011 ook zo goed zal verlopen. 
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6 Activiteiten 
 

6.1 Oterleker brandweerstaf 
Op 12 januari kwam het Korps uit Halfweg bij ons de Oterleker brandweerstaf zoeken. Na vele 
uurtjes zoeken en een paar aanwijzingen vonden zij de staf uiteindelijk. 
 
Op 26 april is een zeer grote delegatie van brandweer Beemster de Oterleker brandweerstaf wezen 
zoeken in de kazerne van Bussum. Deze specialisten vonden de staf binnen het uur maar waren 
toch laat weer thuis. 
 
Voor het verhaal achter de Oterleker brandweerstaf is op onze website de historie te vinden. 
 

6.2 Laatste oefenavond Bert Schipper 
Maandag 3 mei was de laatste oefenavond van Bert Schipper. Op ludieke wijze werd, samen met 
vrienden en familie, Bert bedankt voor zijn jarenlange inzet voor brandweer Beemster.  

    
 

    
 

6.3 Dreamnight at Artis 
In navolging op 2008 en 2009 hebben op 7 juni 2010 twee voertuigen van brandweer Beemster, 
1032 en de 1081, met een aantal vrijwilligers voor de derde keer deelgenomen aan de dreamnight 
at Artis (zie ook www.dreamnightatartis.nl). Hele lange rijen met ambulances-politie en 
brandweervoertuigen vervoeren de kinderen en bijbehorende familie richting Artis en weer terug 
naar het ziekenhuis.  
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6.4 Weber rescue dagen in Duitsland 
De techniek op het gebied van hulpverlening bij verkeersongevallen verandert in rap tempo. Om de 
kennis en kunde op een hoger niveau te krijgen is namen brandweer Beemster John Weenink naar 
de Weber Rescue dagen geweest. Op deze dagen, georganiseerd door de leverancier van diverse 
hulpverleningsgereedschappen, worden de laatste technieken besproken en in de praktijk beoefend. 
Naast de modernste auto’s die werden ontleed is er ook uitgebreid geoefend met het Stab-Fast 
systeem welke Beemster ook heeft aangeschaft. De opgedane ervaringen zijn middels het train-de-
trainer concept overgedragen aan de andere korpsleden. 

       
 

6.5 Fietstoertocht voor de brandwondenstichting 
Op 9 oktober hebben bijna 130 personen deelgenomen aan de fietstoertocht van 60 km. Elke 
deelnemer moest sponsoren zoeken. De opbrengst was voor de brandwondenstichting. Na een 
lekkere bak koffie vertrokken we onder politiebegeleiding. Halverwege werden we in de kazerne van 
Stompetoren opgevangen voor koffie met gebak. Bij terugkomst in de kazerne van Purmerend 
kregen we nog een lunch. Het is uiteindelijk een zeer geslaagde dag geworden met mooi fietsweer. 
De uiteindelijke opbrengst bedroeg € 7.515,00. De organisatie van dit mooie evenement was onder 
andere in handen van Sandra Janssen.  
 

 
 

6.6  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. 
 
6.6.1 Muus Tromp Bokaal 
Op 20 maart vond de jaarlijkse strijd plaats om de Muus Tromp Bokaal. De wedstrijd vond plaats 
onder auspiciën van de Vereniging Brandweren Waterland. Aan deze wedstrijd deden dit jaar 11 
korpsen mee. Er was een scenario waarbij er een beknelling van een slachtoffer onder een 
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vrachtwagen opgelost moest worden. Mede omdat het korps beschikt over een aantal 
beroepschauffeurs heeft Beemster zich van zijn beste kant laten zien, met als resultaat een mooie 
derde plaats! De organisatie was in handen van Purmerend.  
 
6.6.2 41e Waterlandse brandweerdag 
Ook deze wedstrijd werd onder auspiciën van de Vereniging Brandweren Waterland georganiseerd, 
op 2 oktober. 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 
Oostknollendam de winnaar. De jonge ploeg van de Beemster is als 7e geëindigd. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.7 Kaderdagen 
Alle bevelvoerders van brandweer Beemster hebben weer deelgenomen aan de jaarlijkse 
kaderdagen in hotel Volendam. Dit zijn informatieve bijeenkomsten voor bevelvoerders, 
bevelvoerders in opleiding en officieren georganiseerd door de regionale brandweer. 
Het programma van 2010 was gebaseerd op vragen c.q. wensen uit het veld. Dit heeft geresulteerd 
in een programma waarbij het bedrijfsopvangteam (BOT), incidentbestrijding waterongevallen en 
gedrag van bouwconstructies bij brand aan bod zijn gekomen. De aanwezigen waren positief over 
de kaderdag in 2010, het gemiddelde rapportcijfer was een 7,6. 
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6.8  Vagevuur 
Het Vagevuur is het personeelsblad van Brandweer Beemster. Hierin worden verhalen, ingekomen 
stukken, mededelingen en nog vele andere zaken geplaatst. De redactie is in handen van Rudmer 
de Jong. Het blad is dit jaar 2 keer verschenen in gedrukte vorm. 
 

6.9 Inrichting en beheer website 
De website van brandweer Beemster. Het is en blijft een constante informatiebron voor de inwoners 
van de Beemster. Elke melding wordt vrij snel erop geplaatst. De telling staat op meer dan 81.000 
bezoekers.  

 
Wij hebben helaas afscheid moeten nemen van onze 
provider Next-IT. Te weinig ruimte voor veel geld. Nu 
hebben wij onze website ondergebracht bij Web-Oke. 
4000Mb aan ruimte beschikbaar. Van € 180,00 naar €18,00 
per jaar. Ook bij de brandweer zijn we bezig met 
bezuinigingen. Alle beetjes helpen. 
Nu is er ruimte genoeg voor al onze foto’s en uitjes van 
brandweer Beemster en de personeelsvereniging.  
 
 
 
 
De dag na de zeer grote brand van Mulder aan de 

Zuiderweg 50 hebben een record aantal personen onze website bezocht. 201 personen hebben 
onze site aangeklikt om informatie en/of foto’s van die brand te bekijken. 
 
Het gedeelte voor de geschiedenis is ook aangepast. Het is in meerdere onderdelen opgesplitst en 
zal in de loop van de tijd nog uitgebreid worden. Op het internet nog wel een mooi fotootje kunnen 
vinden van het eerste spuithuisje in de Zuidoostbeemster. Deze stond vroegûh naast garagebedrijf 
Dijt. Als er nog iemand is met oude foto’s of teksten dan houden wij ons aanbevolen. 
 
 

Suggesties, opmerkingen of nieuwe ideeën? Stuur uw mail naar g.wilcke@brandweerbeemster.nl 



 

 
 
Jaarverslag Brandweer Beemster 2010  Pagina 28 van 37 

 

6.10 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 twee 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. 
 

6.11  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. De activiteiten die ze dit jaar hebben georganiseerd zijn talrijk. Wij noemen U er een 
paar: 
 

• Nieuwjaarsreceptie 

• Thema avond. 

• Familiedag 

• Dagje Beemster 

• Klaverjassen, 8 avonden per jaar 
 
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. In 2011 gaat hij opgevolgd worden door John 
Weenink. 
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7. Ontwikkelingen en de toekomst 
 

7.1 Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland 
Vanaf 1 januari 2008 is Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
(VrZW) een feit. De veiligheidsregio is een 
samenwerkingsverband van de gemeentebesturen en de hulpverleningsdiensten binnen 
Zaanstreek-Waterland op het gebied van 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. 
  

7.2 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 stonden voor 2010 en voor de komende periode: 
 

- Operationeel dekkingsplan, hier is een start mee gemaakt in 2010. 
- Materieelspreidingsplan, dit volgt in 2011 na het vaststellen van het dekkingsplan 
- Uitvoering en positionering van specialistische functies zoals duiken, ongevalbestrijding 

gevaarlijke stoffen en de inzet en beschikbaarheid van redvoertuigen;  
In 2010 is het financieringsmodel voor het uitvoeren van specialismen vastgesteld door 
het Veiligheidsbestuur 

- Opleiden en oefenen; 
- Centrale inkoop van materieel en materiaal. 

 
De Tweede Kamer heeft op 30 november jl. echter duidelijkheid gegeven over verplichte 
regionalisering van de brandweerkorpsen in Nederland. De Kamerleden stemden met ruime 
meerderheid in met een motie over het wettelijk vastleggen van de verplichting tot regionalisering 
van de brandweer. De motie was ingediend op initiatief van Kamerlid Hennis-Plasschaert (VVD). 
Dit heeft ook consequenties voor de regio Zaanstreek-Waterland. Het Veiligheidsbestuur zal in 
nauw overleg met het Commandantenteam deze koerswijziging verder vorm moeten geven. 
 
 
 
 
 

7.3 Strategische reis brandweer en community safety   
De koers vanuit de brandweer zal zich in de komende jaren steeds meer gaan richten op de 
voorkant van de veiligheidsketen. Vanuit deze nieuwe doctrine richt de brandweer zich op het 
stimuleren van het veiligheidsbewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid. 
Een transparante risicobenadering en risicoacceptatie vragen van de brandweer, meer dan 
voorheen, om de beperkingen van haar mogelijkheden kenbaar te maken. Op bestuurlijk niveau zal 
de discussie gevoerd dienen te worden over acceptabel restrisico en de eigen verantwoordelijkheid. 
Het opstellen van risicodifferentiatie kan hier een onderdeel van zijn. 
Voor burgers en bedrijven ligt er een eigen verantwoordlelijkheid voor het voorkomen van brand, 
brandoorzaken, risicobewustzijn, zelfredzaamheid en het voorkomen van branduitbreiding. De 
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brandweer is hierbij adviseur en regisseur. Verder richt de brandweer zich op het voorkomen van 
branduitbreiding door een snelle respons op de melding en een snelle aanpak van het incident. 
Tevens is de brandweer ervoor om het effect te beperken en het onderzoeken van de oorzaken van 
brand en de evaluatie van het optreden. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
Jaarverslag Brandweer Beemster 2010  Pagina 31 van 37 

 

8. Afsluiting 
 
We spreken de hoop uit dat wij met dit jaarverslag een goed beeld hebben kunnen geven van onze 
organisatie die brandweer Beemster heet. 
 
Het is vanzelfsprekend dat wij ook in het komende jaar klaar staan voor onze burgers, om daar waar 
noodzakelijk hulp te bieden. Een woord van dank aan één ieder die heeft meegewerkt om dit 
verslag compleet te maken. 
 
Tenslotte willen we langs deze weg iedereen, maar dan ook écht 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. 
 
 
Korpsleiding  
Brandweer Beemster          januari 2011 
 
 
 

 



 

 
 
Jaarverslag Brandweer Beemster 2010  Pagina 32 van 37 

 

Bijlage 1: Overzicht uitrukken 2010 in de gemeente Beemster 
 

Aantal DATUM Tijdstip Prio Brand/HV Omschrijving 

1 8-1-2010 14.41 1 Brand Ongeval met beknelling N244 hmp 15,1. 

2 8-1-2010 22.33 1 Brand Voertuig in brand A7 R hmp 26,8 Beets. 

3 9-1-2010 06.49 1 Hulpv Voertuig te water N244 Middenbeemster. 

4 10-1-2010 08.59 1 Hulpv Wateroverlast Insulindeweg 8 Middenbeemster. 

5 19-1-2010 17.35 2 brand Brandgerucht Breidablick Bamestraweg 2 Middenbeemster. 

6 27-1-2010 11.09 1 Hulpv Voertuig klem in tunnel Nekkerweg. 

7 30-1-2010 11.09 1 Hulpv Ongeval met beknelling A7 L hmp 16,0. 

8 30-1-2010 11.10 1 Hulpv Overige hulpverlening Voertuig Purmerenderweg / Hobrederweg. 

9 30-1-2010 13.00 1 Hulpv Paard te water A7 R 25,0 Oudendijk. 

10 30-1-2010 13.32 1 Hulpv Overige hulpverlening voertuig Purmerenderweg / Rijperweg. 

11 30-1-2010 13.45 1 Hulpv Voertuig te water Purmerenderweg 36. 

12 30-1-2010 19.57 1 Hulpv Voertuig te water Schermerhornerweg N243 11,4. 

13 3-2-2010 17.57 1 Brand Automatisch brandalarm Zuiderhof Zuidoostbeemster. 

14 10-2-2010 09.10 2 Hulpv BVD Schaap op zijn rug langs N244 Middenbeemster. 

15 10-2-2010 12.05 1 OGS BVD OGS klein gasflessen Noorderpad Zuidoostbeemster. 

16 18-2-2010 07.40 1 Hulpv Voertuig te water Jisperweg. 

17 18-2-2010 08.18 1 Hulpv Voertuig te water Wormerweg 5. 

18 21-2-2010 16.19 1 Brand 
Automatisch brandalarm + handmelder Breidablick 
Middenbeemster. 

19 28-2-2010 03.52 2 Brand Containerbrand Super de Boer Rijperweg 50 Middenbeemster. 

20 7-3-2010 15.42 1 Brand 
handmelder Breidablick Middenbeemster, ingetrokken 
baldadigheid. 

21 7-3-2010 21.57 2 Brand 
Brandgerucht Zuiddijk Zuidoostbeemster, vrachtwagen met 
houtsnippers. 

22 10-3-2010 09.23 2 Brand Benzinelucht thv Bamestraweg 15 Middenbeemster. 

23 10-3-2010 17.17 2 Brand Containerbrand Torenstraat Westbeemster. 

24 17-3-2010 08.19 1 Brand 
handmelder Breidablick Middenbeemster, ingetrokken 
baldadigheid. 

25 17-3-2010 12.12 1 Brand handmelder Bloeiende Perelaar Zuidoostbeemster. baldadigheid. 

26 1-4-2010 21.13 1 Brand 
handmelder Breidablick Middenbeemster, ingetrokken 
baldadigheid. 

27 7-4-2010 16.03 2 Hulpv Assistentie ambulance Pieter Kramerstraat Zuidoostbeemster. 

28 8-4-2010 11.11 2 hulpv Wateroverlast Jagtlust 4 Middenbeemster. 

29 9-4-2010 20.42 2 Brand Buitenbrand NUON kast Volgerweg 27 Zuidoostbeemster. 

30 27-4-2010 21.50 1 Brand Voertuig in brand Rijperweg Middenbeemster. 

31 28-4-2010 11.33 2 Hulpv BVD Koe te water A7 R hmp 19,0 Middenbeemster 

32 9-5-2010 23.13 1 Brand Woningbrand Purmerenderweg 82 Zuidoostbeemster. 

33 11-5-2010 19.28 1 Hulpv 
BVD Paard te water Purmerenderweg 32 Zuidoostbeemster. 
Zeevang gealarmeerd. 

34 25-5-2010 20.53 1 Brand Buitenbrand N244 hmp 14,2 Middenbeemster. 

35 30-5-2010 07.56 1 Hulpv 
Overige hulpverlening, paard klem in trailer Rijperweg 
Middenbeemster. 

36 6-6-2010 12.42 1 Hulpv Ongeval met beknelling A7 R hmp 24,6. 

37 12-6-2010 18.05 1 Brand brandgerucht Purmerenderweg 55 Zuidoostbeemster. 

38 13-6-2010 06.58 1 Brand 
Automatisch brandalarm Hotel Purmerend Zuidoostbeemster, 
ingetrokken. 

39 22-6-2010 18.26 1 Brand 
handmelder Breidablick Middenbeemster, ingetrokken 
baldadigheid. 

40 24-6-2010 19.50 1 Hulpv Vrachtwagen te water Schermerhornerweg Noordbeemster. 

41 5-7-2010   1 Brand Autobrand Purmerenderweg Zuidoostbeemster. 

42 6-7-2010 10.07 1 Brand 
handmelder Breidablick Middenbeemster, ingetrokken 
baldadigheid. 
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Aantal DATUM Tijdstip Prio Brand/HV Omschrijving 

43 7-7-2010 15.04 1 Brand Automatisch brandalarm Plus Retail Middenbeemster 

44 7-7-2010 11.33 2 Hulpv BVD Koe te water Middenweg N243 Noordbeemster. 

45 10-7-2010 15.38 1 Brand Autobrand A7 - N244 Middenbeemster. 

46 12-7-2010 19.01 2 Hulpv BVD Koe te water A7 Noordbeemster. 

47 13-7-2010 06.53 1 Hulpv Paard te water Nekkerweg 13 Middenbeemster. 

48 15-7-2010 15.35 1 Brand Autobrand A7 hmp 25,5 Middenbeemster. 

49 18-7-2010 21.21 2 Hulpv BVD Koe te water oostdijk Zuidoostbeemster. 

50 25-7-2010 18.11 1 Brand 
nacontrole brand cafe De Oude Munt Middenweg 169 
Middenbeemster. 

51 26-7-2010 12.21 1 Brand 
Automatisch brandalarm via PAC Eenhoorn 66 Odion 
Middenbeemster. 

52 27-7-2010 19.44 2 Brand Buitenbrand Raadhuisstraat 32 Middenbeemster. 

53 27-7-2010 21.08 1 Hulpv Voertuig te water A7 L hmp 15,5 Middenbeemster. 

54 31-7-2010 00.45 1 Brand 
Automatisch brandalarm via PAC DETEC Purmerenderweg 42 
Zuidoostbeemster. 

55 2-8-2010 10.04 2 Hulpv 
BVD Schaap te water Zuiddijk Zuidoostbeemster. niet 
aangetroffen. 

56 4-8-2010 09.03 2 Hulpv 
BVD Schaap te water N244 - Middenweg Middenbeemster. niet 
aangetroffen. 

57 6-8-2010 14.53 2 Hulpv BVD Schaap te water N244 Middenbeemster. 

58 10-8-2010 14.00 1 Hulpv Paard te water Purmerenderweg 63 Zuidoostbeemster. 

59 10-8-2010 16.59 1 Hulpv Auto te water Noorddijk 25 Noordbeemster. 

60 15-8-2010 22.38 1 Brand 
Automatisch brandalarm (Sprinkler) Plus Retail Insulindeweg 1 
Middenbeemster. 

61 23-8-2010 14.28 2 Hulpv Stormschade, tak over de weg Volgerweg Zuidoostbeemster. 

62 24-8-2010 18.47 2 Hulpv Stormschade, boom over de weg Wormerweg 25 Westbeemster. 

63 29-8-2010 16.49 2 Hulpv Stormschade, tak over de weg Nekkerweg Middenbeemster. 

64 31-8-2010 09.47 2 Hulpv Paard te water N244 15.5 Middenbeemster. 

65 1-9-2010 15.20 1 Hulpv Liftopsluiting Pr. Beatrixpark 1 Middenbeemster. 

66 6-9-2010 03.50 1 Brand Zeer grote brand Penningweg Zaandam. 

67 12-9-2010 13.36 1 Brand Automatisch brandalarm Zuiderhof Zuidoostbeemster. 

68 13-9-2010 12.25 1 Brand 
Automatisch brandalarm MFC de Boomgaard Middenpad 1 
Zuidoostbeemster. 

69 20-9-2010 20.02 1 Brand Automatisch brandalarm Kadijkerkoog Flevostraat Purmerend. 

70 24-9-2010 17.22 1 Hulpv Auto te water Nekkerweg / Oosthuizerweg Noordbeemster. 

71 25-9-2010 14.26 1 Brand handmelder Breidablick Middenbeemster, ingetrokken. 

72 25-9-2010 18.59 1 Brand 
Buitenbrand opschaling Middel Zeilemaker tankstation 
Purmerweg 2 Purmerend. 

73 25-9-2010 19.37 1 Hulpv Auto te water N244 afrit MB Middenbeemster. 

74 28-9-2010 9.46 1 Brand 
handmelder Tuincentrum Overvecht Zuidoostbeemster, 
ingetrokken. 

75 1-10-2010 12.35 1 Hulpv Liftopsluiting Pr. Beatrixpark 1 Middenbeemster. 

76 2-10-2010 17.36 2 Hulpv Assistentie dier in nood, op hoogte, Volgerweg 18 Westbeemster. 

77 3-10-2010 02.45 1 Brand Containerbrand Rijperweg 50 Middenbeemster. 

78 3-10-2010 12.35 1 Brand Schuurbrand Rijperweg 71 Middenbeemster. 

79 5-10-2010 11.24 2 Hulpv 
Overige hulpverlening, explosief gevonden thv Hobrederweg 25 
Middenbeemster. 

80 5-10-2010 18.12 1 Brand Woningbrand Volgerweg 6 Westbeemster. 

81 6-10-2010 09.03 2 Hulpv 
kcdt Koe te water langs A7 L hmp 21,6 Noordbeemster. niet 
aangetroffen. 

82 7-10-2010 12.11 1 Hulpv 
Ongeval met beknelling Purmerenderweg N244 
Zuidoostbeemster. 

83 7-10-2010 12.34 1 Brand Zeer grote brand Noorder IJ en Zeeweg Zaandam. 

84 7-10-2010 16.36 2 Hulpv Liftopsluiting Pr. Beatrixpark 1 Middenbeemster. 

85 8-10-2010 09.10 1 Hulpv Ongeval met beknelling Oostdijk Zuidoostbeemster. 

86 11-10-2010 19.02 1 Brand Schoorsteenbrand Purmerenderweg 182 Zuidoostbeemster. 
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Aantal DATUM Tijdstip Prio Brand/HV Omschrijving 

87 13-10-2010 04.02 2 Brand Buitenbrand hooibalen N244 hmp 13,5 Middenbeemster. 

88 13-10-2010 05.48 1 Hulpv 
OGS klein, benzinelekkage na ongeval Oostdijk 
Zuidoostbeemster. 

89 19-10-2010 08.10 1 Hulpv Auto te water Middenweg / N244 Middenbeemster. 

90 19-10-2010 17.57 2 Hulpv Zwaan in nood Rijperweg Middenbeemster. 

91 21-10-2010 14.57 2 Hulpv Schaap te water N244 Middenbeemster. 

92 25-10-2010 08.32 1 Hulpv Auto te water Oostdijk Zuidoostbeemster. 

93 27-10-2010 15.39 1 Hulpv Ongeval met beknelling Kolkpad - Zuiderweg Zuidoostbeemster. 

94 4-11-2010 07.00 1 Brand 
Automatisch brandalarm Hotel Purmerend Purmerenderweg 232 
Zuidoostbeemster, ingetrokken. 

95 6-11-2010 23.52 1 Hulpv Auto te water Oosthuizerweg 10 Noordbeemster. 

96 11-11-2010 16.12 1 Brabd 
Automatisch brandalarm (sprinkler) Plus Retail Insulindeweg 1 
Middenbeemster. 

97 12-11-2010 03.34 1 Brand Zeer grote brand Zuiderweg 50 Zuidoostbeemster. 

98 12-11-2010 11.00 2 Brand Nablussen zeer grote brand Zuiderweg 50 Zuidoostbeemster. 

99 14-11-2010 09.35 1 Brand handmelder Breidablick Middenbeemster, ingetrokken. 

100 16-11-2010 14.32 1 Brand 
Brand in bedrijf Hotel Purmerend Purmerenderweg 232 
Zuidoostbeemster. 

101 17-11-2010 11.55 1 Brand 
Automatisch brandalarm woongebouw Zuiderhof 
Zuidoostbeemster. 

102 24-11-2010 17.34 1 Brand 
Automatisch brandalarm Breidablick Middenbeemster, 
ingetrokken. 

103 27-11-2010 18.52 1 Brand 
handmelder Breidablick Middenbeemster, ingetrokken 
baldadigheid. 

104 27-11-2010 22.43 1 Brand Schoorsteenbrand Purmerenderweg 135 Zuidoostbeemster. 

105 2-12-2010 10.25 1 Hulpv Ongeval met beknelling A7 L hmp 24,3 Beets. 

106 2-12-2010 14.09 1 Brand 
handmelder Breidablick Middenbeemster, ingetrokken 
baldadigheid. 

107 4-12-2010 10.30 2 Hulpv Wateroverlast Zuiderpad 35 Zuidoostbeemster. 

108 5-12-2010 14.16 1 Brand 
Automatisch brandalarm woongebouw Zuiderhof 
Zuidoostbeemster. 

109 11-12-2010 18.01 1 Brand 
Automatisch brandalarm via PAC Middenweg 179 
Middenbeemster. 

110 12-12-2010 01.46 1 Brand 
Automatisch brandalarm Tuincentrum Groenrijk Purmerenderweg 
75 Zuidoostbeemster. 

111 17-12-2010 08.11 1 Brand Autobrand A7 R. hmp 24,0 Beets. 

112 19-12-2010 14.30 2 Hulpv Schaap te water Middenweg –N243 hmp.14,3 Noordbeemster. 
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Bijlage 2:  Oefenrooster 2010 
 

DATUM                        CHAUFFEURSDIENST                  UITZETTEN OEFENING          BESCHRIJVING OEFENING + 

  600/11-1031 630/11-1032 
640/11-

1033                OEFENKAARTEN 

4 JAN. M.Lakeman J.Weenink T.Veerman G. Wilcke J ter Heide J. Baas VOERTUIGKENNIS 

              HEFKUSSENS 191B 

              MOTORKETTINGZAAG 113A 

18 JAN. R.de Jong A.Kalteren M.Slot K.van Beusekom W. Konijn D. Bol 1/2 PLOEG REANIMATIE 102C,102D.  

              LUST PURMEREND  111B,112A,112B 

              212A,403C. 

25 JAN. B.Verhoef S.Janssen J.Baas T.Hage J.Weenink H.Zijp 1/2 PLOEG REANIMATIE 102C,102D.  

             LUST PURMEREND  111B,112A,112B 

              212A,403C. 

1 FEBR.  C.van Baar G.Wilcke T.Veerman R.Kamps S.Butter  P. Honingh HV 

              VALBEVEILIGING  113C,199C 

15 FEBR. J.Zehl M.Lakeman M.Slot S. Janssen R. de Jong A. Kalteren HV 

              
HEFKUSSENS,VALBEVEILIGING,OP 
DE 

              COMPUTER BEELDCASUSSEN  

22 FEBR. J.Weenink R.de Jong J.Baas H oude Elferink 
K.van 

Beusekom J. ter Heide EINDOEFENING HV 

              ZIE DRAAIBOEK 

1 MAART. A.Kalteren B.Verhoef T.Veerman M.Slot M.Lakeman 
H. 

Wagemaker BB 

              POMPEN ( ROB VAN DE HOEK ) 

              
AFLEGSYSTEEM 
103A,103B,403A,199C 

15 
MAART. S.Janssen C.van Baar M.Slot G. Wilcke D. Bol B. Verhoef PLOEG KUBUS 101A,101B,102A,102B, 

              
EXPLOSIEMETER 
103A,103B,103D,402A 

              WARMTEBEELDCAMERA 199C,403A 

22 
MAART. G.Wilcke J.Zehl J.Baas 

K. van 
Beusekom C.van Baar M.Meijer PLOEG KUBUS 101A,101B,102A,102B, 

            
EXPLOSIEMETER 
103A,103B,103D,402A 

            WARMTEBEELDCAMERA 199C,403A 

29 
MAART. M.Lakeman J.Weenink T.Veerman T.Hage R.Hoekzema R. de Jong OEFENING HULPVERLENING 

              STAB FAST INSTRUCTIE 

              OEFENING CONO AANVALSPLAN A3 

19 APRIL. B.Verhoef S.Janssen M.Slot R. Kamps A. Kalteren P. Falize OEFENING HULPVERLENING 

              STAB FAST INSTRUCTIE 

              OEFENING ESSO AANVALSPLAN A5 

26 APRIL C.van Baar G.Wilcke J.Baas H Oude Elferink S Butter P.Honingh PLOEG KUBUS 101A,101B,102A,102B, 

              103A,103B,103D,402A,403A,199C 

             HOOGWERKER PURMEREND  

3 MEI. J.Zehl M.Lakeman T.Veerman 
K. Van 

Beusekom J Weenink W.Konijn BRANDBESTRIJDING  103A,103B 

              AANJAAGVERBAND 199C,402A,403A 

              (ROB VAN HOEK) 
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DATUM                        CHAUFFEURSDIENST                  UITZETTEN OEFENING          BESCHRIJVING OEFENING + 

  600/11-1031 630/11-1032 
640/11-

1033                OEFENKAARTEN 

17 MEI. J.Weenink R.de Jong M.Slot G. Wilcke C.van Baar B Verhoef EINDOEFENING BB 

             OEFENING NAM  AANVALSPLAN A1 

             ZIE DRAAIBOEK 

31 MEI. S.Janssen C.van Baar J.Baas       LEZING HYBRIDE AUTO'S 

              INNOVAM 

              AANVANG 7 UUR 

7 JUNI. G.Wilcke B.Verhoef T.Veerman S. Janssen H Wagemaker M. lakeman EXPLOSIEMETER  122A,199C 

              
CHEMIEPAKKEN  
121A,121B,122A,123A 

21 JUNI. M.Lakeman J.Weenink M.Slot R.Kamps         J.Zehl P. Falize ONGEVAL GEVAARLIJKE STOFFEN 

               BIJ WELKOOP 102B,121A,122A, 

28 JUNI. R.de Jong A.Kalteren J.Baas T.Hage M. Meijer S.Butter ONGEVAL MET TANKWAGEN 

              WATERKANON,SCHUIM 

              102B,121A,122A,123A,199C,290A, 

5 JULI. B.Verhoef S.Janssen T.Veerman G.wilcke A. Kalteren S.Akkerman BRANDKRANENCONTROLE 

              COMBI MET SLEUTELPIJPCONTROLE 

              290A 

19 JULI. C.van Baar G.Wilcke M.Slot K.van Beusekom T. Veerman H. Zijpe COMMUNICATIE OEFENING 

              100 SYSTEEM  199C 

2 AUG. J.Zehl M.Lakeman J.Baas M.Slot J.Weenink B.Verhoef CITY-GIS EN CRASH RECOVERY 

              COMBI  BEREIKBAARHEIDSKAARTEN 

              401A,290A 

16 AUG. J.Weenink R.de Jong T.Veerman H..oude Elferink H.Wagemaker D.Bol MAGUETTE OGS 

23 AUG. A.Kalteren B.Verhoef M.Slot R. Kamps R. Hoekzema W.Konijn KLEINE BLUSMIDDELEN 

30 AUG. S.Janssen C.van Baar J.Baas K.van Beusekom J .ter Heide P.Falize EXPLOSIEMETER 122A,199C 

              
CHEMIEPAKKEN 
121A,121B,122A,123A 

6 SEPT. G.Wilcke J.Zehl T.Veerman T.Hage S.Butter J.Baas EINDOEFENING OGS 

              ZIE DRAAIBOEK 

20 SEPT. M.Lakeman J.Weenink M.Slot H. Oude Elferink H.Wagemaker A. kalteren BRANDKRANENCONTROLE 290A 

              COMBI MET SLEUTELPIJPCONTROLE 

27 SEPT. R.de Jong A.Kalteren J.Baas G. Wilcke C.van Baar R.Slot THEORIE CASUS/MACHETE BEV. 

             VALBEVEILIGING  113C,199C 

4 OKT. B.Verhoef S.Janssen T.Veerman 
K. van 

Beusekom M.Lakeman J.Zehl HULPVERLENING 111A,112A,112B 

              191D,212A,212B,291A,402A,403C. 

11 OKT. C.van Baar G.Wilcke M.Slot       BRANDWONDENCOLLECTE 

              
THEORIE CASUS TS4 
MANSCHAPPEN 

18 OKT. 
K.van 

Beusekom M.Lakeman J.Baas S.Janssen T. Hage S.Akkerman BRANDBESTRIJDING TS4 103A,103B 

              202B,202C TS4 

25 OKT. J Weenink R.de Jong T.Veerman M.Slot H.Wagemaker M. Meijer WO GERT-JAN MARS 

             LEZING  WATERONGEVAL 

1 NOV. A.Kalteren B.Verhoef M.Slot 
K. van 

Beusekom D.Bol H.Zijp WO  131A,131B,531 

              COMBI OEFENING DUIKERS 
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DATUM                        CHAUFFEURSDIENST                  UITZETTEN OEFENING          BESCHRIJVING OEFENING + 

  600/11-1031 630/11-1032 
640/11-

1033                OEFENKAARTEN 

15 NOV. S.Janssen C.van Baar J.Baas G.Wilcke R. de Jong 
      T 
Veerman EINDOEFENING WO 

             ZIE DRAAIBOEK 

22 NOV. G.Wilcke 
K.van 

Beusekom T.Veerman H.oude Elferink A. Kalteren J. Weenink 
BRANDBESTRIJDING MET OGS  
102B, 

              103A,103B,121A121B,122A,123A,199C. 

29 NOV. M.Lakeman J.Zehl M.Slot R.Kamps J ter Heide B.Verhoef 
HULPVERLENING MET OGS 
102B,111A, 

              112A,112B 

6 DEC. R.de Jong A.Kalteren J.Baas K.van Beusekom C.van Baar J. Weenink BRANDBESTRIJDING 

              103A,103B,202B,202C 

20 DEC. B Verhoef S.Janssen T.Veerman     S.Janssen      M.Lakeman        S.Butter LAATSTE KORPSAVOND 

 

  
 



 

 
 
Jaarverslag Brandweer Beemster 2010  Pagina 38 van 37 

AANTEKENINGEN. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


