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1 Inleiding 

1.1 Doel  

Doel van het project "Dekkingsplan IJsselmeergebied" is het opstellen van een 

Dekkingsplan voor het IJsselmeergebied, een gedragen dekkingsplan waarin operatio-

nele grenzen worden bepaald. 

Hiervoor staat de volgende vraag centraal: welke (overheids)hulpverleningsdienst, die 

voldoet aan de gestelde (kwaliteits)criteria kan in de gegeven situatie het snelste ter 

plaatse zijn.  

 

In deze rapportage zijn de door de expertisegroep dekkingsplan vastgestelde 

uitgangspunten beschreven. Deze uitgangspunten hebben betrekking op: 

 De methodiek waarmee het dekkingsplan wordt opgesteld; 

 De weergave en normering  van scenario's in het dekkingsplan; 

 De middelen die worden opgenomen in het plan; 

 Kwalificaties van het personeel; 

 Het gebruik van het plan. 

 

1.2 Proces 

In de bijeenkomst van de Operationele Werkgroep van 2 februari is de project 

opdracht actualisatie dekkingsplan besproken. Daarbij is besloten voor het begeleiden 

van dit proces een Expertisegroep Dekkingsplan te formeren, en is Save gevraagd het 

plan op te stellen. 

 

De Expertisegroep Dekkingsplan en Save hebben op 18 maart een bijeenkomst gehad 

waarin de in deze rapportage opgenomen uitgangspunten zijn vastgesteld. Om het 

eindproduct breed gedragen te krijgen acht de Expertisegroep het van belang dat alle 

leden van de Operationele Werkgroep de uitgangspunten onderschrijven. Via email is 

de rapportage aan de operationele werkgroep voorgelegd.  

 

Vervolgens is er een eerste concept dekkingsplan opgesteld dat op 15 april met de 

Expertisegroep Dekkingsplan is besproken. Deze bespreking heeft geleid tot enkele 

gewijzigde uitgangspunten die in deze versie van de rapportage zijn opgenomen. 

 

In de bijeenkomst van de Operationele Werkgroep op 18 mei 2010 heeft Save samen 

met leden van de Expertisegroep Dekkingsplan het tweede concept dekkingsplan 

gepresenteerd. Na deze bijkomst is de definitieve versie van de rapportage en het 

dekkingsplan opgesteld.  
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2 Methode en kaartmateriaal 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten beschreven die zijn vastgesteld voor het 

opstellen van het dekkingsplan (de methodiek). Daarnaast wordt de gehanteerde 

methode toegelicht.   

 

2.2 Uitgangspunten 

 De actualisatie van het dekkingsplan geschiedt aan de hand van de methodiek 

zoals gehanteerd bij het opstellen van het  dekkingsplan 2007. De methodiek 

gaat ervan uit dat de opkomsttijden van vaartuigen in het IJsselmeergebied 

berekend worden door middel van een vaarroutenetwerk geplot op vakken 

gebaseerd op het nautisch coördinatenstelsel. Hierdoor wordt per vaartuig per 

vak berekend binnen welke tijd vaartuigen kunnen arriveren en waar deze dan 

vandaan komt. 

 

 Als ondergrond voor het kaartmateriaal wordt gebruik gemaakt van de kaar-

ten van de Dienst der Hydrografie, Koninklijke Marine.  

 

 Het berekenen van de opkomsttijden van alle vaartuigen, opgenomen in het 

plan is gebaseerd op vaartuigen die liggen in hun vertrekhaven (of vanuit de 

kazerne alwaar het vaartuig is gestationeerd). 

 

 Voor het passeren van een sluis is een vertragingstijd opgenomen van 5 minu-

ten (tijdig aangekondigde spoedschutting). Kanttekening hierbij is dat  als de 

Roggebotsluis niet bemand is, de schutting 45 minuten langer duurt (alle op-

komsttijden van vaartuigen moeten in dat gebied dan met 45 minuten ver-

hoogd worden 

 

 Voor de toegankelijkheid van het plan, worden de bestanden aangevuld met 

een boeienbestand en worden namen van significante punten/gebieden ge-

koppeld aan vakken. Tot slot zijn ook bruggen opgenomen in het dekkingplan 

en worden vakken daarop opgeknipt zodat inzetvoorstellen links en rechts van 

de brug kunnen verschillen. 
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2.3 Toelichting 

2.3.1 Vakindeling 

Omdat het om grote open stukken water gaat is een vakindeling voor de plaatsbepa-

ling wenselijk. We hebben hiervoor een raster genomen dat is gebaseerd op het 

coördinatenstelsel (noorderbreedte, oosterlengte) die ook staan afgebeeld op de 

waterkaarten van de Hydrografische Dienst.  

 

De vakken hebben als nummer de coördinaat van het linksonder hoekpunt van een 

vak  gekregen. 

(bijvoorbeeld vaknummer 52160530 betekent dat het linksonderpunt van dat vak als 

coördinaat heeft: 52°16' noorderbreedte en 5°30' oosterlengte). 

Indien er een melding binnenkomt van een schip dat een coördinaat doorgeeft waar 

het zich bevindt, is direct bekend om welk vak het gaat.  

 

Bij de landgrenzen zijn de vakken gesneden. Deze afgesneden vakken hebben 

hierdoor soms geen linksonderhoekpunt meer. Deze vakken hebben als vaknummer 

het nummer gekregen van het linksonderhoekpunt indien het vak gewoon rechthoe-

kig zou zijn. Voor de berekening hebben we deze vakken gekoppeld aan het dichtst-

bijzijnde hele vak. 

In enkele gevallen zijn ook de vakken in de omgeving allemaal 'halve' vakken en zijn er 

dus in de nabijheid geen hele vakken te vinden om aan te koppelen. Dit speelt met 

name in de smalle waterstrook van de Randmeren. In die gevallen hebben we voor de 

berekening de vakken gekoppeld aan het dichtstbijzijnde knooppunt op het vaartra-

ject. 

 

 

Figuur 2.1  Smalle watervakken in het Randmeer (omgeving Elburg) 
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Onder andere de dijk van Lelystad naar Enkhuizen (N302) en de dijk naar Marken 

lopen dwars door de vakindeling heen. Het is hier van groot belang dat de betroffen 

vakken worden gesplitst. Het maakt immers veel uit of een incident aan de ene kant of 

aan de andere kant van de dijk is gebeurd (o.a. voor de te alarmeren eenheden). 

Die vakken hebben we op de dijk geknipt. De opgeknipte vakken zijn voor de 

berekening gekoppeld aan een vak aan de juiste kant van de dijk.  

 

De 'halve' vakken aan beide kanten van de dijk hebben hetzelfde vaknummer 

gehouden. Qua coördinaat vallen beide zijden van de dijk immers in hetzelfde vak. Wel 

krijgen beide vakken een extra toevoeging zodat bekend is dat er met deze vakken 

iets speciaals aan de hand is en bij een melding doorgevraagd moet worden over de 

exacte locatie. Dit geldt ook voor de bruggen en sluizen in het IJsselmeergebied. 

 

 

Figuur 2.2  Dijk Lelystad - Enkhuizen doorsnijdt de vakken 

 

2.3.2 Netwerk 

In het rekenmodel wordt per middel per vak berekend binnen welke tijd de snelste kan 

arriveren en waar deze dan vandaan komt.  

Hiervoor is uitgegaan van een netwerk met vaarroutes. Alle vakken zijn aan dit netwerk 

gekoppeld. Het netwerk is gemaakt met behulp van een GIS-systeem. De afstanden 

zijn op basis van de onderliggende kaart bekend.  

 

De snelheid waarmee gevaren wordt verschilt per type boot. In het model heeft elk 

type middel een zogenaamde snelheidsfactor. Als standaardsnelheid is 55 km/hr 

genomen. De snelheidsfactor geeft aan hoe snel een vaartuig ten opzichte van de 

standaardsnelheid kan varen. Voor de verschillende type boten zijn de volgende 

snelheidsfactoren gehanteerd: 
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TypeMiddel Organisatie

Snelheids-

factor

Snelheid 

km/h

Snelheid 

in knopen

voorbeeld 

ligplaats

Voorbeeld 

Naam boot

Vaartuig brandweereenheid Brandweer 0,3 16,5 9 Hoorn Hessel Snoek

Vaartuig brandweereenheid Brandweer 0,6 33 18 Edam 57662
Vaartuig politie KLPD speedboot 0,6 33 18 Enkhuizen P 85

Vaartuig politie KLPD speedboot 1 55 30 Enkhuizen P 175

Vaartuig politie Regiopolitie 1 55 30 Ketelhaven P 250

Reddingsvaartuig KNRM 1 55 30 Urk Willemtje

Reddingsvaartuig KNRM 1 55 30 Urk
Kapiteins 

Hazewinkel
Reddingshelikopter KWC 4 220 120 Den Helder sar-heli

Reddingsvaartuig Reddingsbrigade 1 55 30 Almere Haven Albertus II

Patrouille vaartuig RWS Rijkswaterstaat 0,3 16,5 9 Urk RWS 25  

Tabel 2.1 Snelheidsfactoren per type middel 
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In onderstaande figuur 2.3 is een uitsnede van het vaarroutenetwerk weergegeven.  

 

 

Figuur 2.3 Vaarroutes met afstanden (Ketelmeer) 

 

2.3.3 Opkomsttijd 

De opkomsttijd is de tijd die verloopt tussen het overgaan van de telefoon op een van 

de meldkamers en het 'ter plaatse' zijn van het vaartuig (het moment van aankomst bij 

de incidentlocatie). 

 

De opkomsttijd bestaat uit: 

- de verwerkingstijd van de meldkamer
1
 plus 

- de formatietijd van het vaartuig (inclusief eventuele opstapbemanning) plus 

- de vaartijd van het vaartuig naar de incidentlocatie. 

In figuur 2.4 is dit aangegeven. 

 

                                                      

1. 
1
Hier worden alle meldkamers bedoeld die een rol hebben bij de inzet in het IJs-

selmeergebied (GMK's, KWC, KLPD en VP) 
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Melding verwerken 
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Formatietijd

Vaartijd

 

Figuur 2.4: De elementen van de opkomsttijd 

 

Verwerkingstijd 

De verwerkingstijd van de meldkamers is in het kader van dit onderzoek niet gemeten 

en is gesteld op 1 minuut
2
. Dit komt overeen met het uitgangspunt dat in het 

dekkingsplan van de brandweer van de verschillende veiligheidsregio's wordt 

gehanteerd.  

 

Formatietijd 

De formatietijd van het vaartuig is opgebouwd uit de uitruktijd van het vaartuig en 

haar bemanning, waar van toepassing aangevuld met de tijd die nodig is om opstap-

pers aan boord te nemen.  

 

Vaartijd 

De vaartijd van het vaartuig wordt berekend aan de hand van een zogenoemd 

'netwerkmodel'. In dit model zijn de vaarroutes, die worden gebruikt en de vaarsnel-

heden die daar in het overgrote (80%) deel van de gevallen kunnen worden gehaald, 

opgenomen. Het netwerkmodel berekent de snelste vaarroute en de vaartijd daarover 

van de vertrekhaven van het vaartuig naar de incidentlocatie op het water.  

 

2.3.4 Kaartmateriaal en tabellen 

De uitkomsten van de dekkingsberekeningen zijn in de vorm van tabellen en kaarten 

weergegeven. Over de tabellen: van elk vak dat staat afgebeeld op de waterkaarten 

van de Hydrografische Dienst (bijna 1400 vakken) is een tabel opgesteld. In de 

tabellen is aangegeven wat de opkomsttijd van de eerste vier vaartuigen (vertrekhaven 

en naam van de boot) is van elk soort middel. Daarnaast zijn ook de opkomsttijden 

van de scenario's gegeven. Als op de waterkaart significante punten/gebieden zijn 

                                                      

2. 
2
 De overdracht van een alarmering naar een andere meldkamer kost meer tijd dan 

de gestelde 1 minuut. De genoemde tijden in het dekkingsplan gaan ervan uit dat 

de aanname van de melding en alarmering in één meldkamer plaatsvindt.   
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vermeld,zijn deze in de titel van de tabel opgenomen. Enkele voorbeelden van tabellen 

zijn opgenomen in bijlage 3 van deze rapportage. 

 

De kaarten zijn onder te verdelen in opkomstkaarten van de middelen, dekkingskaar-

ten van de middelen, opkomstkaarten van de scenario's, één overzichtskaart en één 

kaart van de SAMIJ-containers. In de dekkingskaarten is weergegeven welk vaartuig de 

dekking in het vak verzorgt, elk vertrekhaven heeft hierbij voor alle kaarten dezelfde 

kleur gekregen. In de opkomstkaart van de middelen is de opkomsttijd van het eerste 

middel weergegeven. De legenda is voor al deze kaarten gelijk, bij de snelle opkomst-

tijden in blokken van één kwartier later in één uur of meer. In de opkomstkaarten van 

de scenario's is de legenda afgestemd op de normering van de verschillende 

scenario's.  Enkele voorbeelden van kaarten zijn opgenomen in bijlage 4 van deze 

rapportage. In bijlage 5 is een samenvatting opgenomen van de gehanteerde 

uitgangspunten per kaart. 
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3 Scenario's 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze de dekking en opkomst van de zeven 

scenario's uit het Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied in beeld gebracht zijn in 

het dekkingsplan.  

 

3.2 Uitgangspunten 

 Het dekkingsplan geeft inzicht in de dekking van de in tabel  4.1 benoemde 

zeven scenario's (zie tabel 4.1  kolom 2). 

 

 Om de opkomsttijd en dekking van een scenario in beeld te brengen is de 

opkomsttijd van het vaartuig dat wordt ingezet voor het primaire proces 

maatgevend (zie tabel 4.1 kolom 3). 

 

 In het dekkingsplan is de normering overgenomen uit het handboek "Inci-

dentbestrijding op het water" (zie tabel 4.1 kolom 4)  

 

1. 

Nummer 
2. Scenario 3. Maatgevend middel 

4. Maatge-

vende 

normering 

1 

 

Mens en dier in nood Reddingsvaartuig (SAR)  30 minuten  

2 

 

Verontreiniging oppervlaktewater Oliebestrijdingsvaartuig 120 minuten  

3 

 

Ongeval met gevaarlijke stoffen Vaartuig met brandweereenheid 2 45 minuten 

4 

 

Brand en/of explosie Vaartuig met brandweereenheid 2 45 minuten  

5 

 

Ordeverstoring Vaartuig politie  90 minuten 

6 

 

Ecologisch incident Patrouille vaartuig RWS  120 minuten 

7 

 

Aanvaring en/of losgeslagen schip, 

object of lading 

Vaartuig tbv verkeersmanagement  90 minuten 

Tabel 4.1 Scenario's, maatgevend middel en normering 

 

 De legenda van de "Scenariokaarten zijn zodanig samengesteld dat in groen-

tinten is weergegeven waar de normering van het scenario gehaald wordt . In 
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roodtinten is in de kaarten aangegeven waar de opkomst van het maatgevend 

middel later is dan de normering in het handboek 'Incidentbestrijding op het 

water' aangeeft. 

 

 

 

3.3 Toelichting 

In het Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied zijn conform het handboek "Incident-

bestrijding op het water" een zevental scenario's opgenomen. Deze scenario's zijn 

onderverdeeld in een aantal subscenario's met eigen inzetvoorstellen. 

 

In het dekkingsplan is per soort middel de opkomsttijd berekend. Omdat er voor de 

scenario's inzetvoorstellen (alarmeringsvoorstellen) zijn, is per scenario inzichtelijk te 

maken binnen welke tijd welk type middel aanwezig kan zijn.  De opkomsttijd van het  

middel dat voor de aanpak van het primaire proces wordt gealarmeerd, is in het 

dekkingsplan als maatgevend beschouwd voor de opkomsttijd van het scenario. 

 

In het dekkingsplan wordt op deze manier inzichtelijk gemaakt wat de opkomsttijd per 

scenario is. Deze zijn getoetst (voor het IJsselmeergebied) aan de basis tijdsnormering 

zoals opgenomen in het handboek "Incidentbestrijding op het water".   

 

De complete lijst met scenario's van het Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied is 

opgenomen in bijlage 2. 
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4 Middelen 

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten beschreven welke categorieën van middelen 

opgenomen worden in het dekkingsplan en aan welke kwalificaties deze categorieën 

van middelen voldoen. 

 

Middelen Voorbeeld toelichting 

Reddingsvaartui-

gen 

Vaartuigen KNRM en 

Reddingsbrigade 

met SAR taken  

Alle opgenomen vaartuigen zijn 24/7 (dag en nacht) operationeel gereed 

binnen 10 minuten, met opgeleide bemanningsleden en goed materieel. 

Niet alle stations/vaartuigen zijn KNRM gelieerd waardoor er geen directe 

alarmering vanuit KWC mogelijk is (zie: KNRM + gelieerde stations). 

Reddingshelikop-

ter 

SAR-heli Den Helder Alleen de SAR-heli van Den Helder is opgenomen. met een notice van 60 

minuten terwijl deze overdag 15 minuten is. De opkomsttijden zijn dan 

dus 45 minuten sneller. Daarnaast is ook in Leeuwarden een helikopter 

gestationeerd die tot 2012 gealarmeerd kan worden voor SAR operaties, 

echter deze heli kan 's nachts niet hoisten en heeft ook andere primaire 

taken. 

Vaartuig duikteam Brandweerboten van 

Hoorn, Bunschoten 

en KNRM Urk 

  

Vaartuigen van brandweer of andere organisaties waarop brandweerdui-

kers kunnen opstappen. Duikende korpsen in het IJsselmeergebied zijn: 

Ringdijk (AA), Hoorn, Korps Marine brandweer (NHN), Kampen (IJsselland), 

Bunschoten (VRU), Lelystad, Almere, Urk (Flevoland), Harderwijk, Elburg 

(VNOG) en  Purmerend (Zaanstreek-Waterland).  

Oliebestrijdings-

vaartuig 

RWS-

oliebestrijdingsvaar-

tuigen 

Vaartuig met middelen aan boord om verontreiniging te beperken / 

bestrijden. De formatietijd is 90 minuten voor opkomst personeel en voor 

het aan boord brengen van materieel. 

Geneeskundige 

hulp op het water 

Reddingsvaartuigen 

met opstapregelin-

gen (formeel en 

informeel) 

Vaartuig waarop ambulancepersoneel (2 personen) kan opstappen. Voor 

zover bekend gaat geneeskundig personeel vanuit de regio Flevoland en 

Utrecht niet het water op. 

Vaartuig brand-

weer eenheid 1 

Het tweede 

reddingsvaartuig van 

KNRM of reddings-

brigade van elke 

post met opstapre-

gelingen (formeel en 

informeel) 

Reddingsvaartuig met capaciteit voor minimaal 3 opstappers (gekwalifi-

ceerd brandweerpersoneel). De bluscapaciteit van de vaartuigen of 

mobiele pompen die meegaan is doorgaans rond de 500 L/ min. Geschikt 

voor de bestrijding van een kleine / beginnende brand. Voor het scenario 

gevaarlijke stoffen geldt: Boot met brandweer eenheid aan boord ten 

behoeve van de verkenning en eventuele grijpredding.  

Vaartuig brand-

weer eenheid 2 

Ook de boten van de 

brandweer zijn hierin 

opgenomen 

idem aan  vaartuig brandweereenheid 1 aangevuld met de vaartuigen van 

de brandweer die volgens opgave op het ruim binnenwater een blussing 

uit kunnen voeren.  

Vaartuig politie KLPD en vaartuigen 

regiopolitie  

Boot met politie eenheid aan boord. De formatietijd van de schepen is 

minimaal  60 minuten. Als de vaartuigen in dienst zijn kan deze tijd korter 

zijn. 

Vaartuig tbv Vaartuigen Politie en Vaartuig met BOA of vertegenwoordiger nautisch beheer aan boord. 
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Middelen Voorbeeld toelichting 

verkeersmanage-

ment 

Rijkswaterstaat 

KNRM + gelieerde 

stations 

KNRM + gelieerde 

stations 

Dit zijn de reddingsvaartuigen die rechtstreeks vanuit het Kustwachtcen-

trum, procesverantwoordelijke voor het proces SAR, gealarmeerd kunnen 

worden. 

Patrouille vaartuig 

Rijkswaterstaat 

Vaartuigen van RWS Vaartuigen van Rijkswaterstaat. 

 

 De in bijlage 1 opgenomen middelen zijn met de in de bijlage 1 genoemde 

specificaties opgenomen in het dekkingsplan. 

5 Personeel 

Personeel dat op vaartuigen optreedt dient opgeleid en geoefend te zijn.  

 

 De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het in te zetten personeel ligt 

primair bij de organisatie van waaruit de middelen worden ingezet. 

 

 Binnen Waterrand is een kader ontwikkeld wat de benodigde competenties 

zijn voor het in multidisciplinair verband optreden op het water. Dit kader 

wordt opgenomen in het opleidings- en oefenbeleidsplan SAMIJ. 

6 Gebruik van het plan 

Het dekkingsplan is een nadere uitwerking van het Incidentbestrijdingsplan IJssel-

meergebied. Het plan zal worden gebruikt voor: 

 

 Melding en alarmering. Het dekkingsplan is leidend voor de eerste alarmering. 

De procesverantwoordelijke kan hiervan afwijken indien daarvoor gegronde 

redenen zijn. 

 

 Inhoudelijke begeleiding van het hulpverleningsproces vanuit de meldkamers. 

 

 Het in beeld brengen van de dekking en opkomsttijd per discipline. 

 

 Het plan wordt beheerd door de SAMIJ. Het plan wordt 1x per 2 jaar geactua-

liseerd. 
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Bijlage 1 : Beschikbare middelen  
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Brandweer Vaartuig brandweereenheid Hoorn Hessel Snoek 31 1219 15 0,3 15 30 15

Brandweer Vaartuig brandweereenheid Edam 57662 22 1173 15 0,6 15

Brandweer Vaartuig brandweereenheid Bunschoten ? 8 1066 15 0,6 15 15

Brandweer Vaartuig brandweereenheid Lelystad 33 1110 15 0,6 15 15

Brandweer Vaartuig brandweereenheid Zeewolde 25-181 67 1041 15 0,6 15

Brandweer Vaartuig brandweereenheid Dronten 10-12-YD 19 1130 15 0,6 15

Brandweer Vaartuig brandweereenheid Almere Haven aegir 2 1072 15 0,6 15

Brandweer Vaartuig brandweereenheid Almere Stad zephir 4 1083 15 0,6 15 15

Brandweer Vaartuig brandweereenheid Nijkerk 71111 46 1058 15 0,6 15

Brandweer Vaartuig brandweereenheid Amsterdam Jan van der heyden III 5 1218 15 0,6 15 15 15

Brandweer Vaartuig brandweereenheid Naarden ? 42 1216 15 0,6 15

Brandweer Vaartuig brandweereenheid Muiden ? 41 1086 15 0,6 15

Brandweer Vaartuig brandweereenheid Harderwijk   288 71 1037 15 0,6 15 15

Brandweer Vaartuig brandweereenheid Elburg 289 24 1017 15 0,6 15 15

Brandweer Vaartuig brandweereenheid Kampen 73 1136 15 0,6 15 15

KLPD Vaartuig politie Amsterdam diverse vaartuigen 5 1218 90 0,6 90 90

KLPD Vaartuig politie Den Helder P 49 74 1239 60 0,6 60 60

KLPD Vaartuig politie Enkhuizen P 85 25 1153 60 0,6 60 60

KLPD Snel vaartuig politie Enkhuizen P 175 25 1153 60 1 60 60

KLPD Snel vaartuig politie Harderhaven P 119 29 1038 60 1 60 60

KLPD Vaartuig politie Harlingen P 48 75 1210 60 0,6 60 60

KLPD Snel vaartuig politie Harlingen P 117 75 1210 60 1 60 60

KLPD Vaartuig politie Sneek P 64 44 1195 60 0,6 120 120 correctie voor vaartijd tot Stavoren

KLPD Vaartuig politie Lelystad Haven P 87 33 1110 60 0,6 60 60

KLPD Snel vaartuig politie Lelystad Haven P 178 33 1110 60 1 60 60

REGIOPOLITIE Snel vaartuig politie Ketelhaven P 250 19 1130 60 1 60 60

REGIOPOLITIE Snel vaartuig politie Almere Poort P 253 4 1083 60 1 60 60

REGIOPOLITIE Snel vaartuig politie Harderhaven P ?? 65 1035 60 1 60 60

REGIOPOLITIE Snel vaartuig politie Muiden P 214 41 1086 60 1 60 60

KNRM Reddingsvaartuig Den Oever Johanna Margareta 59 1213 10 1 15 15 30 15 10 10

KNRM Reddingsvaartuig Elburg Evert Floor 72 1015 10 1 15 15 15 10 10

KNRM Reddingsvaartuig Enkhuizen Hendrika Theodora 25 1153 10 1 10 10

KNRM Reddingsvaartuig Enkhuizen Watersport 25 1153 10 1 15 15 30 15 10 10

KNRM Reddingsvaartuig Harlingen Veronica 75 1210 10 1 10 10

KNRM Reddingsvaartuig Harlingen Wiecher en Jap Visser Politiek 75 1210 10 1 15 15 15 10 10

KNRM Reddingsvaartuig Hindeloopen Narwal 43 1194 10 1 10 10

KNRM Reddingsvaartuig Hindeloopen Alida 43 1194 10 1 15 15 15 10 10

KNRM Reddingsvaartuig Huizen Nikolaas Wijsenbeek 32 1075 10 1 15 15 15 10 10

KNRM Reddingsvaartuig Lemmer Anna Dorethea 77 1182 10 1 15 15 15 10 10

KNRM Reddingsvaartuig Lemmer Engelina 77 1182 10 1 10 10

KNRM Reddingsvaartuig Marken Frans Verkade 55 1103 10 1 15 15 15 15 10 10

KNRM Reddingsvaartuig Marken Hendrik Jacob 55 1103 10 1 10 10

KNRM Reddingsvaartuig Urk Willemtje 54 1124 10 1 10 10

KNRM Reddingsvaartuig Urk Kapiteins Hazewinkel 54 1124 10 1 15 15 15 15 10 10

KWC Reddingshelikopter Den Helder sar-heli 74 1239 60 4 60

Reddingsbrigade Reddingsvaartuig Almere Haven Albertus II 2 1072 10 1 10

Reddingsbrigade Reddingsvaartuig Almere Haven Adriana II 2 1072 10 1 10

Reddingsbrigade Reddingsvaartuig Andijk t'Span 6 1179 10 1 15 15 15 10 10

Reddingsbrigade Reddingsvaartuig Blaricum Blaricum 1 7 1070 10 1 15 15 15 10 10

Reddingsbrigade Reddingsvaartuig Blaricum Anna Jacoba 7 1070 10 1 10 10

Reddingsbrigade Reddingsvaartuig Harderhaven Zomerzegel 17 1027 10 1 10

Reddingsbrigade Reddingsvaartuig Harderhaven Bravo 4 17 1027 10 1 15 15 15 10

Reddingsbrigade Reddingsvaartuig Huizen De Huizer 32 1075 10 1 10 10

Reddingsbrigade Reddingsvaartuig Zeevang Simac 69 1172 10 1 15 15 15 15 10 10

Reddingsbrigade Reddingsvaartuig Zeevang de Beer 69 1172 10 1 10 10

Reddingsbrigade Reddingsvaartuig Hoorn Hajo 31 1219 10 1 15 15 15 10

Reddingsbrigade Reddingsvaartuig Hoorn Rolf 31 1219 10 1 10

Reddingsbrigade Reddingsvaartuig Naarden Johanna Smit 42 1216 10 1 15 15 15 10

Reddingsbrigade Reddingsvaartuig Naarden Ronduit 42 1216 10 1 10

Reddingsbrigade Reddingsvaartuig Medemblik Bernardine 40 1189 10 1 15 15 15 10 10

Reddingsbrigade Reddingsvaartuig Wijdenes Mantelmeeuw 80 1296 10 1 15 10 10

Rijkswaterstaat Patrouille vaartuig RWS Elburg Zegge 24 1017 60 0,3 60 60 90

Rijkswaterstaat Patrouille vaartuig RWS Ketelhaven Vecht 19 1130 60 0,3 60 60 90

Rijkswaterstaat Patrouille vaartuig RWS Lelystad Haven Breezand 33 1110 60 0,3 60 60 90

Rijkswaterstaat Patrouille vaartuig RWS Lelystad Haven Houtrib 33 1110 60 0,3 60 60 90

Rijkswaterstaat Patrouille vaartuig RWS Nijkerk Abbert 47 1057 60 0,3 60 60 90

Rijkswaterstaat Patrouille vaartuig RWS Urk RWS 25 54 1124 60 0,3 60 60 90  
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Bijlage 2: Scenario's 

In het Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied zijn conform het handboek "Incident-

bestrijding op het water" een zevental scenario's opgenomen. Deze scenario's zijn 

onderverdeeld in een aantal subscenario's. 

 

De scenario’s en subscenario’s zijn: 

 

Scenario  Subscenario's 

1. Mens en dier in nood           Persoon overboord / vermist 

Schip in nood 

Watersporter in problemen 

Ongeval / gewonde  

Ziekte aan boord 

Neergestort vliegtuig 

Problemen ijs 

2. Verontreiniging 

oppervlaktewater  

 Versmering 

Stof opgelost in water 

Stof drijft op het water 

Stof zinkt 

Verontreiniging kust/oever 

3. Ongevallen met 

gevaarlijke stoffen 

 Hinderlijke lucht 

Vrijgekomen brandbare stof 

Vrijgekomen chemische stof 

Vrijgekomen radioactieve stof 

Ontstaan gaswolk 

Transportleiding 

Aantreffen explosief 

Gedumpte / onbekende stof 

4. Brand en/of explosie  Pleziervaartuig 

Binnenvaartschip 

Rondvaartboot 

Cruiseschip / ferry 

5. Ordeverstoring  Recreatie 

Partyboot 

Activisten op een vaartuig 

Stremming van de vaarweg 

Bij sluis / op de kant 

6. Ecologisch incident  Aangespoelde vogels / dieren 

Veel zieke / dode dieren in het water 

7. Aanvaring en /of 

losgeslagen schip, 

object of lading 

 In de vaarweg 

Gezonken 

Op oever / strand 

Vermist 
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 Bijlage 3: Voorbeelden uitkomsten dekkingsplan tabel-

vorm  

In deze bijlage zijn de tabellen van een viertal vakken opgenomen waarvoor per soort 

middel de opkomst van de eerste vier middelen aankomende middelen is opgenomen. 

In het IJsselmeergebied is voor ruim 1300 vakken de opkomst van middelen bepaald. 
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Bijlage 4:  Voorbeelden uitkomsten dekkingsplan 

kaartmateriaal 

 

In deze bijlage zijn als voorbeeld de opkomst- en dekkingskaarten opgenomen van 

een aantal soorten middelen.  

 

 Overzichtskaart met vaarroutenetwerk 

 

 Inzet SAMIJ-containers 

 

 Opkomst, Reddingsvaartuig 

Dekking, Reddingsvaartuig  

 

 Opkomst, Vaartuig brandweereenheid 2 

Dekking, Vaartuig brandweereenheid 2  

 

 Opkomst, Oliebestrijdingsvaartuig 

Dekking, Oliebestrijdingsvaartuig  

 

 Opkomst, Vaartuig politie 

Dekking, Vaartuig politie 

 

 Opkomst, Scenario Mens en dier in nood 

 

 Opkomst, Scenario Ecologisch incident 
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Bijlage 5: Uitgangspunten per kaart 

Vaartuig brandweereenheid 1 Dekking / Opkomst

Opgenomen vaartuigen Reddingsvaartuigen

Snelheid vaartuigen 55 km/uur 30 knopen

Formatietijd vaartuigen 15 minuten

Bijzonderheden

Reddingsvaartuig met capaciteit voor minimaal 3 opstappers (gekwalificeerd 

brandweerpersoneel). De bluscapaciteit van de vaartuigen of mobiele pompen die 

meegaan is doorgaans rond de 500 L/ min. Geschikt voor de bestrijding van een 

kleine / beginnende brand. Voor het scenario gevaarlijke stoffen geldt: Boot met 

brandweer eenheid aan boord ten behoeve van de verkenning en eventuele 

grijpredding. Uitzondering is de blusboot Jan van der Heyde III van Amsterdam 

Amstelland met een  bluscapaciteit van 22.000 L/min. 

Vaartuig brandweereenheid 2 Dekking / Opkomst

Opgenomen vaartuigen Reddingsvaartuigen, Vaartuigen Brandweereenheid

Snelheid vaartuigen 55 km/uur 30 knopen maar ook 18 en 9 knopen

Formatietijd vaartuigen 15 minuten

Bijzonderheden

Reddingsvaartuig met capaciteit voor minimaal 3 opstappers (gekwalificeerd 

brandweerpersoneel). De bluscapaciteit van de vaartuigen of mobiele pompen die 

meegaan is doorgaans rond de 500 L/ min. Geschikt voor de bestrijding van een 

kleine / beginnende brand. Voor het scenario gevaarlijke stoffen geldt: Boot met 

brandweer eenheid aan boord ten behoeve van de verkenning en eventuele 

grijpredding. Uitzondering is de blusboot Jan van der Heyde III van Amsterdam 

Amstelland met een  bluscapaciteit van 22.000 L/min.Deze kaart is aangevuld tov 

kaart Vaartuig brandweereenheid 1met de vaartuigen van de brandweer die 

volgens opgave op het ruim binnenwater een blussing uit kunnen voeren. 

Vaartuig duikteam Dekking / Opkomst

Opgenomen vaartuigen Reddingsvaartuigen, Vaartuigen Brandweereenheid

Snelheid vaartuigen 55 km/uur 30 knopen maar ook 18 knopen

Formatietijd vaartuigen 15 minuten en 30 minuten

Bijzonderheden

Duikploegen rukken uit vanuit posten op het land en kunnen ook naar andere 

opstapplaatsen uitrukken als dit de opkomsttijd verkort (vb. NHN, ZW) 

Geneeskundige hulp op het water Dekking / Opkomst

Opgenomen vaartuigen Reddingsvaartuigen, Vaartuigen Brandweereenheid

Snelheid vaartuigen 55 km/uur 30 knopen maar ook 18 en 9 knopen

Formatietijd vaartuigen 15 minuten,

Bijzonderheden

Vaartuig waarop ambulancepersoneel (2 personen) kan opstappen. Voor zover 

bekend gaat geneeskundig personeel vanuit de regio Flevoland en Utrecht niet 

het water op.

Reddingshelikopter Dekking / Opkomst

Opgenomen vaartuigen SAR-helikopter Den Helder

Snelheid vaartuigen 120 knopen

Formatietijd vaartuigen 60 minuten

Bijzonderheden

Overdag is de formatietijd (notice) 15 minuten. De opkomsttijden zijn dan dus 45 

minuten sneller. Daarnaast is ook in Leeuwarden een helikopter gestationeerd die 

tot 2012 gealarmeerd kan worden voor SAR operaties, echter deze heli kan 's 

nachts niet hoisten en heeft ook andere primaire taken.

Vaartuig tbv verkeersmanagement Dekking / Opkomst

Opgenomen vaartuigen Vaartuig politie en Patrouille vaartuig RWS

Snelheid vaartuigen 55 km/uur 30 knopen maar ook 18 en 9 knopen

Formatietijd vaartuigen 60 minuten

Bijzonderheden

Vanuit Amsterdam en Sneek zijn de formatietijden opgehoogd met de vaartijden 

om bij het IJsselmeergebied te komen

Vaartuig politie Dekking / Opkomst

Opgenomen vaartuigen Vaartuigen KLPD en regiopolitie

Snelheid vaartuigen 55 km/uur 30 knopen voor de speedboten en 18 knopen voor overige vaartuigen

Formatietijd vaartuigen 60 minuten

Bijzonderheden

Vanuit Amsterdam en Sneek zijn de formatietijden opgehoogd met de vaartijden 

om bij het IJsselmeergebied te komen.  
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Patrouille vaartuig Rijkswaterstaat Dekking / Opkomst

Opgenomen vaartuigen Patrouille vaartuig Rijkswaterstaat

Snelheid vaartuigen 16,5 km/uur 9 knopen 

Formatietijd vaartuigen 60 minuten

Bijzonderheden Binnen werktijd zijn de schepen operationeel en geldt een kortere formatietijd

Reddingsvaartuig Dekking / Opkomst

Opgenomen vaartuigen Vaartuigen KNRM + vaartuigen reddingsbrigades met SAR taak

Snelheid vaartuigen 55 km/uur 30 knopen

Formatietijd vaartuigen 10 minuten

Bijzonderheden

De stations/vaartuigen van Hoorn, Naarden, Almere en Harderhaven zijn niet 

KNRM gelieerd waardoor er geen directe alarmering vanuit KWC mogelijk is 

KNRM + gelieerde stations Dekking / Opkomst

Opgenomen vaartuigen Vaartuigen KNRM + gelieerde stations

Snelheid vaartuigen 55 km/uur 30 knopen

Formatietijd vaartuigen 10 minuten

Bijzonderheden

De reddingsvaartuigen van Hoorn, Naarden, Almere en Harderhaven zijn niet 

opgenomen, niet KNRM gelieerd

Oliebestrijdingsvaartuig Dekking / Opkomst

Opgenomen vaartuigen Patrouille vaartuig Rijkswaterstaat

Snelheid vaartuigen 16,5 km/uur 9 knopen 

Formatietijd vaartuigen 90 minuten

Bijzonderheden

Omdat oliebestrijdingsmiddelen op land opgeslagen zijn is de formatietijd van 60 

minuten opgehoogd met 30 minuten inpaktijd

Overzichtskaart met vaarroutenetwerk

Bijzonderheden

Kaart van het IJsselmeergebied waarin de vaartrajecten en vertrekhaven zijn 

opgenomen. Op basis van deze trajecten zijn de opkomsttijden bepaald

inzet SAMIJ-containers

Bijzonderheden

Deze kaart geeft aan waar de vier SAMIJ -containers ingezet kunnen worden, 

hierbij is gekeken naar de opkomsttijden per veiligheidsregio

Scenario Mens en dier in nood

Maatgevend middel Reddingsvaartuig (SAR) 

Normtijd 30 minuten 

Scenario Verontreiniging oppervlaktewater

Maatgevend middel Oliebestrijdingsvaartuig

Normtijd 120 minuten 

Scenario Ongeval met gevaarlijke stoffen en Brand en/of explosie

Maatgevend middel Vaartuig met brandweereenheid 2

Normtijd 45 minuten

Scenario Ordeverstoring

Maatgevend middel Vaartuig politie 

Normtijd 90 minuten

Scenario Ecologisch incident

Maatgevend middel Patrouille vaartuig RWS 

Normtijd 120 minuten

Scenario Aanvaring en/of losgeslagen schip, object of lading

Maatgevend middel Vaartuig tbv verkeersmanagement 

Normtijd 90 minuten  

 




