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1. Inleiding  
 

“Ik heb met mijn taak als brandweerduiker meer mensenlevens gered dan met mijn reddingstaak bij 

brand”; deze opmerking aan de koffietafel van de (duik)post Nieuw-Vennep zet op zijn minst aan tot 

denken. Gaat het hier om een toevallige samenloop van omstandigheden in de carrière van deze 

brandweerman of gaat er meer schuil achter zijn constatering? 

Waar deze brandweerduiker het over heeft wordt de ‘outcome’ van een organisatie genoemd. De 

doelstelling van de brandweer op het gebied van waterongevallen en brand is o.a. het redden van 

mensen en dieren en de outcome van de organisatie zijn de reddingen (of pogingen) die 

daadwerkelijk plaats vinden/hebben plaatsgevonden. In een ideale wereld wordt de inrichting van 

een organisatie en de aansturing van die organisatie voor een belangrijk deel bepaald door de 

outcome, maar dit is om diverse redenen vaak niet mogelijk. Dit geldt ook voor de brandweer, 

hoewel er wel een behoefte is om meer outcome-gestuurd te gaan werken1.  

Vanuit de historie is de brandweer een sterk input en output gestuurde organisatie: wat kost welke 

taak en wat leveren we daarvoor. Dit zorgt er voor dat er vooral met een blik naar ‘binnen’ wordt 

gekeken naar het handelen en presteren. Door de blik ook meer naar ‘buiten’ te richten kan de 

brandweer de outcome een belangrijkere plaats geven in de aansturing van de organisatie en 

daarmee de kwaliteit verder verbeteren. Een goede manier om dit te doen, voor een organisatie als 

de brandweer, is het gebruik van een risicobenadering.   

Bij een risicobenadering ligt primair de focus op (potentiële) slachtoffers en pas daarna op wat het 

voor de organisatie betekent. Eerst de blik naar buiten en pas daarna naar binnen. Brandweer 

Kennemerland wil deze weg inslaan, in lijn met de landelijke visie op de verdere ontwikkeling van de 

brandweer. Groeien naar een organisatie die ‘informatie gestuurd en risicogericht werkt’ met als 

doel het verbeteren van de outcome van de organisatie.  

De waterongevallenbestrijding is als eerste aandachtsgebied middels een risicobenadering in beeld 

gebracht; enerzijds omdat er op dit moment een nadrukkelijke behoefte binnen de organisatie voor 

bestaat en anderzijds omdat dit relatief ‘eenvoudig’ te realiseren was. De hoofddoelstelling zoals 

geformuleerd in het projectplan2 van het project ‘risicoprofiel waterongevallen VRK’ is het realiseren 

en implementeren van een systeem: 

 waarmee we de risico’s op waterongevallen binnen de regio Kennemerland op systematische 
wijze in beeld kunnen brengen en houden; 

 deze risico’s kunnen vertalen naar een daarbij passende hulpvraag aan de brandweer; 

 en deze hulpvraag kunnen afzetten tegen het hulpaanbod dat de brandweer levert.  
 
 
Een risicoprofiel waterongevallen opstellen zonder een bredere context te hebben van het fenomeen 

waterongevallen, is eigenlijk niet goed mogelijk. Bovendien helpt die bredere context om de eigen 

‘brandweerbril’ even af te zetten en met een meer open blik naar het fenomeen en onze rol daarin te 

kijken. Die bredere context wordt gegeven in hoofdstuk 2 en vormt een essentieel onderdeel van 

deze rapportage. 

                                                           
1 Zie hiervoor o.a. RemBrand, Brandveiligheid is coproductie (2015) 
2 Projectplan ‘risicoprofiel waterongevallen VRK’ versie 1.0 en de daarbij behorende kaderstelling; zie bijlage 1. 
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Er zijn vele manieren om risico’s te berekenen of te duiden en vervolgens in beeld te brengen 

(risicoprofiel). De belangrijkste vraag bij het maken van keuzes daarin is wel waartoe dat specifieke 

risicoprofiel dient; bij de beantwoording van welke sturingsvraag het risicoprofiel behulpzaam moet 

zijn. In hoofdstuk 3 beschrijven we het gehanteerde model van hulpvraag en hulpaanbod. Voor de 

verdere uitwerking is een kwalificatie opgesteld. Dit maakt het mogelijk om verschillende 

configuraties van hulpaanbod bij een bepaalde hulpvraag met elkaar te vergelijken.  

In hoofdstuk 4 schetsen we het risicobeeld van Kennemerland. Per watertype wordt de hulpvraag 

vanuit het maatgevend scenario vergeleken met het huidige hulpaanbod. 

De conclusies en aanbevelingen staan in hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 6 gaan we in op de leerpunten 

en meer algemene aanbevelingen. 
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2. Risicoduiding waterongevallen in Nederland 
 

2.1 Inleiding 
Nederland is een waterrijk land en om het meeste oppervlaktewater in Nederland staat geen 

‘hek(je)’ dat moet voorkomen dat mensen ongewild in het water terechtkomen. Daarnaast kennen 

we veel beroepsvaart en is recreëren op of aan het water een geliefde bezigheid. Legio 

gelegenheden dus om slachtoffer te worden van een waterongeval. Maar wanneer ben je eigenlijk 

een slachtoffer van een waterongeval? En hoe groot is dan de kans dat je dat wordt? Met andere 

woorden: wat is het risico (= kans x effect)? Vrij eenvoudige vragen die je verwacht met een half uur 

internetonderzoek te kunnen beantwoorden. Niets is echter minder waar…  

Bij het opstellen van een risicoprofiel wil je allereerst weten hoe groot de omvang van de 

problematiek is. Daarnaast wil je weten hoeveel mensen de brandweer jaarlijks redt, aangezien dit 

profiel in relatie staat tot de reddende taak bij waterongevallen. Tot slot wil je ook in kaart brengen 

hoe het zit met de overlevingskansen na redding; zeg maar de ‘outcome’ van alle inspanningen op dit 

gebied.  

Hiervoor zijn data nodig. Zeker op regionaal niveau ontbreekt het aan voldoende (betrouwbare) 

data. Zo heeft Brandweer Kennemerland bijvoorbeeld geen systeem om op outcome niveau 

gegevens te verzamelen. Wij hebben er daarom voor gekozen om de globale risicoduiding 

voornamelijk op nationaal niveau op te stellen3. Op nationaal niveau zijn namelijk meer data 

beschikbaar en van voldoende kwaliteit om een dergelijke duiding van het risico te kunnen 

uitvoeren.  

Probleem met de nationale registraties is wel dat deze helaas niet bij worden gehouden vanuit een 

brandweer optiek. Wij willen graag een duiding van het risico hebben specifiek voor de slachtoffers 

van waterongevallen waar de brandweer hulp aan verleent. Gegevens daarover zijn niet gebundeld 

en soms moeilijk te vinden en worden niet in alle gevallen structureel bijgehouden. Er is echter 

voldoende materiaal beschikbaar om een verantwoorde duiding van het risico te kunnen maken. Om 

meer gevoel te krijgen voor de omvang van dit risico is ook een duiding van het risico voor 

slachtoffers op brand gemaakt.  

We krijgen hiermee een eerste beeld van het belang van de repressieve taak die de brandweer 

uitvoert rondom waterongevallen. Het uiteindelijk belang van die taak hangt natuurlijk niet alleen af 

van de ‘harde cijfers’, maar ook van hoe waterongevallen beleefd worden en wat we verwachten van 

de overheid hierin, zeg maar de risico-acceptatie. Toch zijn de harde cijfers van belang als 

vertrekpunt voor welke discussie dan ook. In onderstaande paragrafen gaan we op zoek naar die 

‘harde cijfers’.   

 

2.2 Duiding van het risico bij waterongevallen in Nederland  
Risico’s van veiligheidsvraagstukken worden veelal geduid in termen van een x aantal overledenen 

per 100.000 inwoners, het liefst nog aangevuld met cijfers over het aantal slachtoffers (niet 

overleden) per 100.000 inwoners. Dit geeft duiding aan de omvang van het risico en maakt het 

mogelijk om verschillende veiligheidsvraagstukken met elkaar te vergelijken4. Het vergelijken van 

aantallen niet-overleden slachtoffers is daarbij een stuk complexer dan het vergelijken van aantallen 

                                                           
3 Beschikbare regionale data worden gepresenteerd en gebruikt in hoofdstuk 4. 
4 Dit staat los van de risico-acceptatie die per vraagstuk enorm kan verschillen. 
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wel overleden slachtoffers. De definitie van een niet-overleden slachtoffer kan nogal verschillen en 

ook door de tijd heen is dit geen vast gegeven. Een vergelijking van slachtoffers kan, zonder verder 

diepgaand onderzoek, dan ook snel tot een verkeerd beeld leiden. Voor een globale duiding van het 

risico volstaat het in beeld brengen van het aantal overledenen per 100.000 inwoners.  

We willen naar de duiding van het risico kijken vanuit een ‘repressief’ perspectief; wat wordt daar 

mee bedoeld? We zijn vooral geïnteresseerd in een duiding van de grootte van het risico, gerelateerd 

aan de reddende taak bij waterongevallen. Hoe en waarom iemand in het water terecht komt en 

waarom iemand op dat moment niet zelfredzaam is, is daarbij vanuit een repressief perspectief niet 

interessant. Iedereen heeft op het uur U immers recht op de beste hulp die de brandweer kan 

bieden.  

De groep van slachtoffers waar wij repressief mee te maken hebben is erg divers. Het kan gaan om 

mensen die vrijwillig het water hebben opgezocht en in problemen komen, zoals zwemmers, 

watersporters en ‘brugspringers’. Anderzijds kan het gaan om mensen die onbedoeld in het water 

terecht komen, zoals na een val of door een verkeersincident. Tenslotte is er een groep van 

slachtoffers die in het water terecht komen bij een poging tot zelfmoord. De aanleiding is voor de 

brandweer veelal niet bekend, en doet vanuit een repressief oogpunt eigenlijk ook niet ter zake.   

De risicoduiding is voor het grootste deel gebaseerd op data van het CBS5. Voor de categorie ‘duiken 

of springen in water’ kon geen onderscheid gemaakt worden tussen buiten- of binnenwater; we 

hebben er daarom voor gekozen deze gegevens buiten beschouwing te laten. Ook zijn er geen data 

beschikbaar over het aantal buitenlanders dat in buitenwater verdrinkt; ook deze categorie hebben 

we daarom buiten beschouwing gelaten. De betrouwbaarheid van de risicoduiding neemt daarmee 

toe, met de notie dat deze vermoedelijk aan de lage kant is. Voor verdrinking in buitenwater in 

Nederland geeft dit de volgende risicoduiding: 

 

Het risico om te overlijden ten gevolge van verdrinking in buitenwater in Nederland is 
ongeveer 

0,95 per 100.000 inwoners6 
 

 

Om het gevonden risico meer betekenis te geven is gekeken naar het risico op overlijden bij brand; 

een veiligheidsvraagstuk waar de brandweer meer ervaring en gevoel bij heeft. Hiervoor komen twee 

bronnen in aanmerking. De eerste is de reeks ‘Jaaroverzicht fatale woningbranden’ van het IFV7. 

Hierbij is uiteraard de beperking dat dit alleen over woningbranden gaat. De tweede bron is de 

registratie van het CBS van ‘niet natuurlijke doodsoorzaken waarbij ook sprake van brand was’8. In 

deze registratie zitten overledenen waarbij de doodsoorzaak brand was, maar ook overledenen met 

een andere doodsoorzaak. Dit cijfer is dus per definitie te hoog, maar niet duidelijk is te krijgen 

hoeveel te hoog.   

  

                                                           
5 Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl) 
6 Onderbouwing van deze waarde is opgenomen in bijlage 2. 
7 Jaaroverzicht fatale woningbranden 2018. Brandweeracademie, Instituut 
Fysieke Veiligheid (2019) 
8 Publicatie van deze gegevens is sinds 2013 gestaakt, maar de registratie vindt nog wel plaats en is op te 
vragen bij het CBS. 
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Dit geeft de volgende risicoduiding voor overlijden door brand in Nederland: 

 

Het risico om te overlijden ten gevolge van een brand in Nederland ligt tussen de  
0,27 en 0,50 per 100.000 inwoners9 

 

We zien dat het risico om te overlijden ten gevolge van verdrinking in buitenwater grofweg een 

factor 2 of meer groter is dan het risico om te overlijden ten gevolge van brand. Met alle beperkingen 

die een dergelijk eenvoudige risicoduiding in zich heeft, geeft dit wel een indicatie van de omvang en 

ernst van de problematiek van waterongevallen. Wellicht zijn velen van ons zich hiervan 

onvoldoende bewust. Een niet onbelangrijk inzicht als het gaat om besluitvorming rondom het 

inzetten van middelen voor de diverse brandweertaken.  

Het in kaart brengen van overledenen is uiteraard net zoiets als het kijken naar het deel van een 

ijsberg dat boven water uitsteekt. Gelukkig zijn er meer slachtoffers die niet overlijden dan wel. Dat 

roept gelijk de vraag op wat onze rol in het redden van slachtoffers dan is en hoe kansrijk 

reddingsacties vanuit de brandweer dan zijn. In de volgende paragraaf gaan we hier verder op in. 

 

2.3  Het redden van slachtoffers van waterongevallen 
Twee vragen die altijd aan de orde komen in discussies over het redden van slachtoffers van 

waterongevallen door de brandweer zijn: 

 Hoeveel slachtoffers van waterongevallen worden er door de brandweer gered? 

 Hoe zit het met de overlevingskansen van deze slachtoffers?  

Zoals al eerder aangegeven houdt Brandweer Kennemerland geen concrete registratie bij over 

reddingen die worden uitgevoerd, ook niet als het om waterongevallen gaat. Daarnaast weten we 

bijna nooit hoe het slachtoffers na de redding verder vergaat. Het slachtoffer keert huiswaarts met 

een nat pak (best case scenario) of wordt overgedragen aan de ambulance. Hoe het slachtoffer al 

dan niet herstelt, speelt zich buiten het blikveld van de brandweer af. In een enkel geval komt een 

slachtoffer later nog een keer terug om de ploeg te bedanken, maar ook dat wordt verder niet 

geregistreerd.  

Dit geldt overigens voor bijna alle regio’s zoals al in 2010 in de visie ‘Waterongevallen beheersing 

brandweer; visie 2010 – 2014’ werd geconstateerd. De situatie is sindsdien nog niet heel veel 

verbeterd. We zijn dan ook niet in staat om op basis van harde cijfers concrete uitspraken te doen 

over aantallen reddingen en de effectiviteit van de inzet bij reddingen. Dat neemt niet weg dat er wel 

een aantal invalshoeken is dat ons enig zicht geeft op deze lastige materie.  

  

Landelijke registratie reddingen bij waterongevallen Brandweer 

Sinds 2010 wordt door de kerngroep Waterongevallen Bestrijding Brandweer een registratie 

bijgehouden van inzetten door de brandweer bij waterongevallen10. Het betreft hier de 

                                                           
9 Onderbouwing van deze waarde is opgenomen in bijlage 2. 
10 Aanleiding hiervoor was de constatering in de visie ‘Waterongevallen beheersing brandweer; visie 2010 – 
2014’ dat op dit vlak niet tot nauwelijks geregistreerd werd binnen de regio’s. 
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noemenswaardige (geslaagde) acties door brandweerduikers (WO), bemanningen tankautospuit (TS) 

en oppervlakte reddingsteams. Uit de registratie kan de volgende tabel worden opgesteld: 

Jaar Slachtoffers 
Redding door Aantal VR’s 

aangeleverd TS Opp.red.team WO 

2010 20 3 4 13 13 

2011 52 19 2 31 21 

2012 27 3 2 22 11 

2013 30 1 15 14 8 

2014 41 4 1 36 18 

2015 50 8 21 21 9 

2016 20 5 0 15 6 

2017 45 11 5 29 12 

2018 37 6 6 25 onbekend 

totaal 322 60 56 206 n.v.t. 

Tabel 2.1. Reddingen door de brandweer bij waterongevallen in Nederland 

Er is een aantal problemen met deze registratie die een verdere analyse niet zinvol maakt: 

 Er is niet afgesproken/vastgelegd wanneer sprake is van een ‘noemenswaardige’ /  

‘geslaagde’ redding. Of vanuit dat oogpunt wel of geen bijdrage wordt geleverd aan de 

registratie is dus redelijk willekeurig.  

Uit de zeer beperkte toelichting per incident valt op te maken dat vrijwel alle betrokken 

slachtoffers het er levend vanaf hebben gebracht (in ieder geval tot het moment dat ze 

buiten beeld raakten voor de brandweer). Uit het hoge aantal WO inzetten ten opzichte van 

TS inzetten, bestaat de indruk dat er een zekere drempel bestaat wanneer wel of niet iets 

aangeleverd wordt. Zo lijken reddingen van slachtoffers die nog aan de oppervlakte waren en 

die ‘met de schrik en een nat pak’ vrijkwamen bijvoorbeeld buiten beeld te blijven; terwijl 

een dergelijke redding natuurlijk net zo goed levensreddend kan zijn geweest. 

 De bijdragen vanuit regio’s lijken redelijk willekeurig te zijn: 

o Veel regio’s doen geen meldingen of slechts een heel enkele keer.   

o De bijdragen van regio’s per jaar verschillen erg sterk, zowel wat betreft het aantal 

regio’s dat een incident meldt als het aantal meldingen vanuit een regio die 

meerdere jaren meldingen doet. Gevoelsmatig strookt dit niet met het wel of niet 

hebben gehad van incidenten. 

o De indruk bestaat dat de geleverde bijdragen meer afhankelijk zijn van individuen 

binnen regio’s dan dat regio’s zich hebben gecommitteerd om gestructureerd hun 

bijdrage te leveren.  

Op basis van deze registratie kunnen dan ook geen harde conclusies worden getrokken. Het biedt 

echter wel het inzicht dat er substantiële hoeveelheden mensen gered worden tijdens repressieve 

inzetten bij waterongevallen. De verwachting is dat, indien de registratie gestructureerd en 

consequent zou worden doorgevoerd, het aantal geredde slachtoffers aanzienlijk hoger zal blijken te 

liggen.   
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Ziekenhuisopnamen en spoedeisende hulp bezoeken drenkelingen 

Met regelmaat zal na een redding van een drenkeling door de brandweer, een slachtoffer de afdeling 

spoedeisende hulp bezoeken en/of zal dit leiden tot een ziekenhuisopname. Het is dus interessant 

om te kijken hoe het met overlevingskansen zit van drenkelingen, nadat ze gered zijn en 

overgebracht naar een ziekenhuis (eerste hulp en/of opname). Het gaat hierbij dus niet uitsluitend 

om slachtoffers gered door de brandweer. 

In 2017 en daaropvolgend in 2019 is door het Mulier Instituut11, in opdracht van ‘NL Zwemveilig’12,  

onderzoek gedaan naar verdrinking in Nederland. Binnen deze onderzoeken is o.a. gekeken naar 

ziekenhuisopnamen (registratie middels Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)) en 

spoedeisende hulpverlening bezoeken (SEH-bezoeken; middels Letsel Informatie Systeem). Hieruit 

komt het volgende naar voren: 

 Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg13: In de periode 2010 – 2017 zijn in de LBZ 1825 

ziekenhuisopnamen als gevolg van verdrinking geregistreerd. Dit is gemiddeld 230 

ziekenhuisopnamen per jaar (met fluctuaties tussen de 180 en 300). Ruim 10% van deze 

slachtoffers overleed. 

 Letsel informatiesysteem14: In dit systeem zijn in de periode 2010 – 2017 203 bezoeken in 

verband met verdrinking geregistreerd. Dit is gemiddeld zo’n 25 verdrinkingen op jaarbasis 

(met fluctuaties tussen 17 en 42). Rond de 20% van deze slachtoffers overleed.  

Los van de beperkingen die deze registraties hebben, geven ze wel een beeld over de 

overlevingskansen van slachtoffers van waterongevallen nadat ze in de zorgketen zijn opgenomen15. 

Hieruit mag de conclusie getrokken worden dat het redden en behandelen van slachtoffers van 

waterongevallen, of deze nu gered worden door de brandweer of anderszins, zinvol is.    

 

Overlevingskansen van slachtoffers na onderdompeling  

Over de overlevingskansen van slachtoffers die met hun hoofd onder water gaan bestaan heel 

verschillende beelden. Voor het gros van de mensen bestaat het beeld dat na 2 tot 3 minuten 

onderdompeling het ‘over en uit’ is en verdere inspanningen om deze persoon te redden geen zin 

meer hebben. Dit staat in schril contrast met een incident uit 1986 waarbij een 2,5 jarig meisje dat na 

meer dan 63 minuten onderdompeling in ijskoud water werd gered, en uiteindelijk weer volledig 

herstelde16: de langste onderdompeling met goede afloop op dit moment bekend17. Uiteraard is dit 

de grote uitzondering, maar deze en vergelijkbare reddingen komen vaker voor. ‘Het gouden uur 

                                                           
11 Het Mulier instituut is een onafhankelijke stichting die is gespecialiseerd in het uitvoeren van sociaal – 
wetenschappelijk sportonderzoek.  
12 NL Zwemveilig richt zich op het verzamelen van bestaande en nieuwe kennis over leren zwemmen om de 
zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.  
13 Dit is een landelijk registratiesysteem waarin 90% van de ziekenhuizen participeert, waardoor de 
representativiteit hoog is. 
14 Dit is een landelijk systeem waarin registratie plaats vindt van bezoeken aan de afdeling voor Spoedeisende 
Hulp (SEH). Slechts zo’n 15% van de ziekenhuizen in Nederland participeren waardoor de data van deze 
ziekenhuizen niet direct representatief mogen worden beschouwd voor heel Nederland. 
15 Die zorgketen begint al aan de waterkant met de specifieke zorg voor slachtoffers van waterongevallen die 
daar door brandweer en ambulancepersoneel geboden wordt. Met name de behandeling van hypothermie is 
daarbij een belangrijk aandachtspunt, gezien de lage watertemperatuur voor het grootste deel van het jaar. 
16 Ze is inmiddels 33 jaar en werkt als tandartsassistente. 
17 Drowning; prevention, rescue, treatment. Second edition; editor Joost J.L.M. Bierens; blz 600, 2014 
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voor redding van personen’ wordt ook bij waterongevallen gehanteerd en is misschien zelfs aan 

evaluatie toe18.    

Uiteraard is er het nodige onderzoek uitgevoerd naar overlevingskansen na een bepaalde tijd van 
onderdompeling: een belangrijk gegeven voor het vormgeven van de reddingstaak bij 
waterongevallen, met name afwegingen rondom de duikredding19. De bevindingen van dit onderzoek 
zijn weergegeven in de volgende tabel20: 

 

Duration of submersion Risk of death or poor outcomes 

0 – 5 min 10% 

6 – 10 min 56% 

11 – 25 min 88% 

>25 min Nearly 100% 

Tabel 2.2. Risico ‘slechte’ uitkomst na onderdompeling 
 
Hieruit blijkt dat, zeker in een land als Nederland waar de hulpverleningsketen (redders, ambulance, 

eerste hulp, ziekenhuisopname en nazorg) van uitzonderlijk hoog niveau is, er reële kansen zijn voor 

drenkelingen om het er goed vanaf te brengen, ook na langere tijd van onderdompeling. De snelheid 

waarmee de reddende taak uitgevoerd kan worden is daarbij cruciaal. Of dit soort reddingen 

daadwerkelijk betekenisvol uitgevoerd kunnen worden zal sterk afhangen van de lokale 

omstandigheden binnen regio’s.  

Samenvattend kunnen we stellen dat het redden van slachtoffers van waterongevallen een zinvolle 

taak is. Overlevingskansen voor slachtoffers zijn, alles in ogenschouw nemend, goed te noemen. 

Geredde slachtoffers kunnen ‘met de schrik vrijkomen’ of de zorgketen in gaan. Ook als ze de 

zorgketen in gaan zijn de overlevingskansen nog goed te noemen. Helaas zijn er onvoldoende 

gegevens om een compleet en concreet beeld te kunnen geven van het aantal slachtoffers dat door 

de brandweer gered wordt. De landelijke registratie kent hiervoor te veel beperkingen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
18 Bijzonder indrukwekkend is ook de BBC documentaire Life after Death: How seven kids came back from the dead 
19 Uitleg over de verschillende vormen van redding volgt in hoofdstuk 3 
20Szpilman, David; Bierens, Joost J.L.M.; Handley, Anthony J.; Orlowski, James P. (4 October 2012). "Drowning". 
The New England Journal of Medicine. 366 (22): 2102–2110. 

In dit hoofdstuk hebben we gekeken naar een globale duiding van het risico tot overlijden ten 

gevolge van een waterongeval en hebben dit vergeleken met het risico tot overlijden door 

brand. Dit risico is een factor 2 of meer voor waterongevallen dan voor brand. 

Daarnaast is stilgestaan bij twee belangrijke vragen in relatie tot de reddende taak van de 

brandweer bij waterongevallen: 

 Hoeveel slachtoffers van waterongevallen worden er door de brandweer gered? 

 Hoe zit het met de overlevingskansen van deze slachtoffers?  

Dit levert het volgende beeld op: 

 de landelijke registratie van reddingen door de brandweer is verre van compleet en 

geeft slechts een beperkte eerste indruk. Het gaat in ieder geval om een substantieel 

aantal personen; 

 de overlevingskansen van drenkelingen die in de zorgketen zijn opgenomen is ronduit 

goed te noemen (tussen de 80 – 90%); 

 de ‘window of opportunity’ voor het redden van drenkelingen die onderwater raken is 

groter dan veelal wordt gedacht. Dit is met name van belang voor de duikredding.  

https://www.bbc.co.uk/news/stories-50630441
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3. Gehanteerde methodiek  
 

3.1  Inleiding 
Het concept ‘risico’ is een hulpmiddel bedoeld om op enigerlei wijze sturing te kunnen geven aan 

gebeurtenissen die zich mogelijkerwijs voordoen. Er wordt daarbij gekeken naar de kans dat een 

bepaalde gebeurtenis zich voordoet en het effect van die gebeurtenis (risico = kans x effect). Als de 

combinatie van die twee ongewenst is, dan dienen er maatregelen genomen te worden om het risico 

te verkleinen. Bij het in kaart brengen van risico’s is het dus van het grootste belang om helder te 

hebben wat de ‘sturingsvraag’ is. De sturingsvraag bepaalt voor het belangrijkste deel hoe de risico-

inventarisatie en beoordeling vormgegeven kan of moet worden.  

Het risicoprofiel waterongevallenbestrijding heeft tot doel om onderbouwd (risico gestuurd) keuzes 

te kunnen maken met betrekking tot de organisatie van waterongevallenbestrijding. De sturingsvraag 

is er dus één van organisatorische aard. Dit risicoprofiel is dan ook niet zomaar te gebruiken voor 

andere doelstellingen, zoals het voorkomen van waterongevallen. 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe vorm is gegeven aan het risicoprofiel 

waterongevallenbestrijding; zie het als een soort van verantwoording over de gehanteerde 

methodiek. Dit hoofdstuk lijkt wellicht voor niet elke lezer even relevant, maar helpt wel in het 

begrijpen van wat in hoofdstuk 4 en verder gepresenteerd wordt. Het zorgt in ieder geval voor meer 

transparantie in de vaak weinig transparante wereld van risicoduidingen. 

 

3.2  Het principe van hulpvraag en hulpaanbod 
Zoals gezegd heeft dit risicoprofiel tot doel om de organisatie van de waterongevallenbestrijding 

onderbouwd vorm te kunnen geven, op basis van voor deze regio gedefinieerde risico’s. Hiervoor 

maken we gebruik van het construct ‘hulpvraag en hulpaanbod’. Nadat de hulpvraag en het 

hulpaanbod inzichtelijk zijn gemaakt, worden deze met elkaar vergeleken en gekwalificeerd. Met 

deze methodiek kunnen verschillende configuraties van het hulpaanbod met elkaar vergeleken 

worden, wat het beoogde sturingsinstrument oplevert. Een nadere uitleg over de ‘hulpvraag’, ‘het 

hulpaanbod’ en het matchen (vergelijken en kwalificeren) van hulpvraag en hulpaanbod volgen 

hieronder. 

 

3.3 De hulpvraag 
De hulpvraag gaat over wat een potentieel slachtoffer van een waterongeval aan hulp nodig heeft 

van de brandweer. De situatie waarin het slachtoffer zich bevindt is daarvoor sterk bepalend. Is het 

slachtoffer nog met zijn hoofd boven water of al onder? Bevindt het slachtoffer zich in diep of ondiep 

water? Is de locatie van het slachtoffer bekend of is het slachtoffer vermist, enzovoort? De 

combinatie van factoren resulteert uiteindelijk in een ‘hulpvraag’ vertaald in een alarmeringsvoorstel 

zoals die vanuit het slachtoffer beredeneerd passend zou zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 

drie verschillende types reddingen die we binnen de brandweer in Nederland onderscheiden: 

grijpreddingen, oppervlaktereddingen en duikreddingen21; zie voor een korte uitleg paragraaf 3.4.  

 

 

                                                           
21 Waterongevallen beheersing brandweer; visie 2010 – 2014; blz 19. 
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Daarnaast wordt bij het definiëren van de hulpvraag gebruik gemaakt van de begrippen klein, middel 

en groot, wat betrekking heeft op de hoeveelheid voertuigen die voor een bepaalde hulpvraag 

noodzakelijk zijn.  

Maar voordat de hulpvraag van een slachtoffer gedefinieerd wordt, is de vraag natuurlijk wat het 

risico is dat iemand slachtoffer wordt; hoe groot is de kans en wat is het effect? Een kwantitatieve 

benadering van het in kaart brengen van deze risico’s is op dit moment niet mogelijk. Hiervoor zijn 

onvoldoende data beschikbaar en wel beschikbare data onvoldoende betrouwbaar. Dit zal in de 

nabije toekomst niet anders zijn. Er is dan ook gekozen voor een scenario benadering van de risico’s 

waarbij de data die wel bekend zijn in relatie tot kans en effect worden meegewogen (mengvorm 

kwalitatieve en kwantitatieve benadering).     

Het bepalen van de scenario’s 

Op basis van het document ‘Waterongevallen beheersing brandweer; visie 2010 – 2014’ 

onderscheiden we vijf verschillende watertypes met elk hun eigen risicogroep. We gaan voor het 

bepalen van het risicoprofiel waterongevallenbestrijding uit van het scenario ‘mens en dier in 

nood’22. Dit scenario kent acht deelscenario’s.  

Per watertype is bekeken welke deelscenario’s van toepassing zijn. De deelscenario’s ‘ziekte aan 

boord’ en ‘problemen wadlopen’ zijn binnen de context van dit risicoprofiel niet van toepassing. 

Daarnaast is per deelscenario bekeken in hoeverre de kans dat dit optreedt globaal van voldoende 

omvang is om besluitvorming rondom de inrichting van de organisatie te beïnvloeden. Hierdoor zijn 

twee deelscenario’s afgevallen: 

 Neergestort vliegtuig: de kans dat een vliegtuig neerstort is zelfs in de omgeving van Schiphol 

vrij klein. Daarnaast zou dit vliegtuig dan ook nog in (voldoende groot) water terecht moeten 

komen.  

 Problemen ijs: uiteraard is het zo dat de brandweer zal optreden in het geval ijsincidenten 

zich voor doen. We hebben echter gemiddeld gezien slechts anderhalve dag per jaar ijs 

(uiteraard werkt het niet zo, maar dit geeft wel de orde van grootte weer). Daarmee is de 

kans van ijsincidenten dus minimaal ten opzichte van andere incidenten (dit blijkt ook uit 

onze meldingen 2010-201823). 

Op basis van deze gegevens is bepaald welke scenario’s voor welk watertype uitgewerkt moesten 

worden. Dit levert de volgende tabel op: 

                 Watertype 
                   Risicogroep 
 
 
Deelscenario 

Zwemwater 
 
 
 
badgasten 

Vaarwegen en ruim 
water 
 
beroeps- en 
pleziervaart 

Uitgaansgebieden 
nabij 
oppervlaktewater 
 
horeca bezoekers 

Wegen en 
parkeren aan 
water 
 
weggebruikers 

Woonkernen bij 
/ met water 
 
 
kleine kinderen 

Persoon overboord 
/ vermist 

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 

Schip in nood n.v.t. 2.2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Watersporter in 
problemen 

1.2a en 1.2b 2.3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Ongeval / gewonde 1.3 2.4a en 2.4b 3.2 4.2 5.2 

Tabel 3.1. Uitgewerkte scenario’s inclusief nummering 

 

                                                           
22 Kaderstelling uitwerking risicoprofiel waterongevallen VRK; beslispunt 3. Zie bijlage 1 
23 Zie hiervoor bijlage 3 
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Voor de gevonden combinaties van watertype en deelscenario’s zijn door de expertgroep24 de 

bijbehorende scenario’s opgesteld. Daarbij zijn diverse bronnen25 gebruikt om de scenario’s een hoog 

realiteitsgehalte te geven. Er is daarbij zowel naar de kans gekeken (komen vergelijkbare scenario’s 

met regelmaat voor in Nederland) als naar het effect (hoe leidt het scenario naar het bijbehorend 

slachtofferbeeld). Specifieke vakinhoudelijke en regionale kennis is ingebracht vanuit de expertgroep. 

Uit de scenario’s volgen de hulpvraag en bijbehorende alarmering. De opgestelde scenario’s 

(inclusief hulpvraag en bijbehorende alarmering) zijn opgenomen in bijlage 6 en worden per 

watertype verder behandeld in hoofdstuk 4.  

Uit de opgestelde scenario’s is per watertype een maatgevend scenario gekozen. Het maatgevend 

scenario is het scenario op basis waarvan de verdere risicobeoordeling plaatsvindt. Het 

vertegenwoordigt scenario’s van een vergelijkbare omvang of kleiner. De maatgevende scenario’s 

zijn mede op basis van een analyse van de meldingen waterongevallen 2010-2018 bepaald. Hiermee 

wordt geborgd dat de risicoduiding op regionaalniveau zo specifiek en objectief mogelijk is. 

Verantwoording over de gemaakte keuzes wordt verder behandeld in hoofdstuk 4.  

Doordat nu per watertype een maatscenario bekend is met de daaraan gekoppelde hulpvraag, kan 

op die manier de hulpvraag letterlijk in kaart worden gebracht. Door het water binnen de regio te 

koppelen aan één van de vijf watertypen, is de koppeling gerealiseerd.  

Per watertype wordt de hulpvraag bepaald door het maatgevend scenario. Dit betekent echter niet 

dat er niet een ander scenario kan plaatsvinden. Het samenspel van watertypen en bijbehorende 

scenario’s geeft een beeld van alle denkbare scenario’s. 

 

3.4 Het hulpaanbod 
Het hulpaanbod wordt gerealiseerd door hetgeen de brandweer georganiseerd heeft om slachtoffers 

bij waterongevallen te redden26. Het wordt uitgedrukt in de opkomsttijden die gerealiseerd worden 

om de verschillende type reddingen te kunnen uitvoeren. Uiteraard is er veel meer dat het succes 

van een reddingspoging bepaalt27, maar de opkomsttijd is daarbij in ieder geval van cruciaal belang. 

Voor een goed begrip over de wijze waarop tegen het hulpaanbod wordt aangekeken, volgt een 

korte uitleg over de verschillende type reddingen die de brandweer kent.  

 De grijpredding 

Onder een grijpredding wordt verstaan: ‘Een redding van mens of dier in nood, in het water, nabij 

een wal, die in beginsel zonder specialistische uitrusting of team kan worden gered’. Een grijpredding 

kan uitgevoerd worden als het slachtoffer zich in de volgende situatie bevindt: 

 In het water; 

 maximaal 15 meter uit de kant; 

 In water van maximaal 1,5 meter diepte. 

                                                           
24 De bemensing van de expertgroep is opgenomen in bijlage 4 
25  Mulieronderzoeken verdrinking (2017 en 2019), Auto te water: ontsnappingsproblemen SWOV, VNOG 
scenario’s, media studie, waterkaarten VRK-gebied (bijlage 5) 
26 Er kan natuurlijk ook gekeken worden naar wat de brandweer mogelijk wenst te organiseren en wat daarvan 
de effecten zijn. 
27 De kwaliteit van de inzet bij waterongevallen wordt op een andere wijze bewaakt en maakt verder geen 
onderdeel uit van deze rapportage. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met de duik 
coördinator Noortje Kok.  
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Basisbrandweereenheden (tankautospuiten) worden vanuit de wettelijke voorschriften geacht een 

grijpredding te kunnen uitvoeren. 

 De oppervlakteredding 

Onder een oppervlakteredding wordt verstaan: ‘Een redding van mens en dier in het water, waarbij 

het slachtoffer zichtbaar aan de oppervlakte is en maximaal tweehonderd meter uit de walkant ligt’. 

Een oppervlakteredding kan uitgevoerd worden als het slachtoffer zich in de volgende situatie 

bevindt: 

 aan de oppervlakte; 

 maximaal 200 meter uit de kant of 200 meter vanaf een brandweerhulpvaartuig; 

 geen vereiste aan de waterdiepte. 
Het uitvoeren van een oppervlakteredding wordt als een ‘brug’ tussen een grijpredding en een 

duikinzet beschouwd28 en moet dus ook niet gezien worden als een vervanging van één van beide. 

De oppervlakteredding moet uitgevoerd worden door daarvoor specifiek opgeleide teams. 

 De duikredding  

Onder een duikredding wordt verstaan: ‘Een duikactiviteit naar een onder water verdwenen 

persoon, waarbij de verwachting is dat er een reële kans op levensredding bestaat’29. Een 

duikredding kan uitgevoerd worden als het slachtoffer zich in de volgende situatie bevindt: 

 onder water30; 

 maximaal 50 meter uit de kant of vanaf een brandweerhulpvaartuig; 

 een maximale diepte van 15 meter. 
De duikredding moet uitgevoerd worden door daarvoor specifiek opgeleide teams.  
 

 

Figuur 3.1 Overzicht inzetgebieden grijp-, oppervlakte- en duikredding 

 Het brandweerhulpvaartuig 

Bij het uitvoeren van een oppervlakte- of duikredding zal het, afhankelijk van de grootte van het 

water en de specifieke omstandigheden, in sommige gevallen noodzakelijk zijn om gebruik te maken 

                                                           
28 Handreiking Grijp- en oppervlakteredding bij waterongevallen; blz 6 
29 De feiten boven water; blz 9 
30 Een duiker kan uiteraard ook een slachtoffer redden dat zich aan de oppervlakte bevindt maar strikt 
genomen is het dan geen duikredding.  
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van een (brandweerhulp)vaartuig. Voor deze situaties moet dus ook gekeken worden naar de 

beschikbaarheid en opkomsttijden voor deze vaartuigen.  

Het hulpaanbod kan in beeld worden gebracht door de opkomsttijden van de voertuigen die 

betrokken zijn bij waterongevallenbestrijding in beeld te brengen, en deze te relateren aan het type 

redding. Het gaat er daarbij dus om welke voertuigen (en ondersteunende voer- of vaartuigen), 

welke type reddingen uitvoeren, vanuit welke locaties. Het maakt daarbij voor de systematiek niet 

uit of de werkelijke situatie of een fictieve situatie in beeld wordt gebracht. Hiermee ontstaat de 

mogelijkheid om analyses uit te voeren naar andere organisatievormen dan alleen de huidige31.   

 

3.5 Het matchen van hulpvraag en hulpaanbod 

De hulpvraag en het hulpaanbod kunnen nu voor al het water in de regio met elkaar vergeleken 

worden. Het resultaat hiervan is dat per locatie duidelijk is binnen welk tijdvak de benodigde 

voertuigen aanwezig kunnen zijn. Met het gebruik van tijdvakken voor de opkomsttijden wordt 

aangesloten bij de nieuwe systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden (de handreiking 

gebiedsgerichte opkomsttijden wordt binnenkort uitgebracht).  

Met het in beeld hebben van de hulpvraag en het hulpaanbod is de grote vraag hoe de ‘prestaties’ 

(de te realiseren opkomsttijden) gewaardeerd moeten worden. Wanneer spreken we van een 

effectieve opkomsttijd ofwel een snelle opkomsttijd die slachtoffers de meeste kansen biedt op 

overleven? En wanneer spreken we over een (zeer) beperkt effectieve opkomsttijd. Met andere 

woorden, op basis van welke gegevens kunnen we het hulpaanbod kwalificeren? Bij het 

beantwoorden van deze vragen moeten we rekening houden met het feit dat de grijpredding 

wettelijk gekoppeld is aan de tankautospuit; dit geldt niet voor de oppervlakte- en duikredding.  

Normering grijpredding 

Iedere basisbrandweereenheid (TS) wordt geacht een grijpredding te kunnen uitvoeren32. De 

normering van de opkomsttijden van basisbrandweereenheden wordt bepaald door de taken van 

deze eenheden in relatie tot brand. Deze normering is wettelijk vastgelegd. Op basis van deze 

wettelijke normering en de mogelijkheden en wensen binnen een regio, wordt vervolgens in een 

dekkingsplan vastgelegd hoe aan deze normering wordt voldaan. Daarmee liggen dus ook de 

prestaties vast die voor de grijpredding geleverd kunnen en moeten worden. 

Normering oppervlakte- en duikredding 

Er bestaat geen wettelijke normering in relatie tot opkomsttijden voor oppervlakteredding of 

duikredding. De visie 2010 - 201433 geeft echter wel een soort richtlijn: ‘Als professionele norm wordt 

vrijwel algemeen een richtwaarde van 15 minuten aangehouden voor duikteams, en van 30 minuten 

voor reddingsboten. Dit biedt nog een redelijke window of opportunity voor levensredding en wordt 

bij voorkeur gehandhaafd’. Enige verdere onderbouwing voor deze richtwaarden ontbreekt echter. 

‘Het is aan veiligheidsregio’s zelf om een norm (voor opkomsttijden te stellen) als het gaat om 

oppervlaktereddingen en duikreddingen’34.  

                                                           
31 Het project, waarvan deze rapportage deel uit maakt, brengt alleen de huidige situatie in beeld. 
32 Zie de toelichting op artikel 3.1.2. lid 2 sub d van het Besluit veiligheidsregio’s 
33 Waterongevallen beheersing brandweer visie 2010 – 2014; blz 18 
34 Handreiking Grijp- en oppervlakteredding bij waterongevallen; 2018; blz 3 
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Vanwege het ontbreken van een onderbouwde normering voor de oppervlakte- en duikredding is er 

een kwalificatie voor opkomsttijden opgesteld; noodzakelijk om verschillende configuraties van het 

hulpaanbod te kunnen beoordelen. De kwalificatie op zich is geen norm, maar zou wel de basis 

kunnen zijn waarop een norm wordt geformuleerd.  

We hebben geredeneerd vanuit het slachtoffer om te komen tot een kwalificatie voor opkomsttijden. 

Veelal is het uitgangspunt voor normeringen in deze juist een andere. Er wordt gekeken waartoe de 

organisatie redelijkerwijs in staat is en hierop wordt de normering gebaseerd. Dit is niet per definitie 

een onjuiste benadering voor het opstellen van een normering, maar daarmee wordt wel de 

risicobenadering losgelaten.  

Onderstaande schematisering van situaties, zoals die zich kunnen voordoen als een persoon te water 

raakt in ‘diep’ water, is de basis voor de verdere kwalificatie. 

 

 

Tabel 3.2 Overzicht situaties ‘persoon in diep water’ 

Toelichting: 

Als een persoon te water raakt in water dieper dan waar deze kan staan en met het hoofd boven 

water kan blijven, kan een noodsituatie ontstaan. Dit kan gaan om iemand die onvrijwillig te water 

raakt, maar ook om bijvoorbeeld een zwemmer die in problemen komt. We kunnen vervolgens in 

relatie tot de ‘redding’ de volgende situaties onderscheiden: 

 zelfredzaam: de persoon is zelf, of deels met behulp van directe omstanders / betrokkenen,  

in staat om uit het water te komen. Hiermee is het grootste gevaar geweken. Het kan zijn dat 

de persoon gewond raakt en/of vanwege de kou nog ambulancezorg nodig heeft, maar  

oppervlakteredding of duikredding is niet (meer)35 aan de orde.   

 niet zelfredzaam: voor deze categorie personen is afhankelijk van de situatie een 

oppervlakteredding of duikredding van levensbelang.  

o zonder drijflichaam36, persoon verdwijnt direct onder water: deze categorie 

drenkelingen kan alleen gered worden middels duikredding.   

o zonder drijflichaam, persoon is aan de oppervlakte: de drenkeling zal trachten zijn 

hoofd boven water te houden. De drenkeling verkeert op dit moment in een situatie 

                                                           
35 Het is goed denkbaar dat de brandweer al wel gealarmeerd is, maar bij het ter plaatse komen geen taak 
meer heeft in relatie tot redding. Mocht er sprake zijn van hypothermie, zal in samenspraak met de ambulance 
bekeken worden of de specialistische uitrusting van de brandweer hierbij ingezet wordt.  
36 Onder een drijflichaam verstaan we in dit verband een voorwerp dat de drenkeling voldoende drijfvermogen 

geeft om het hoofd boven water te houden. Dit kan een reddingsvest of zwemvest zijn, maar ook een 
omgeslagen boot, een boei, een groot stuk hout, etc.  
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waarvoor in beginsel een oppervlakteredding is aangewezen. Hoelang een drenkeling 

in deze situatie boven water kan blijven is afhankelijk van heel veel factoren; maar 

enkele minuten zal voor de gemiddelde Nederlander in de meeste situaties echter al 

een erg optimistische inschatting zijn. Op het moment dat de drenkeling onder gaat 

kan deze alleen nog middels een duikredding gered worden. De praktische betekenis 

hiervan is dat in het grootste deel van de gevallen bij het ter plaatse komen van de 

brandweer een duikredding noodzakelijk zal zijn.  

o met drijflichaam: In beginsel is voor deze situatie een oppervlakteredding aan de 

orde. Als de drenkeling zich vasthoudt aan een drijflichaam bestaat de kans dat deze 

na verloop van tijd loslaat door uitputting. Op dat moment kan de drenkeling alleen 

nog middels een duikredding gered worden.  

Uit deze schematisering kunnen we opmaken dat de oppervlakteredding voor het redden van 

drenkelingen door de brandweer een beperkte betekenis heeft.  De oppervlakteredding heeft met 

name betekenis voor drenkelingen die niet zelfredzaam zijn en beschikken over een drijflichaam, in 

het bijzonder een reddingsvest of zwemvest37. In het geval dat drenkelingen zich vastklampen aan 

een drijflichaam moet er altijd rekening mee gehouden worden dat de oppervlakteredding een 

duikredding wordt.  

Dat de oppervlakteredding een beperkte betekenis heeft voor het redden van drenkelingen door de 

brandweer, is niet verwonderlijk. De oppervlakteredding is afkomstig vanuit de reddingsdiensten en 

wordt daar in twee bijzondere situaties succesvol ingezet: 

 voor het redden van opvarenden. Waarbij er van wordt uitgegaan dat deze een reddingsvest 

zullen dragen; 

 voor het redden van badgasten, die vaak niet over een drijflichaam zullen beschikken. De 

responstijd van ‘strandwachten’ is echter nihil in vergelijking met de responstijd die de 

brandweer kan realiseren.  

Afhankelijk van de lokale situatie zal de oppervlakteredding natuurlijk van meer of minder belang 

zijn. 

Kwalificatie van de oppervlakteredding 

Voor de situatie waarvoor de oppervlakteredding met name van belang is, namelijk die van een ‘niet 

zelfredzaam slachtoffer, met drijflichaam’, is het lastig om tot een kwalificatie te komen. De enorme 

hoeveelheid variabelen maken het lastig om een onderbouwde keuze te kunnen maken. We hebben 

gekeken naar opkomsttijden voor oppervlakte reddingsteams (OVRT’s) elders in Nederland en zien 

daarbij opkomsttijden genormeerd op 15, 20 en 30 minuten. Daarnaast is gekeken naar de 

prestatienorm voor de ruime binnenwateren van de Koninklijke Nederlandse Redding 

Maatschappij38. Zij hebben ruime ervaring met dit type drenkelingen en oppervlaktereddingen. De 

norm die zij hanteren is gebaseerd op internationale literatuur in relatie tot ‘search & rescue’39 taken 

en zij hebben jarenlange ervaringen en goede resultaten met deze norm. Deze norm is: 

 binnen 30 minuten na alarmering overal op de bevaarbare delen van de ruime 

binnenwateren aanwezig.  

                                                           
37 Met name drenkelingen ten gevolge van beroeps-, pleziervaart en watersport. 
38 Redden in het zicht van de haven. Prestatienormen voor Search and Rescue door de KNRM op de ruime 

binnenwateren. (2006) 
39 Internationale term voor het redden van drenkelingen uit binnenwater en zee middels oppervlakteredding.  
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Met deze norm als uitgangspunt is een bruikbare kwalificatie voor de opkomsttijden voor de 

oppervlakteredding door de brandweer op te stellen. We moeten daarbij rekening houden dat de 

brandweer aanrijdt over de weg en na het ter plaatse komen dus nog te water moet om het 

slachtoffer te bereiken. Uitgaande van de tijdvakken die gehanteerd zullen worden voor de nieuwe 

dekkingssystematiek40 komen we tot de volgende kwalificatie van opkomsttijden voor de 

oppervlakteredding: 

 

Opkomsttijden oppervlakteredding Kwalificatie 

0 - 18 min effectief 

18 - 30 min beperkt effectief 

> 30 min zeer beperkt effectief 
Tabel 3.3. Kwalificatie opkomsttijden oppervlakteredding 

 

Kwalificatie van de duikredding 

Voor de kwalificatie van de opkomsttijden voor duikreddingen zijn de overlevingskansen van een 

drenkeling na een bepaalde tijd van onderdompeling essentieel. We stonden hier in hoofdstuk 2 al 

even bij stil en presenteerden daar de volgende gegevens: 

 

Duration of submersion Risk of death or poor outcomes 

0 – 5 min 10% 

6 – 10 min 56% 

11 – 25 min 88% 

>25 min Nearly 100% 

Tabel 3.4. Risico ‘slechte’ uitkomst na onderdompeling 
 
Om tot een kwalificatie voor opkomsttijden te kunnen komen is nu de vraag hoe we het moment van 

alarmeren in de tijd beschouwen. Was het slachtoffer al onder water op het moment van alarmeren 

en hoeveel tijd rekenen we daar dan voor? Gaat het slachtoffer onder op het moment van alarmeren 

of misschien wel enige tijd daarna?41 Alle denkbare scenario’s vinden in de praktijk uiteraard plaats, 

maar helaas bestaan er verder geen data die hierover meer inzicht kunnen geven. Wij gaan er 

derhalve voor de kwalificatie van uit dat het moment van alarmeren ook het moment is waarop het 

slachtoffer onder water gaat. Wederom gebruik makend van de tijdvakken die gehanteerd zullen 

worden voor de nieuwe dekkingssystematiek, komen we tot de volgende kwalificatie voor de 

opkomsttijden voor duikredding: 

Opkomsttijden duikredding Kwalificatie Globale kans op slechte 
afloop 

0 - 9 min effectief 5% – 60% 

9 - 15 min beperkt effectief 60% - 80% 

> 15 min zeer beperkt effectief 80% - 100% 
Tabel 3.5 Kwalificatie opkomsttijden duikredding 

                                                           
40 Het gebruik van deze tijdvakken is vanuit een praktische optiek gekozen en levert inhoudelijk geen 
problemen op. Zie ook bijlage 8. 
41 Technisch gezien is dan een oppervlakteredding aan de orde, maar zoals we al zagen heeft die een beperkte 
betekenis voor de reddingen waarmee de brandweer te maken heeft.  
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Kwalificatie middelgrote en grote incidenten? 

De vraag is of er een aanvullende kwalificatie opgesteld moet worden voor mogelijke middelgrote of 

grote incidenten. De hier opgestelde kwalificaties zijn zoals eerder aangegeven beredeneerd vanuit 

het slachtoffer. Op het moment dat er een hulpvraag is voor een middelgrote of grote inzet, 

bijvoorbeeld omdat de locatie van het slachtoffer bij een duikredding niet bekend is en er gezocht 

moet worden, verandert dat niets aan de hulpvraag van het slachtoffer en zal vanuit die optiek de 

kwalificatie voor alle benodigde voertuigen moeten gelden. Uiteraard is het niet te organiseren dat 

alle betreffende voertuigen bij een middelgroot of groot incident op hetzelfde moment als het eerste 

voertuig ter plaatse zijn. Wat we daarbij moeten beseffen is dat we hier geen haalbare norm voor de 

organisatie opstellen, maar een kwalificatie op basis van risico’s voor het slachtoffer. Dat de 

kwalificatie bij middelgrote en grote incidenten een andere uitkomst geeft voor het tweede / derde 

voertuig zegt daarmee iets over de overlevingskansen van het slachtoffer congruent met de 

werkelijkheid42. 

 

 

  
  

                                                           
42 We moeten deze risicogerichte kwalificatie dus niet verwarren met normen / kritische prestatie indicatoren 

die veelal binnen organisaties worden gebruikt om werkprocessen aan te sturen en het presteren van de 
organisatie in termen van ‘output’ te verantwoorden.  

Het risicoprofiel waterongevallenbestrijding heeft tot doel om onderbouwd (risico gestuurd) 

keuzes te kunnen maken met betrekking tot de organisatie van waterongevallenbestrijding. In 

dit hoofdstuk hebben we stil gestaan bij de gehanteerde methodiek voor dit sturingsinstrument. 

We hanteren een model van hulpvraag en hulpaanbod. Onder de hulpvraag wordt verstaan 

hetgeen een potentieel slachtoffer aan hulp van de brandweer nodig heeft. Deze hulpvraag is 

middels een risicobenadering in beeld te brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 

scenario aanpak in combinatie met het gebruik van beschikbare regionale data. Onder het 

hulpaanbod wordt verstaan hetgeen de brandweer aan hulp kan bieden.  

Vervolgens kunnen de hulpvraag en het hulpaanbod met elkaar vergeleken en gekwalificeerd 

worden. Hiervoor is in dit hoofdstuk voor de oppervlakteredding en duikredding een kwalificatie 

opgesteld. Dit maakt het mogelijk om verschillende configuraties van hulpaanbod bij een 

bepaalde hulpvraag met elkaar te vergelijken. Hiermee hebben we het beoogde 

sturingsinstrument gerealiseerd.  
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4.  Risicobeeld Veiligheidsregio Kennemerland 
 

4.1   Inleiding   
In dit hoofdstuk gaan we specifiek in op het risicobeeld waterongevallenbestrijding van 

Veiligheidsregio Kennemerland. In paragraaf 4.2 kijken we eerst in algemene zin naar het risicoprofiel 

van de veiligheidsregio; is er hier sprake van een hoog, gemiddeld of laag risico?; wat voor soort 

waterongevallen komen het meeste voor?; zijn er bepaalde gebieden binnen de regio waar meer 

waterongevallen plaatsvinden dan elders in de regio? Na het schetsen van een algemeen beeld zal 

voor de vijf watertypen43 de match tussen de hulpvraag en het huidige hulpaanbod binnen de regio 

toegelicht worden. Op basis hiervan zullen in hoofdstuk 5 verdere conclusies en adviezen worden 

geformuleerd.    

 

4.2   Algemeen risicobeeld 
Hebben we een hoog, gemiddeld of laag risicoprofiel? 

Als we één indicator zouden moeten noemen voor het bepalen van risico’s in relatie tot 

waterongevallen, dan is het wel ‘blootstelling’. In relatie tot groepsrisico’s zijn dan vooral relevant de 

hoeveelheid aanwezig water en de bevolkingsdichtheid. Zonder hierop al te specifiek in te gaan 

zullen waterrijke gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid de grootste risico’s op waterongevallen 

hebben. Hoe verhoudt dit zich tot de gebiedskenmerken van Kennemerland? 

Gebiedskenmerken 

Kennemerland is een waterrijke regio met onder andere het Spaarne, de Ringvaart, de Zijkanalen van 

het Noordzeekanaal en het Uitgeestermeer. Aan de westkant wordt de regio begrensd door de 

Noordzee. De regio wordt doorsneden door het Noordzeekanaal. In een aantal gemeenten zijn 

meren en plassen aanwezig, waar voor een groot deel recreatie plaatsvindt. 

Met name in het zuiden en in het oosten van de regio bevinden zich polders. De grootste daarvan is 

de Haarlemmermeerpolder, omgeven door de Ringvaart. De polder wordt drooggehouden door vijf 

gemalen en wordt doorsneden door een strak patroon van wegen en afwateringskanalen. Door de 

gemeente Haarlem44 stroomt het Spaarne en er zijn daarnaast vele grachten en singels in en rondom 

de binnenstad.  

Naast deze specifieke kenmerken voor Kennemerland is het ook goed om te beseffen dat in 

woonwijken in Nederland vaak veel water te vinden is, Kennemerland is daarin geen uitzondering. 

Slootjes en vijvers zijn overal te vinden, vaak in de wijk zelf maar ook in bijvoorbeeld 

recreatiegebieden die bij wijken liggen. Het zijn voor Nederlandse begrippen geen opvallende 

waterlichamen maar ze eisen wel jaarlijks slachtoffers, waaronder de kwetsbare groep kinderen.    

In figuur 4.1 zijn alle waterlopen en watervlakten binnen de regio Kennemerland te zien. 

                                                           
43 Voor uitleg zie paragraaf 3.3 De hulpvraag 
44 Van de totale oppervlakte van Haarlem, 32 km², bestaat 91% uit land en 9% uit water. Uit Haarlem in cijfers. 
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Figuur 4.1 Oppervlaktewater in de regio Kennemerland (bron: BGT) 

Zoals de figuur in één oogopslag laat zien mag de regio zonder meer als waterrijk gekwalificeerd 

worden.  

Kennemerland is een dichtbevolkte regio. Het verzorgingsgebied van de veiligheidsregio telt meer 

dan een half miljoen inwoners (541.690 op 1 januari 201845). Met een bevolkingsdichtheid van 

ongeveer 1300 inwoners / km2 behoort het tot de dichtstbevolkte gebieden van Nederland. Naast de 

bevolking trekt de regio nog vele bezoekers, toeristen en badgasten uit binnen- en buitenland.  

De regio heeft een uitgebreide infrastructuur voor het vervoer van personen en goederen over 

wegen, vaarwegen, spoor en door de lucht. Er zijn relatief veel en drukke (snel)wegen (o.a. 

A4,A5,A9,A22,A44 en A200) en de luchthaven Schiphol bevindt zich in de regio. Een groot deel van de 

(snel)wegen binnen de regio is gelegen langs water.  

De combinatie van waterrijke omgeving en een grote bevolkingsdichtheid, aangevuld met veel 

bezoekers en verkeer, zorgt voor een boven gemiddeld risico op waterongevallen. Zien we dit ook 

terug in onze meldingsgegevens als we deze vergelijken met andere regio’s?  

Uit onze meldingsstatistiek blijkt dat we in de periode 2010 – 2018 totaal 1069 meldingen in relatie 

tot waterongevallen hebben gehad46. Dit komt neer op gemiddeld zo’n 120 uitrukken per jaar. Het 

verkrijgen van landelijke cijfers hierover is lastig, maar de publicatie ‘de feiten boven water’ van de 

brandweeracademie (sept. 2015) geeft een inventarisatie over 2014. Hieruit blijkt dat we met 

gemiddeld 120 uitrukken op jaarbasis tot de hoogst scorende regio’s behoren; vergelijkbaar met 

Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. Hoewel we onvoldoende data hebben om er een hard getal 

aan te koppelen, is het verantwoord om te stellen dat we tot de categorie regio’s behoren met de 

hoogste risico’s op waterongevallen in Nederland.  

                                                           
45 CBS Statline, bijlage 7 
46 Zie bijlage 3 Meldingen waterongevallen 2010 - 2018 Kennemerland 
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 Wat voor soort waterongevallen komen het meeste voor in onze regio? 

Brandweer Kennemerland beschikt (nog) niet over een incidentregistratiesysteem. Daarom is voor de 

beantwoording van deze vraag gebruik gemaakt van meldingsgegevens, over de periode 2010 tot en 

met 201847. Over deze periode hebben we totaal 1268 unieke meldingen gehad. 199 van deze 

meldingen waren voor de inzet buiten onze eigen regio. Deze gegevens laten we voor de analyse 

buiten beschouwing48, maar het is goed om te beseffen dat ongeveer 16% van de uitrukken voor 

‘burenhulp’ was.  

Van de 1069 meldingen, uniek voor Kennemerland, betroffen 279 meldingen dieren. Reddingen van 

dieren zijn uiteraard van belang binnen de taak ‘het redden van mens en dier’, maar het redden van 

mensen zal de sturende factor zijn voor het vormgeven van de organisatie; hetgeen waarop we ons 

binnen het risicoprofiel richten49. Verdere analyse van de meldingen in relatie tot dieren is dan ook 

niet uitgevoerd. 

Voor de resterende 790 meldingen springen er twee categorieën uit qua aantallen. Dit zijn ‘persoon 

te water’ (301) en voertuig te water (411); samen goed voor 90% van de meldingen. De overige 

categorieën50 spelen dus qua aantallen nauwelijks een rol in het totaalbeeld51. Een nadere duiding 

van ‘persoon te water’ en ‘voertuig te water’ was op dit moment niet mogelijk en ook niet direct 

zinvol. 

 
Zijn er bepaalde gebieden binnen de regio waar meer waterongevallen plaatsvinden dan elders? 

Dit is een belangrijke vraag met name in relatie tot de duikredding52. Voor elke redding geldt 

natuurlijk dat je de redders en hun materieel zo dicht mogelijk bij het ongeval wil hebben. Voor de 

duikredding is de opkomsttijd waarin zij de beste kansen maken om daadwerkelijke reddingen uit te 

voeren echter beperkt. Het is daarom verstandig om ‘duikposten’ te hebben zo dicht mogelijk bij die 

gebieden in de regio waar de meeste incidenten plaatsvinden.  

                                                           
47 Zie bijlage 3 Meldingen waterongevallen 2010 - 2018 Kennemerland 
48 Het waterrisicoprofiel gaat over Kennemerland en niet over de inzet in aangrenzende regio’s. 
49 Bij het redden van dieren wordt in tegenstelling tot bij mensen met prio 2 gereden en niet met prio 1. 
50 Lek/zinken woonboot, Letsel, Materieel, Persoon door ijs, Schip in nood, schip/watersporter in problemen, 
(leeg). 
51 Blijft natuurlijk dat een incident in deze categorieën net zo goed ernstig kan zijn en voor veel leed en 
bijvoorbeeld media en/of politieke aandacht kan zorgen. 
52 Voor de grijpredding is dit in beginsel minder relevant omdat deze formeel gekoppeld is aan de TS. De 
positionering van TS’en in de regio is niet direct afhankelijk van deze taak, maar gerelateerd aan taken in relatie 
tot brandbestrijding. De oppervlakteredding kent een aanzienlijk langere effectieve opkomsttijd dan voor de 
duikredding geldt.  
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Figuur 4.2 Meldingen waterongevallen personen  Figuur 4.3 Heatmap meldingen 

2010 – 2018          waterongevallen 

 

Om de vraag te kunnen beantwoorden zijn de eerder benoemde meldgegevens in kaart gebracht (zie 

fig 4.2). Daarnaast is een ‘heatmap’ gemaakt van deze gegevens (zie fig 4.3). Dit is een manier van 

presenteren waarbij niet direct de individuele meldingen te zien zijn maar waarbij de kleur verandert, 

afhankelijk van hoeveel meldingen er hoe dicht bij elkaar hebben plaatsgevonden. Naarmate de kleur 

in de figuur feller is, is de dichtheid aan incidenten groter. De plaatsen die er op die manier 

uitspringen worden ‘hotspots’ genoemd; dit zijn dus de plaatsen waar we naar op zoek zijn. Uit de 

figuur komen de volgende hotspots naar voren: 

 Haarlem: Deze is het sterkst gerelateerd aan de meldingen ‘persoon te water’ 

 IJmuiden: Deze is eveneens het sterkst gerelateerd aan de meldingen ‘persoon te water’ 

 Hoofddorp en westelijk daarvan: Deze hotspot is zowel aan ‘persoon te water’ als aan 

‘voertuig te water’ gerelateerd. 

 Gebied rond Nieuwebrug / industrieterrein de Liede: dit is de minst duidelijke hotspot. Deze is 

zowel aan ‘persoon te water’ als aan ‘voertuig te water’ gerelateerd.  

 

Met het beantwoorden van boven gestelde drie vragen hebben we een eerste risicobeeld gekregen 

in relatie tot waterongevallen binnen de regio. In de hiernavolgende paragraaf staan we stil bij de 

uitwerking per watertype. 
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4.3 Risicobeeld per watertype 
Hieronder worden een aantal zaken toegelicht die relevant zijn voor het lezen van de verdere 

uitwerking per watertype.  

Huidig hulpaanbod  

De waterongevallenbestrijding is georganiseerd vanuit de posten Velsen,  Haarlem-West, Nieuw-

Vennep en voor een beperkt deel van de regio Amstelveen53.   

Vanuit de posten Velsen, Haarlem-West en Nieuw-Vennep rukt bij een waterongeval een bemanning 

met een waterongevallenvoertuig uit waarmee zowel de grijp-, oppervlakte- als duikredding wordt 

uitgevoerd54. Bij meldingen van ongevallen met betrekking tot water wordt altijd minimaal een van 

de vier posten gealarmeerd. Bij een waterongeval wordt ook altijd een TS gealarmeerd om de inzet 

te ondersteunen. De bemanning van de TS voert geen grijpredding uit55. 

Hulpvraag 

In paragraaf 3.3 zijn de vijf watertypen besproken waarvoor samen met de expertgroep scenario’s 

zijn opgesteld56. Bij het opstellen van de scenario’s is ook de hulpvraag uitgewerkt.  

Het maatgevend scenario per watertype is vervolgens bepaald op basis van de meldingen-analyse 

(2010-2018) en relevante landelijke informatie.  

Gehanteerde werkwijze 

Voor de analyse en ook om het hulpaanbod versus de hulpvraag in beeld te brengen, is onder andere 

gewerkt met digitale kaarten. Hiervoor is gebruik gemaakt van QGIS (versie 3.6.2-Noosa). Een 

uitgebreidere beschrijving van de gebruikte kaartlagen is opgenomen in bijlage 8. 

De analyse van de meldingen over 2010-2018 zijn uitgevoerd in Excel en vervolgens overgezet in 

kaartlagen. 

 

Gebruik kaartmateriaal   

De digitale kaarten zijn bedoeld om dynamisch te gebruiken voor analyse en presentatie doeleinden.  

Er zijn helaas op dit moment nog beperkingen in de manier van presenteren waardoor per watertype 

niet alle informatie in één kaartje zichtbaar gemaakt kan worden.  

Vanwege deze beperking zijn er voor de verduidelijking van de hulpvraag versus het hulpaanbod in 

dit rapport meer kaarten toegevoegd, waarbij we ons realiseren dat de leesbaarheid niet optimaal is. 

Tijdens een mondelinge presentatie kan een aanvullend beeld gegeven worden en indien nodig 

ingezoomd worden op een bepaald gebied of bepaalde vraag.  

                                                           
53 De post Amstelveen is geen post van de regio Kennemerland, maar er zijn afspraken gemaakt over inzet in 
VRK-gebied. 
54 We hebben op dit moment nog niet kunnen onderzoeken of er nog andere voertuigen bij WO inzetten 
betrokken zijn die qua opkomsttijd een belemmerende factor spelen bij de bestrijding van het WO-incident. 
Het beeld op dit moment is dat dit niet het geval is. 
55 MT IB besluit van 23042019: 
- Er wordt een definitieve keuze betreffende de grijpredding gemaakt op basis van het (nog op te stellen) 
waterrisicoprofiel en deze zal worden verankerd in de regionale visie op waterongevallenbeheersing. 
- In de periode tot besluitvorming blijft de huidige situatie onveranderd. Dat wil zeggen dat TS’en geen 
grijpredding uitvoeren; dit doet het waterongevallenvoertuig als enige. Deze keuze is gemaakt, omdat de 
risico’s (voor de brandweermedewerkers) te groot zijn.  
- Bij een melding van een waterongeval wordt ook altijd direct de duikploeg gealarmeerd. 
56 De scenario’s zijn opgenomen in bijlage 6.  
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(De mogelijkheden van een vertaling naar WebGisPublisher worden nog uitgezocht; hierdoor zouden 

verschillende gebruikers, zonder specifieke softwarekennis, dynamisch van het ontwikkelde materiaal 

gebruik kunnen maken) 

 

Hoe worden de kaarten gepresenteerd? 

Voor de verschillende typen reddingen is een kwalificatie opgesteld (zie paragraaf 3.5). Deze 

kwalificatie komt terug in de gepresenteerde kaarten van de hulpvraag, waarbij in 3 kleuren de 

kwalificatie wordt weergegeven. 

Kwalificatie Kleurgebruik 

effectief    

beperkt effectief  

zeer beperkt effectief  
 

Tabel 4.1 Kwalificatie en kleurgebruik   

Bij de presentatie van de opkomsttijden van de tankautospuiten wordt het kleurgebruik gehanteerd, 

zoals in de concepthandreiking voor het dekkingsplan is beschreven (zie bijlage 8).  

Het huidige hulpaanbod door de waterongevallenvoertuigen en tankautospuiten is door de afdeling 

Operationele Voorbereiding aangeleverd. 

 

4.3.1 Watertype ‘zwemwater’ 
In Nederland wordt, naast het zwemmen in zwembaden, ook gezwommen in natuurlijk zwemwater. 

Er zijn in Nederland ruim 700 officiële zwemwaterlocaties57 waar tijdens het badseizoen (van 1 mei 

tot 1 oktober) het zwemwater wordt gecontroleerd op de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in 

de gaten wordt gehouden. 

Het watertype ‘zwemwater’ omvat water in Kennemerland dat officieel als zwemlocatie (15 locaties) 

is aangemerkt58. Daarnaast wordt hieronder ook water opgenomen dat niet als officieel zwemwater 

staat aangemerkt, maar qua risico te vergelijken is met ‘zwemwater’. (Denk hierbij aan 

recreatieplassen in de duinen, in het Haarlemmermeerse Bos en aan het Spaarne)   

In figuur 4.4 is het zwemwater aangegeven.  

                                                           
57 Zwemwater.nl 
58 De kustgebieden zijn niet opgenomen omdat de VRK daar geen verantwoordelijkheid in heeft. 
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Figuur 4.4 Zwemwater in regio Kennemerland 

Hulpvraag 

Er zijn vier scenario’s voor ‘zwemwater’ opgesteld waarin verschillende situaties worden beschreven 

waarvan aannemelijk is dat deze in onze regio voorkomen.  

Een van de scenario’s gaat in op vermissing (mogelijk onderwater) van een jongere op een zonnige 

dag bij een recreatieplas. De recreatieplas kent langs de randen een ondiep gedeelte en een dieper 

deel in het midden.  

Bij het volgende scenario slaat een kano met twee personen om in koud water (3°C). Het is bij het 

moment van het melden door een omstander onduidelijk of de kanoërs een reddingsvest aan 

hebben of niet.  

Het derde scenario beschrijft een zwemmer in de problemen in een grote recreatieplas op een 

zomerdag. De zwemmer heeft geen wetsuit aan en heeft ook geen zwemboei bij zich. Er wordt een 

melding gedaan, maar voordat de hulpdiensten ter plaatse zijn verdwijnt de zwemmer onder water. 

Een getuige denkt een goed beeld te hebben van de plaats waar de zwemmer onder ging. 

In het laatste scenario springt een jongen van een terras in een ondiepe recreatieplas met 

rotsblokken en raakt gewond. De jongen komt niet boven water, maar is in het water zichtbaar vanaf 

het terras.  

Het maatgevend scenario voor zwemwater is het derde scenario met de zwemmer in problemen.  

Deze keuze is gemaakt vanwege het aantal meldingen dat bij dit soort water regelmatig voorkomt in 

Kennemerland en ook omdat bij deze meldingen relatief vaak naar een middel-incident is 

opgeschaald (bijvoorbeeld meldingen in/om de Toolenburgerplas en het water in het 

Haarlemmermeerse Bos). 

Hiermee krijgen we ook een beeld van de mogelijkheden voor duikreddingen bij middel-incident, 

ongeacht het watertype. 

De concrete hulpvraag is hiermee een inzet van twee WO-voertuigen. Voor de kwalificatie betekent 

dit dat de hulpverlening effectief is wanneer deze binnen 9 minuten aanwezig is. 
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Hulpvraag vs Hulpaanbod 

In onderstaande kaarten wordt eerst een overall-beeld gegeven van de als zwemwater aangeduide 

gebieden waar ‘effectief’ hulp kan worden geboden (in dit geval <9 min). Daarnaast is een kaart te 

zien met aanvullend het ‘beperkt effectief’ gebied.  

Vervolgens wordt per huidige WO-post een kaartje gepresenteerd van de gebieden waarin per post 

‘effectief’, ‘beperkt effectief’ en ‘zeer beperkt effectief’ hulp geboden kan worden. 

 

           

 

Figuur 4.5 Effectieve duikredding zwemwater               Figuur 4.6 (beperkt) effectieve duikredding 

  

effectief 0-9 min

beperkt effectief 9-15 min

effectief 0-9 min
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Kwalificatie Kleurgebruik 

effectief 0-9 min 

beperkt effectief 9-15 min 

zeer beperkt effectief >15 min 

 

Figuur 4.7 Effectieve duikredding zwemwater per duikpost 
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Conclusie:  

Een groot deel van het zwemwater valt voor de 1ste WO niet binnen het effectieve gebied en wordt 

niet voldoende snel bereikt. Wanneer we vervolgens overall naar het ‘beperkt effectieve’ gebied 

kijken, zien we dat al het officiële zwemwater en ook bijna al het overige water hierbinnen valt. 

Afhankelijk van de locatie valt de 2de WO in beperkt effectief of zeer beperkt effectief gebied.  

Voor de officiële zwemwaterlocaties vallen bij een middel-incident de 1ste en 2de WO in de volgende 

categorieën:  

Zwemwater 1ste WO 2de WO 

Toolenburgerplas effectief zeer beperkt effectief 

Toolenburgerplas; zwemvijver effectief zeer beperkt effectief 

Haarlemmermeerse Bos 
zuidstrand 

beperkt effectief beperkt effectief 

Haarlemmermeerse Bos 
spartelvijver 

beperkt effectief beperkt effectief 

Molenplas Haarlem beperkt effectief beperkt effectief 

Veerplas Haarlem beperkt effectief beperkt effectief 

‘t Wed (Bloemendaal) effectief beperkt effectief 

Oosterplas (Bloemendaal) beperkt effectief beperkt effectief 

Westbroekplas beperkt effectief beperkt effectief 

Peddelpoel effectief beperkt effectief 

Watergeus effectief beperkt effectief 

Spaarnwoude recreatie beperkt effectief beperkt effectief 

IJmuiden, kleine strand beperkt effectief beperkt effectief 

Dorregeest beperkt effectief beperkt effectief 

Zwaansmeer beperkt effectief beperkt effectief 

 

Een verbetering voor het zwemwater in Haarlemmermeer zou de verplaatsing van post Nieuw-

Vennep naar Hoofddorp kunnen zijn. De inzet van de 1e WO valt dan voor zwemwater in heel de 

Haarlemmermeer in het effectieve gebied, de 2e WO deels in het beperkt effectieve gebied en voor 

de Toolenburgerplas in het zeer beperkte gebied.  

 

4.3.2 Watertype ‘vaarwegen en ruim water’ 
Onder ‘vaarwegen en ruim water’ wordt water of een vaarroute verstaan, dat beschikbaar is voor 

beroeps- en/of pleziervaart. Het betreft in Kennemerland de grote rivieren en kanalen zoals Het 

Spaarne, het Noordzeekanaal, de Ringvaart, maar ook de zijkanalen van het Noordzeekanaal. 

De kustgebieden zijn niet opgenomen omdat wij daar als VRK geen verantwoordelijkheid in 

hebben59. 

In figuur 4.8 zijn de vaarwegen en ruim water in Kennemerland aangegeven.  

 

 

 

                                                           
59 Zie ook ‘Kaderstelling uitwerking risicoprofiel waterongevallen VRK’, 23-04-2019 vastgesteld MT IB, bijlage 1 
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Figuur 4.8 Vaarwegen en ruim water regio Kennemerland 

Hulpvraag 

Er zijn vijf scenario’s voor ‘vaarwegen en ruim water’ opgesteld waarin verschillende situaties 

worden beschreven die in onze regio kunnen voorkomen.  

Het eerste scenario beschrijft een bemanningslid dat bij een onhandige actie overboord valt in het 

Noordzeekanaal. De stuurman heeft het zien gebeuren en alarmeert de hulpdiensten. 

In het tweede scenario komen op een mooie middag in april twee pleziervaartuigen met elkaar in 

aanvaring. Door de impact van de aanvaring zijn de opvarenden van een van de schepen te water 

geraakt. Dit schip maakt ook water en dreigt te zinken.  

 

In het derde scenario krijgt een ervaren zeilster tijdens een training op een grauwe winderige dag de 

giek tegen haar hoofd en slaat overboord. Een voorbijganger aan de wal heeft het ongeluk zien 

gebeuren en heeft de indruk dat de zeilster bewusteloos is. 

Bij het vierde scenario raakt een oudere man in een jachthaven te water. Terwijl hij iets aan het 

herstellen is verliest hij zijn evenwicht en valt achterover van het schip. In zijn val raakt hij de steiger 

en komt in het water terecht. Zijn vrouw alarmeert direct de hulpdiensten. 

In het laatste scenario is een groepje jongeren, rond de 14 jaar, op een zomerse dag ‘aan het hangen’ 

op een brug over het kanaal. Op een gegeven moment springt een jongen van de brug. Onderwater 

komt hij hard in contact met iets wat op de bodem ligt. De jongen komt weer boven water, maar is 

nauwelijks in staat om zijn hoofd bovenwater te houden. 

Het maatgevend scenario voor vaarwegen is een persoon overboord / vermist. Het Noordzeekanaal 

en de Ringvaart bepalen voor een groot deel het vaarwater in Kennemerland. Het scenario schip in 

nood valt af vanwege het minder voorkomen van dergelijke incidenten (o.a. onderzoek 

Rijkswaterstaat 2019); het scenario watersporter in problemen is in onze regio minder herkenbaar; 

het scenario ongeval/ gewonde in jachthavens lijkt vanwege het aantal jachthavens in vergelijking tot 

de hoeveelheid van het vaarwater geen logische keuze; het scenario ongeval brugspringer is een 
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herkenbaar scenario, maar vanwege de beperkte periode per jaar dat dit voorkomt, afgevallen als 

maatgevend scenario. 

De concrete hulpvraag is een oppervlakteredding. Voor de kwalificatie betekent dit dat de 

hulpverlening effectief is wanneer deze binnen 18 minuten aanwezig is. 

Hulpvraag vs Hulpaanbod 

In onderstaande kaart wordt het overall beeld geschetst voor effectieve hulp (oppervlakteredding) 

op vaarwegen en ruim water (1WO <18 min).  

 

Figuur 4.9 Effectieve oppervlakteredding vaarwegen en ruim water 

Conclusie: 

Alle vaarwegen en groot water vallen binnen het effectieve gebied van de huidige WO-posten en 

worden voldoende snel bereikt voor het uitvoeren van een oppervlakteredding. 

(N.b.: Een eventuele verplaatsing van WO-taken van Nieuw-Vennep naar Hoofddorp levert geen 

verslechtering op, hele gebied blijft effectief) 

 

4.3.3. Watertype ‘uitgaansgebieden nabij oppervlaktewater’  
Het was lastig om een goede manier te vinden om ‘uitgaansgebieden’60 goed in kaart te brengen. Er 

bestaat geen definitie van uitgaansgebied en daarmee zijn er ook (nog) geen kaarten of bestanden 

beschikbaar waarin dit per regio of gemeente wordt weergegeven. Voor de beschrijving van dit type 

water gaan wij uit van een cluster van uitgaansgelegenheden waar alcohol genuttigd kan worden 

                                                           
60 In de visie Waterongevallen brandweer 2010 – 2014 wordt gesproken over recreatiegebieden, waarbij de 

risicogroep horecabezoekers zijn. Op deze risicogroep is een ander scenario van toepassing dan voor bezoekers 

van recreatiegebieden (badgasten); wij hebben de naam daarom aangepast in ‘uitgaansgebieden’. 

effectief 0-18 min
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(zoals cafés, bars, partycentra) in de nabije omgeving van water. 

Om dit inzichtelijk te maken is bij de gemeenten een overzicht opgevraagd van de bedrijven met een 

drank- en/of horeca-vergunning. Zeven gemeenten hebben gegevens aangeleverd, waarbij er grote 

verschillen waren in de manier van aanleveren en de aangeleverde informatie. Uiteindelijk zijn de 

adresgegevens van 1307 locaties samengevoegd en op een kaart gezet. Vervolgens hebben we 

gekeken naar clusters van deze bedrijven in combinatie met water. 

In onderstaande afbeelding zijn de gebieden met locaties met een drank- en/of horeca-vergunning in 

de buurt van water zichtbaar. Het betreft hier de binnenstad van Haarlem en een deel van IJmuiden. 

 

Figuur 4.10 Water in uitgaansgebieden regio Kennemerland 

Hulpvraag 

Er zijn twee scenario’s voor ‘uitgaansgebied’ opgesteld waarin verschillende situaties worden 

beschreven die in onze regio kunnen voorkomen.  

In het eerste scenario is een groep vrienden, na een avondje stappen, op weg naar huis. Ze verkeren 

allen in beschonken toestand. Eén man blijft op een gegeven moment aan de rand van de kade 

staan, vermoedelijk om te plassen. Als de vrienden weer omkijken is hij verdwenen. Ze lopen terug 

en denken wat in het water te zien en bellen 112 voor hulp.     

In het 2e scenario springt een student tijdens een avondje stappen in de gracht om even af te koelen. 

Hij komt vrij snel weer boven water maar heeft zich verwond aan iets dat in het water ligt en is 

nauwelijks in staat om bovenwater te blijven. Eén van de studenten belt 112 en een ander springt in 

het water en haalt z’n vriend naar de kant. Ze zijn echter niet in staat om uit het water te komen 

door de hoge kade/muur.  

Het maatgevend scenario voor uitgaansgebieden is het eerste scenario, een vermist persoon, 

geworden. Deze keuze is gemaakt op basis van de meldingen-analyse (2010-2018) waarin 

weinig/geen opschaling naar een middel-incident is terug te vinden (hiermee valt variant 2 af); ook 
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blijkt uit  verschillende onderzoeken dat de combinatie plassen en in het water vallen regelmatig 

voorkomt61. 

De concrete hulpvraag is een duikredding. Voor de kwalificatie betekent dit dat de hulpverlening 

effectief is wanneer deze binnen 9 minuten aanwezig is. 

 

Hulpvraag vs Hulpaanbod 

In onderstaande kaart wordt het overall beeld gegeven van de als uitgaansgebied aangeduide 

gebieden waar ‘effectief’ hulp kan worden geboden (in dit geval <9 min). 

 

Figuur 4.11 Effectieve duikredding uitgaansgebied bij water 

Conclusie: 

Beide uitgaansgebieden vallen binnen het effectieve gebied van de huidige WO-posten en worden 

voldoende snel bereikt voor het uitvoeren van een duikredding. 

 

4.3.4. Watertype ‘wegen en parkeren aan water’ 
Onder ‘wegen en parkeren aan het water’ verstaan wij wegen, die buiten de bebouwde kom liggen, 

voldoende breed zijn en binnen een redelijke afstand van water liggen62. In welk water auto’s ook 

echt onder water kunnen raken is (nog) niet inzichtelijk te maken. In de data van de waterschappen 

is niet voor alle wateren een bruikbare waterdiepte63 aanwezig. 

                                                           
61 https://nos.nl/op3/artikel/2209985-waarom-in-de-gracht-plassen-levensgevaarlijk-kan-zijn.html 
62 zie bijlage 8 voor meer informatie 
63 De gegevens van de waterschappen geven wel een indicatie van de waterdiepte, maar dit heeft o.a. met een 
maximale diepte voor begroeiing en de kwaliteit van het water te maken. Legger oppervlaktewateren 2018,  
Legger wateren 2019  

effectief 0-9 min

https://nos.nl/op3/artikel/2209985-waarom-in-de-gracht-plassen-levensgevaarlijk-kan-zijn.html
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‘Parkeren aan water’ is verder niet in beeld gebracht. Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om 

een onderscheid te kunnen maken tussen parkeerplaatsen nabij water die wel risicovol zijn en 

plaatsen die dat niet zijn.  

Voor ‘parkeren aan water’ liggen de risicoplekken in de verstedelijkte kernen met water vaak in 

combinatie met kades. In Kennemerland vinden we deze plekken in Haarlem en IJmuiden, die ook in 

risicogebieden ‘uitgaansgebied en water’ en ‘wonen bij water’ vallen. Deze risico’s zijn in beeld 

gebracht en dekken daarmee ook ‘parkeren aan water’ af. Elders in de regio zijn ongetwijfeld 

risicovolle parkeerplekken te vinden, maar deze zijn niet op zo’n grote schaal aanwezig dat daar 

hulpverlening specifiek op afgestemd moet worden. 

In onderstaande afbeelding zijn de ‘wegen aan water’ zichtbaar gemaakt.  

 

Figuur 4.12 Wegen bij water regio Kennemerland 

Hulpvraag 

Er zijn twee scenario’s voor ‘wegen bij water’ opgesteld waarin verschillende situaties worden 

beschreven die in onze regio kunnen voorkomen.  

In het eerste scenario wordt door surveillerende agenten langs het kanaal een fiets aangetroffen. De 

politie sluit niet uit dat de jonge vrouw in het water is beland en vraagt via de meldkamer om 

assistentie van de brandweer. 

In het tweede scenario is in een kanaal met een hoge walkant een auto te water gegaan na een 

uitwijkmanoeuvre. De bestuurder is in nood op de drijvende auto die elk moment kan zinken. Het 

slachtoffer zal vermoedelijk niet zonder hulp uit het water kunnen komen. Een omstander belt 112. 

Het maatgevend scenario voor wegen en water is de auto te water geworden met de bestuurder op 

het dak64. Gezien de grote hoeveelheid aan meldingen betreffende auto te water is voor dit scenario 

gekozen.  

                                                           
64 Zie bijlage 6 Scenario 4.2, variant 1 
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De concrete hulpvraag bij dit maatgevend scenario is initieel een oppervlakteredding. Voor de 

kwalificatie betekent dit dat de hulpverlening effectief is wanneer deze binnen 18 minuten aanwezig 

is. Echter is het bij dit scenario goed denkbaar dat het slachtoffer onder water terecht komt en de 

oppervlakteredding overgaat in een duikredding65. 

Hulpvraag vs Hulpaanbod 

Bij het watertype vaarwegen hebben we al gezien dat de oppervlakteredding binnen de gehele regio 

effectief uitgevoerd kan worden. Onderstaande figuren laten de mogelijkheden zien voor een 

effectieve duikredding (binnen 9 minuten).  

   

Figuur 4.13 Effectieve duikredding wegen bij water 

                                                           
65 Zie paragraaf 3.5 

effectief 0-9 min
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In onderstaande figuren wordt aangegeven wat de effectieve en beperkt effectieve inzet 

mogelijkheden per WO-post zijn.  

 

 

 

Figuur 4.14 Effectieve duikredding water bij wegen per duikpost 

Kwalificatie Kleurgebruik

effectief 0-9 min

beperkt effectief 9-15 min

zeer beperkt effectief >15 min
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Conclusie: 

Op basis van oppervlakteredding: Alle wegen vallen binnen het effectieve gebied van de vier WO-

posten en worden voldoende snel bereikt voor een oppervlakteredding. 

Op basis van duikredding: Een groot deel van de wegen valt niet binnen het effectieve gebied van de 

vier WO-posten en wordt niet voldoende snel bereikt. Wanneer we vervolgens overall naar het 

‘beperkt effectieve’ gebied kijken, zien we dat vrijwel alle wegen hierbinnen vallen. 

(N.b. het verplaatsen van Nieuw-Vennep naar Hoofddorp levert voor de wegen in Haarlemmermeer 

mogelijk een verbetering op, omdat daarmee het effectieve gebied dichter bij hotspots van 

meldingen komt te liggen) 

 

4.3.5. Watertype ‘woonkernen bij water of aan water’ 
Zoals eerder al aangegeven is in de woonkernen in Kennemerland veel water te vinden. Wonen bij of 

aan het water komt veel voor, daarnaast zijn er waterpartijen zoals grachten, singels en vijvers in de 

woonkernen aanwezig. 

Onder ‘water in of bij woonkernen’ valt water in de gebieden die vallen in de categorieën ‘zeer sterk 

stedelijk’, ‘sterk stedelijk’ en ‘matig stedelijk’66. Het maakt hierbij niet uit hoeveel of hoe diep dit 

water is. 

In onderstaande kaart is water opgenomen in de gebieden: ‘zeer sterk stedelijk’, ‘sterk stedelijk’ en 

‘matig stedelijk’. 

 

Figuur 4.15 Water in woonkernen regio Kennemerland 

                                                           
66 De omgevingsadressendichtheid van een adres is het aantal adressen binnen een cirkel van één kilometer 
rond het adres (CBS.nl). Zie ook bijlage 8. 
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Hulpvraag 

Er zijn twee scenario’s voor ‘woonkernen bij of aan water’ opgesteld waarin verschillende situaties 

worden beschreven die in onze regio kunnen voorkomen.  

Het eerste scenario beschrijft een gezonken woonboot waarbij het dak nog boven water uit steekt. 

Een buurtbewoner alarmeert 112 en gaat poolshoogte nemen. Onduidelijk is of de bewoners nog in 

de boot aanwezig zijn. 

In het tweede scenario belandt een peuter met zijn driewieler in het water waarin veel begroeiing 

aanwezig is. De moeder was haar kind even uit het oog verloren, ziet de driewieler in het water 

liggen maar niet haar kind. Het incident wordt gemeld via 112 en de moeder en omstanders stappen 

het water in om het jongetje te zoeken.    

Het maatgevend scenario voor water in woonkernen is het tweede scenario geworden. Vanuit de 

meldingenanalyse zien we veel vaker een persoon te water in de woonkernen dan waterongevallen 

in relatie tot woonboten.  

De concrete hulpvraag bij dit maatgevend scenario is een grijpredding. Er is behoefte aan veel 

mankracht voor een effectieve inzet. De normering voor de grijpredding wordt bepaald door wat de 

TS’en in onze regio zouden kunnen realiseren als zij de grijpredding zouden uitvoeren. Dit is in 

onderstaande figuur in beeld gebracht.  

 

 

Figuur 4.16a Opkomsttijd tankautospuit           Figuur 4.16b Opkomsttijd tankautospuit  -  

grijpredding dag situatie            grijpredding-avond-nacht-weekend situatie 

 

  

0-6 min

6-9 min
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Hulpvraag vs Hulpaanbod 

In onderstaande figuur is het hulpaanbod voor de grijpredding vanuit de vier posten aangegeven 

voor de tijdvakken 0-6 min en 6-9 min. Dit zijn de tijdvakken waarin de TS’en de grijpredding voor het 

overgrote deel van het gebied zouden kunnen realiseren. Door deze figuur met de beide figuren uit 

de ‘Hulpvraag’ te vergelijken wordt het verschil inzichtelijk tussen de normering vanuit de hulpvraag 

en het hulpaanbod voor de grijpredding.  

 

Figuur 4.17 Opkomsttijd WO-voertuigen grijpredding 

Conclusie: 

Met de huidige grijpredding door de WO-voertuigen wordt een aanzienlijk lager niveau van 

effectiviteit bereikt dan dat de grijpredding door de TS’en zou worden uitgevoerd. Een eventuele 

verplaatsing van de WO-bestrijding van Nieuw-Vennep naar Hoofddorp zou daarbij wel enige 

verbetering te zien geven, maar het verschil met het uitvoeren van de grijpredding door TS’en blijft 

ook dan groot.  

 

 

 

 

 

 

  

0-6 min

6-9 min
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In dit hoofdstuk is het risicobeeld van Kennemerland geschetst. Kennemerland is een waterrijke 

en dichtbevolkte regio met veel bezoekers en verkeer dat zorgt voor een bovengemiddeld risico 

op waterongevallen. 

Uit de meldingenregistratie blijkt dat er zo’n 140 uitrukken per jaar water-gerelateerd zijn. 

Hiermee behoort de regio tot de hoogst scorende regio’s in Nederland.  

De meldingen met betrekking tot ‘persoon te water’ en ‘voertuig te water’ bepalen samen 90% 

van de meldingen. Er zijn vier hotspots te zien waar de dichtheid aan meldingen groot is 

(Haarlem, IJmuiden, Hoofddorp en het gebied rond Nieuwebrug/industrieterrein de Liede). 

Per watertype is een maatgevend scenario beschreven waarmee de hulpvraag is bepaald. 

Vervolgens is per watertype de hulpvraag met het huidige hulpaanbod vergeleken. 

Voor ‘zwemwater’ is de hulpvraag een inzet van twee WO-voertuigen (‘middel’). Aan deze 

hulpvraag kan niet worden voldaan.  

Voor de ‘vaarwegen en ruim water’ is de hulpvraag een oppervlakteredding. Deze redding kan 

voor alle vaarwegen maar ook voor al het overige water in de regio effectief worden uitgevoerd. 

Voor ‘uitgaansgebieden bij water’ is de hulpvraag een duikredding. Deze redding kan voor beide 

gebieden effectief worden uitgevoerd. 

Voor ‘wegen bij water’ is de initiële hulpvraag een oppervlakteredding, die in de regio effectief 

kan worden uitgevoerd. Echter zal deze vaak overgaan in een duikredding. Een groot deel van de 

wegen valt niet binnen het effectieve gebied voor een duikredding. 

Voor ‘woonkernen bij water’ is de hulpvraag een grijpredding. De uitvoer van een grijpredding 

door de huidige WO-voertuigen lijkt geen gelijkwaardige effectieve hulpverlening te zijn. Het 

uitvoeren van de grijpredding door de basisbrandweereenheden (TS’en) levert in veel gebieden 

een aanzienlijke verbetering van de opkomsttijden voor de grijpredding. 
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5.  Conclusies en aanbevelingen 
 

In dit risicoprofiel waterongevallenbestrijding Brandweer Kennemerland hebben we de risico’s op 

waterongevallen in Kennemerland op een systematische wijze in beeld gebracht. Per watertype is de 

hulpvraag bepaald door het maatgevend scenario. Het samenspel van de watertypen en de 

bijbehorende scenario’s geeft een totaalbeeld van de risico's in Kennemerland. Deze risico’s zijn 

vertaald naar een passende hulpvraag aan de brandweer en afgezet tegen het huidige hulpaanbod 

dat de brandweer levert.  

 

Algemeen 

We hebben in hoofdstuk 2 gezien dat het risico om te overlijden ten gevolge van verdrinking in 

buitenwater grofweg een factor 2 of meer groter is dan het risico om te overlijden ten gevolge van 

brand. Daarnaast hebben we geconstateerd dat de overlevingskansen van drenkelingen die in de 

zorgketen zijn opgenomen ronduit goed te noemen zijn. Het redden van drenkelingen is daarmee 

een zinnige en levensreddende taak die een hoge prioriteit verdient binnen het brede takenpakket 

dat de brandweer kent. In hoeverre de brandweer in staat is effectief de verschillende type 

reddingen uit te voeren, is sterk afhankelijk van lokale omstandigheden.  

Om de organisatie voor het redden van drenkelingen onderbouwd te kunnen beoordelen in relatie 

tot de lokale omstandigheden, hebben we een systematiek gepresenteerd in hoofdstuk 3. Op basis 

hiervan hebben we gekeken naar het risicobeeld voor Veiligheidsregio Kennemerland en hoe 

effectief de huidige organisatie van de waterongevallenbestrijding hierop georganiseerd is.  

Kennemerland behoort tot de categorie veiligheidsregio’s met de hoogste risico’s op waterongevallen 

in Nederland. Daar staat tegenover dat de organisatie van de waterongevallenbestrijding voor het 

grootste deel effectief is ingericht. Hiermee lijkt er een gezonde relatie te bestaan tussen het hoge 

risico enerzijds en de repressieve inspanningen, om de nadelige effecten van deze risico’s te beperken, 

anderzijds.  

Daar waar wij directe mogelijkheden zien om de effectiviteit nog verder te verbeteren zijn deze 

opgenomen onder het bijbehorende type redding. 

 

Grijpredding 

De drie verschillende type reddingen worden binnen Kennemerland gecombineerd uitgevoerd. De 

waterongevallenbestrijding wordt vanuit drie locaties in de regio uitgevoerd, Nieuw-Vennep, 

Haarlem, Velsen. Dit wijkt, voor wat betreft de grijpredding, af van hetgeen in wetgeving is 

vastgelegd. De grijpredding dient door elke basisbrandweereenheid uitgevoerd te kunnen worden. 

Dit roept de vraag op of we de huidige organisatievorm als gelijkwaardig effectief kunnen 

beschouwen aan hetgeen de wetgever bedoeld heeft. In paragraaf 4.3.5 is inzichtelijk gemaakt dat 

het uitvoeren van de grijpredding door basisbrandweereenheden in veel gebieden in de regio een 

aanzienlijke verbetering van opkomsttijden voor dit type redding geeft. De huidige organisatievorm 

kan op dit punt dan ook niet als gelijkwaardig effectief aangemerkt worden.   

Wij bevelen aan de grijpredding in het takenpakket van de basisbrandweereenheden op te nemen.  
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Oppervlakteredding 

We hebben in paragraaf 4.3.2. gezien dat de oppervlakteredding binnen de gehele regio effectief kan 

worden uitgevoerd.  

Wij bevelen aan dit niveau te handhaven. 

 

Uit paragraaf 3.5 komt naar voren dat de oppervlakteredding voor de brandweer een beperkte 

betekenis heeft. Veel incidenten die met een hulpvraag voor oppervlakteredding starten zullen op 

enig moment over kunnen gaan in een hulpvraag voor duikredding. Dit betekent dus ook dat hier, 

vanuit een preparatief oogpunt, rekening mee moet worden gehouden. Binnen Kennemerland is de 

oppervlakteredding en duikredding een gecombineerde taak. Dit biedt de meeste flexibiliteit bij de 

uitruk om in te spelen op de ontwikkelingen tijdens een incident.  

Wij bevelen aan de gecombineerde taak oppervlakteredding en duikredding in stand te houden. 

 

Duikredding 

De duikredding kent scherpe opkomsttijden om een effectieve of beperkt effectieve inzet te kunnen 

doen. Voor het overgrote deel van de regio kan vanuit de huidige posten met een WO-taak een 

beperkt effectieve duikredding uitgevoerd worden. Daarnaast is het van belang dat de posten met 

een WO-taak zo dicht mogelijk bij de gebieden zitten waar de meeste uitrukken te verwachten zijn 

(zie de ‘heatmap’ uit paragraaf 4.2). Uit bestudering van de opkomsttijden voor de watertypen 

‘zwemwater’, ‘uitgaansgebieden nabij oppervlakte water’ en ‘wegen en parkeren aan water’ in 

combinatie met bestudering van de meldhistorie, komt naar voren dat de duikredding vanuit de 

posten Haarlem en Velsen goed aansluiten bij de grootste risicogebieden67. De post Nieuw-Vennep 

lijkt daarbij suboptimaal te liggen ten opzichte van het grootste risicogebied in de Haarlemmermeer, 

rond Hoofddorp.  

Wij bevelen aan een nadere studie te laten uitvoeren naar het mogelijk verplaatsen van de 

waterongevallenbestrijding van de post Nieuw-Vennep naar de post Hoofddorp. Er zijn naast het 

risicoprofiel meerdere aspecten die hierbij onderzocht moeten worden, denk bijvoorbeeld aan hulp 

buiten de regio, gelijktijdigheid van uitrukken, verdere analyse van de meldingen en indien 

mogelijk kwantificatie van verbeteringen. Daarnaast spelen uiteraard organisatorische aspecten die 

mede een dergelijke keuze zullen bepalen. 

 

 

    

 

 

                                                           
67 De ‘hotspots’ uit de heatmap. 
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6.  Leerpunten en aanbevelingen 
 

In dit hoofdstuk komen leerpunten en aanbevelingen aan de orde die niet direct gerelateerd zijn aan 

het risicoprofiel waterongevallenbestrijding, maar waarvan het jammer zou zijn als deze verloren 

zouden gaan. De leerpunten en aanbevelingen zijn voor het gemak in de volgende drie categorieën 

onderverdeeld: 

 Inhoudelijke leerpunten en aanbevelingen 

 Leerpunten en aanbevelingen in relatie tot het opgebouwde systeem 

 Leerpunten en aanbevelingen betreffende het project 

De diverse leerpunten en aanbevelingen staan verder redelijk los van elkaar.    

 

Inhoudelijke leerpunten en aanbevelingen 

Inzetten in buurregio’s en door buurregio’s 

In de ‘Kaderstelling uitwerking risicoprofiel waterongevallen VRK’68 is onder beslispunt 6 opgenomen 

hoe binnen dit risicoprofiel omgegaan wordt met inzetten in buurregio’s en door buurregio’s. De 1ste 

lijns inzet van buurregio’s binnen onze regio is meegenomen in het risicoprofiel. Concreet geldt dit 

alleen voor de inzet van de regio Amsterdam-Amstelland (i.c. post Amstelveen). Daarnaast is 

toegezegd om te rapporteren over de verdere informatie die op dit punt naar boven kwam. Te 

weten, niet 1ste lijns inzet van buurregio’s en inzet van de VRK bij de buurregio’s. De geschoonde 

meldkamergegevens 2010 – 2018 leveren de volgende data op: 

Inzet door (buur)posten in Kennemerland 
Post 

Haarlem-West 404 

Nieuw-Vennep* 383 

Velsen 239 

Amstelveen  35 

  

Hillegom  6 

Zaandam 2 

Eindtotaal 1069 
*Incl Hoofddorp (2010,2011) 

 

Inzet in buurregio’s 
regio   

Amsterdam Amstelland 31 

Hollands Midden 74 

Noord Holland Noord 64 

Zaanstreek Waterland 30 

Eindtotaal 199 

 

                                                           
68 Bijlage 1 
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Uit de tabellen is o.a. op te maken dat de inzet van duikposten van de VRK bij de buurregio’s in de 

periode 2010 – 2018 aanzienlijk groter is geweest dan de inzet van buurregio’s bij de VRK. Het aantal 

inzetten van Amsterdam-Amstelland binnen de VRK en vice versa is aardig in balans. Dit geldt niet 

voor de overige regio’s.  

   

Kwalificatie/normering van risico’s 

Het berekenen of duiden van risico’s is slechts van beperkte waarde als deze vervolgens niet middels 

een vorm van kwalificatie/normering verder betekenis krijgen. Vaak zijn kwalificaties/normeringen 

voorhanden in de vorm van wettelijke voorschriften, richtlijnen of ‘best practices’. Dit betekent 

echter nog niet dat deze ook direct toepasbaar zijn binnen het opgestelde risicoprofiel. Dit deed zich 

specifiek voor in relatie tot de oppervlakte- en duikredding. Richtlijnen en best practices zijn voor 

deze type reddingen slecht tot niet onderbouwd en lijken vooral een onduidelijke combinatie te zijn 

van wat inhoudelijk gewenst is en wat een organisatie denkt te kunnen waarmaken. Dergelijke 

richtlijnen zijn fundamenteel dus onbruikbaar in een systematiek waarbij hulpvraag en hulpaanbod 

ten opzichte van elkaar beoordeeld moeten worden. Dit heeft ertoe geleid dat we gedwongen waren 

om een bruikbaar kwalificatiesysteem op te zetten. Belangrijkste leerpunt hiervan is dat we beseffen 

dat bij elk op te stellen risicoprofiel op fundamenteel niveau stilgestaan moet worden bij de vraag 

welk kwalificatiesysteem gebruikt kan worden.   

 

Het gouden uur 

Bij duikinzetten wordt meestal het ‘gouden uur’ gehanteerd om het moment te bepalen waarop met 

de inzet wordt gestopt als het slachtoffer nog niet gevonden is. De start van dit uur wordt daarbij 

meestal gelegd op het moment van alarmeren.  

Bij bestudering van de medische kant van de behandeling van drenkelingen vallen twee zaken op: 

 Nadat iemand onder is gegaan neemt de kans op sterfte of een slechte uitkomst in een snel 

tempo toe. Na 25 minuten onderdompeling is de kans al opgelopen naar ongeveer 88%69 

van de gevallen.  

 Na 25 minuten zal de kans op sterfte of een slechte uitkomst verder oplopen naar 

uiteindelijk 100%. Maar wanneer is die 100% (ongeveer) bereikt? Een vraag die niet 

eenvoudig te beantwoorden is. De documentaire over 7 tieners die ten gevolge van een 

bootongeluk (technisch gezien) overlijden maakt echter wel duidelijk dat die kans niet zo 

maar na een uur 100% is70. Zij krijgen pas na meer dan twee uur paramedische hulp en na 

zes uur beginnen hun harten weer te kloppen. Geen van de zeven houdt hier ernstige 

schade aan over. 

Dit roept de vraag op: ‘Waarom hanteert de brandweer het gouden uur als moment om de inzet te 

staken?’ Er zijn waarschijnlijk meer redenen te bedenken dan alleen de medische, om een inzet op 

een gegeven moment te staken. Wij hebben geen antwoord kunnen vinden op deze vraag anders 

dan dat dit een ‘best practice’ is, waarbij verwezen wordt naar het ‘gouden uur’. Maar dit is een 

vreemde redenatie. Het ‘gouden uur’ is gebaseerd op ervaringen met ‘land-incidenten’. Bovendien 

                                                           
69 Szpilman, David; Bierens, Joost J.L.M.; Handley, Anthony J.; Orlowski, James P. (4 October 2012). "Drowning". 
The New England Journal of Medicine. 366 (22): 2102–2110. 
70 Korte BBC documentaire Life after Death: How seven kids came back from the dead 

https://www.bbc.co.uk/news/stories-50630441
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wordt na het verstrijken van het ‘gouden uur’ bij land-incidenten in de meeste gevallen niet de inzet 

gestaakt…  

Kortom, het hanteren van het verstrijken van het gouden uur als moment om de inzet te staken 

roept meer vragen op dan dat er antwoorden zijn. We bevelen dan ook aan om nader onderzoek te 

doen naar het gebruik van het ‘gouden uur’ als richtlijn/regel voor het stoppen van de inzet bij water-

incidenten.   

 

Evenementen 

Een van de beschreven watertypen is uitgaansgebieden bij oppervlaktewater. Evenementen aan/bij 

water zouden ook onder deze categorie kunnen vallen gezien de vergelijkbare risicozetting. 

Evenementen zijn echter van zeer tijdelijke aard en de organisatoren van evenementen zijn in eerste 

instantie verantwoordelijk voor het beperken van de risico’s die zij introduceren. Het verdient 

aanbeveling om te kijken hoe we de kennis van onze repressieve mogelijkheden zinvol kunnen 

koppelen aan de verlening van vergunningen voor evenementen  

 

Leerpunten en aanbevelingen in relatie tot het opgebouwde systeem 

Systeem 

We hebben voor het risicoprofiel waterongevallenbestrijding een systeem ontwikkeld dat voor een 

deel gebaseerd is op bestaande systemen en voor een deel op basis van onze eigen ervaringen 

tijdens het ontwikkelen.  Vraag die hierbij speelt is, hoe borgen we deze systematiek in de toekomst? 

Veranderingen in het profiel kunnen ontstaan door veranderingen in de infrastructuur (water, 

wegen, woonkernen), uitkomsten van het meldsysteem (en ook een overgang van een meldsysteem 

naar een incidentregistratiesysteem) en door andere normeringen op basis van nieuwe inzichten. 

Wij verwachten echter dat deze veranderingen zich niet zeer frequent (binnen weken, maanden) 

voor gaan doen. 

Wij stellen daarom een jaarlijks onderhoud voor waarbij bovenstaande onderwerpen worden 

doorlopen en indien dit aanleiding geeft tot aanpassing of verandering, zal daar melding van worden 

gedaan. De uitkomsten van deze jaarlijkse check worden gerapporteerd aan het MT IB en kunnen 

tevens als input worden gebruikt voor de jaarcijfers. Het tijdpad wordt hierop afgestemd. 

Wanneer er gedurende het jaar aanvullende vragen op het gebied van het risicoprofiel 

waterongevallenbestrijding zijn, worden deze in overleg opgepakt en uitgevoerd. 

Incidentregistratiesysteem 

Brandweer Kennemerland beschikt (nog) niet over een incidentregistratiesysteem; daarom is bij de 

analyses gebruik gemaakt van meldingsgegevens vanuit de meldkamer brandweer. Deze 

meldingsgegevens bieden informatie over onder andere tijd, locatie en betrokken eenheden, maar 

verder geen aanvullende informatie over het incident zelf zoals soort redding, eventueel betrokken 

personen en letsel. Incidentgegevens zijn nodig om meer inzicht te geven over de incidenten zelf en 

daarmee uiteindelijk een meer betrouwbaar beeld te geven van de risico’s. Dit geldt niet alleen voor 

het risicoprofiel waterongevallenbestrijding, maar ook voor de nog te ontwikkelen risicoprofielen op 

het gebied van andere brandweertaken. 

In 2019 is binnen Brandweer Kennemerland een start gemaakt met het project Kernregistraties 

incidenten. Wij hechten veel belang aan deze ontwikkeling, die uiteindelijk moet leiden tot een 
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nieuw systeem waarmee we meer inzicht krijgen in de incidenten en er meer op outcome gestuurd 

kan worden. Zonder een incidentregistratiesysteem is sturen op outcome niet mogelijk.  

Onze aanbeveling is zo snel mogelijk te starten met het bouwen en inrichten van een incident-

registratiesysteem, mede gezien de tijd die het kost om een goed gevuld bestand op te bouwen. 

 

Leerpunten en aanbevelingen betreffende het project 

Tijdens de uitvoering van het project zijn we tegen een aantal zaken aangelopen waarvan geleerd 

kan worden voor vervolgprojecten. Deze zijn direct te linken aan in het projectplan geïdentificeerde 

projectrisico’s (bijlage 1). We zullen deze dan ook op basis hiervan kort toelichten: 

1. Het overhalen van de systematiek van de VNOG kan vertraging oplopen. Er zijn op dit 
moment nog geen harde afspraken gemaakt over een datum waarop e.e.a. gerealiseerd 
moet zijn. Ook is nog niet volledig duidelijk welke financiële middelen hiervoor benodigd zijn: 
Uiteindelijk bleek het in redelijkheid niet mogelijk om de benodigde software, om het 
systeem van de VNOG te laten draaien, over te nemen. Dit heeft ons gedwongen om op een 
meer fundamenteel niveau na te denken over het uiteindelijke doel van het risicoprofiel en 
hetgeen minimaal nodig is om dit doel te bereiken. Achteraf bezien heeft dit ertoe geleid dat 
we nu een risicoprofiel hebben ontwikkeld dat beter bij ons past dan het geval zou zijn 
geweest als we één op één het systeem van de VNOG hadden geadopteerd. Het 
gedachtegoed vanuit de VNOG zit er nog steeds in, maar heeft op een aantal vlakken een iets 
andere uitwerking gekregen en is aangevuld. Belangrijkste leerpunt is dan ook om voor een 
volgend risicoprofiel eerst op een fundamenteel niveau na te denken over het uiteindelijke 
doel van het risicoprofiel binnen de VRK en dan pas te gaan kijken, zowel extern als intern, 
naar hoe dit te realiseren is.  

 
2. Wellicht de belangrijkste succesfactor / belangrijkste afbreukrisico voor dit project is gelegen 

bij de inzet van direct betrokkenen. De inzet op projecten krijgt met regelmaat niet de 
hoogste prioriteit binnen de organisatie: 
In relatie tot dit punt bleek het vinden van mensen die konden/wilden participeren voor de 
expertgroep vooral de grote bottleneck. Vanaf het moment van overeenstemming over de te 
hanteren werkwijze en benodigde bezetting voor de expertgroep in het PCO-duiken, heeft 
het ruim zeven weken geduurd voordat er met een afgeslankte expertgroep afspraken 
gemaakt konden gaan worden voor de eerste bijeenkomst. Los van wat hiervan de oorzaak is 
geweest is een dergelijke periode vanuit het streven een slagvaardige organisatie te zijn niet 
direct wenselijk. Belangrijkste leerpunt uit dit proces voor ons is geweest dat de 
verantwoordelijkheidsverdeling op dit punt scherper gedefinieerd dient te zijn vóór aanvang 
van het project. Uitgangspunt is daarbij: 

 Opstellen beoogd proces voor een bepaalde taak binnen het project: gezamenlijke 
verantwoordelijkheid betreffend management en projectleider. De projectleider is 
daarbij met name verantwoordelijk voor het helder definiëren van wat functioneel 
voor het project minimaal noodzakelijk is. Het betreffende management is daarbij 
met name verantwoordelijk voor de na te streven doelen met het proces vanuit 
managementoptiek en de haalbaarheid van het te lopen proces. 

 Het werven en beschikbaar stellen van mensen voor de beoogde bezetting: Dit is de 
verantwoordelijkheid van het betreffend management. Mocht het rond krijgen van 
de bezetting niet haalbaar zijn, treedt de manager in overleg met de projectleider om 
een alternatief proces af te spreken. 

 Het opstarten en doorlopen van het afgesproken proces: Dit is de 
verantwoordelijkheid van de projectleider. Mocht de uitvoering in relatie tot de 
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bemensing niet werkbaar blijken, treedt de projectleider in overleg met het 
betreffend management voor het vinden van oplossingen.    

 
3. Het verkrijgen van de benodigde gegevens (data-bronnen) om dit project te doen laten slagen 

zou in sommige gevallen moeilijker kunnen zijn dan nu verwacht wordt: 
Dit risico heeft zich in zijn volle omvang doen gelden. Er zijn vandaag de dag heel veel data-
bronnen beschikbaar, maar het proces om de data te krijgen die nodig zijn kan erg veel tijd 
kosten. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 

 Er is niet één plek waar data gevonden kunnen worden, speurwerk is soms echt 
noodzakelijk om de juiste en kwalitatief goede data te vinden; 

 Niet alle data-bronnen die gevonden worden zijn direct beschikbaar. Regelmatig 
moet met organisaties contact worden gelegd om de juiste data te kunnen 
verkrijgen. De snelheid van reageren van organisaties kan nogal verschillen; 

 Gewenste data zijn soms niet één op één te verkrijgen maar wel te ontsluiten door 
het bewerken en/of koppelen van data-bronnen. Zowel het vinden van de juiste 
data-bronnen voor dit soort processen als het bewerken zelf, is meestal tijdrovend 
werk. 

Belangrijkste leerpunt voor een volgend risicoprofiel is dan ook om voor dit proces aanzienlijk 
meer tijd op te nemen in de planning.  
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Begrippenlijst  
 

 Bevolkingsdichtheid - hoeveelheid mensen die op een bepaalde oppervlakte wonen (meestal 

is dit een km²). 

 Drijflichaam – een voorwerp dat een drenkeling voldoende drijfvermogen geeft om het 

hoofd boven water te houden. Dit kan een reddingsvest, zwemvest, boei, omgeslagen boot, 

groot stuk hout etc. zijn. 

 Duikredding - een duikactiviteit naar een onder water verdwenen persoon, waarbij de 

verwachting is dat er een reële kans op levensredding bestaat. 

 Grijpredding - een redding van mens of dier in nood, in het water, nabij een wal, die in 

beginsel zonder specialistische uitrusting of team kan worden gered. 

 Hotspot – meldingen in gebieden op een afbeelding/kaart die dicht bij elkaar liggen en via 

een heatmap zichtbaar gemaakt kunnen worden.  

 Hulpaanbod – huidige hulp die de brandweer kan leveren om slachtoffers bij waterongeval 

te redden. 

 Hulpvraag – benodigde hulp van brandweer aan een potentieel slachtoffer van een 

waterongeval.  

 Hypothermie – of onderkoeling is een toestand waarbij de centrale lichaamstemperatuur 

van een persoon zo ver is gedaald dat de normale stofwisseling in gevaar komt. 

 Incidentregistratiesysteem – systeem waarin de kenmerken van een incident worden 

vastgelegd. 

 Omgevingsadressendichtheid - is het aantal adressen binnen een cirkel van één kilometer 

rond het adres. 

 Opkomsttijd - is de verwerkingstijd van de melding, de uitruktijd en de aanrijdtijd. 

 Oppervlakteredding - Een redding van mens en dier in het water, waarbij het slachtoffer 

zichtbaar aan de oppervlakte is en maximaal tweehonderd meter uit de walkant ligt. 

 Risico – kans x effect. 

 Scenario - een (chronologische) beschrijving van een bepaalde gebeurtenis die heeft 

plaatsgevonden of kan plaatsvinden. 

 Slachtoffer -  eenieder die een waterongeval ondergaat. De mate waarin iemand door het 

ongeval al dan niet blijvende schade oploopt speelt daarbij dus geen rol.  

 Waterongeval -  een situatie waarbij een persoon (of meerdere) in het water terecht komt 

(al dan niet opzettelijk) en waarbij een situatie ontstaat die bedreigend is voor de fysieke 

gesteldheid van betreffende persoon (of personen). 

 Watertype – soorten waterlichamen voor de bepaling/beschrijving van risicogebieden.  

 QGIS – (voorheen Quantum-GIS) is een open source geografisch informatiesysteem (GIS). 

 WGP – WebGIS Publisher is een geografisch informatiesysteem om geo-informatie 

eenvoudig en toegankelijk te gebruiken of te presenteren. 

 

Gebruikte afkortingen 

BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie  

CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek 

TS - tankautospuit 

VR - Veiligheidsregio  

WO - waterongeval of waterongevallen-voertuig 
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Bijlage 1 Projectplan en kaderstelling risicoprofiel waterongevallen 

VRK  

Projectplan ‘risicoprofiel waterongevallen VRK’ versie 1.0 

ALGEMENE INFORMATIE 

Titel project  Slagkracht Waterongevallenbestrijding Brandweer Kennemerland 

Indiener  Ruwald Wevers  

Opdrachtgever MTIB, namens deze Stok van den Burg 

Opdrachtnemer Ruwald Wevers 

PROJECTDEFINITIE 

Achtergrond  

Brandweer Kennemerland wil, in lijn met de landelijke visie op de ontwikkeling van 
de brandweer, de komende jaren groeien naar een organisatie die ‘informatie 
gestuurd en risicogericht werkt’. Eén van de stappen die daarvoor gezet dient te 
worden is het (nog beter) in beeld krijgen en hebben van de risico’s waar de 
brandweer een verantwoordelijkheid in heeft. Eén van deze aandachtsgebieden is 
de waterongevallenbestrijding. Dit aandachtsgebied zal als eerste in beeld worden 
gebracht, enerzijds omdat er op dit moment een nadrukkelijke behoefte binnen de 
organisatie voor bestaat en anderzijds omdat dit relatief ‘eenvoudig’ te realiseren 
is.   

Doelstelling project  

Hoofddoelstelling van het project ‘risicoprofiel waterongevallen VRK’ is het 
realiseren en implementeren van een systeem: 

 waarmee we de risico’s op waterongevallen binnen de regio 
Kennemerland op systematische wijze in beeld kunnen brengen en 
houden; 

 deze risico’s kunnen vertalen naar een daarbij passende hulpvraag aan de 
brandweer; 

 en deze hulpvraag kunnen afzetten tegen het hulpaanbod dat de 
brandweer levert.  

Het vormt daarmee een belangrijke tool om informatie gestuurd en risicogericht 
sturing te kunnen geven aan de ontwikkeling van de Waterongevallenbestrijding. 
 
Nevendoelstelling is om de match tussen de hulpvraag en het hulpaanbod (op basis 
van de huidige organisatie van de waterongevallenbestrijding) in beeld te brengen. 
Mogelijk dat dit beeld aanleiding geeft tot de wens om nader onderzoek te doen. 
Dit is uiteraard mogelijk omdat de tool daarvoor op dat moment gerealiseerd is 
maar verder onderzoek valt buiten de scope van dit project.  
 
Tweede nevendoelstelling van dit project is om ervaring op te doen met de 
beoogde systematiek en de leerpunten die dit oplevert mee te nemen in de verdere 
uitrol van deze systematiek voor andere aandachtsgebieden.  
 

Aanpak  

Op hoofdlijnen zullen de volgende stappen gezet worden binnen het project: 
1. Het opstellen en laten vaststellen van de (vakinhoudelijke) kaders 

waarbinnen de verdere uitwerking plaats vindt;  
2. Het in kaart brengen van de watergebieden in de regio, in 

samenwerking met operationele voorbereiding;  
3. Het in kaart brengen en analyseren van de incident historie 

waterongevallen;  
4. Het op basis van 1, 2 en 3 ontwikkelen van maatgevende scenario’s 

voor de verschillende incidenttypen en het vertalen van deze 
scenario’s in de bijbehorende hulpvraag (mede te realiseren door 
het raadplegen van een ‘expertgroep’);  

5. Het in kaart brengen van het huidige hulpaanbod (de huidige 
slagkracht) waterongevallenbestrijding (hulp aanbod);  
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6. Het matchen van de hulpvraag en het huidige hulpaanbod 
(benodigde en huidige slagkracht)? 

7. Borgen systematiek in de organisatie  
o Hoe houden we zaken up-to-date en met welke frequentie 

(hoe dynamisch willen we het hebben)?  
o Hoe gaan we in de dagelijkse praktijk gebruik maken van 

het geïmplementeerde model? 
o Hoe gaan we het IM op dit onderwerp inrichten?  

8. Project eindigt met een schriftelijke rapportage op basis van de 
geformuleerde doelstellingen, geboekte resultaten en opgedane 
ervaringen.  

Resultaten  

Het project is beëindigd als de volgende resultaten gerealiseerd zijn: 
 

a. Systeem voor het in beeld brengen van de slagkracht 
Waterongevallenbestrijding is geïmplementeerd en geborgd; 

b. De match tussen de hulpvraag (op basis van de geïdentificeerde risico’s) en 
het huidige hulpaanbod is in beeld gebracht; 

c. Er is geleerd van het implementeren van de nieuwe systematiek in relatie 
tot de nog verder uit te werken onderwerpen en de leerpunten zijn 
vastgelegd; 

d. Over het verloop en de resultaten van het project is schriftelijk 
gerapporteerd aan de opdrachtgever en deze heeft de rapportage 
geaccepteerd.  

 

Relatie met andere 
projecten / 
ontwikkelingen 

 De te introduceren systematiek is afkomstig van de VNOG. Middels deze 
systematiek worden op termijn alle directe brandweertaken in beeld 
gebracht. Waterongevallenbestrijding is het eerste onderwerp dat wordt 
uitgewerkt.  

 Het op te leveren Risicoprofiel Waterongevallen VRK en de match tussen 
hulpvraag en huidige hulpaanbod zullen als input dienen voor het 
Programma Specialismen. Binnen dit programma staat het heroverwegen 
en mogelijk herverdelen van alle specialismen binnen de VRK centraal. 
Waterongevallenbestrijding is één van de gedefinieerde specialismen.  De 
systematiek kan mogelijk op termijn ook gebruikt worden voor andere 
specialismen binnen het programma.  

Projectrisico’s en 
beheersmaatregelen 

De volgende risico’s voor het succesvol realiseren van het project zijn op dit 
moment bekend: 
 

4. Het overhalen van de systematiek van de VNOG kan vertraging oplopen. Er 
zijn op dit moment nog geen harde afspraken gemaakt over een datum 
waarop e.e.a. gerealiseerd moet zijn. Ook is nog niet volledig duidelijk 
welke financiële middelen hiervoor benodigd zijn; 

5. Wellicht de belangrijkste succesfactor / belangrijkste afbreukrisico voor dit 
project is gelegen bij de inzet van direct betrokkenen. De inzet op 
projecten krijgt met regelmaat niet de hoogste prioriteit binnen de 
organisatie.  

6. Het verkrijgen van de benodigde gegevens (data-bronnen) om dit project 
te doen laten slagen zou in sommige gevallen moeilijker kunnen zijn dan 
nu verwacht wordt.  
 

Beheersmaatregelen: 
1. 26 maart as is er nader overleg met de VNOG en de betrokken externe 

partij om tot nadere afspraken te komen. Dit moet er toe leiden dat we 
begin april in ieder geval meer zekerheid hebben over de financiële 
aspecten en de termijn waarop het overhalen gerealiseerd kan worden. Er 



 
59 

zijn een aantal aspecten binnen het project die los staan van het overhalen 
van het systeem, hiermee kan dus begonnen worden. 

2. Het selecteren van de juiste mensen voor dit project en het maken van 
afspraken met betrokken leidinggevenden is in ieder geval van belang. 
Daarnaast is het bewaken van de ‘waan van de dag’ een belangrijke 
beheermaatregel waar een ieder zijn verantwoordelijkheid in heeft te 
nemen. 

3. In een zo vroeg mogelijk stadium van het project beginnen met het 
inventariseren van gegevens bronnen.  

 
  

Projectuitvoering 

Begroting 

De te maken kosten voor het overhalen van het VNOG systeem behoren niet toe 
aan dit project.  
 
De belangrijkste kosten voor dit project zullen bestaan uit personeelslasten. Deze 
worden hier niet begroot, er wordt van uitgegaan dat dit binnen de reguliere 
capaciteit en begroting is op te lossen.  
 
Er worden geen verdere financiële verplichtingen voorzien. Mochten er gedurende 
het project toch (kleine) financiële middelen nodig blijken te zijn zal hier met de 
opdrachtgever over worden afgestemd.   
 

Structuur 

Opdrachtgever: 

 MTIB, namens deze Stok van den Burg 
 
Opdrachtnemer en projectleider: 

 Ruwald Wevers 
 
Kerngroep: 

 Dennis Tax 

 Jan Vogelzang 

 Jolanda ten Brinke 

 Noortje Kok 

 Ruwald Wevers 
 
Expert groep: 

 Specifiek voor het beoordelen en eventueel aanpassen van de, van de 
VNOG afkomstige, scenario’s is vakinhoudelijke input noodzakelijk. (Het 
beeld is op dit moment dat geen volledig nieuwe scenario’s opgesteld 
hoeven te worden.) Hiervoor wordt de volgende werkwijze gehanteerd: 

o Van alle drie de duikposten wordt één ploeg bezocht, gedurende 
de dienst, om input te geven op de aan hen voor te leggen 
scenario’s. Niet alle scenario’s zullen aan alle ploegen worden 
voorgelegd. Hierin wordt een relatie gezocht met het 
uitrukgebied van de betreffende post.  

o Voorafgaand aan het bezoek krijgt de ploeg informatie over de 
bijeenkomst en ruimte voor het stellen van vragen hierover. 

o Voorafgaand aan het informeren van de ploeg zullen de 
ploegchefs geïnformeerd worden; afhankelijk van de verdere 
voortgang zal dit op de PCO-dag (16 mei) zijn of zoveel eerder als 
mogelijk.  

o Na het bezoek aan de posten zal terugkoppeling worden gegeven 
over wat er met de input is gedaan. 
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o De voorbereiding, het informeren en het bezoeken van de posten, 
evenals het plegen van eventuele aanpassingen op de scenario’s  
zal door Noortje Kok en Ruwald Wevers worden uitgevoerd.  

  

Planning 

Voorlopige globale (optimistische) planning:                                                          gereed 

 Opzetten, bemensen en go op project                                                        maart 

 Opstellen en vaststellen kaders voor verdere uitwerking             april 

 Het in kaart brengen van de watergebieden                                   mei 

 Analyse van de incident historie waterongevallen                         mei 

 Ontwikkelen scenario’s en bijbehorende hulpvraag; inclusief raadplegen 
‘experts’                                                                            mei 

 Het in kaart brengen van het huidige hulpaanbod                         mei 

 Matchen hulpvraag en het huidige hulpaanbod                             juni 

 Opstellen voorstel borgen systematiek in de organisatie             juni 

 Opstellen schriftelijke rapportage                                                     juni 

 Beëindiging project                                                                              juli 

Looptijd 4 mnd  

Begin en einddatum April 2019 – juli 2019  

Besluitvormingstraject 

Het project kent de volgende besluitvormingsmomenten: 

 Vaststelling projectplan 

 Vaststellen inhoudelijke kaders slagkracht WO 

 Vaststellen voorstel borgen systematiek in de organisatie 

 Vaststellen eindrapportage project en beëindiging project 

Communicatie 

Vanuit het project zal er actief gecommuniceerd worden bij de uitvoering van de 
verschillende taken. Daarnaast zal er op daartoe geëigende momenten een artikel 
voor de IB-update worden aangeleverd over de voortgang van het project. Tevens 
zullen verzoeken vanuit de organisatie voor presentaties, toelichtingen, etc. in 
beginsel gehonoreerd worden.  
Het 3de echelon IB heeft aangegeven t.z.t. geïnformeerd te willen worden over de 
keuzes op het gebied van watertypen en bijbehorende scenario’s. Ook heeft zij 
verzocht het AO-duiken te informeren over het lopende project op de PCO-dag van 
16 mei. Beide verzoeken worden uiteraard gehonoreerd. 

Bijbehorende documenten 

Bijlagen n.v.t. 
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Kaderstelling uitwerking risicoprofiel waterongevallen VRK (behorende bij 

Projectplan ‘risicoprofiel waterongevallen VRK’ versie 1.0) 

 

Inleiding 

Dit document is de uitwerking van de eerste stap uit het projectplan ‘risicoprofiel waterongevallen 

VRK, versie 1.0’. Voor verdere uitleg over het project en de diverse stappen die in dit project worden 

gezet zie het projectplan. 

In dit document worden de vakinhoudelijke kaders beschreven op basis waarvan het 

waterrisicoprofiel wordt uitgewerkt en op basis waarvan, middels scenario’s, de hulpvraag aan en het 

hulpaanbod van de brandweer tegen elkaar worden afgezet. Het is van belang om het aan de 

voorkant van het project met elkaar eens te zijn over hoe we aankijken tegen het onderwerp 

waterongevallen(bestrijding); de kaderstelling. Dit bepaald de manier waarop zaken uitgewerkt 

worden en voorkomt dus mogelijk onnodig werk en frustraties in de loop van het project. 

Aan de hand van beslispunten wordt onderstaand het kader uitgewerkt. 

 

Beslispunt 1: 

De hierna volgende landelijke wet en regelgeving, handreikingen, etc. zijn op dit moment van kracht: 

 Wet veiligheidsregio’s en het hierdoor aangestuurde Besluit veiligheidsregio’s; 

 ‘Waterongevallen beheersing Brandweer visie 2010 – 2014’; BWNL 2011 

 ‘Handboek Incidentbestrijding op het water’; IFV mei 2015 

 ‘Handreiking grijp- en oppervlakteredding’; BWNL 2018 

Voorgesteld besluit : 

Het MTIB besluit om deze documenten leidend te laten zijn bij de verdere uitwerking van het  
risicoprofiel waterongevallen VRK. Daar waar (voorzienbare) discrepanties bestaan of dreigen te 
ontstaan tussen de inhoud van deze documenten en de huidige praktijk wordt dit separaat 
voorgelegd aan het MTIB.   

 

Beslispunt 2: 

In relatie tot beslispunt 1 is er op dit moment één discrepantie bekend. Op basis van het Besluit 
veiligheidsregio’s, artikel 3.1.2, lid 2 sub d en de daarbij behorende toelichting dient de bemanning 
van een TS in staat te zijn om een grijpredding uit te voeren. Er is in het verleden besloten dat de 
grijpredding binnen de VRK niet (meer) door de bemanning van een TS wordt uitgevoerd maar door 
de duikteams. De vraag die dit oproept is hoe binnen het project met deze discrepantie moet worden 
omgegaan.  
 
Voorgesteld besluit: 

Het MTIB besluit dat de uitwerking van het risicoprofiel waterongevallen VRK dusdanig dient te 
zijn dat (eenvoudig) inzichtelijk is te maken welke verschillen er optreden als de grijpredding wel of 
niet uitgevoerd wordt door de bemanning van een TS. 

 
Beslispunt 3: 
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Vanuit het ‘Handboek incidentbestrijding op het water’ (H 6.2) worden de volgende scenario’s / 

incidenttypen benoemt: 

1. Mens en dier in nood 
2. Verontreiniging oppervlaktewater  
3. Ongeval met gevaarlijke stoffen 
4. Brand en/of explosie  
5. Ordeverstoring  
6. Ecologisch incident  
7. Aanvaring en/of losgeslagen schip, object of lading  

 

Voorgesteld besluit: 
Het MTIB besluit dat voor de verdere uitwerking van het risicoprofiel waterongevallen VRK het 
incidenttype: ‘Mens en dier in nood’ maatgevend is.  

 

Beslispunt 4: 

Het incidenttype: ‘Mens en dier in nood’ is in het ‘Handboek incidentbestrijding op het water’ (H 6.2) 

opgedeeld in de volgende deelscenario’s: 

1.1. Persoon overboord/vermist 
1.2. Schip in nood 
1.3. Watersporter in problemen 
1.4. Ongeval / gewonde 
1.5. Ziekte aan boord 
1.6. Neergestort vliegtuig 
1.7. Problemen ijs 
1.8. Problemen wadlopen 

 

Voorgesteld besluit: 
Het MTIB besluit dat de deelscenario’s: 

 1.5 Ziekte aan boord (geen specifieke BRW taak); 

 1.8 Problemen wadlopen (komt niet voor binnen de VRK) 
niet worden betrokken bij de verdere uitwerking van het risicoprofiel waterongevallen VRK.  

 

 

Beslispunt 5: 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeentelijke kustwateren: tot 1000 meter 

vanuit de Laag Water dieptelijn richting zee. Voor zover bekend heeft geen enkele gemeente in het 

kader van deze verantwoordelijkheid taken belegd bij de brandweer. Hiervoor wordt door de 

gemeenten gebruik gemaakt van de inzet van reddingsbrigades.  

Voorgesteld besluit: 
Het MTIB besluit dat de gemeentelijke kustwateren niet worden betrokken bij de verdere 
uitwerking van het risicoprofiel waterongevallen VRK.  
 
In het kader van het IBP Noordzeekanaal hebben wij een duidelijke opdracht in het kader van 
redding. De westelijke grens van het werkingsgebied van het IBP Noordzeekanaal is daarmee dus 
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de grens tot waar wij een verantwoordelijkheid hebben voor redding. Deze is omschreven als: ‘De 
westgrens van het gebied bevindt zich tussen de uiteinden van de pieren van IJmuiden’. Dit is dus 
ook de grens voor de verdere uitwerking van het risicoprofiel waterongevallen VRK. 

 

Beslispunt 6: 

Het kan voorkomen dat wij rondom waterongevallenbestrijding voor 1ste lijns inzet naar een 

buurregio uitrukken en vice versa. De vraag die zich hierbij aandient is hoe hier in het risicoprofiel 

moet worden omgegaan. 

Voorgesteld besluit: 
Het MTIB besluit dat daar waar er concrete afspraken bestaan over de 1ste lijns inzet bij 
waterongevallen binnen de VRK door buurregio’s deze inzet wordt meegenomen in de uitwerking 
van het risicoprofiel. De 1ste lijns inzet van onze eigen eenheden bij de buurregio’s wordt niet 
meegenomen in het risicoprofiel van de VRK maar behoort uiteraard thuis in het risicoprofiel van 
de buurregio’s. Over de informatie die over dit onderwerp naar boven komt tijdens de uitvoering 
van het project zal wel, los van het risicoprofiel zelf, gerapporteerd worden.   
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Bijlage 2 Onderbouwing slachtoffers verdrinking en brand 

 

  

Indicatieve bepaling aantal overledenen door verdrinking in relatie tot waterongevallenbestrijding

Bron*: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

V92 Verdrinking door vervoer over water aantal overledenen 7 2 1 4 1 3 2 3 3

W16 Duiken of springen in water; niet meegenomen geen onderscheid buiten- of binnenwater

W69 Verdrinking tijdens baden in buitenwater aantal overledenen 9 6 10 7 6 5 9 6 12

W70 Verdrinking na val in buitenwater aantal overledenen 24 26 31 25 23 29 32 25 52

Zelfdoding door verdrinking gecorrigeerd voor buitenwater1 aantal overledenen 84 87 103 86 91 92 91 97 80

Verdrinkingen ten gevolge van auto te water 2 aantal overledenen 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Verdrinkingen van buitenlanders (niet meegenomen)

Totaal overledenen 154 151 175 152 151 159 164 161 177

Gemiddeld per jaar per 100.000 inwoners 0,95

Aantal inwoners Nederland 16574989 16655799 16730348 16779575 16829289 16900726 16979120 17081507 17181084

Gemiddeld aantal inwoners 2010 -2018 16856937

Indicatieve bepaling aantal overledenen door brand in relatie tot reddende taak 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Niet natuurlijke doden waarbij gemeld is dat er ook sprake van brand was
3

aantal overledenen 65 63 72 92 75 75 93 104 118

Gemiddeld per jaar per 100.000 inwoners 0,50

Overledenen bij woningbranden; inclusief brandstichting / moord / zelfmoord** aantal overleden 41 41 44 48 52 38 49 42 51

Gemiddeld per jaar per 100.000 inwoners 0,27

* CBS statline 
1. CBS StatLine; data zijn gecorrigeerd op basis van artikel CBS https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2002/33/zelfdoding-het-hoogst-onder-mannen
2. Op basis van onderzoek Raad voor de transport veiligheid 'Auto te water: ontsnappingsproblemen' 
3. Brandweer; branden, slachtoffers en reddingen, 1985-2013 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37511/table?ts=1573116890809

** Jaaroverzicht fatale woningbranden, IFV Brandweeracademie
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Bijlage 3 Meldingen waterongevallen 2010-2018 Kennemerland 
(meldkamer) 
 

Methode – werkwijze  

De VRK beschikt (nog) niet over een incidentregistratiesysteem waarmee inzicht kan worden 

verkregen in de aard en grootte van waterongevallenincidenten. Om hier meer inzicht te krijgen is er 

voor gekozen om gebruik te maken van de meldingsgegevens over de inzet van de 

waterongevallenwagens.  

Vanuit de meldkamer brandweer (MKB) is een excelbestand ontvangen met data (ruim 200.000 

records) vanaf 2010 tot en met april 2019. 

Dit bestand is vervolgens geschoond naar inzetten waarbij een waterongevallenvoertuig is ingezet, 

een eindrapport is opgemaakt en het een Prio 1 of Prio 2 rit betrof.  

Er is gekozen om te werken met de data van 2010 tot en met 2018 omdat dit complete jaren betreft. 

In het uiteindelijke bestand zijn de meldingen van ritten binnen de regio Kennemerland opgenomen 

(ook als hierbij alleen voertuigen vanuit andere regio waren betrokken) en de ritten naar buiten de 

regio waar een waterongevallenvoertuig vanuit Kennemerland is opgeroepen. Het bestand betreft 

totaal 1268 meldingen, waarvan 199 meldingen een melding is buiten de regio Kennemerland.  

Voor de beschrijving en de presentaties op de kaarten wordt gewerkt met de meldingen in de regio 

Kennemerland zonder meldingen met betrekking tot dieren (N=790), tenzij anders vermeld. 

 

In de regio (VRK) 2010-2018 

     

Waterongeval/melding Aantal     

Water (persoon/vaartuig) 364    

Lek/zinken woonboot 16    

Letsel 2    

Materieel 10    

Persoon door ijs 6    

Persoon te water 301    

Schip in nood 12    

Schip/watersporter in problemen 11    

onbekend 6    

Wegvervoer 426    

Letsel 15    

Voertuig te water 411    

Eindtotaal 790    
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Waterongeval/melding Melding/opschaling 

 1 Klein 2 Middel 3 Groot totaal 

Water (persoon/vaartuig) 312 50 2 364 

Lek/zinken woonboot 16   16 

Letsel  2  2 

Materieel 9 1  10 

Persoon door ijs 5 1  6 

Persoon te water 256 43 2 301 

Schip in nood 11 1  12 

Schip/watersporter in problemen 9 2  11 

onbekend 6   6 

Wegvervoer 379 45 2 426 

Letsel 14  1 15 

Voertuig te water 365 45 1 411 

Eindtotaal 691 95 4 790 

 
 
Totaal meldingen in en buiten regio Kennemerland 2010 – 2018 
Waterongeval/melding Aantal 

  

Dieren 296    

Water (persoon/vaartuig) 450    

Lek/zinken woonboot 16    

Letsel 3    

Materieel 10    

Persoon door ijs 6    

Persoon te water 377    

Schip in nood 12    

Schip/watersporter in problemen 15    

onbekend 11    

Wegvervoer 522    

Letsel 16    

Voertuig te water 506    

Eindtotaal 1268    
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 Waterongeval/melding  

Gemeente/regio 
Dieren 
 

Water 
(persoon/vaartuig) 

Wegvervoer 
 Totaal 

Beverwijk 2 9 12 23 

Bloemendaal 15 4 7 26 

Haarlem 88 117 33 238 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude 35 8 15 58 

Haarlemmermeer 96 117 281 494 

Heemskerk 5 10 12 27 

Heemstede 8 16 6 30 

Schiphol  4 7 11 

Tata Steel  3  3 

Uitgeest 2 11 22 35 

Velsen 25 61 31 117 

Zandvoort 3 4  7 

Buiten regio 17 86 96 199 

Eindtotaal 296 450 522 1268 
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Bijlage 4 Samenstelling expertgroep en kerngroep  
 
Expertgroep 
Jolanda ten Brinke  

Glenn Gerrits 

Rens de Graaf 

Noortje Kok  

Roel van Oosterwijck  

Ruwald Wevers 

Kerngroep 
Jolanda ten Brinke  

Noortje Kok 

Dennis Tax  

Jan Vogelzang 

Ruwald Wevers   
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Bijlage 5 Bronnen 

 

Auto's te water, SWOV-Factsheet.  (april 2012) 

De feiten boven water, een onderzoek naar grenzen, taken, risico’s en maatregelen bij 

oppervlakteredding. Brandweeracademie (2015) 

Drowning; prevention, rescue, treatment. Second edition; editor Joost J.L.M. Bierens.  (2014) 

Haarlem in cijfers, https://haarlem.incijfers.nl/. 2019 

Handreiking Grijp- en oppervlakteredding bij waterongevallen. Brandweer Nederland (2017)  

Jaaroverzicht fatale woningbranden 2018. Brandweeracademie, Instituut 
Fysieke Veiligheid (2019) 

Legger oppervlaktewateren 2018, Hoogheemraadschap Rijnland (2018)  

Legger wateren 2019, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (2019) 

Meer zicht op verdrinkingen. Verdrinkingen in Nederland, oorzaken en preventieve maatregelen, 

Mulierinstituut. Dorine Collard en Corry Floor. Utrecht (december 2017 ) 

ProMeV Light. Een risicogestuurde aanpak van weginfrastructuur. SWOV R-2017-7 (2017) 

Redden in het zicht van de haven. Prestatienormen voor Search and Rescue door de KNRM op de 

ruime binnenwateren. Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) door Port 

Management Consultants in samenwerking met de KNRM. (April 2006) 

RemBrand, Brandveiligheid is coproductie. Brandweer Nederland (2015) 
 

Risicofactoren van verdrinking in Nederland. Mulierinstituut. Corry Floor, Maud Eriks en Dorine 

Collard. Utrecht (2019)  

Slagkracht waterongevallen. Adriaan Westland, Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland  (2018)  

Szpilman, David; Bierens, Joost J.L.M.; Handley, Anthony J.; Orlowski, James P. (4 October 2012). 

"Drowning". The New England Journal of Medicine. 366 (22): 2102–2110. 

Waterongevallen beheersing brandweer, visie 2010 – 2014. NVBR (voorloper Brandweer Nederland) 

(2010) 

Waterkaarten VRK 

Zwemwater.nl  

 

https://www.bbc.com/news/av/stories-50630441/life-after-death-how-seven-kids-came-back-from-
the-dead  
 

https://nos.nl/op3/artikel/2209985-waarom-in-de-gracht-plassen-levensgevaarlijk-kan-zijn.html 

 

  

https://haarlem.incijfers.nl/
https://www.bbc.com/news/av/stories-50630441/life-after-death-how-seven-kids-came-back-from-the-dead
https://www.bbc.com/news/av/stories-50630441/life-after-death-how-seven-kids-came-back-from-the-dead
https://nos.nl/op3/artikel/2209985-waarom-in-de-gracht-plassen-levensgevaarlijk-kan-zijn.html
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Bijlage 6 Opgestelde scenario’s 

 

  

 

 

1.1 Omschrijving

Titel Zwemwater; persoon overboord / vermist (1.1)

Locatie en omgeving Recreatieplas met zandstrand, gedeelte met gras en speelattributen. De plas is op zo’n 100 meter 

afstand van de openbare weg gelegen. Het zandstrand is voor een deel omgeven door struiken en 

bomen. De recreatieplas kent langs de randen een ondiep gedeelte van ongeveer 1,4 m diep en zo’n 15 

meter breed. Het middelste deel is dieper variërend van zo’n 2,5 meter tot zo’n 20 meter. In het 

diepere gedeelte kan ook worden gesurft en met opblaasbootjes en kano’s gevaren worden. De plas is 

zo’n 400 meter van kant tot kant.

Basis scenario Een groepje jongeren van rond de 15 personen (leeftijd rond de 16 jaar) is aan het recreëren bij de 

recreatieplas. Er wordt vooral ‘gehangen’ op het gedeelte met gras en af en toe wat gezwommen. Na 

verloop van tijd bemerken ze dat één van de jongens ontbreekt. Niemand heeft een idee waar hij is, 

het laatste dat ze van hem weten is dat hij even zou gaan afkoelen in het water. Zijn spullen liggen nog 

gewoon bij de groep. Na aanvankelijk wat nonchalant gedrag en wat later een zoekpoging om hem te 

vinden slaan ze alarm via 112. Ze zijn bang dat hij is gaan zwemmen en om één of andere reden 

onderwater is geraakt. 

Specifieke omstandigheden Het is een mooie zonnige dag in mei. Het is druk rond de recreatieplas, vooral veel jongeren maar ook 

gezinnetjes zijn aanwezig. De watertemperatuur is nog fris (16°) maar er wordt toch al volop 

gezwommen.

Slachtofferbeeld (bij alarmering) Persoon vermist; mogelijk onderwater.

Hulpvraag Zoekactie en mogelijke duikredding op groot water; veel mensen aanwezig die bij spontane zoekacties 

in ondieper water mogelijk onderkoeld raken.

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ met aanvullend ‘groot WO’ (zie P402; blz 3)

Mogelijke opschaling Mogelijke inzet politiehelikopter en marine ter ondersteuning van de zoekactie (indien beschikbaar en 

de opkomsttijden kunnen lang zijn).

1.2a Omschrijving

Titel Zwemwater; watersporter in problemen (1.2a)

Locatie en omgeving

Recreatieplas: de recreatieplas staat in directe verbinding met een vaarweg voor met name 

pleziervaart en kleinere beroepsvaart (incidenteel). Het is een grote plas, zo’n 800m bij 300m. In de 

zomermaanden bij mooi weer kan het er druk zijn. De waterdiepte varieert van zo’n 2,5m tot 14m op 

het diepste punt. De plas heeft een lage walkant met een houten beschoeiing.

Basis scenario

Een vrouw loopt vroeg in de ochtend bij de plas haar hondje uit te laten. Ze ziet een man en vrouw in 

een 2 persoonskano vanaf de vaarweg de plas op draaien. Ze is een beetje verbaasd. In maart en op dit 

tijdstip is de plas eigenlijk altijd uitgestorven. Afijn, ze vervolgt haar wandeling. Als ze op de terugweg 

weer langs de plas komt ziet ze dat de kano is omgeslagen en de man en vrouw zich aan de kano 

vastklampen. Ze proberen de aandacht te trekken met geroep en armbewegingen maar lijken er niet in 

te slagen om naar de walkant te zwemmen. De vrouw belt 112.

Specifieke omstandigheden

Het is onbekend wanneer de kano is omgeslagen maar de vrouw heeft zo’n 20 minuten gewandeld 

nadat ze de kano de eerste keer zag. De watertemperatuur is ongeveer 3°. Het is bij het moment van 

melden onduidelijk of de kanoërs een redvest aan hebben of niet.

Slachtofferbeeld (bij alarmering) 2 personen te water; aan de oppervlakte. Kans op onderkoeling is groot.

Hulpvraag
Oppervlakteredding van 2 personen. Mogelijke onderkoeling vraagt om specifieke behandeling 

slachtoffers.

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ met aanvullend ‘middel WO’ (zie P402; blz 3)

Mogelijke opschaling
Indien één of beide personen onder water verdwijnen ligt een verdere opschaling naar ‘groot WO’ voor 

de hand.
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1.2b Omschrijving

Titel Zwemwater; watersporter in problemen (1.2b)

Locatie en omgeving

Een grote recreatieplas, zo’n 600m x 800m, die verder niet met ander oppervlakte water in verbinding 

staat. In de zomermaanden bij mooi weer kan het er erg druk zijn. De waterdiepte varieert. De 

waterdiepte loopt op vanaf de kant tot zo’n 15m op ongeveer 100 m uit de kant. Daarna neemt de 

diepte nog verder toe tot zo’n 30 m in het midden van de plas. De walkant varieert. Er zijn stukken met 

zandstrand, stukken met beschoeiing maar ook stukken met rotsen en met riet. 

Basis scenario

’s ochtends rond een uur of 10 zit de bedrijfsleider van de aanwezige horecagelegenheid op het 

terrasgedeelte aan het water, in gesprek met één van de medewerkers. De horecagelegenheid is nog 

niet open en ook verder is het rustig rond de recreatieplas. De bedrijfsleider werpt af en toe zijn blik op 

een lange afstand zwemmer die bezig is een rondje rond de plas te zwemmen, zo’n 40 à 50 m uit de 

kant. Opeens wordt hun gesprek onderbroken door geschreeuw van de zwemmer. Hij lijkt in de 

problemen te zijn; komt nauwelijks meer vooruit, schreeuwt vermoedelijk van de pijn en probeert af 

en toe met z’n arm de aandacht te trekken. De bedrijfsleider belt 112 en de medewerker rent langs de 

kant richting de zwemmer die zich zo’n 300m verderop bevindt.

Specifieke omstandigheden
Het is begin mei en de watertemperatuur is ongeveer 14°C. De zwemmer heeft een wetsuit aan om zich 

warm te houden en heeft een zwemboei bij zich.

Slachtofferbeeld (bij alarmering)
1 persoon te water; aan de oppervlakte. Kans op onderkoeling is aanwezig, maar niet direct 

aannemelijk (wetsuit).

Hulpvraag
Oppervlakteredding van 1 persoon. Indien sprake zou zijn van onderkoeling vraagt dit om een 

specifieke behandeling van het slachtoffer.

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ (zie P402; blz 3)

Mogelijke opschaling Niet aannemelijk

Specifieke omstandigheden
Het is midden juli en de watertemperatuur is ongeveer 24°C. De zwemmer heeft geen wetsuit aan om 

zich warm te houden en heeft ook geen zwemboei bij zich.

Slachtofferbeeld 1 persoon te water; aan de oppervlakte. Kans op onderkoeling is aanwezig maar niet aannemelijk.

Hulpvraag
Oppervlakteredding van 1 persoon. Indien sprake zou zijn van onderkoeling vraagt dit om een 

specifieke behandeling van het slachtoffer. 

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ (zie P402; blz 3)

Verder verloop scenario

Nog voor de hulpdiensten ter plaatse zijn, verdwijnt de zwemmer onder water. De medewerker die 

komt aanrennen denkt een goed beeld te hebben van de plaats waar de zwemmer onder ging. Hij gaat 

zelf niet te water.

Mogelijke opschaling Er wordt opgeschaald naar ‘middel WO’ (zie P402; blz 3)

Variant 1

Variant 2
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1.3 Omschrijving

Titel Zwemwater; ongeval /gewonde (1.3)

Locatie en omgeving

Recreatieplas: aan de recreatieplas bevindt zich een horeca gelegenheid met een terras dat zich net 

boven het water van de plas bevindt. Dit gedeelte van de recreatieplas maakt geen onderdeel uit van 

het afgezette zwemgedeelte. 

Basis scenario

Het is in de namiddag van een mooie zonnige zomerdag. Op het terras zit een groepje jongeren te 

kletsen en wat te drinken en eten. Het groepje wordt gaandeweg wat luidruchtiger en baldadiger. 

Opeens staat één van de jongens op, loopt naar het hekwerk dat rondom het terras zit en duikt er 

overheen het water in. Het water is hier ondiep (1,3 m) en er bevinden zich ook rotsblokken onder 

water. De jongen komt niet meer bovenwater maar is in het water zichtbaar vanaf het terras. Eén van 

zijn vrienden springt hem na en haalt hem aan de oppervlakte. De jongen bloedt ernstig aan zijn hoofd 

en is niet meer in staat zich te bewegen, maar is wel bij bewustzijn. Omstanders bellen 112.

Specifieke omstandigheden

De horecagelegenheid ligt op ruime afstand van de openbare weg en is slechts bereikbaar middels een 

wandelpad. Het is bijzonder druk rondom de recreatieplas vanwege het mooie weer en de 

zomervakantie wat de bereikbaarheid verder verslechterd. De watertemperatuur is ongeveer 23°. 

Slachtofferbeeld (bij alarmering)
1 persoon aan de oppervlakte met hoofdletsel en mogelijk letsel aan de nek of rug. 1 persoon te water 

om te redden, vermoedelijk geen slachtoffer.

Hulpvraag ‘Grijpredding’ / hulpverlening: slachtoffer zal met brancard uit het water gehaald moeten worden. 

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ (zie P402, blz. 3).

Mogelijke opschaling Niet aannemelijk.

Specifieke omstandigheden
Het is begin mei. Het is weliswaar een mooie zonnige dag maar de watertemperatuur is nog laag, zo’n 

14°C.

Slachtofferbeeld

1 persoon aan de oppervlakte met hoofdletsel en mogelijk letsel aan de nek of rug. 1 persoon te water 

om te redden, vermoedelijk geen slachtoffer. Door de lage watertemperatuur dreigt onderkoeling van 

slachtoffer en redder. 

Hulpvraag
‘Grijpredding’ / hulpverlening: slachtoffer zal met brancard uit het water gehaald moeten worden. 

Mogelijke onderkoeling vraagt om specifieke behandeling slachtoffers.

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ met aanvullend ‘middel WO’ (zie P402; blz 3).

Mogelijke opschaling Niet aannemelijk.

Variant 2

Variant 1

2.1 Omschrijving

Titel Vaarwegen en ruim water; persoon overboord / vermist (2.1)

Locatie en omgeving Het Noordzeekanaal ongeveer ter hoogte van Velsen-zuid.

Basis scenario

Een klein vrachtschip vaart vanuit Amsterdam richting zee. Vanaf de brug ziet de stuurman dat een 

bemanningslid bij een onhandige actie overboord valt. Hij start met alle handelingen die hij behoort te 

doen, waaronder de hulpdiensten alarmeren. Op het moment van alarmeren is het bemanningslid niet 

meer in het zicht van de stuurman.

Specifieke omstandigheden

Het is rond 16:00 uur op een mooie herfstdag, eind september. De watertemperatuur is rond de 15°. 

Het is redelijk druk op het Noordzeekanaal. Het schip vaart zo’n 80 meter uit de kant. Het 

bemanningslid draagt een reddingsvest.

Slachtofferbeeld (bij alarmering)
1 persoon te water, vermoedelijk aan de oppervlakte (reddingsvest). Kans op onderkoeling is reëel. De 

scheepvaart vormt een gevaar voor het slachtoffer. 

Hulpvraag
Oppervlakteredding van 1 persoon. Mogelijke onderkoeling vraagt om specifieke behandeling 

slachtoffer.

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ (zie P402; blz 3).

Mogelijke opschaling

Gezien de bijzondere locatie, Noordzeekanaal, zal er aanvullend gealarmeerd worden. E.e.a. op basis 

van het Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal (zie: proces redding en proces Search&Rescue; zie 

tevens scenariokaart 6.1 Mens en dier in nood). 

Specifieke omstandigheden
Het is rond 19:00 uur op een winterse dag in december. Het is al donker en de watertemperatuur is 

rond de 8°. Het schip vaart zo’n 80 meter uit de kant. Het bemanningslid draagt geen reddingsvest.

Slachtofferbeeld
1 persoon te water met een reële kans dat deze zich niet meer aan de oppervlakte bevindt. Kans op 

onderkoeling is groot. De scheepvaart vormt een gevaar voor het slachtoffer.

Hulpvraag
Oppervlakte- of duikredding van 1 persoon met onduidelijke locatie. Vermoedelijke onderkoeling 

vraagt om specifieke behandeling slachtoffer.

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ met aanvullend ‘groot WO’ (zie P402; blz 3).

Mogelijke opschaling

Gezien de bijzondere locatie, Noordzeekanaal, zal er aanvullend gealarmeerd worden. E.e.a. op basis 

van het Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal (zie: proces redding en proces Search&Rescue; zie 

tevens scenariokaart 6.1 Mens en dier in nood). 

Variant 1

Variant 2
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2.2 Omschrijving

Titel Vaarwegen en ruim water; Schip in nood (2.2)

Locatie en omgeving

Vaarweg; de vaarweg is ongeveer 35 tot 40 meter breed en langs de vaarweg loopt aan één kant een b-

weg waar geregeld verkeer langs komt. Via de b-weg is de vaarweg goed bereikbaar maar aan de 

andere kant is dit lastig; veel groen en weinig wegen. De vaarweg wordt voornamelijk voor pleziervaart 

gebruikt maar beroepsvaart (tot zo’n 7,5 m breed en 70 m lang) is ook toegestaan. De diepte van het 

vaarwater is ongeveer 5,5 meter.

Basis scenario

Op een mooie middag in april zijn twee pleziervaartuigen met elkaar in aanvaring gekomen. Door de 

impact van de aanvaring zijn de opvarenden van het kleinste schip te water geraakt. Dit schip maakt 

water en dreigt te zinken. Het grootste vaartuig is beschadigd maar nog operationeel, hierop zijn 2 

personen aanwezig. Een voorbijganger op de b-weg heeft het ongeluk zien gebeuren en  belt 112.  

Specifieke omstandigheden
De 3 opvarenden van het kleinste schip zijn te water geraakt. 2 daarvan dragen een reddingsvest, 1 niet. 

De watertemperatuur is ongeveer 11°.

Slachtofferbeeld (bij alarmering)
3 personen te water; 2 met en 1 zonder reddingsvest. Personen hebben mogelijk letsel door aanvaring. 

Kans op onderkoeling is reëel. 

Hulpvraag
Oppervlakteredding van 2 personen en oppervlakte of duikredding van 1 persoon. Mogelijke 

onderkoeling vraagt om specifieke behandeling slachtoffer. Bijzondere aandacht voor eventueel letsel.

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ met aanvullend ‘middel WO’ (zie P402; blz 3).

Mogelijke opschaling Niet aannemelijk.

Specifieke omstandigheden
De 2 opvarenden van het kleinste schip zijn te water geraakt. Eén draagt een reddingsvest, de andere 

niet. Het is begin juni en de watertemperatuur is ongeveer 22°.

Slachtofferbeeld 2 personen te water; 1 met en 1 zonder reddingsvest. Personen hebben mogelijk letsel door aanvaring.

Hulpvraag
Oppervlakteredding van 1 persoon en oppervlakte of duikredding van 1 persoon. Bijzondere aandacht 

voor eventueel letsel.

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ met aanvullend ‘middel WO’ (zie P402; blz 3).

Mogelijke opschaling Niet aannemelijk.

Variant 1

Variant 2

2.3 Omschrijving

Titel Vaarwegen en ruim water; Watersporter in problemen (2.3)

Locatie en omgeving

Ruim water waarin een vaarroute is gelegen. Het water is op een aantal plaatsen goed bereikbaar vanaf 

de weg. De diepte van het water varieert op de meeste plaatsen van zo’n 2 m tot 5 m. Op een paar 

plaatsen zitten diepe gaten van meer dan 15 m. 

Basis scenario
Het is een grauwe winderige dag begin mei. Een wedstrijdzeilster is aan het trainen met haar ‘Laser’. Bij 

een onhandige manoeuvre klapt de giek tegen haar hoofd en slaat ze overboord.

Specifieke omstandigheden

Door het grauwe weer is het rustig op het meer. Op het moment van het ongeluk is de zeilster zo’n 400 

meter uit de kant. Een voorbijganger aan de wal heeft het ongeluk zien gebeuren en heeft de indruk 

dat de zeilster bewusteloos is. Het zwemvest dat ze draagt houdt haar boven water maar garandeert 

niet dat ze vrij kan ademen in deze toestand.  

Slachtofferbeeld (bij alarmering)
Een zeilster met zwemvest aan de oppervlakte, vermoedelijk bewusteloos met risico dat haar mond 

zich onderwater bevindt.  

Hulpvraag Oppervlakte redding met inzet van een boot.

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ (zie P402; blz 3)

Mogelijke opschaling
Alarmering van een andere dienst die mogelijk een oppervlakteredding kan uitvoeren en al varend in 

de buurt aanwezig is.
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2.4a Omschrijving

Titel Vaarwegen en ruim water; ongeval / gewonde (2.4a)

Locatie en omgeving Jachthaven gelegen aan vaarroute. Goed bereikbaar vanaf de doorgaande wegen.

Basis scenario

Een ouder stel ligt met hun zeiljacht al enige dagen in de haven. Ze zijn bezig het schip na te lopen en 

kleine klusjes uit te voeren aangezien ze morgen weer willen vertrekken. De man probeert iets te 

herstellen en staat daarbij op een krukje in het gangboord. Door een kleine beweging van het schip 

verliest hij zijn evenwicht en valt achterover van het schip. In zijn val klapt hij met zijn rug op de steiger 

en valt vervolgens in het water. De vrouw heeft alles gezien en komt aangesneld. Als zij op de plek 

komt waar haar man over boord is gegaan is hij echter al onder water verdwenen. Zij alarmeert direct 

via 112 de hulpdiensten en roept om hulp van omstanders.

Specifieke omstandigheden
Mooie nazomerse dag; watertemperatuur rond de 19°C. De diepte van het water in de jachthaven is 

rond de 4,5 m.

Slachtofferbeeld (bij alarmering) Eén persoon onder water, mogelijk met rugletsel. 

Hulpvraag
Duikredding. Slachtoffer dient horizontaal uit het water gehaald te worden in verband met mogelijk 

letsel.

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ (zie P402; blz 3).

Mogelijke opschaling Niet aannemelijk.

Specifieke omstandigheden
Mooie lente dag begin april; watertemperatuur rond de 7°C. De diepte van het water in de jachthaven 

is rond de 4,5 m.

Slachtofferbeeld 1 persoon onder water, mogelijk met rugletsel. Reële kans op onderkoeling slachtoffer.

Hulpvraag
Duikredding. Slachtoffer dient horizontaal uit het water gehaald te worden in verband met mogelijk 

letsel. Mogelijke onderkoeling vraagt om specifieke behandeling slachtoffer.

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ (zie P402; blz 3).

Mogelijke opschaling Niet aannemelijk.

Variant 1

Variant 2

2.4b Omschrijving

Titel Vaarwegen en ruim water; ongeval / gewonde 2.4b

Locatie en omgeving Brug over een kanaal / vaart.

Het is een prachtige zomerse dag; 34°C in de schaduw. Een groepje jongeren, rond de 14 jaar, is ‘aan het 

hangen’ op een brug over het kanaal. De meeste hebben zwemkleding aan en af en toe springen er 

jongeren vanaf het midden van de brug het water in. Ze hebben een hoop lol en het water is lekker 

verkoelend; ongeveer 23°C. Op een gegeven moment springt een jongen van de brug, wat meer 

richting de kant. Onderwater komt hij hard in contact met iets wat op de bodem ligt.

De brug is ongeveer 5 meter hoog. De diepte van het water varieert vanaf ongeveer 1,5 m aan de kant 

tot zo’n 3,5 m in het midden.

Specifieke omstandigheden

De jongen komt weer boven water maar is nauwelijks in staat om zijn hoofd bovenwater te houden. 

Eén van de jongeren belt 112 en een aantal rennen de brug af om vanaf de kant het water in te gaan om 

hun vriend te gaan helpen. 

Slachtofferbeeld (bij alarmering) Eén gewonde drenkeling aan de oppervlakte met onbekend letsel.

Hulpvraag Oppervlakteredding waarbij slachtoffer horizontaal uit het water gehaald moet worden.

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ (zie P402; blz 3).

Mogelijke opschaling Niet aannemelijk.

Specifieke omstandigheden

De jongen komt nog even boven water maar verdwijnt vervolgens weer onderwater. Eén van de 

jongeren belt 112 en een aantal rennen de brug af om vanaf de kant het water in te gaan om hun vriend 

te gaan helpen.  

Slachtofferbeeld Eén gewonde drenkeling onder water met onbekend letsel.

Hulpvraag Duikredding waarbij slachtoffer horizontaal uit het water gehaald moet worden.

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ (zie P402; blz 3).

Mogelijke opschaling Niet aannemelijk.

Variant 2 (optioneel)

Basis scenario

Variant 1
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3.1 Omschrijving

Titel Uitgaansgebieden nabij oppervlakte water; Persoon overboord / vermist (3.1)

Locatie en omgeving
Centrum van de bebouwde kom nabij uitgaansgelegenheden. Weg langs een gracht / singel / vaart / 

kanaal.

Basis scenario

Op een vrijdagnacht in februari rond 01:30 uur gaan vier  vrienden, na een avondje stappen, lopend op 

weg naar huis. Ze verkeren allen in beschonken toestand en één is er simpelweg stom dronken. Deze 

laatste man blijft op een gegeven moment aan de rand van de kade staan, vermoedelijk om te plassen 

denken zijn vrienden, die lallend nog wat doorlopen. Als ze weer omkijken is hij verdwenen. Ze lopen 

terug en menen wat in het water te zien, luchtbellen en bewegend water, op de plaats waar hun vriend 

net nog aan de kade stond. Ze bellen 112 voor hulp.   

Specifieke omstandigheden

Het is een heldere koude nacht. De watertemperatuur is rond de 4°C. De gracht is ongeveer 3 meter 

breed en de walkant ongeveer 1,5 m hoog. De drie vrienden blijven op de kant en springen niet in het 

water om hun vriend te zoeken.

Slachtofferbeeld (bij alarmering) Vermoedelijk (dronken) man onderwater met grote kans op onderkoeling. 

Hulpvraag Duikredding van 1 persoon. Mogelijke onderkoeling vraagt om specifieke behandeling slachtoffer.

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ (zie P402; blz 3).

Mogelijke opschaling Niet aannemelijk.

Specifieke omstandigheden Eén van de drie mannen springt in het water om zijn vriend te gaan redden.  

Slachtofferbeeld

Vermoedelijk (dronken) man onderwater met grote kans op onderkoeling. Redder vermoedelijk aan de 

oppervlakte met dreiging van onderkoeling. Is mogelijk ook niet in staat om uit het water te komen 

vanwege de hoge kade. 

Hulpvraag
Duikredding van 1 persoon. Vermoedelijk oppervlakte redding 1 persoon (redder). Mogelijke 

onderkoeling vraagt om specifieke behandeling slachtoffers.

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ met aanvullend ‘middel WO’ (zie P402; blz 3).

Mogelijke opschaling Niet aannemelijk.

Variant 1

Variant 2

3.2 Omschrijving

Titel Uitgaansgebieden nabij oppervlakte water; Ongeval / gewonde (3.2)

Locatie en omgeving
Centrum van de bebouwde kom nabij uitgaansgelegenheden. Weg langs een gracht / singel / vaart / 

kanaal.

Basis scenario

Op een donderdagnacht in juli rond 01:00 uur is een groepje studenten aan het stappen. Ze gaan van 

kroeg naar kroeg en er wordt flink gedronken. Als ze weer op weg zijn naar een andere gelegenheid 

besluit er één om in de gracht te springen om even af te koelen. Hij komt vrij snel weer boven water 

maar schreeuwt het uit. Hij heeft zich verwond aan iets dat in het water ligt en is nauwelijks in staat om 

bovenwater te blijven. Eén van de studenten belt 112 en een ander springt in het water en haalt z’n 

vriend naar de kant. Ze zijn echter niet in staat om uit het water te komen door de hoge kade muur. Er 

wordt door de omstanders naarstig gezocht naar oplossingen.   

Specifieke omstandigheden
Het is een mooie zomerse nacht. De watertemperatuur is rond de 23°C. De gracht is ongeveer 6 meter 

breed en de walkant ongeveer 2 m hoog.

Slachtofferbeeld (bij alarmering)
Gewonde drenkeling waarbij letsel onduidelijk is. Zijn redder houdt hem bovenwater maar beiden zijn 

niet in staat om aan de kant te komen. Ze raken beiden uitgeput.

Hulpvraag
Op de kant halen van slachtoffer en redder. Het slachtoffer dient daarbij horizontaal uit het water te 

worden gehaald. 

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ (zie P402; blz 3).

Mogelijke opschaling Niet aannemelijk.
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4.1 Omschrijving

Titel Wegen en parkeren aan water; persoon overboord / vermist (4.1)

Locatie en omgeving

Weg langs een kanaal, net buiten de bebouwde kom. Tussen de weg en het kanaal bevindt zich een 

zachte berm. Hier en daar staat een boom. De weg wordt gebruikt door zowel snel als langzaam 

verkeer.  Het is eind september en de watertemperatuur is rond de 16°. De breedte van het kanaal is 

ongeveer 25 m en de waterdiepte is rond de 2 m.

Basis scenario

De politie heeft tijdens het surveilleren, rond 21:00 uur, een fiets aangetroffen die tegen een boom 

langs het kanaal stond. De fiets viel op omdat het achterlicht nog brandde. Naast de fiets hebben ze 

een tas gevonden. Met gegevens uit de tas en wat telefoongesprekken zijn ze er achter gekomen dat 

de fiets van een jonge vrouw is die na een afspraak bij haar vriendin rond 20:30 uur weer op weg is 

gegaan naar huis. Ze is daar echter niet aangekomen. De politie sluit niet uit dat de jonge vrouw in het 

water is beland en vraagt via de meldkamer assistentie van de brandweer.

Specifieke omstandigheden De breedte van het kanaal is ongeveer 10 m en de waterdiepte is rond de 2 m. 

Slachtofferbeeld (bij alarmering) Mogelijke drenkeling met kans op onderkoeling.

Hulpvraag
Zoekactie / duikredding van 1 persoon. Mogelijke onderkoeling vraagt om specifieke behandeling 

slachtoffer.

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ (zie P402; blz 3).

Mogelijke opschaling Niet aannemelijk.

Specifieke omstandigheden De breedte van het kanaal is ongeveer 25 m en de waterdiepte is rond de 2 m.

Slachtofferbeeld Mogelijke drenkeling met kans op onderkoeling.

Hulpvraag
Zoekactie / duikredding van 1 persoon. Mogelijke onderkoeling vraagt om specifieke behandeling 

slachtoffer.

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ met aanvullend ‘middel WO’ (zie P402; blz 3).

Mogelijke opschaling Niet aannemelijk.

Variant 1

Variant 2

4.2 Omschrijving

Titel Wegen en parkeren aan water; ongeval / gewonde (4.2)

Locatie en omgeving

Weg langs een kanaal. Tussen de weg en het kanaal bevindt zich een zachte berm. Hier en daar staat 

een boom. Het kanaal heeft een hoge walkant (± 2 m) waardoor het voor een zwemmer vrijwel 

onmogelijk is om zonder hulp vanuit het water op de kant te komen.  De weg wordt gebruikt door 

zowel snel als langzaam verkeer.  Het is begin mei en de watertemperatuur is rond de 13°. Waterdiepte 

is rond de 2,5 m.

Basis scenario

Op een dinsdagochtend rijdt een personenauto op de weg langs het kanaal. Er komt een groep 

scholieren op de fiets van de andere kant. De auto vermindert zijn snelheid. Op het moment dat de 

personenauto de groep wil passeren schiet er een scholier de weghelft van de auto op. De 

personenauto wijkt uit, beland in de berm en schiet door, het kanaal in. Eén van de scholieren belt 112. 

Specifieke omstandigheden
In de personenauto zit alleen een bestuurder. De man is in staat vanuit het zijraampje op het dak te 

klimmen. De auto drijft nog maar begint te zinken.

Slachtofferbeeld (bij alarmering)

Eén persoon in nood op drijvende auto die elk moment kan zinken. Onduidelijk is of het slachtoffer kan 

zwemmen. Onderkoeling dreigt gezien de watertemperatuur. Zonder assistentie zal het slachtoffer 

vermoedelijk niet uit het water kunnen komen.

Hulpvraag
Oppervlakte redding eventueel duikredding. In geval van onderkoeling van het slachtoffer vraagt dit 

om een specifieke behandeling. 

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ (zie P402; blz 3).

Mogelijke opschaling Niet aannemelijk.

Specifieke omstandigheden

In de auto zitten een bestuurder en bijrijder. De auto begint vrijwel gelijk te zinken na het te water 

gaan. De chauffeur weet uit de auto te komen waarna de auto onderwater verdwijnt. De chauffeur 

duikt nog achter de auto aan in een poging de bijrijder eruit te halen, maar dit lukt hem niet.

Slachtofferbeeld Eén slachtoffer in de gezonken auto en één aan de kant. Dreiging van onderkoeling van de slachtoffers.

Hulpvraag Duikredding. In geval van onderkoeling van het slachtoffer vraagt dit om een specifieke behandeling.

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ met aanvullend ‘middel WO’ (zie P402; blz 3).

Mogelijke opschaling Niet aannemelijk.

Variant 1

Variant 2
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5.1 Omschrijving

Titel Woonkernen bij / met water; persoon overboord / vermist (5.1)

Locatie en omgeving Woonboten locatie, gelegen in een vaarweg en goed bereikbaar vanaf de openbare weg.

Basis scenario

In de vroege morgen van een regenachtige lentedag, volgend op een stormachtige nacht, ziet één van 

de bewoners van de woonboten, dat een woonboot verderop gezonken is. Een stukje van het dak 

steekt nog boven het water uit. Hij kent de bewoners en heeft ze gisteravond, toen hij thuis kwam, nog 

in de huiskamer zien zitten. Hij alarmeert via 112 en gaat polshoogte nemen.  

Specifieke omstandigheden
Het is half april en de watertemperatuur is rond de 11°C. Waterdiepte woonbotenlocatie is ongeveer 2 

m.

Slachtofferbeeld (bij alarmering)

Mogelijk twee slachtoffers in de gezonken woonboot. Onduidelijk is wanneer de woonboot is 

gezonken. Gezien de watertemperatuur is mogelijke onderkoeling van de slachtoffers een bijkomend 

probleem.

Hulpvraag

Duikredding. In geval van onderkoeling van het slachtoffer vraagt dit om een specifieke behandeling.  

Het betreft hier een complexe duiksituatie waarbij de afweging of er nog gered kan worden essentieel 

is. Ter plaatse zal, met mogelijk aanvullende informatie, hierover een besluit worden genomen.

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ met aanvullend ‘groot WO’ (zie P402; blz 3).

Mogelijke opschaling Niet aannemelijk.

5.2 Omschrijving

Titel Woonkernen bij / met water; ongeval / gewonde (5.2)

Locatie en omgeving
Vijver in een parkje binnen een woonwijk. De vijver ligt aan een wandelpad op ongeveer 75 m vanaf de 

weg. De afstand tussen het wandelpad en de vijver is ongeveer 7,5 m.

Basis scenario

Op een woensdagmiddag in het voorjaar is een moeder met haar twee kinderen (3 en 0 jaar oud) gaan 

wandelen in het park. Ze zouden de eendjes gaan voeren. Het kind van 3 rijdt op zijn driewielertje 

mee. De baby ligt in de wandelwagen. De moeder komt een vriendin tegen en raakt aan de praat. Ze 

verliest haar zoontje van 3 daarbij uit het oog. Hij ziet verderop eendjes zwemmen en fietst er heen. 

Doordat het dicht bij het water wat afloopt schiet de driewieler door en het kind slaat over de kop het 

water in, waarin veel begroeiing aanwezig is. Vrij snel daarna mist de moeder haar kind en ziet het 

driewielertje in het water liggen. Van haar zoontje geen spoor. Haar vriendin meldt het incident via 112 

en neemt de wandelwagen onder haar hoede. De moeder en omstanders stappen het water in om het 

jongetje te zoeken.  

Specifieke omstandigheden
De vijver is ongeveer 1 tot 1,5 m diep en de diameter van de vijver is ongeveer 25 m. De bodem is 

modderig en er groeien veel waterplanten. De watertemperatuur is ongeveer 15°.

Slachtofferbeeld (bij alarmering)
Een jongetje van 3 jaar is te water gegaan en is de zwemkunst niet vaardig. Gezien de 

watertemperatuur is mogelijke onderkoeling van het slachtoffer een bijkomend probleem.

Hulpvraag
Grijpredding; er is behoefte aan veel mankracht voor een effectieve inzet.   In geval van onderkoeling 

van het slachtoffer vraagt dit om een specifieke behandeling. 

Alarmering Standaard inzet ‘klein WO’ met aanvullend ‘middel WO’ (zie P402; blz 3).

Mogelijke opschaling Niet aannemelijk.
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Bijlage 7 Inwonersaantallen VRK 

 Regio 

 Inwoners  

  

Totale bevolking 
Mannen en vrouwen 

1996 2010 2015 2018 2019 

aantal 

Beverwijk Totaal 35 637 38 883 40 182 41 077 41 176 

Bloemendaal Totaal 16 750 22 023 22 256 23 208 23 410 

Haarlem Totaal 147 617 149 579 156 645 159 709 161 265 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude Totaal 5 342 5 398 5 574 5 867 
 

Haarlemmermeer Totaal 106 095 142 788 144 152 147 282 154 235 

Heemskerk Totaal 35 151 38 848 39 138 39 146 39 164 

Heemstede Totaal 26 208 26 058 26 480 27 080 27 286 

Uitgeest Totaal 10 297 12 664 13 291 13 520 13 528 

Velsen Totaal 65 509 67 281 67 166 67 831 68 348 

Zandvoort Totaal 15 466 16 632 16 692 16 970 17 011 

     541 690 545 423 

Bron: CBS Statline 
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Bijlage 8 Gebruikte kaartlagen 

Kaarten 

De kaarten die in Hoofdstuk 4 en verder worden gepresenteerd, zijn gemaakt in QGIS (versie3.6.2-

Noosa). 

Er is gebruik gemaakt van landelijk beschikbare kaartlagen (uit o.a. BGT, GEO4OOV). Daarnaast is 

specifieke (kaart) informatie opgevraagd bij Operationele Voorbereiding, de waterschappen Rijnland 

en Noorderkwartier (via VR NHN) en de gemeenten in de regio. 

 

Kaarten met opkomsttijden 

De gebruikte styling voor weergave conform GGO zoals nu in de concept handreiking staat. 

Cohort 

in min 

0-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18+ 

kleur  

  

 
 

 

 

HEX #FDE725 #7AD151 #22A884 #2A788E #414487 #440154 

RGB (253,231,37) (122,209,81) (34,168,132) (42,120,142) (65,68,135) (68,1,84) 

 

Gebruikte tijden zijn WO-voertuigen: 

- Meldkamertijd 1.02 min 
- Uitruktijd Amstelveen 1.45 min 
- Uitruktijd Haarlem-West 1.45 min 
- Uitruktijd Velsen 1.45 min 
- Uitruktijd Nieuw-Vennep 1.00 min 

Deze tijden zijn gebaseerd op de werkelijke prestaties in 2018. 

Voor de vertaling naar de gehanteerde normen: 

Kwalificatie Kleurgebruik duikredding Oppervlakteredding 

effectief     HEX #f483fc (RGB 244,131,252,255) 0-9 min 0-18 min 

beperkt effectief     HEX #efc4ed (RGB 239,196,237,255) 9-15 min 18-30 min 

zeer beperkt effectief     HEX #1a33b (RGB 241,193,241) >15 min > 30 min 

 

 

Zwemwater 

Voor het in kaart brengen van zwemwater is gebruik gemaakt van de kaartlaag watervlakken vanuit 

de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en aangevuld met informatie van Zwemwater.nl 

voor wat betreft de zwemwaterlocaties. 

Daarnaast is ook water opgenomen dat niet als officieel zwemwater staat aangemerkt maar qua 

risico te vergelijken is met ‘zwemwater’ en niet onder een van de andere watertype past (zoals de 

recreatieplassen in de duinen, water in het Haarlemmermeerse bos en aan het Spaarne).  
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Vaarwegen en ruim water 

Voor het in kaart brengen van de vaarwegen en ruim water is gebruik gemaakt van de kaartlaag 

Vaarwegen van Rijkswaterstaat via het Nationaal Georegister. 

 

Drank- en horecavergunningen 

Bij de gemeenten is navraag gedaan over de locaties met een drank- en horecavergunning om de 

uitgaansgebieden bij oppervlaktewater te kunnen beschrijven. Gemeenten (n=7) hebben de 

gegevens via Excel, Word of als kaartlaag aangeleverd. De gegevens zijn gebundeld en vervolgens 

geo-gerefereerd. Er is gekeken naar plekken met meerdere bedrijven (clusters) op een relatief korte 

afstand van elkaar (concentratie) in combinatie met water (in een straal van 750meter). Ook is in 

gesprekken met de duikers naar voren gekomen dat met name in de uitgaansgebieden van Haarlem 

en IJmuiden er sprake is van te water raken door uitgaanspubliek. 

Van de gemeente Heemskerk en Bloemendaal zijn (nog) geen gegevens ontvangen over panden met 

een drank en horeca vergunning. Hierbij is niet het idee dat in deze twee gemeenten risicogebieden 

aanwezig zijn. 

 

Wegen en water - Auto te water 

Uit onderzoek van SWOV komt dat ongevallen met auto’s te waren vaker buiten bebouwde kom, op 

80 km/u wegen, bochten, weekenden, in duisternis, sneeuw en mist voorkomen. 

Vanuit de wegenkaart van de BGT zijn in de regio alle wegvakken geselecteerd, vervolgens is dit 

gekoppeld gecombineerd met snelheid (met een apart Excel-bestand). Op basis van de CBS-indeling 

voor verstedelijking zijn de wegen in de weinig en niet-verstedelijkt gebieden geselecteerd (categorie 

4 en 5). 

Met de data van Hoogheemraadschap Rijnland was voor al het water de breedte bekend, echter voor 

het water boven het Noordzeekanaalgebied (Hoogheemraadschap Noorderkwartier) hebben we 

deze gegevens nog niet. Dit betekent dat in de kaarten alleen voor water onder het 

Noordzeekanaalgebied de breedte van 3 m voor water is meegenomen. Voor dit gebied zijn alle 

wegen tot een maximale afstand van 10 meter tot water van minimaal 3 m breed opgenomen. Voor 

het gebied boven het Noordzeekanaal is zijn alle wegen tot een maximale afstand van 10 meter 

water opgenomen. 

De keuze voor 3 meter breed water heeft te maken met de breedte van een auto. Het is met de 

huidige data niet mogelijk voor de waterdelen langs wegen aan te geven hoe diep het betreffende 

water is. De gegevens van het Waterschap geven wel een indicatie van de waterdiepte, maar dit 

heeft o.a. met een maximale diepte voor begroeiing en kwaliteit van het water te maken.  

In welk water een auto daadwerkelijk onder water kan raken is dus niet inzichtelijk te maken. 

De afstand van 10 meter is mede bepaald aan de hand van de aanbeveling van Promev Light, die een 

minimale afstand van 5 meter obstakelvrije afstand vanaf de weg aanbevelen (SWOV, R2017-7).  

Vervolgens is met de data van de meldingen gekeken naar de afstand 6, 10 en 15 meter. Hierbij 

zagen we dat bij een grens van 6 meter veel meldingen niet werden meegenomen, terwijl dat bij 10 

meter een beter beeld opleverde. 15 meter gaf nauwelijks een verbetering, waardoor gekozen is 

voor 10 meter afstand tot de weg. 
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Woonkernen aan/bij water 

Voor de bepaling van water bij of in de buurt van woonkernen is onder andere gebruik gemaakt van 

de omgevingsadressendichtheid voor stedelijkheid zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek 

wordt gebruikt.  

De omgevingsadressendichtheid van een adres is het aantal adressen binnen een cirkel van één 

kilometer rond het adres (CBS.nl). 

Op grond van de omgevingsadressendichtheid is aan iedere buurt, wijk of gemeente een 

stedelijkheidsklasse toegekend. De volgende klassenindeling is gehanteerd: 

1: zeer sterk stedelijk  >= 2.500 adressen per km²; 

2: sterk stedelijk  1.500 – 2.500 adressen per km²; 

3: matig stedelijk  1.000 – 1.500 adressen per km²; 

4: weinig stedelijk  500 – 1.000 adressen per km²; 

5: niet stedelijk  < 500 adressen per km². 

 

 

 

 

 

 

 


