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Voorwoord  
 
Inmiddels ligt het jaar 2011 al weer achter ons. De tijd die achter ons ligt is niet de tijd van de 
toekomst maar behoort tot het verleden. Dit geldt voor ons persoonlijk maar ook voor het 
brandweerkorps Beemster als geheel. Veelal blijven de herinneringen van datgene wat is geweest, 
om vervolgens vooruit te kijken naar datgene wat gaat komen. 
Inmiddels zijn wij en onze omgeving gewend aan het jaarverslag, de terugblik op gerealiseerde 
resultaten en activiteiten. 
 
Zonder de bijdrage van een ieder binnen het korps, zowel actieve als niet actieve leden, maar ook 
zeker de partners, was dit niet gerealiseerd. Ik wil dan ook allereerst als commandant van dit korps 
mijn dank uitspreken naar een ieder, die in welke vorm dan ook, heeft bijgedragen aan onze 
maatschappelijke taak. Het draait uiteindelijk om de burger die moet kunnen rekenen op een  
kwalitatief goed opgeleid en getraind korps met de juiste middelen. 
 
Het is dan ook goed om een woord van dank te richten aan ons bestuur en de ambtelijke 
organisatie. De betrokkenheid bij ons korps is groot en straalt vertrouwen uit. Brandweer Beemster 
is een korps om trots op te zijn en ons korps staat op de kaart. Dit mede ingegeven door de aanwas 
van veel nieuwe enthousiaste mensen. Ze willen graag deel uitmaken van het korps, ze willen erbij 
horen. 
 
Het voorliggende jaarverslag geeft onze inspanningen weer van het afgelopen jaar. Ik wens u veel 
leesplezier en wens u een goed en gezond 2012 toe. 
Ook in dit speciale jaar, waarin de gemeente Beemster haar 400 jarig bestaan viert, kan gerekend 
worden op onze inzet. 
 
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 2011 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. 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 
bevelvoerder of (aspirant)manschap. Kees van Beusekom, Sandra Janssen, Martin Slot, Richard 
Hoekzema, Piet Honingh, Henk Oude Elferink, Tom Hage, Richard Kamps en Guus Wilcke zijn 
aangesteld als bevelvoerder. André Siebeling maakt onderdeel uit van de operationele leiding 
binnen de regio Zaanstreek-Waterland en draait mee in een piket als Hoofd 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, Ri chard Kamps, 
Theo Veerman, Simon Butter, André Siebeling, Tom Ha ge, Martin Slot 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 2011 
Het jaar 2011 is voor brandweer Beemster een zeer succesvol jaar geweest. Enkele mijlpalen 
worden in deze paragraaf besproken. 
 
 
- Beleidsplan Opleiden & Oefenen Brandweer (OOB) 2011 -2014  

Op basis van de huidige Wet veiligheidsregio’s artikel 2 is het college van burgemeester en 
wethouders belast met de organisatie van de brandweerzorg. Hieronder wordt onder andere 
verstaan de vakbekwaamheid van brandweerpersoneel, benodigd voor de uitoefening van de 
functie. Gestelde eisen t.a.v. de vakbekwaamheid liggen vast in het Besluit personeel 
veiligheidsregio’s.  

Het beleidsplan opleiden, oefenen en bijscholen beschrijft de kaders, de organisatie en het systeem 
van vakbekwaamheid met de benodigde budgetten voor de beleidsperiode 2011 – 2014. 
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- Conversie Rangen 
Aanleiding 
Het in werking treden van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en het daarbij behorende Besluit 
personeel veiligheidsregio’s op 1 oktober 2010, heeft tot gevolg dat er een verandering in het 
rangenstelsel plaatsvindt. Het rangenstelsel is vervangen door een functiegericht stelsel. Dit heeft 
gevolgen voor zowel het beroeps als vrijwillig personeel. Het nieuwe systeem moest uiterlijk voor 1 
oktober 2011 operationeel zijn. 
 
Minder rangen 
In het Besluit personeel veiligheidsregio’s wordt een indeling van zeven rangen gehanteerd, in 
plaats van de huidige vijftien rangen (aspirant-rangen niet meegeteld). Het besluit heeft slechts als 
doel een kader te scheppen waarmee een uniform basiskwaliteitsniveau wordt vastgelegd. 
Binnen deze (wettelijke) kaders is het aan de veiligheidsregio’s en gemeenten om invulling te geven 
aan hun verantwoordelijkheden op het terrein van personeelsbeleid. Uitgangspunt voor het aantal 
‘nieuwe’ rangen is het repressieve functieniveau, zoals die nu in de meeste gevallen in de praktijk 
voorkomen. 
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- Voorlichting bewoners buitengebied  
Het college van burgemeester en wethouders van Beemster heeft voor de gemeente Beemster een 
normtijd vastgesteld van tien minuten voor brandbestrijding met een spoedeisend karakter. Op basis 
van deze vastgestelde normtijd is na onderzoek van de brandweer gebleken dat zo’n driehonderd 
objecten buiten deze tien minutengrens vallen. Oorzaak hiervan is enerzijds de uitgestrekte 
oppervlakte van Beemster en anderzijds wordt brandweer Beemster bemenst door vrijwilligers. 
 
Het is dus van belang dat brand vroegtijdig wordt gesignaleerd en gemeld via 112 zodat bewoners 
tijdig kunnen vluchten. Brandweer Beemster heeft in 2011 een tweetal informatieavonden 
georganiseerd. De bewoners zijn tijdens deze avonden geïnformeerd over brandveilig wonen en 
leven. Er werden tips geven over zaken waar bewoners zelf op kunnen anticiperen en welke 
brandpreventieve maatregelen er genomen kunnen worden. 
 
In 2012 start Brandweer Beemster een project onder de naam “Veilig wonen”. Het is de bedoeling 
dat bewoners zich via de website van de brandweer op kunnen geven voor een brandpreventiescan 
in hun woning. Intern worden er een aantal brandweer mensen hiervoor opgeleid. De medewerkers 
gaan samen met de bewoners d.m.v. een checklist de woning doorlopen. Dit sluit aan bij de 
Strategische reis die brandweer Nederland heeft ingezet, zie ook hoofdstuk 7 van dit jaarverslag. 
 
 
- Beleid terugdringen nodeloze meldingen (TOOM) 
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. 
 
Eén van de zaken die opgepakt is het terugdringen van nodeloze meldingen. Het beleidstuk 
Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen is in 2010 opgesteld samen met de gemeente 
Purmerend en beschrijft de problematiek van brandweerkorpsen inzake nodeloze alarmeringen. 
Ongewenste brandmeldingen zijn een grote maatschappelijke last. Het grote aantal 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 1 april 2012) de vertragingstijd van 3 minuten als menselijke handeling 
in de gemeenten Beemster en Purmerend niet meer wordt toegestaan. De filosofie waarbij sterke 
nadruk wordt gelegd op de 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 voor de 
bedrijven en instellingen, waarin duidelijk 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.  
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- Intergemeentelijke/ (inter)regionale samenwerking 
Brandweer Beemster valt onder de regio Zaanstreek- Waterland en levert bijstand buiten de 
gemeentegrenzen daar waar nodig en gewenst is. In 2011 heeft brandweer Beemster diverse keren 
opgetreden in grootschalig verband. Zo was er de compagnie-inzet bij ADM Cocoa in Wormer en de 
zeer grote brand op de Vredeweg in het voormalig disctributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam. 
Bij de zeer grote brand in voormalig zwembad de Wilgenhoek was Beemster de ontvangende partij. 
Op het gebied van opleiden en oefenen werkt korps Beemster samen met de diverse omliggende 
korpsen, zowel binnen als buiten de regio, zie ook hoofdstuk 6. 
 
- Voorlichting aan de Beemster ondernemers 
Er zijn vele mogelijkheden om ernstige schade door brand te voorkomen. Dat maakte de brandweer 
in Beemster duidelijk bij het bijzondere bedrijfsbezoek van ondernemersvereniging ‘’Beemster 
Ondernemer’’ met aansluitend een ledenvergadering op 1 december in de brandweerkazerne in 
Middenbeemster. Onderstaande tekst is overgenomen uit Regiozaken nr 8, december 2011, waarin 
verslag werd gedaan van deze geslaagde avond. 
 
‘’Goede compartimentering in gebouwen kan volgens de brandweer preventief werken voor 
uitbreiding van brand. De zelfsluitende deuren kunnen voorkomendat de brand zich verder in het 
gebouw kan verspreiden. Een goed voorbeeld daarvan is de brand van 2007 in de sauna van 
Sportcentrum De Kloek in Middenbeemster. Om braakschade door de brandweer bij brand te 
voorkomen, kunnen ondernemers bij de brandweer een sleutelpijp aanschaffen. Daarmee kan de 
brandweer snel toegang krijgen tot de panden. Daarnaast geeft de brandweer aan dat zij ook 
oefeningen bij bedrijven kan houden, om te zorgen voor o.a. een goede doorgang in het pand bij 
calamiteiten. Bedrijven kunnen zich voor zo’n oefening aanmelden. De brandweer doet ook 
preventieve brandveiligheidscontroles bij bedrijven. Ze besteedt dan o.a. aandacht aan 
noodverlichting, brandblussers, nooduitgangen, BHV, ontruimingsoefeningen en 
brandalarminstalallatie. Ondernemers kregen het advies een logboek bij te houden. Daar kan de 
brandweer bij controle snelle conclusies uit trekken over de kwaliteit van de veiligheidszorg bij het 
bedrijf. Iedere aanwezige ondernemers kreeg van de brandweer een gratis exemplaar van dit 
logboek uitgereikt. De brandweer streeft naar intergrale controle-bezoeken,samen met andere 
instaties. Dat scheelt de ondernemers veel tijd.’’ 
 
- Verhuur vastgoed en materieel en materiaal 
Binnen de regio heeft brandweer Beemster een goede naam als het gaat om beschikbare 
gebouwen en voertuigen. Om ook anderen hiervan gebruik te laten maken is in 2011 gestart met het 
tegen vergoeding aanbieden van de kantine als leslokaal. De uitstraling, locatie en faciliteiten van de 
kazerne Middenbeemster zorgen ervoor dat korpsen en werkgroepen uit de regio de Beemster 
weten te vinden. Ook de voertuigen van Beemster worden regelmatig verhuurd, inclusief 
begeleiding door onze brandweerlieden, bijvoorbeeld ten behoeve van regionaal georganiseerde 
opleidingsmomenten.  
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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 2011. 
 
Het brandweerkorps Beemster: 

1. André Siebeling  Commandant  
2. Kees van Beusekom  Kazernecommandant 
3. Sandra Janssen  Adjunct Hoofdbrandmeester 
4. Guus Wilcke   Brandmeester 
5. Martin Slot   Brandmeester 
6. Henk Oude Elferink  Brandmeester 
7. Tom Hage   Brandmeester 
8. Piet Honingh   Brandmeester 
9. Richard Hoekzema  Brandmeester 
10. Richard Kamps   Brandmeester 
11. Julian ter Heide   Manschap-B 
12. Branko Verhoef  Manschap-B 
13. John Weenink   Manschap-B 
14. Patrick Klein Goldewijk Manschap-B 
15. Cees van Baar  Manschap-B 
16. Mark Lakeman  Manschap-B 
17. Theo Veerman   Manschap-B 
18. Anno Kalteren   Manschap-B 
19. Jaap Baas   Manschap-B 
20. Mark Meijer   Manschap-B 
21. Simon Butter   Manschap-B 
22. Henke Zijp   Manschap-A 
23. Reinier Slot   Manschap-A 
24. Wim Konijn    Manschap-A 
25. Hajo Wagemaker  Manschap-A 
26. Dave Bol   Manschap-A 
27. Selma Akkerman  Manschap-A 
28. Marc Wardenaar  Manschap-A 
29. Stefan van der Molen  Manschap-A 
30. Mark ter Voort   Manschap-A 
31. Arjan Sanders   Manschap-A 
32. Floris de Koning  Manschap 
33. Hidde Roos   Aspirant manschap-A 
34. Tom Straatman  Aspirant manschap-A 
35. Patrick Bierens  Aspirant manschap-A 
36. Dick Roet   Aspirant manschap-A 
37. Noëlle van Wersch  Aspirant manschap-A 
38. Rene Klein   Aspirant manschap-A 
39. Stefan Dik   Aspirant manschap-A 

 
In 2011 hebben Rudmer de Jong, Nico Velzeboer en Han Hartman  ons korps verlaten. Allen 
hebben eervol ontslag gekregen. Wij willen deze mensen bedanken voor hun inzet.  
 
Nieuw in 2011 zijn: Rene Klein, Dick Roet, Noëlle van Wersch, Stefan D ik en Patrick Bierens . 
Allemaal van harte welkom. 
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2.1 Afscheid Oud-commandant Jan Visser 
 
Op zaterdag 3 september heeft het korps Beemster afscheid 
genomen van Jan Visser, oud commandant van de vrijwillige 
brandweer Beemster. Hij heeft deze functie van 1974 tot 1985 
bekleedt. Bij de begrafenis was er een erehaag van 
(oud)brandweervrijwilligers. 
 
 
 

 
 
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 Manschap-A, 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. 
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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 2011. 
 
Niveau Manschap-A:  
Patrick Bierens en Stefan Dick zijn in 2011 gestart met de “Manschap-A opleiding”. Dit is een 
complete opleiding waarin repressie, levensreddende handelingen, adembescherming, technische 
hulpverlening, waterongevallen en ongeval gevaarlijke stoffen zijn verwerkt.  
 
Hidde Roos, Tom Straatman,  zijn in 2010 gestart met de “Manschap-A opleiding”. Zij hebben in 
2011 de module brandbestrijding met een positief resultaat afgerond. In 2012 zullen zij de module 
technische hulpverlening, ongeval gevaarlijke stoffen en waterongevallen afronden.  
 
Selma Akkerman, Marc Wardenaar, Stefan van der Mole n, Mark ter Voort en Arjan Sanders 
hebben de “Manschap-A opleiding” in 2011 afgerond met een positief resultaat en zullen hierdoor 
het diploma Brandwacht ontvangen.  
 
Brandmeester:  
Simon Butter en Theo Veerman zijn in 2010 begonnen met de opleiding Brandmeester 
(onderbrandmeester) en hebben de modulen “Organisatie”, “Verbranding en Blussing”, “Materieel”, 
“Gevaarlijke stoffen” en “Sociale Vaardigheden” afgerond. 
 
Oefenleider.  
John Weenink, Richard Kamps, Theo Veerman, Henk Oud e Elferink en Simon Butter hebben 
in 2011 met succes de cursus oefenleider gevolgt, zij ontvangen hier het bijbehorend certificaat 
voor. 
 
Herhalingscursus brandweerchauffeurs  
Guus Wilcke, Jaap Baars, Theo Veerman en Mark Lakem an hebben in 2011 de herhalings 
cursus brandweerchauffeurs gevolgd. Dit is een traning waar de rijvaardigheden van de chauffeurs 
extern worden waargenomen. De training bestaat uit een ochtend gedeelte waar de wet en 
regelgeving met een rijvaardigheidsproef in een simulator wordt gedaan. Het middag gedeelte 
bestaat uit diverse oefeningen op de baan, waaronder slip en bochten oefeningen op een nat 
wegdek.  
 
Hoofdofficier van Dienst.  
André Siebeling heeft in het kader van de regionale opschalingstructuur de opleiding Hoofdofficier 
van Dienst (HOvD) gevolgd. Deze heeft hij met positief resultaat afgerond. André draait nu in het 
piketrooster van de regio mee als HOvD. 
 
Specialist Brandpreventie  
Guus wilcke is in 2011 gestart met de opleiding specialist brandpreventie.  
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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. Door het in 
werking treden van het conversie rangenbeleid (paragraaf 1.3) zijn dit er relatief veel.  
De staf van Brandweer Beemster heeft de onderstaande personen aan het college voorgedragen: 
 
Selma Akkerman te bevorderen tot Manschap-A 
 
Marc Wardenaar te bevorderen tot Manschap-A 
 
Stefan van der Molen  te bevorderen tot Manschap-A 
 
Mark ter Voort te bevorderen tot Manschap-A 
 
Arjan Sanders te bevorderen tot Manschap-A 
 
Theo Veerman  te bevorderen tot Manschap-B 
 
Anno Kalteren  te bevorderen tot Manschap-B 
 
Jaap Baas  te bevorderen tot Manschap-B 
 
Mark Meijer  te bevorderen tot Manschap-B 
 
Martin Slot  te bevorderen tot Brandmeester 
 
Henk Oude Elferink  te bevorderen tot Brandmeester 
 
Tom Hage te bevorderen tot Brandmeester 
 
Piet Honing te bevorderen tot Brandmeester 
 
Richard Hoekzema  te bevorderen tot Brandmeester 
 
Kees van Beusekom  te bevorderen tot Brandmeester 
 
Richard Kamps te bevorderen tot Brandmeester 
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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. 
Helaas is het niet gelukt om de post in 2011 te realiseren. Het college heeft eind 2011 een 
beslissing genomen om de uitrukpost daadwerkelijk in 2012 te realiseren.  
 

 
Kazerne Middenbeemster                 Tijdelijke 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) en een piketvoertuig (11-1092) voor de bevelvoerder van dienst. 
 

 
          11-1033         11-1032          11-1031  11-1081          11-1092 
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4.  Materiaal, persoonlijke bescherming en middelen . 
 
4.1 Verbouwing ademluchtwerkplaats 

Dit jaar hebben we de ademlucht werkplaats grondig 
onder handen genomen. Er zijn nieuwe 
roestvrijstalen werktafels en spoelbakken geplaatst. 
De wanden zijn betegeld en geverfd. Ook is de vloer 
voorzien van een nieuwe coating. 
 
Voor onze organisatie is dit een belangrijke ruimte  
hier wordt namelijk het ademluchtapparatuur 
onderhouden en gereinigd. In 2011 zijn er ongeveer 
450 maskers onderhouden, gereinigd en gekeurd. 
 
 
 
 

4.2 Piketvoertuig 
Een goede aanwinst voor het korps is de aanschaf van het piketvoertuig de 11-1092. Dit voertuig 
wordt gebruikt  voor preventiebezoeken, bevelvoeder van dienst en cursisten die deelnemen aan 
opleidingen binnen of buiten de regio. 
 
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 voertuig 
niet meer kan omrollen. Hierdoor kunnen de hulpverleners veilig hun werk doen. In 2010 is de TS 
11-1031 al uigerust met dit systeem. Door de positieve ervaringen met dit systeem hebben we 
besloten ook de TS 11-1033 uit te rusten met het Stab-Fast systeem.  
 

 
 
4.4 H2S meter 
H2S, ook wel waterstofsulfide genaamd is een gas dat vrijkomt bij rottingsprocessen. Het verdingt 
zuurstof en is zeer explosief. Het komt veel voor op boerderijen bij gierputten en mesthopen. 
Brandweer Beemster heeft, om zijn medewerkers bewust te maken van het potentiële gevaar, 
aandacht besteed aan het onderwerp op diverse oefenavonden. Zowel de theorie als de praktijk zijn 
behandeld. In 2011 heeft Brandweer Beemster 3 H2S meters aangeschaft.  
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5. Incidentbestrijding 
 

5.1  Uitrukken brandweer Beemster 2011 
Het jaar 2011 kenmerkt zich door de schoorsteenbranden, stormschades, woningbranden, 
verkeersongevallen en diverse paarden in de sloot. In 2011 zijn er voor brandweer Beemster 108 
incidenten geweest. Hieronder is van een aantal uitrukken een kort verslag te lezen. De verslagen 
zijn aangeleverd door Guus Wilcke, hij is naast bevelvoerder ook beheerder van de website van 
Brandweer Beemster (www.brandweerbeemster.nl).  
 
 
11-3-2011 08.56 PRIO 2 HULPVERLENING RIJPERWEG MIDDENBEEMSTER.  
Vanochtend is alleen de commandantscode gealarmeerd voor een hulpverlening in de 
Middenbeemster. Dit zijn nieuwe procedures binnen de veiligheidsregio. De hoogwerker van 
Purmerend is opgeroepen voor een persoon vast op hoogte. Een medewerker van de gemeente 
Beemster, was in een hoogwerker boomtakken aan het zagen toen de olieleiding scheurde en de 
druk wegviel. De hoogwerker van Purmerend is ter plaatse gekomen en heeft de medewerker er 
veilig uit gehaald.  

       
 

 
 
6-6-2011 08.40 PRIO 1 PAARD TE WATER HOBREDERWEG 15 MIDDENBEEMSTER.  
Op 6 juni een alarmering voor een paard te water. Ditmaal aan de Hobrederweg. Met vereende 
krachten is dit paard gered. 
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8-6-2011 16.34 PRIO 1 ZEER GROTE BRAND DE WILGENHOEK ZUIDOOSTBEEMSTER.  
Om 16.34 opgeroepen voor een brand in bedrijf, Wilgenhoek, Noorderpad 67 te Zuidoostbeemster. 
Er flitsen verschillende zaken door het hoofd: ‘voorheen zwembad, staat al jaren leeg, flink in 
geoefend, geen anti kraak meer aanwezig, zal wel groot worden’. Kijkend richting zuidoost nog geen 
rook te zien. Eenmaal ter plaatse lichte rookontwikkeling bij het dak. We hadden moeite om het 
gebouw binnen te komen, dit kwam omdat het pand goed beveiligd was tegen inbraak. Eenmaal 
binnen bleek de brand al tegen het dak aan te zitten van het grote bad. De brand sloeg al snel om 
zich heen en werd binnen korte tijd uitslaand. De foto’s hieronder zeggen genoeg. We konden 
voorkomen dat de brand oversloeg naar het nieuwe gedeelte, het sportbad en omliggende 
woningen. Hierbij willen we het al het brandweerpersoneel bedanken voor hun geweldige inzet.  

     
 

   
 
22-7-2011 20.39 PRIO 1 ONGEVAL MET BEKNELLING MIDDENWEG MIDDENBEEMSTER.  
Opgeroepen voor een ongeval met beknelling. Dit keer vlakbij de kazerne dus een uitruktijd van 10 
seconden. Een auto was met hoge snelheid uit de bocht gevlogen en aan de andere kant van de 
sloot terecht gekomen. Omstanders waren al ter plaatse om de diverse slachtoffers te helpen. Wij 
willen hierbij deze personen nogmaals bedanken voor hun inzet. Door een juiste opschaling van de 
bevelvoerder waren er zeer snel 5 ambulances ter plaatse om de slachtoffers naar diverse 
ziekenhuizen in de omgeving te vervoeren.  
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3-8-2011 13.57 PRIO 1 PAARD TE WATER PURMERENDERWEG 1 NOORDBEEMSTER.  
Uitgerukt voor een paard te water aan de Purmerenderweg 1. Voor dit gebied was ook de 
brandweer van Zeevang gealarmeerd. Gezamenlijk hebben dit paard weten te bevrijden uit de sloot. 

    
 
23-8-2011 06.52 PRIO 1 PAARD TE WATER NOORDDIJK 3 NOORDBEEMSTER.  
Ook dit maal was de brandweer Beemster gealarmeerd voor een paard te water aan de Noorddijk 3. 
Ondanks de afrastering die voor de sloten was gespannen is het paard toch te water geraakt. Snel 
en vakkundig werd het paard met de nodige mankracht uit de sloot getrokken. 

     
 
29-8-2011 8.20 PRIO 1 AUTOBRAND A7 HMP 17,4 MIDDENBEEMSTER. 
Een kleine felle autobrand op de A7. Aan de rechterkant stond de achterkant van een Citroen Xantia 
in de brand. Met één straal hoge druk en daarna een correcte schuimblussing was de brand snel 
bestreden. De berger was snel ter plaatse om het voertuig af te slepen zodat de weg weer snel 
vrijgegeven kon worden. 
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12-9-2011 18.55 PRIO 2 DIVERSE STORMSCHADE BEEMSTER. 
Op 12 september waaide een flinke storm over de Beemster. Hierdoor begaven diverse bomen en 
takken het. Voor de Beemster brandweer dus werk aan de winkel om de wegen weer vrij te maken. 

    
 
27-9-2011 01.06 PRIO 2 AFLOSSING ZEER GROTE BRAND VREDEWEG 22 ZAANDAM. 
Om 6 minuten over 1 werden we opgeroepen voor aflossing voor de zeer grote brand in Zaandam. 
Ditmaal werden er maar 2 voertuigen uit peloton Oost gealarmeerd. Daar kregen wij de opdracht om 
kleine brandhaardjes af te blussen op de plekken waar de kraan het gebouw uit elkaar trok. Na 4,5 
uur werken, wachten, werken en wachten konden wij weer naar huis.  

     
 
28-10-2011 12.26 PRIO 1 WONINGBRAND WESTERHEM 14 MIDDENBEEMSTER. 
Om 12.26 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Westerhem 14. Bij aankomst konden we 
al niet meer door de ramen heen kijken. Het glas voelde nog niet warm. In de keuken bleek van 
alles al op de vloer te liggen, dit bleken stukken van het gipsplafond te zijn. Het was de vaatwasser 
die in brand stond. Even snel blussen en merendeel van de brand was al uit. De woning hebben we 
geventileerd en gecontroleerd op koolmonoxide.  
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11-11-2011 22.15 PRIO 1 WONINGBRAND ZUIDERPAD 1 ZUIDOOSTBEEMSTER.  
Op de 11e van de 11e 2011 werden we opgeroepen voor een woningbrand aan het Zuiderpad 1.  
De bewoners hadden geconstateerd dat er rook uit de stopcontacten kwam. Na een controle bleek 
het niet om een elektriciteitsbrand te gaan maar was het de open haard. Achter de gemetselde open 
haard stond een wand met gips, 18mm. hechthout, regelwerk met isolatie en dan weer hechthout en 
gips. Tussen het regelwerk was door straling het hout gaan branden. Vervolgens moesten we de 
wand gaan slopen om de brand te kunnen blussen. Een verkeerd aangelegde open haard werd een 
lastig karweitje voor ons en met een vervelende afloop voor de bewoners. Maar gelukkig was het 
bouwwerk goed gebouwd zodat er geen doorslag was naar de bovengelegen kamers. 

      
 
 19-11-2011 13.28 en 19.00 PRIO 1 ZEER GROTE BRAND VREDEWEG ZAANSTAD.  
Om 13.28 werd een compagnie opgeroepen voor een zeer grote brand in het distributie centrum 
aan de Vredeweg te Zaanstad. Onze ploeg werd met de ladderwagen van Haarlem op het 
middenterrein geplaatst. Via de dompelpomp met de 150 mm slangen werd onze tankautospuit van 
water voorzien. Daarnaast moesten we nog een straatwaterkanon inzetten.Even was er nog sprake 
om de naast gelegen loods te betreden en te verkennen maar dat bleek te gevaarlijk te zijn. Om 
19.00 uur werd er een tweede ploeg uit de Beemster samengesteld en deze heeft de eerste ploeg 
afgelost. Ondertussen stond ons voertuig al aardig rondom in het bluswater dat uit het pand terug 
kwam. Daarop werd besloeten het voertuig te verplaatsen naar een hoger en droger gedeelte. Na 
een uurtje werken was het bluswater alweer 10 cm hoger komen te staan. Allen hadden nu echt 
natte laarzen. Om middennacht mochten we gaan inpakken en weer retour.  
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5.2 Automatische brandmeldingen gemeente Beemster 2011  
 
In 2011 is de gemeente Beemster samen met Purmerend de strijd aangegaan om het aantal 
onnodige brandmeldingen terug te dringen. Op 1 januari 2011 is het beleid gestart. In verband met 
de vertraging van het Bouwbesluit 2012, dat een directe relatie heeft met de verplichte 
doormeldingen, is er besloten om de ingangsdatum te verplaatsen naar 1 april 2012. 
Dan moeten 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. 
 
Tegelijk met de invoering van het Bouwbesluit 2012 worden ook het aantal gebouwfuncties met een 
verplichte doormelding naar de regionale brandweer verminderd. 
Dit betekend voor de gemeente Beemster dat er van de 18 gebouwen er 7 met een rechtstreekse 
doormelding overblijven. Dit zal het aantal onnodige meldingen aanzienlijk terugbrengen. 
 
Hieronder een overzicht van alle bedrijven met een brandmeldinstallatie en een doormelding naar 
de alarmcentrale van de regionale brandweer Zaanstreek Waterland. In het geel de gebouwen 
waarvan de doormelding aanwezig blijft. 
 
     
OMS Klantnaam Adres Plaats gebouwfunctie 

2064 Tuincentrum "de Meidoorn" Purmerenderweg 75 Zuidoostbeemster winkelfunctie 

2071 Hotel Purmerend Purmerenderweg 232 Zuidoostbeemster logiesfunctie 

3502 Tuincentrum Overvecht Purmerenderweg 43a Zuidoostbeemster winkelfunctie 

3503 Breidablick Bamestraweg 2 Middenbeemster woonfunctie 24uur 

3512 Toren N.H.-kerk Middenweg 148 Middenbeemster bijeenkomstfunctie 

3513 Plus Retail Sperwer Beemster Insulindeweg 1 Middenbeemster industriefunctie 

3501 Gemeentehuis Middenbeemster Rijn Middelburgstraat 1 Middenbeemster kantoorfunctie 

3509 Nydra Special Products B.V. Bamestraweg 31 Middenbeemster industriefunctie 

2106 Wooncentrum Zuiderhof Zuiderhof 16 ZuidoostBeemster woonfunctie 

2027 De Nieuwe Tuinbouw B.V. Purmerenderweg 167 Zuidoostbeemster logiesfunctie 

2079 Hotel Beemster Volgerweg 42 Middenbeemster logiesfunctie 

3505 Welkoop agrifirm insulindeweg 4 Middenbeemster winkelfunctie 

3517 Korsczakhuis breidablick Middenweg 190 Middenbeemster woonfunctie 24uur 

3516 Middelwijck PG afdeling Pr. Beatrixpark 54 Middenbeemster woonfunctie 24uur 

3520 Kinderdagverblijf Nic. Cromhoutlaan  Middenbeemster bijeenkomstfunctie 

2051 MFC de Boomgaard Middenpad 1-3 Zuidoostbeemster onderwijsfunctie 

3521 Vlijthoeve Odion Vlijthoeve 1-23 Middenbeemster woonfunctie 24uur 

3523 Hospice Pr. Mauritsstraat 4 Middenbeemster gezondheidsfunctie 
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6. Oefenen  
 
In 2011 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 2011 zijn alle verrichtingen 
bijgehouden in ons registratiesysteem; het zogenaamde veiligheidspaspoort.  
 
6.1 RSTV training “Fort Markenbinnen” 
De meeste risico's bij het bestrijden van brand hangen direct samen met de binnenaanval. Een 
binnenaanval is het gevaarlijkste onderdeel van het brandweerwerk en is vaak nodig om te kunnen 
verkennen, slachtoffers te zoeken en te redden, de brand te blussen en branduitbreiding te 
voorkomen. RSTV staat voor: 

- Rook: hoe donkerder hoe gevaarlijker  
- Stroming: hoe sterker de ademing (push en pull) van de rook, hoe gevaarlijker  
- Temperatuur: hoe heter hoe gevaarlijker  
- Vlammen: Indien er vlammen zijn op onlogische plaatsen, bijvoorbeeld in de rook, 

‘Angels of Fire’ of vlammentongen, dan nadert de flashover.  
Het zijn de elementen waar een brandweerman mee te maken krijgt bij het bestrijden van branden. 
Tijdens deze trainingen worden de belangrijkste en/of meest voorkomende risico's besproken die 
een bevelvoerder en manschappen tegenkomen bij de brandbestrijding. Allereerst worden de 
speciale risico's van de brand zelf en de gebouwen waarin men optreedt besproken. Vervolgens 
worden de risico's belicht die direct te maken hebben met het bestrijden van de brand. 
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6.2  Oefeningen met bedrijven uit de Beemster en Pu rmerend 
De Beemster probeert bij oefeningen zo veel mogelijk gebruik te maken van lokale objecten, zowel 
bedrijven als woonlocaties. 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 2011 zijn we op onze oefenavonden onder andere bij de volgende bedrijven geweest:  
 

1. Welkoop Agrifirm 
2. Autodemontagebedrijf Lust 
3. Cono kaasmakers 
4. Kerk “Johannes de Doper” te Westbeemster  
5. Brandweer Purmerend 

 
6.3 Pelotonsoefening 
De regionale brandweer heeft op maandagavond 19 september een pelotonsoefening 
georganiseerd. Als eerste werd er een verplaatsingsoefening gehouden waarbij er in colonne werd 
gereden. Dit ging uitermate goed ondanks de rode stoplichten waar nu voor moest worden gestopt. 
Daarna werd een brandweeroefening gehouden. Een explosie in een illegale vuurwerkopslag op het 
terrein van D. van Geemen & Zn in de Purmer was de aanleiding. Het werd weer een zeer goede 
oefening voor iedereen.  
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6.4 Compagnie-oefening 
Zaterdag 9 juli reden de pelotons Zaanstreek-Waterland Oost en Zaanstreek-Waterland 
West in colonne van Zaanstad naar Purmerend via de ringweg rond Amsterdam.   
Bij een zeer grote brand komen de eerste zes brandweervoertuigen (een peloton) uit de 
dichtstbijzijnde kazernes. Als voor de bestrijding meer brandweervoeruigen nodig zijn, 
komen de volgende zes uit diverse naburige gemeenten (tweede peloton). In dit geval blijft 
voldoende materieel beschikbaar mocht er een tweede brand uitbreken of ongeval 
plaatsvinden. Samen met het ondersteuningspeloton vormen zij een compagnie.  

Onderweg 
De pelotons formeren zich op uitgangsstellingen en rijden in colonne naar de grote brand, in dit 
geval vanuit het Esso tankstation aan de A8. Tijdens de verplaatsingsoefeningen bleek dat de 
zeventien voertuigen uit Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, 
Wormerland, Zaanstad en Zeevang genoeg afstand hielden van elkaar.  Op de A10 konden de 
personenwagens er prima tussendoor naar de uitvoegstroken. Met een snelheid van circa 70 km per 
uur duurde het vrij lang voor de colonne van de linker rijstrook naar de rechter kon, doordat te veel 
verkeer moest invoegen. Wisselt de colonne van rijstrook, dan begint het laatste voertuig als 
eerste, zodat de rijstrook niet langer beschikbaar voor ander verkeer. In werkelijkheid krijgt de 
brandweercolonne bij spoed escorte van motoragenten.  

Deze oefening was speciaal voor de drie commandanten Uitgangsstelling (CUGS), bevelvoerders 
en chauffeurs/pompbedienden. Ook na de stoplichten bij Monnickendam bleef de compagnie bijeen. 
Het wat grotere schuimblusvoertuig bleek het tempo prima bij te kunnen houden.  

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland oefent in colonne rijden vier keer per jaar met pelotons en 
eenmaal per jaar met de compagnie. De compagnie van VrZW, inclusief het Ondersteuningspeloton 
met grootwatertransport en dompelpompen, rukte voor het laatst in zijn totaliteit uit bij duinbrand 
Schoorl.  
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6.4 Samenwerking met gemeentes en regio  

In 2011 hebben we diverse oefeningen met buurgemeenten georganiseerd. Met Zeevang hebben 
we diverse oefeningen TS 4 gedraaid (met 4 personen uitrukken op een tankautospuit). 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 2011 aan twee pelotonsoefeningen en een compagnie verplaatsing meegedaan.  
 
De regionale brandweer heeft in samenwerking met de brandweer van de gemeente Beemster de 
hele week multidisciplinaire oefeningen gedraaid bij de voormalige NAM locatie aan de Jisperweg. 
Hier werd gesimuleerd dat een éénzijdig ongeval liep door de ontdekking van vaten gevaarlijke stof 
die bedoeld waren voor een XTC lab. In totaal zijn er meerdere voertuigen bij betrokken en ook 
meerdere slachtoffers. De bestuurder van die auto heeft ook nog eens een pistool bij zich. Al met al 
een hele klus voor de OVD's van deze maar ook naastgelegen regio's.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2012 ook zo goed zal verlopen. 
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7 Activiteiten  
 

7.1 NK Golf voor brandweerpersoneel. 
Op 17 juni heeft de websitebeheerder meegedaan met de 
Nederlandse kampioenschappen golf. Onder auspiciën van de 
Brandweer Sportbond Nederland (BSN) werd dit toernooi voor 
de 4e keer georganiseerd door de Brandweer Enschede. Om 
10.00 uur werden de golfende brandweerlieden verwacht op de 
Golf- en Countryclub 't Sybrook in Enschede.Schitterend weer 
en een fantastische golfbaan. Van de 38 tegenstanders met hcp 
tussen de 20 en 36 is Guus Wilcke uiteindelijk gedeeld 5e 
geworden.  
 
 
7.2 Zondagmarkt Middenbeemster 
Tijdens de zondagsmarkt in september was de brandweer ook weer aanwezig om een aantal 
demonstraties te tonen. Auto's knippen, vlam in de pan en airbags knallen waren een paar 
onderdelen. Ook konden de kleintjes en soms ook de grote kinderen even in het voertuig zitten om 
vereeuwigd te worden. 
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7.3  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. 
 
Muus Tromp Bokaal 
Op 19 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 een brand was ontstaan in een leegstaande koeienstal. 
Mede door een goed functionerende ploeg konden de aanwezige dieren en de boer die gevallen 
was in de melkput op tijd bevrijdt worden. Het resultaat was een mooie vierde plaats! De organisatie 
was dit jaar in handen van brandweer Zeevang.  
 
42e Waterlandse brandweerdag 
Ook deze wedstrijd werd onder auspiciën van de Vereniging Brandweren Waterland georganiseerd, 
op 1 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 welke 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 
Marken de winnaar. De jonge ploeg van de Beemster is als 13e geëindigd. 
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7.4 Kaderdagen 
Alle bevelvoerders van brandweer Beemster hebben weer deelgenomen aan de jaarlijkse 
kaderdagen in Paviljoen “De Jonckheeren”. Dit zijn informatieve bijeenkomsten voor bevelvoerders, 
bevelvoerders in opleiding en officieren georganiseerd door de regionale brandweer. 
Het programma van 2011 was gebaseerd op vragen c.q. wensen uit het veld. Dit heeft geresulteerd 
in een programma waarbij aandacht werd besteed aan inzet met blusschuim/radioactiviteit en 
gedrag van organisch rottend materiaal. De presentatie organisch rottend materiaal werd gegeven 
door Jetty Middelkoop van Brandweer Amsterdam. Zij ging o.a. in op de gassen die gevormd 
worden in de mestput en maiskuil; en op andere onverwachte locaties. De kaderdagen waren ook 
dit jaar weer goed bezocht.  
 
7.5  Vagevuur 
Het Vagevuur is het personeelsblad van Brandweer Beemster. Hierin worden verhalen, ingekomen 
stukken, mededelingen en nog vele andere zaken geplaatst. De redactie was in handen van 
Rudmer de Jong. Het blad is dit jaar 2 keer verschenen in gedrukte vorm.  
 
Jaap Dik, Bram Jonker en Mark Meijer vormen vanaf 2012 de nieuwe redactie van het “Vagevuur 
 
7.6 Inrichting en beheer website  
 
Internet en mobiele telefonie nemen een steeds grotere rol in het leven van de mensen. Wij moeten 
daar ook op inspringen. De website van brandweer Beemster bestaat nu al een kleine 8,5 jaar. 
Daarnaast is brandweer Beemster ook te vinden op: 

 
Hyves  Facebook en Twitter 

 
 
De website is en blijft een constante informatiebron voor de inwoners van Beemster. Elk incident 
wordt vrij snel op het internet geplaatst.  
 
De nieuwe provider Web-Oke werkt zonder storingen en de 4000Mb aan beschikbare ruimte is nog 
lang niet vol. Er is nu ruimte genoeg voor al onze foto’s en uitjes van brandweer Beemster en de 
personeelsvereniging. 
 
In 2012 zal de website worden aangepast. 
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7.7 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. Door de intensieve samenwerking en goede 
voorbereidingen zijn de evenementen in 2011 zeer goed verlopen. Een compliment aan een ieder 
die zich hier voor inzet is dan ook op zijn plaats. 
 
7.8  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 Haarlem 
• Visroken en haringparty 
• 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. In 2011 heeft John Weenink  het kantine beheer van Peter van Baarsen  
overgenomen.  
 
Wij bedanken Peter  voor de periode waarin hij de kantine op voortreffelijke wijze heeft beheerd.  
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8. Ontwikkelingen en de toekomst  
 
8.1 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. 
  
8.2 Start project onderzoek regionalisering brandwe er Zaanstreek – Waterland.  
Op 1 december 2011 is het officiële startsein gegeven voor het onderzoek naar regionalisering van 
de brandweer.’’We gaan ervoor, maar wel samen" Met deze woorden gaf  Burgemeester Faber, als 
voorzitter van het bestuur van de Veiligheidsregio, de aftrap. 
Op deze startbijeenkomst waren afgevaardigden van de brandweer en veiligheidsregio, bestuurders 
en gemeentesecretarissen bijeen in werkgroepen om een eerste aanzet te geven. Het onderzoek 
richt zich op onderwerpen als organisatie, personeel (vrijwilligers en beroeps), financiën en 
huisvesting. Daarnaast zijn er werkgroepen belast met onderwerpen die alles te maken hebben met 
de veiligheidsketen zoals brandrisicoprofiel, materieel en materiaal en het regionaal dekkingsplan. 
De regionalisering van de brandweer is in het vorige kabinet nog niet als verplicht gesteld. Met de 
huidige ontwikkelingen is de verwachting dat de minister zal streven naar meer centrale aansturing. 
Mede naar aanleiding van deze ontwikkeling besloot het Veiligheidsbestuur dat er een verkenning 
moet worden uitgevoerd naar de stappen die aan de orde zijn als de regionalisering wettelijk 
verplicht wordt. De verwachting is dat de behandeling van de aanpassingswet tot verplichte 
regionalisering begin 2012 plaats vindt. 

 
 
 
 

 
 
8.3 Strategische reis brandweer en community safety    
De brandweer zal zich naast haar repressieve taken 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 
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. 
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9. Afsluiting  
 
We spreken de hoop uit dat wij met dit jaarverslag een goed beeld hebben kunnen geven van onze 
organisatie. Een woord van dank aan één ieder die heeft meegewerkt om dit verslag compleet te 
maken. 
 
Het is vanzelfsprekend dat wij ook in het komende jaar klaar staan voor onze burgers, om daar waar 
noodzakelijk hulp te bieden.  
 
Ten slotte willen we langs deze weg 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. 
 
2012 staat in het tekenen van het 400 jarig bestaan van de Beemster, wij wensen iedereen dan ook 
een heel fijn en vooral veilig feestjaar toe.  
 
Korpsleiding  
Brandweer Beemster          februari 2012 
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Bijlage 1: Overzicht uitrukken 2011 in de gemeente Beemster 
 

Aantal  DATUM Tijdstip  Prio  Brand/HV  Omschrijving 
1 2-1-2011 14.36 1 Brand Handmelder Breidablick Bamestraweg 2 Middenbeemster. 

2 7-1-2011 18.14 1 Brand Schoorsteenbrand Oostdijk 30 Zuidoostbeemster. 

3 10-1-2011 22.45 2 Brand Overige hulpverlening Nekkerweg 71 Zuidoostbeemster. 

4 15-1-2011 17.50 1 Brand Automatisch brandalarm Breidablick Bamestraweg 2 Middenbeemster. 

5 19-1-2011 19.51 1 Brand Zeer grote brand inzet compagnie ADM Cocoa Veerdijk 18 Wormer. 

6 20-1-2011 10.33 1 Brand Automatisch brandalarm Plus Retail Insulindeweg 1 Middenbeemster. 

7 27-1-2011 19.20 1 Brand Automatisch brandalarm Woongebouw Zuiderhof Zuidoostbeemster. 

8 30-1-2011 15.26 1 Brand brandgerucht Middenweg 167 Middenbeemster. 

10 31-1-2011 10.37 2 Hulpv Assistentie dier in nood, paard te water Noorddijk 3 Noordbeemster. 

9 31-1-2011 08.38 1 Brand Schuurbrand Oosthuizerweg 78 Noordbeemster. 

11 15-2-2011 08.32 1 Brand Voertuigbrand Oostdijk 34 Zuidoostbeemster. 

12 16-2-2011 07.57 1 Brand Voertuigbrand A7 R hmp. 26,4 Oudendijk. 

13 5-3-2011 01.34 1 Hulpv Voertuig te water Randweg Middenbeemster. 

14 11-3-2011 08.56 2 Hulpv CDT beemster 5051 Overige hulpverlening Rijperweg / Middenweg 
Middenbeemster. 

15 13-3-2011 04.40 1 Brand Boerderij in brand Hobrederweg 18 Middenbeemster. 

16 16-3-2011 10.47 1 Brand Handmelder Welkoop Insulindeweg 4 Middenbeemster. 

18 25-3-2011 20.21 2 Hulpv BvD Beemster onderzoek brandgerucht Rijperweg 120 Middenbeemster. 

17 25-3-2011 01.47 1 Brand Automatisch brandalarm Breidablick Bamestraweg 2 Middenbeemster. 

19 26-3-2011 06.26 1 Hulpv Ongeval met beknelling A7 R hmp. 24,4 Beets. ingetrokken. 

20 29-3-2011 09.46 1 Hulpv Ongeval met beknelling A7 R hmp. 17,9 Middenbeemster. 

21 5-4-2011 20.15 1 Brand Schoorsteenbrand Oosthuizerweg 79 Noordbeemster. 

22 6-4-2011 22.15 1 Brand Automatisch brandalarm Tuincentrum Groenrijk Zuidoostbeemster. 

23 16-4-2011 12.59 1 Brand Voertuig in brand A7 R hmp. 18,3 Middenbeemster. 

24 18-4-2011 18.11 1 Brand Automatisch brandalarm Woongebouw Zuiderhof Zuidoostbeemster. 

25 19-4-2011 07.53 1 Hulpv Ongeval met beknelling A7 R hmp. 22,1 Middenbeemster. 

26 21-4-2011 20.31 1 Hulpv Assistentie bij dier in nood Middenweg 192 Middenbeemster. 

27 23-4-2011 11.13 1 Brand Automatisch brandalarm Woongebouw Zuiderhof Zuidoostbeemster. 

28 7-5-2011 16.06 1 Brand Buitenbrand steiger Volgerweg 47 Zuidoostbeemster. 

29 21-5-2011 17.40 2 Hulpv BVD Koe te water N244 Middenbeemster. niet aangetroffen. 

30 22-5-2011 10.21 1 Brand Automatisch brandalarm Hotel Purmerend Purmerenderweg 232 
Zuidoostbeemster. 

31 23-5-2011 11.45 2 Hulpv BVD Koe te water N244 hmp 15,2 Middenbeemster. 

32 25-5-2011 14.23 1 Brand Autobrand A7 L hmp. 14,7 Zuidoostbeemster. 

35 26-5-2011 20.48 2 Hulpv Stormschade boom gevaarlijk over weg Spierenburg Middenbeemster. 

34 26-5-2011 18.02 2 Hulpv Stormschade, takken op de weg Schermerhornerweg Noordbeemster. 

33 26-5-2011 17.49 1 Brand Automatisch brandalarm Woongebouw Zuiderhof Zuidoostbeemster. 

36 30-5-2011 21.09 1 Brand Autobrand H. Wagemakerstraat Zuidoostbeemster. 

37 3-6-2011 0.40 1 Brand Automatisch brandalarm de Nieuwe Tuinbouw Purmerenderweg 167 
Zuidoostbeemster. 

38 6-6-2011 08.40 2 Hulpv Paard te water Hobrederweg 15 Middenbeemster. 

39 8-6-2011 16.34 1 Brand Brand in bedrijf Wilgenhoek Noorderpad 67 te Zuidoostbeemster. 

40 8-6-2011 22.15 2 Brand Aflosing manschappen Grote brand Wilgenhoek Noorderpad 67 
Zuidoostbeemster. 

41 9-6-2011 11.11 2 Brand nacontrole brand Wilgenhoek Noorderpad 67 te Zuidoostbeemster. 

42 9-6-2011 17.07 2 Brand nacontrole brand Wilgenhoek Noorderpad 67 te Zuidoostbeemster. 
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Aantal  DATUM Tijdstip  Prio  Brand/HV  Omschrijving 

43 10-6-2011 13.28 2 Brand nacontrole brand Wilgenhoek Noorderpad 67 te Zuidoostbeemster. 

44 10-6-2011 04.25 2 Hulpv boom op de weg Burg. Koopmansingel Zuiderpad Zuidoostbeemster. 

45 10-6-2011 13.30 2 Brand nacontrole brand Wilgenhoek Noorderpad 67 te Zuidoostbeemster. 
ingetrokken 

46 13-6-2011 19.22 1 Brand Automatisch brandalarm Vlijthoeve Middenbeemster. 

47 25-6-2011 15.19 1 Brand Automatisch brandalarm Breidablick Bamestraweg 2 Middenbeemster. 

49 30-6-2011 12.25 2 Hulpv BVD Koe te water N244 Middenbeemster. 

48 30-6-2011 06.21 1 Brand Autobrand A7 L hmp. 18,3 Zuidoostbeemster. 

50 1-7-2011 14.26 1 Brand Automatisch brandalarm Hotel Purmerend Purmerenderweg 232 
Zuidoostbeemster. 

51 8-7-2011 14.39 2 Hulpv BVD Paard te water Volgerweg 59 Middenbeemster. 

52 14-7-2011 18.39 2 Hulpv Stormschade Boom over weg Middenweg. 

53 15-7-2011 20.18 1 Brand Automatisch brandalarm MFC De Boomgaard Middenpad 1 
Zuidoostbeemster. 

54 15-7-2011 23.29 1 Brand Automatisch brandalarm via PAC obs De Blauwe Morgenster Nic 
Cromhoutlaan Middenbeemster. 

55 16-7-2011 16.50 2 Hulpv BVD koe te water naast N244 Middenbeemster. 

56 17-7-2011 11.55 2 Hulpv BVD liftende koe op de N244 Middenbeemster. 

57 18-7-2011 19.34 1 Brand Handmelder Breidablick Bamestraweg 2 Middenbeemster. 

58 22-7-2011 20.39 1 Hulpv Ongeval met beknelling Middenweg Middenbeemster. 

59 3-8-2011 13.57 2 Hulpv Paard te water Purmerenderweg 1 Noordbeemster. 

60 6-8-2011 05.09 1 Brand Automatisch brandalarm tuincentrum Overvecht Purmerenderweg 43a 
Zuidoostbeemster. 

61 23-8-2011 06.52 2 Hulpv Paard te water Noorddijk 3 Noordbeemster. 

62 24-8-2011 20.48 2 Hulpv BVD koe te water naast A7 hmp 26. 

64 29-8-2011 14.06 1 Brand Automatisch brandalarm Breidablick Bamestraweg 2 Middenbeemster. 

63 29-8-2011 08.20 1 Brand Autobrand A7 R hmp. 17,4 Middenbeemster. 

65 31-8-2011 13.02 1 Brand Handmelder Breidablick Bamestraweg 2 Middenbeemster. ingetrokken 
baldadigheid. 

66 6-9-2011 16.20 1 Brand Automatisch brandalarm Woongebouw Zuiderhof Zuidoostbeemster. 

67 8-9-2011 20.35 2 Hulpv BVD Schaap te water naast N244 thv Jisperweg. 

68 10-9-2011 10.42 2 Hulpv BVD koe te water naast A7 hmp 20,7. 

69 10-9-2011 11.50 1 Brand Woningbrand Purmerenderweg 149 Zuidoostbeemster. Vlam in de pan, 
zelf geblust. 

70 11-9-2011 15.31 1 Brand Handmelder Breidablick Bamestraweg 2 Middenbeemster. ingetrokken 
baldadigheid. 

71 12-9-2011 15.59 2 Hulpv Stormschade (tak op wegdek) N244 thv Nekkerweg Middenbeemster. 

72 12-9-2011 16.31 2 Hulpv Stormschade (tak op wegdek) Volgerweg / Purmerenderweg 
Zuidoostbeemster. 

73 12-9-2011 16.45 2 Hulpv Stormschade (tak op wegdek) J. Ruijterstraat Middenbeemster. 

74 12-9-2011 16.55 2 Hulpv Stormschade (tak op wegdek) B. Hollanderstraat Middenbeemster. 

75 12-9-2011 18.50 2 Hulpv Stormschade (borden algemeen) Hobrederweg 14 Middenbeemster. 

76 12-9-2011 18.55 2 Hulpv Assistentie diverse stormschade Brandweer Purmerend. 

77 17-9-2011 18.48 1 Brand Handmelder Breidablick Bamestraweg 2 Middenbeemster. ingetrokken 
baldadigheid. 

78 18-9-2011 14.31 1 Brand Autobrand A7 L hmp. 17,7 Middenbeemster. 

79 19-9-2011 12.41 1 Brand Handmelder Breidablick Bamestraweg 2 Middenbeemster. ingetrokken 
baldadigheid. 

80 23-9-2011 18.32 1 Brand Autobrand A7 R hmp. 23,6 Beets. 

81 27-9-2011 01.06 2 Brand Aflossing zeer grote brand Vredeweg 22 Zaandam. 

82 29-9-2011 08.56 1 Hulpv Ongeval met beknelling N244 hmp 19.5 Middenbeemster. 
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Aantal  DATUM Tijdstip  Prio  Brand/HV  Omschrijving 
83 7-10-2011 15.16 1 Brand Autobrand A7 R hmp. 21,1 Middenbeemster. 

84 8-10-2011 21.27 1 Brand Brandgerucht Kroostwijk 2 Middenbeemster. betrof open haard. 

85 22-10-2011 22.49 2 Brand Brandgerucht Fruitstraat 7 Zuidoostbeemster. 

86 28-10-2011 12.26 1 Brand Woningbrand Westerhem 14 Middenbeemster. 

88 2-11-2011 17.12 2 Hulpv Schaap te water naast N244. Reeds uit het water gehaald door de boer. 

87 2-11-2011 15.37 1 Hulpv Auto te water Purmerenderweg 149 Zuidoostbeemster. 

89 5-11-2011 13.31 2 Hulpv Paard te water Hobrederweg 26. Ingetrokken. 

90 6-11-2011 8.21 2 Hulpv BVD koe te water Insulindeweg. 

91 6-11-2011 15.27 2 Hulpv BVD koe te water Insulindeweg. 2 x dezelfde koe! 

92 11-11-2011 22.15 1 Brand Woningbrand Zuiderpad 1 Zuidoostbeemster. 

93 19-11-2011 01.28 1 Hulpv auto te water Rijpeweg / Westdijk Westbeemster. 

94 19-11-2011 13.28 2 Brand Inzet compagnie Zeer grote brand Distributiecentrum Zaanstad. 

95 19-11-2011 19.00 2 Brand Aflossing zeer grote brand Distributiecentrum Zaanstad. 

96 25-11-2011 9.24 1 Brand Automatisch brandalarm Nijdra Special products Bamestraweg 31 
Middenbeemster. 

97 28-11-2011 23.13 1 Brand Autobrand A7 L hmp. 18,1 Middenbeemster. 

98 7-12-2011 10.50 1 Hulpv auto te water N244 hmp 14,5 Middenbeemster. 

99 7-12-2011 14.58 1 Hulpv auto te water N243 hmp 14,4 Noordbeemster. 

100 9-12-2011 19.26 1 Brand Autobrand Purmerenderweg 165 Zuidoostbeemster. 

101 11-12-2011 15.14 1 Brand Autobrand A7 R hmp. 17,4 Middenbeemster. 

102 13-12-2011 1.36 1 Hulpv auto te water A7 R hmp 20,6 Middenbeemster. 

103 15-12-2011 19.25 1 Hulpv Ongeval met beknelling A7 R hmp 22,0 Middenbeemster. 

104 19-12-2011 10.01 2 Hulpv auto te water Zuiddijk thv 13 Beemster. 

105 20-12-2011 13.14 1 Brand Automatisch brandalarm Hotel Beemster Volgerweg 42 Middenbeemster. 
Ingetrokken. 

106 24-12-2011 11.40 1 Brand Handmelder Welkoop Insulindeweg 4 Middenbeemster. 

107 25-12-2011 17.40 1 Brand Automatisch brandalarm Vlijthoeve Vlijthoeve 1-23 Middenbeemster. 

108 30-12-2011 20.12 1 Brand Automatisch brandalarm Middelwijck Pr. Beatrixpark Middenbeemster. 
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Bijlage 2:  Oefenrooster 2011 
 

DATUM                        CHAUFFEURSDIENST                  UITZETTEN            BESCHRIJVING OEFENING + 

  11-1031 11-1032 11-1033              OEFENKAARTEN 

3 JAN. A.Kalteren C.van Baar J.Baas S.Janssen D.Bol H.Wagemaker BRANDBESTRIJDING MET GEVAARLIJKE 

              STOFFEN     

                    

17 JAN. B.Verhoef R.de Jong M.Slot G.Wilcke S.Akkerman J.Baas 1/2 PLOEG REANIMATIE + ZUURSTOF   

              TOEDIENEN  102C,102D   

              THEORIE  RSTV       

24 JAN. S.Janssen M.Lakeman P Goldewijk 
H.oude 
Elferink J.ter Heide F.de Koning 1/2 PLOEG REANIMATIE + ZUURSTOF.      

             TOEDIENEN  102C,102D   

              THEORIE  RSTV      

31 JAN. J.Weenink J.de Ridder T.Veerman 
K.van 

Beusekom S.Butter R.Slot ONGEVAL GEVAARLIJKE STOFFEN 

              BIJ WELKOOP   

                    

14 FEBR. J.Zehl G.Wilcke N.Velzeboer T.Hage W.Konijn T.Veerman EXPLOSIEMETER   

              CHEMIEPAKKEN   

                    

21 FEBR C.van Baar A.Kalteren J.Baas P.Honingh J.Weenink J.de Ridder PRATIJK RSTV   

              FORT MARKEN BINNEN   

28 FEBR R.de Jong B.Verhoef M.Slot R.Kamps C.van Baar P.Goldewijk EINDOEFENING OGS   

                    

                    

7 MAART M.Lakeman  J.Weenink P.Goldewijk G.Wilcke Henke Zijp A.Sanders PRATIJK RSTV   

              1 TAS PELETONOEFENING 

              FORT MARKEN BINNEN   

21 MAART J.de Ridder J.Zehl T.Veerman M.Slot A.Kalteren M.Meijer WO  OEFENING   

                  

                  

28 MAART G.Wilcke C.van Baar N.Velzeboer S.Janssen N.Velzeboer M.Lakeman POMPEN MET ROB VAN HOEK 

              AFLEGSYSTEEM   

                    

11 APRIL A.Kalteren B.Verhoef J.Baas 
K.van 

Beusekom J.Zehl H.Wagemaker WO OEFENING    

                    

                    

18 APRIL J Weenink M.Lakeman M.Slot T.Hage S.Akkerman W.Konijn HULPVERLENING   

              CITY-GIS EN CRASH RECOVERY 

                   

9 MEI S.Janssen 
K.van 

Beusekom P.Goldewijk 
H.oude 
Elferink J.Baas J.Weenink POMPEN MET ROB VAN HOEK 

              WARMTEBEELDCAMERA 
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DATUM                        CHAUFFEURSDIENST                  UITZETTEN            BESCHRIJVING OEFENING + 

  11-1031 11-1032 11-1033              OEFENKAARTEN 

16 MEI J.Zehl G.Wilcke T.Veerman R.Kamps J.de Ridder J.ter Heide WO      

             COMBI OEFENING MET DUIKERS 

                   

23 MEI C.van Baar J.de Ridder N.Velzeboer G.Wilcke H.Hartman R.Slot HULPVERLENING BIJ LUST 

                    

                    

30 MEI B.Verhoef A.Kalteren J.Baas M.Slot B.Verhoef D.Bol EINDOEFENING WO   

                    

                    

20 JUNI M.Lakeman J.Weenink M.Slot S.Janssen S.Butter H.Wagemaker OEFENING HULPVERLENING MET  

              STAB FAST     

                    

27 JUNI G.Wilcke J.Zehl P.Goldewijk 
K.van 

Beusekom H.Zijp A.Sanders HULPVERLENING BIJ LUST 

                    

                    

11 JULI J.de Ridder C.van Baar T.Veerman T.Hage S.Akkerman M.Meijer BRANDKRANENCONTROLE  

              MET SLEUTELPIJP CONTROLE 

                    

18 JULI A.Kalteren B.Verhoef N.Velzeboer 
H.oude 
Elferink 

K.van 
Beusekom C.van Baar VALBEVEILIGING   

              THEORIE BEELDCASSUSEN OP 

              DE COMPUTER   

1 AUG. J.Weenink 
K.van 

Beusekom J.Baas G.Wilcke N.Velzeboer J.Zehl VOERTUIGKENNIS   

              HEFKUSSENS 191B   

              MOTORKETTINGZAAG 113A 

15 AUG. S.Janssen M.Lakeman M.Slot 
K.van 

Beusekom R.Slot J.Baas HULPVERLENING MET OGS 

                    

22 AUG J.Zehl G.Wilcke P.Goldewijk R.Kamps H.Hartman B.Verhoef HULPVERLENING MET STAB FAST 

                    

29 AUG. A.Kalteren J.de Ridder T.Veerman S.Janssen H.Zijp F.de Koning HULPVERLENING   

                    

12 SEPT. C.van Baar B.Verhoef N.Velzeboer M.Slot 
K.van 

Beusekom H.Wagemaker EINDOEFENING HV   

                    

19 SEPT. M.Lakeman J.Weenink J.Baas T.Hage R.Slot M.Meijer 1 TAS PELETON OEFENING  

              BRANDKRANENCONTROLE 

26 SEPT. G.Wilcke J.Zehl M.Slot 
H.oude 
Elferink S.Butter J.Weenink BRANDBESTRIJDING KUBUS 

             PURMEREND     

             OEFENING GEMEENTEHUIS 

10 OKT.             BRANDWONDENCOLLECTE 
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DATUM                        CHAUFFEURSDIENST                  UITZETTEN            BESCHRIJVING OEFENING + 

  11-1031 11-1032 11-1033              OEFENKAARTEN 

17 OKT. J.de Ridder A.Kalteren P.Goldewijk G.Wilcke D.Bol T.Veerman BRANDBESTRIJDING KUBUS 

              PURMEREND     

24 OKT. B.Verhoef C.van Baar T.Veerman 
K.van 

Beusekom W.Konijn J.de Ridder OEFENING HOOGWERKER  P.REND 

                    

              WATERKANON,TURBELENTIEPOMP 

31 OKT. J.Weenink M.Lakeman N.Velzeboer R.Kamps C.van Baar J.Baas BRANDBESTRIJDING   

             OEFENING CONO AANVALSPLAN A3 

14 NOV. K.Beusekom S.Janssen J.Baas S.Janssen R.Slot A.Sanders BRANDBESTRIJDING   

                    

21 NOV. J.Zehl G.Wilcke M.Slot M.Slot P.Goldewijk J.ter Heide EINDOEFENING BRANDBESTRIJDING 

                   

28 NOV. A.Kalteren J.de Ridder P.Goldewijk T.Hage W.Konijn S.Akkerman COMMUNICATIE-OEFENING 

              100 SYSTEEM   

12 DEC C.van Baar B.Verhoef T.Veerman 
H.oude 
Elferink J.Weenink R.de Jong BRANDBESTRIJDING     

                    

19 DEC. M.Lakeman J.Weenink N.Velzeboer 
K.van 

Beusekom H.Wagemaker W.Konijn LAATSTE KORPSAVOND 
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AANTEKENINGEN. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


