
23 september 2022

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2022

Spoed? Bel 112 

Politie geen spoed 0900 8844 
Hoofd Lekkodagen:  Martin Tiggelman 06 3009 3823
Hoofd BHV:  Martin Tiggelman   06 3009 3823
Hoofd hulpdiensten Henk Wortman 06 5432 4371
EHBO post Marije Meems & Laura de Bruin 
Wijkse haven Rick Stoorvogel  06 2621 2079

Calamiteiten die zich voor kunnen doen:
•	 Ongeval met ernstig letsel 
•	 Overlijden van een of meerdere personen
•	 Brand
•	 Extreme weersomstandigheden, hevige regenval, wateroverlast e.d. evacuatie door externe factoren
•	 Gewelddadig conflict tussen bezoekers / deelnemers / medewerkers 
•	 Persoon valt in het water

In geval van een calamiteit is de regie in handen van het hoofd BHV welke de organisatie informeert.

Draaiboek melden calamiteit
Als een calamiteit zich voordoet, dienen de volgende personen als volgt te worden geïnformeerd:
1. Calamiteit wordt gemeld bij 112
2. 112 stuurt hulpdiensten
3. Hoofd Lekkodagen belt hoofd BHV  Martin Tiggelman  06-3009 3823
4. Hoofd BHV mobiliseert BHV’ers
5. Hoofd BHV belt opvang hulpdiensten Henk Wortman 06-1995 0499
6.  Opvang hulpdiensten wacht de hulpdiensten op bij ingang haventerrein en dirigeert naar plaats van het ongeval.
7.  Hoofd Lekkodagen mobiliseert schippers van ‘vluchtschepen’ aan de hoofden van de steigers.

Vluchtschepen
•	 Anna  Josef en Corina Bosman 06 5068 0441 / 06 1588 5810
•	 Officer  Joop ten Heuvel 06 2120 5152
•	 Veerse Gat Danny en Margaret van Buren 06 5123 9174

Bij een melding moet altijd worden aangegeven:
•	 soort calamiteit
•	 aantal personen wat hierbij betrokken is
•	 zo exact mogelijk de betreffende locatie

Ontruiming evenemententerrein
Bij een scenario waarbij er sprake is van ontruiming van het evenemententerrein maken we gebruikvan de volgende vlucht-
wegen :
•	 vanaf de steigers kunnen de bezoekers op ‘vluchtschepen’ over gezet worden naar de andere zijde van de haven.
•	 vanaf evenemententerrein, naar verzamelplaats: parkeerplaats Haven
•	 indien nodig; vanaf parkeerplaats Haven naar extra verzamelplaats achter parkeerplaats kasteel /centrum

Uitwerking van de scenario’s

1 - Scenario ongeval
Indien een persoon zich bezeerd heeft is er 24 uur per dag een EHBO post paraat. Ambulance wordt door de hoofd BHV ge-
alarmeerd in afstemming met de aanwezige EHBO’ers indien nodig.

2 - Overlijden van een of meer personen
Bij het overlijden van 1 of meerdere personen zal desbetreffend gedeelte van het terrein ontruimd worden. Organisatie zal 
slachtoffers buiten zicht van overige bezoekers houden door middel van zeil en doeken. Omgeving wordt zo min mogelijk 
belopen in verband met eventueel vervolgonderzoek door hulpdiensten.



3 - Scenario Brand
Bij het ontstaan en eventueel uitbreken van brand, of het voordoen van een explosie, dient direct de brandweer te worden 
gealarmeerd via 112. Hoofd BHV neemt contact op met alarmcentrale voor nadere gegevens.
•	 In geval van een kleine beginnende brand kan het aanwezige bestuur en/of de schippers daarnaast zelf trachten met de 

aanwezige blusmiddelen de brand te blussen voor zover zijn eigen veiligheid niet in het geding komt.
•	 De ‘opvang hulpdiensten’ regelt samen met de BHV-ers de bereikbaarheid voor de brandweer. De organisatie vangt deze 

op en begeleidt ze naar de plaats van het incident.
•	 De organisatie zal bezoekers begeleiden naar het parkeerterrein en in geval van een groot incident het terrein af, tevens 

zal de organisatie de uitstroom begeleiden in relatie tot aanrijdende hulpdiensten.

Tekst welke aan het publiek kan worden meegedeeld:
“Bezoekers van Lekkodagen: er is brand in (de locatie aangeven). Het evenement wordt stilgelegd. U moet het terrein verlaten. 
Volg duidelijk de instructies van de organisatie en hou de toegangswegen vrij voor de hulpdiensten. Bedankt voor uw mede-
werking”

4 - Scenario extreme weeromstandigheden
Indien het weer onverwachts extreme vormen gaat aannemen, neemt de organisatie een besluit of er extra voorzieningen 
getroffen moeten worden. In het uiterst geval lassen we het evenement af waarbij overgegaan wordt tot ontruiming van het 
terrein. De politie zal hierover ingelicht worden.

Tekst bij extreem slecht weer:
“Bezoekers van Lekkodagen, er is extreem slecht weer op komst. Wij kunnen hierdoor uw veiligheid niet meer garanderen. De 
organisatie heeft besloten het evenement te beëindigen. U kunt het terrein verlaten via de aangegeven route.”

5 - Scenario gewelddadig conflict en (mogelijk) persoon te water:
Bij het uitbreken van een vechtpartij is de organisatie samen met de BHV-ers als eerste verantwoordelijk voor het de-escale-
ren. Direct optreden van de politie kan soms escalerend werken.
•	 Voorafgaand aan het evenement wordt contact gelegd met de lokale politie.
•	  Als bezoekers uit het publiek moeten worden gehaald, dan zullen de medewerkers van de organisatie deze direct overdra-

gen aan de politie.

De organisatie neemt preventieve maatregelen om te voorkomen dat personen te water kunnen raken. De organisatie zal 
continu monitoren of er sprake kan zijn van een onveilige situatie en zal mensen hiervoor waarschuwen.

indien alsnog iemand onverhoopt te water valt zal de hoofd BHV en aanwezige organisatie indien dit veilig kan gebeuren 
deze persoon helpen om weer aan kant te komen. Indien dit niet mogelijk is zal de locatie van de persoon zo snel mogelijk 
doorgegeven worden aan ‘112’ en zal door middel van touw of reddingsboei geprobeerd worden om slachtoffer te begelei-
den tot aanwezigheid van de hulpdiensten.

6 - Scenario vermist kind:
Bij het scenario vermist kind is de organisatie verantwoordelijk voor het handelen. Organisatie belt direct naar hoofd BHV om 
melding te maken van vermist kind. 

Praktische zaken

Fietsen en verkeer:
Op zaterdag en zondag zijn P1 (parkeerplaats haven west) en P2 (parkeerplaats bij de molen) toegankelijk voor het verkeer, de 
havenweg wordt niet afgesloten.

Voor fietsers worden hekken geplaatst op P2 bij de ‘B&B van Verbeek’ links van de inrit naar de parkeerplaatsen.

Dekschuiten en pontons:
De dekschuiten worden aan elkaar gekoppeld. Op vrijdag voorafgaand aan het festival wordt dit gecontroleerd door de 
brandweer.

De afmetingen van de dekschuiten zijn 4 x 25 meter en hebben een drijfvermogen van 35 ton. 

Veiligheid en hulpverlening:
•	  Op de volgende pagina is een bellijst opgenomen waarin is aangegeven welke personen ingelicht moeten worden in 

geval van calamiteiten.
•	  In deze lijst ook de namen telefoonnummers van de personen die hulp kunnen verlenen zoals EHBO (2x standby), BHV (10 

personen aan boord) en EAD (1 x aan boord).
•	 Deze personen zijn ingelicht en bereid actief op te treden in geval van nood.
•	  Deze lijst wordt gecommuniceerd met de deelnemers op de website en middels een welkombrief welke overhandigd 



wordt na aankomst.
•	 Met de indeling wordt rekening gehouden met de verspreiding over de drie hoofdsteigers. 
•	 De organisatie is duidelijk herkenbaar aan gele vesten met opdruk en aanspreekbaar voor publiek en deelnemers.

Bellijst en overzicht hulpverlening:
GEGEVENS VOOR CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2022

Calamiteitenteam
Hoofd Lekkodagen 06 3009 3823 Noorderzon Martin Tiggelman
Hoofd BHV 06 3009 3823 Noorderzon Martin Tiggelman
Hoofd hulpdiensten 06 5432 4371 Henk Wortman
EHBO post Marije Meems & Laura de Bruin
Wijkse haven 06 2621 2079 Rick Stoorvogel

Vluchtschepen
Vluchtschip 06 4641 0719 Veerse Gat Danny en Margaret van Buren
Vluchtschip 06 2120 5152 Officer Joop ten Heuvel
Vluchtschip 06 5068 0441 / 06 1588 5810 Anna OS (ex Harmonie III) Josef en Corina Bosman

BHV team
BHV 06 3009 3823 Noorderzon Martin en Ellis Tiggelman
BHV 06 2672 6018 / 06 1637 6326 Frans Loek van der Linde en Jacqueline Massink
BHV 06 1088 3599 Ger-Ant Jan en Mirjam Verhoef
BHV 06 1244 0827 Goede Verwachting Jacqueline Berendsen
BHV 06 1798 6681 Neros / Shipdock IX Tjerk Koopmans
BHV 06 2279 9943 Seville Twan Heggen
BHV 06 5572 4399 Sien Ramon Felix en Jolanda Verbrugge
BHV 06 5316 0838 Viergebroeders Ton de Waal
BHV 06 2904 5499 Wamandai 3 Paul Rijksen

Organisatie
Voorzitter 06 1313 1920 De Vrijheid Rob de Wit
Vice-voorzitter 06 2164 9649 Albert Dekker
Havenmeester 06 2326 9288 Dr. Ir. Joh. van Veen Andre Borneman
Terreininrichting 06 3009 3823 Noorderzon Martin Tiggelman
Veiligheid 06 5432 4371 Henk Wortman
Penningmeester 06 1248 6236 Luna Andre Meulman
Sponsoring 06 3633 3823 Bia Thom Muis
Website 06 5188 0445 Peer Gynt Wilfred ten Heuvel
PR en communicatie 06 1334 3288 Martha de Wit

Gastheer op de wal - Officer Joop ten Heuvel
Gastheer op het water - Veerse Gat Ben Kooyman

Inrichting haven

Fietsenstalling

vluchtboot 30 personen
vluchtboot 30 personen
vluchtboot 100 personen

Palingroker

Horecapunt

Bemand

BHV’ers te bereiken via bellijst
Hoofd BHV: 
Martin Tiggelman 06 3009 3823

EHBO

EHBO

BHV

Opvang hulpdiensten

1 1

2

2


