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1 Inleiding
De stranden in het kustwachtgebied worden in de zomermaanden (juni/juli/augustus) bewaakt door
Reddingsbrigades Nederland en KNRM Lifeguards1. De bewaking dient de zorg en veiligheid van de
strandbezoekers, baders en zwemmers. Daarnaast is de Koninklijke Nederlandse
Reddingsmaatschappij (KNRM) 24/7 op te roepen bij een incident langs de Noordzeekust en Ruime
binnenwateren.
De reddingsbrigades treden direct op, indien zich een incident voordoet op het strand of in zee dicht
onder de kust. De reddingsbrigades houden daarvoor zelf het strand doorlopend in de gaten en
surveilleren zowel over land als op het water langs de kustlijn. Zo kunnen zij direct optreden als zij een
incident waarnemen. Daarnaast worden incidenten door derden gemeld. Mensen op het strand die
iets signaleren melden dit vaak via de telefoon. De melding komt dan in de regel bij de Regionale
Meldkamer die vervolgens de juiste reddingsbrigade alarmeert. Naast de aanwezigheid op het strand
is voor directe inzet bij meerdere brigades een zogenoemde alarmploeg operationeel. Als de
strandpost niet bemand is wordt deze ploeg door middel van een ‘alarmontvanger’ gealarmeerd om
‘van huis uit’ naar het incident te gaan.
Het komt ook voor dat meldingen van zwemmers in problemen, afgedreven personen op drijvende
voorwerpen, etc. binnenkomen bij het Kustwachtcentrum (KWC) in Den Helder. In de tijd dat de
reddingsbrigades geen ‘primaire partner’ van het KWC waren werd per definitie het dichtstbijzijnde
reddingsstation van de KNRM gealarmeerd, terwijl de mogelijk aanwezige reddingsbrigade een
snellere inzet kon realiseren.

2 Evaluatie
Om de beschikbare middelen van beide organisaties (Reddingsbrigade Nederland en KNRM
Lifeguards) zo efficiënt mogelijk in te zetten, hebben het KWC, Reddingsbrigades Nederland
reddingsbrigades en KNRM Lifequards de afgelopen 3 zomerseizoenen een proef gedraaid om
reddingsbrigades op het moment dat ze op strand aanwezig waren, direct door het KWC in
voorkomende gevallen te alarmeren. Hierdoor kon tijdens incidenten op een efficiëntere wijze de
beschikbare eenheden worden ingezet. Door protocollen te maken over in- en uitmelden van
reddingsbrigades en een registratie bij te houden van de incidenten, is inzicht verkregen in de praktijk
op het strand en de werkwijze van de verschillende partijen na een alarmering.
Na de afgelopen 3 zomerseizoenen is er voldoende beeld om de conclusie te rechtvaardigen dat het
meenemen van (mogelijke) inzet van reddingsbrigades bij een incidentmelding bij de Kustwacht,
positief bijdraagt aan het verbeteren van de hulpverlening door een meer efficiënte inzet van mens en
materiaal.
Dit leidt er toe dat de pilot wordt omgezet in een definitieve vorm die geldt voor het hele KW gebied.
Om dit proces succesvol te laten verlopen is dit inzetprotocol opgesteld en omvat de onderstaande
punten:




1

Organisatie
Werkwijze
Communicatie

Waar reddingsbrigade staat, moet gelezen worden Reddingsbrigades Nederland/ KNRM Lifeguards.
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De implementatie van dit inzetprotocol start in 2013. Het implementatietraject besteedt naast de
inzetcriteria specifiek aandacht aan het moment van intreding per reddingsbrigade en de borging van
de kwaliteit door een kwaliteitssysteem. In januari/ februari 2013 start de communicatie over het
Inzetprotocol met alle partijen (inclusief veiligheidsregio’s). In maart 2013 is de formele start van het
Inzetprotocol KWC / RN / KNRM.

3 Samenwerkende partners
Dit document omschrijft de werkwijze van de reddingsbrigades in hun samenwerking met de KW.
Dit document heeft betrekking op de werkwijzen van KNRM Reddingsstations, KNRM Lifeguards,
Reddingsbrigades Nederland en de Kustwacht. (inclusief overige partners).
De overige eenheden worden verder niet beschreven in dit document. In de overleggen worden deze
vertegenwoordigd door de Kustwacht

4 Inzet werkwijzen
Als basis voor de inzet gelden de inzetcriteria opgenomen in het eindrapport Pilot RVR. Bezetting van
posten gebeurt op verzoek van gemeenten waardoor er op dit moment nog lokaal afwijkende
afspraken zijn omtrent aanwezigheid van Reddingsbrigades Nederland of KNRM Lifeguards op het
strand. De huidige afspraken omtrent bezetting van de posten en afspraken omtrent aanwezigheid zijn
per plaats opgenomen in bijlage 1. De Regionale Meldkamers hebben met de reddingsbrigades
werkafspraken gemaakt met betrekking tot incidenten op/langs de stranden en eventueel het
duingebied. Uitgangspunt voor het alarmeren van reddingsbrigades door het KWC is om zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de genoemde werkafspraken van KWC en regionale Meldkamers.
Hierbij moet onderscheid gemaakt worden in:
Wanneer
Tijdens de bezetting van de strandpost(en), in het zomerseizoen betreft dit tenminste de periode van
10.00 tot 18.00 uur en verder zolang de strandpost ingemeld is. Een reddingsbrigade meldt zich alleen
in als er voldoende bezetting is voor directe inzet. Als een reddingsbrigade niet is ingemeld maar wel
een alarmploeg heeft zal het dichtstbijzijnde KNRM station worden gealarmeerd en kan de alarmploeg
van de reddingsbrigade worden gealarmeerd.
zomerseizoen > aanvang en einde wordt bepaald door RBNL-KNRM en KWC
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Reddingsbrigade begrippen:
Strandploeg:
De bezetting van een reddingspost als deze voldoende bemensd is en ingemeld bij het KWC. De
reactie tijd na alarmering is maximaal 2 minuten. Zie bijlage 3 voor de bepaling van voldoende
bezetting.

Alarmploeg:
De alarmploeg bestaat uit een ruim aantal mensen die ook buiten openingstijd van de brigadepost
gealarmeerd kunnen worden. De alarmploeg kan 24/7/365 gealarmeerd worden.
Bij de regionale meldkamers is bekend wie alleen een strandploeg heeft en wie beide heeft. De
dekking loopt niet in gevaar aangezien er al afspraken bestaan waarbij bij afwezigheid of beperkte
inzet van een brigade, de in de buurt liggende brigade voor inzet gealarmeerd zal worden. Een
overzicht beschikbaarheid reddingsbrigade is in de bijlage 2 opgenomen. Deze informatie is
beschikbaar op de factsheet per reddingsbrigade.
Voor het KWC levert Reddingsbrigade Nederland een overzicht aan met relevante informatie per
reddingsbrigade (‘factsheet’, vergelijkbaar met die van de KNRM-stations). Daarop staan o.a.
beschikbaarheid en materiaal van de brigade en het inzetgebied, gebaseerd op strandpaalnummers.
Waarvoor
Het KWC alarmeert alleen voor watergerelateerde incidenten. Incidenten die zich op het strand
voordoen, zoals EHBO gevallen, onwelwordingen, etc. zullen direct gemeld worden aan de
betreffende regionale meldkamer. Deze meldkamer bepaalt dan welke eenheden er gealarmeerd
worden.
Voor de watergerelateerde incidenten wordt onderscheid gemaakt in locatie (afstand tot de kust),
prioriteit en wat (type incident).
Gebiedsbepaling: Reddingsbrigades alarmeren voor incidenten tot max. 1 km uit de kust (gelijk aan
het gemeentelijk ingedeeld gebied) en in principe conform inzetgebied per brigade. Reddingsbrigades
hebben onderling de afspraak van burenhulp. Dit houdt in dat elke brigade naast zijn primaire gebied
ook inzetbaar is in de aangrenzende gebieden. Wel blijft er minimaal 1 operationele eenheid achter op
het eigen gebied.
Wat: Reddingsbrigades zijn uitstekend in staat om incidenten met zwemmers, baders, kitesurfers,
drijvende voorwerpen en dergelijke binnen het gemeentelijk ingedeeld gebied af te handelen.
Catamarans en (andere) kleine vaartuigen gaan over het algemeen ook nog, maar zodra ze zich
verder weg bevinden of het om grotere vaartuigen gaat, waarbij het onduidelijk is of er en hoeveel
personen zich nog op of rond het vaartuig bevinden, zal de KNRM (eerst/ook) gealarmeerd moeten
worden, omdat die daarvoor meer geschikt materiaal heeft.
Prioriteit: Na binnenkomst van een hulpverzoek zal de centralist bepalen onder wat voor prioriteit de
eenheid gealarmeerd moet worden. Over het algemeen kan een vissersbootje met motorstoring (zeker
als er uit marifooncommunicatie blijkt dat er verder geen problemen zijn) met een lagere prioriteit
worden afgedaan dan een zwemmer die in de problemen verkeert. In het geval van een zwemmer of
vaartuig in daadwerkelijke nood zal zowel de reddingsbrigade als de KNRM gealarmeerd worden. In
geval van een prio 1 alarmering worden beide partijen gelijktijdig gealarmeerd. Reden hiervoor is geen
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tijd te verliezen en bv. indien de zwemmer niet meer in zicht is, direct met een zoekactie gestart kan
worden.
Hoe te alarmeren:
De KNRM eenheden en Reddingsbrigades worden zowel door het KWC als regionale meldkamers
gealarmeerd. Hiervoor zijn in de pagers van de KNRM en Reddingsbrigade vrijwilligers zowel codes
van de betreffende meldkamer als van het KWC geprogrammeerd. De uitgifte van deze capcodes
wordt beheerd door de KNRM (zie bijlage 3).
De alarmering vanuit het KWC gebeurt via Vision. De reddingsbrigades zijn in Vision zodanig
opgenomen dat het voor de operator duidelijk is of hij gebruik kan maken van de diensten van een
reddingsbrigade.
Een ander aspect zijn de alarmeringsteksten. Er wordt door het KWC gebruik gemaakt van vaste
alarmeringsteksten. Hierin zijn naast het incidenttype en de prioriteit ook de gealarmeerde
reddingstation(s) opgenomen. Omdat de alarmering ook binnenkomt op de lichtkrant van betreffende
regionale meldkamer is het noodzakelijk dat bij de gealarmeerde reddingstations en/of
reddingsbrigade duidelijk te zien is wie gealarmeerd zijn. Voor een KNRM station wordt de afkorting
van de stationsnaam gebruikt. Voor een reddingsbrigade wordt de afkorting plaatsnaam gebruikt met
als toevoeging ‘rbs’ (voor reddingsbrigade strandploeg) of ‘rba’ (voor reddingsbrigade alarmploeg).
Enkele voorbeelden.
Alarmering strandploeg Reddingsbrigade Zandvoort voor een kitesurfer in nood:
PRIO1, KITESURFER IN PROBLEMEN, ZVTrbs
Alarmering voor een vaartuig met motorprobleem op Vlieland 3 mijl uit zee:
PRIO2, VAARTUIG MOTOR/STUURPROBLEMEN, VLI
Alarmering alarmploeg Reddingsbrigade Katwijk en Noordwijk en KNRM station Noordwijk voor een
zwemmer in nood in de branding tussen Katwijk en Noordwijk:
PRIO1, ZWEMMER IN PROBLEMEN, Noordwijk NAZ / KAZrba / NAZrba
Om de alarmering zo eenvoudig mogelijk te maken zal men de alarmering van een reddingsbrigade
moeten zien als het alarmeren van één eenheid ondanks dat het om een inzet van meerdere voer- of
vaartuigen kan gaan. Alarmering geschiedt binnen de eigen organisatie. De noodzaak om bij
alarmering van de ene organisatie de andere te alarmeren is niet aanwezig. Bij PRIO 1 alarmeringen
worden de benodigde eenheden van KNRM stations en reddingsbrigades worden gealarmeerd als zij
noodzakelijk zijn. De keuze van te alarmeren eenheden ligt bij de centralisten van het KWC en wordt
gemaakt op basis van weer verwachte omvang van het incident. Mocht dit in de ogen van een partij
niet correct zijn dan kan dit achteraf worden geavaleerd via de contactpersonen per organisatie in dit
inzetprotocol niet door de individuele KNRM stations of reddingsbrigades
Binnen de alarmeringtekst die het KWC laat uitgaan via Vision wordt de volgende prioritering gebruikt:
Prio 1: een alarmering waarvan de DO/WO vindt dat er sprake is van een situatie ter voorkoming of
beëindiging van een levensbedreigende situatie van zowel mens als dier, en/of van een situatie
waarbij ernstige schade aangericht wordt/kan worden aan schip/schepen cq. waterstaatswerken.
Prio 2: een alarmering waarvan de DO/WO vindt dat er geen sprake is van een levensbedreigende
situatie maar waarbij het wel noodzakelijk is dat de hulpverlener snel ter plekke is om de situatie te
voorkomen, te stabiliseren en/of te beëindigen.
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Prio 3: een alarmering ten behoeve van oefeningen, waarschuwen van een schipper., afmelden van
alarmeringen. Overigen.

5 Communicatie
5.1 Aanwezigheid reddingsbrigades
Het verschil in responstijd van een reddingsbrigade die niet is ingemeld en een reddingsbrigade die
wel is ingemeld is significant en is voor de meldkamers zeer relevante informatie bij het bepalen van
de te alarmeren eenheden. Reddingsbrigades melden zich elke dag in bij de Regionale meldkamer en
het KWC.

Dit kan op drie manieren:
1. Reddingsbrigades zenden de status naar de Regionale meldkamer en het KWC
2. Reddingsbrigades melden zich telefonisch bij het KWC in (voorlopig optie 1, tno)
3. Reddingsbrigades melden zich via marifoon kanaal 67 of via C2000 op een nader te bepalen
gespreksgroep in
Dit geeft de volgorde van uitvoering weer. Het realiseren van het de mogelijkheid om via C2000
statusberichten verzenden van zal enige tijd vergen. Voor het seizoen 2013 zal in- en uitmelden zal
geschieden middels een mail. Op deze manier wordt maximaal gebruik gemaakt van de
openingstijden van reddingsposten. Voor brigades die niet kunnen mailen zal als uitzondering worden
geaccepteerd dat zij telefonisch in en uitmelden. In bijlage 5 is opgenomen welke brigades per mail de
aanwezigheid doorgeven en welke dit per telefoon doen.

5.2 Alarmering
Bij een alarmering van een KNRM station door het KWC of de regionale meldkamer zal deze zich
inmelden via de marifoon bij het KWC en via C2000 bij de regionale meldkamer.
Na alarmering van een reddingsbrigade door de regionale meldkamer zal deze zich via C2000 bij de
meldkamer inmelden en nadere informatie ontvangen. De reddingsbrigades beschikken nog niet
allemaal over een marifoon. Er is een overgangsperiode nodig om materiaal en opleiding te realiseren.
Reddingsbrigades die beschikken over Marifoon melden zich in via Marifoon Kanaal 16.
Indien het incident alleen wordt afgedaan door de reddingbrigade kan deze zich in melden bij het CCC
op kan16 en verdere communicatie houden op kan67. Wanneer het incident zowel door KNRM als
reddingbrigade wordt afgehandeld gaat de communicatie via de OSC (KNRM Redddingsboot) op
kan16/67.
Reddingsbrigades die geen marifoon hebben melden zich telefonisch in.
Indien een strandploeg van desbetreffende reddingsbrigade zich niet binnen 2 minuten bij het KWC
telefonisch gemeld heeft, zal het KWC het dichtstbijzijnde KNRM station en/of reddingsbrigade
alarmeren, zover ze niet al gealarmeerd zijn.
De communicatie met betrekking tot het incident zelf zal met de eigen verbindingsmiddelen van de
reddingsbrigade gevoerd worden. Bij een gezamenlijke inzet met de KNRM zal de KNRM eenheid,
afhankelijk van de lokale afspraken, via C2000 of een van de reddingsbrigadekanalen communiceren
met de reddingsbrigade eenheid. Een KNRM eenheid staat in direct contact met het KWC.
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Na afloop van het incident zal de betreffende reddingsbrigade z.s.m. telefonisch terugrapporteren en
afmelden. Registratie zal plaatsvinden van moment van alarmering, inmelding, melding ter plaatse
incident en melding einde incident.

6 Implementatie
De implementatie zal gefaseerd plaatsvinden. Reddingsbrigades die aan de pilot hebben
deelgenomen worden automatisch omgezet. Aansluiting van reddingsbrigades zal per veiligheidsregio
geschieden. Ingang van de alarmering zal middels een test alarm op de capcodes plaatsvinden van
de betreffende reddingsbrigade.
Voordat de reddingsbrigades aangesloten worden op de alarmering dient aan het volgende te worden
voldaan:
1. De betreffende meldkamer GMKheeft afspraken omtrent alarmering met het KWC.
2. Reddingsbrigades houden structureel preventief toezicht op recreatie stranden binnen het
Kustwacht gebied.
3. Reddingsbrigades zich kunnen conformeren aan het gestelde in dit document.
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Bijlage 1.

Beschikbaarheid reddingsbrigades

veiligheidsregio Noord- Holland Noord
Type

Strandploeg

Alarmploeg

Aansturing VR
meldkamer

Aansturing
KWC

Texel

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Nee

Ja

Ja

Den Helder

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Ja

Ja

Ja

Callantsoog

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Ja

Ja

Ja

St. Maartenszee

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Nee

Ja

Ja

Petten

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Ja

Ja

Ja

Schoorl

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Ja

Ja

Ja

Bergen

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Nee

Ja

Ja

Egmond

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Ja

Ja

Ja

Castricum

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Nee

Ja

Ja

Strandploeg

Alarmploeg

Aansturing VR
meldkamer

Reddingsbrigade

Veiligheidsregio Kennemerland
Reddingsbrigade

Type

Aansturing
KWC

Wijk aan Zee

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Ja

Ja

Ja

IJmuiden

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Ja

Ja

Ja

Bloemendaal

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Ja

Ja

Ja

Zandvoort

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Ja

Ja

Ja

Heemskerk

Kustbrigade

Ja

nee

Ja

Ja
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Veiligheidsregio Haaglanden
Reddingsbrigade

Type

Strandploeg

Alarmploeg

Aansturing VR
meldkamer

Aansturing
KWC

Wassenaar

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Nee

Ja

Ja

Den Haag

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Nee

Ja

Ja

’s Gravenzande

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Ja

Ja

Ja

Monster

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Ja

Ja

Ja

Veiligheidsregio Hollands Midden
Reddingsbrigade

Type

Strandploeg

Alarmploeg

Aansturing VR
meldkamer

Aansturing
KWC

Noordwijk

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Ja

Ja

Ja

Katwijk

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Ja

Ja

Ja
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Veiligheidsregio Zeeland
(worden nu vaak aangestuurd door kustwachtpost Ouddorp. Deze werkwijze wordt nu niet veranderd
en valt niet binnen de scope van dit document. Dit is puur informatief)

Reddingsbrigade

Type

Strandploeg

Alarmploeg

Aansturing
VR
meldkamer

Aansturing
KWC

Westerschouwen

Kustbrigade bewaking

Ja

Nee

Ja

KWPO

Zierikzee

Kustbrigade bewaking

Ja

Nee

Ja

KWPO

Domburg

Kustbrigade bewaking

Ja

Nee

Ja

KWPO

Middelburg /
SSW

Kustbrigade bewaking

Ja

Nee

Ja

KWPO

Vrouwenpolder

Kustbrigade bewaking

Ja

Nee

Ja

KWPO

Vlissingen

Westerschelde
Bewaking

Ja

Nee

Ja

KWPO

West-Zeeuws
Vlaanderen

Kustbrigade bewaking

Ja

Nee

Ja

KWPO

Kloosterzande

Kustbrigade bewaking

Ja

Nee

Ja

KWPO

Veiligheidsregio Friesland
KNRM Lifeguard

Type

Strandploeg

Alarmploeg

Aansturing VR
meldkamer

Aansturing
KWC

Vlieland

KNRM Lifeguard

Ja

Nee

Ja

Ja

Terschelling

KNRM Lifeguard

Ja

Nee

Ja

Ja

Ameland
Nes/Buren

KNRM Lifeguard

Ja

Nee

Ja

Ja

Ameland Ballum

KNRM Lifeguard

Ja

Nee

Ja

Ja

Ameland Hollum

KNRM Lifeguard

Ja

Nee

Ja

Ja

Schiermonnikoog

KNRM Lifeguard

Ja

Nee

Ja

Ja
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Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Reddingsbrigade

Type

Strandploeg

Alarmploeg

Aansturing
VR
meldkamer

Hoek van
Holland

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Nee

Ja

Nee

Hellevoetsluis

Kustbrigade - bewaking

Ja

Ja

Ja

Nee

Rotterdam

Kustbrigade bewaking/opl.

Ja

Nee

Ja

Nee

Rockanje

Kustbrigade - bewaking

Ja

Nee

Ja

Nee

Ouddorp

Kustbrigade - bewaking

Ja

Ja

Ja

Nee
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Bijlage 2. Alarmeringsteksten en afkortingen namen
reddingsbrigades/stations
Voor de omschrijving van het incident wordt voor de alarmeringsteksten gebruik gemaakt van vaste
teksten die in onderstaande tabel terug te vinden zijn.
Luchtvaartuig in Problemen
Dier in problemen
Alarm ingetrokken
Duiker in problemen/vermist
Oefening
Explosief
Brand/explosie aan boord
Vuurpijl waargenomen
GMDSS Alert
Man overboord
Assistentie ambulance strand/duin
Medevac
Patiëntenvervoer Waddeneilanden
Zwemmer in problemen/vermist

Surfuitrusting gevonden/verloren
Surfer in problemen/vermist
Vaartuig aan de grond
Vaartuig omgeslagen
Scheepslading verloren/gevonden
Aanvaring
Vaartuig maakt slagzij
Vaartuig stuur/motor problemen)
Vaartuig overdue
Vaartuig tuigage problemen
Vaartuig gezonken
Vaartuig maakt water
Vaartuig de weg kwijt
Testalarm Kustwachtcentrum

In onderstaande tabel zijn de reddingsbrigades en KNRM stations aan de Noordzeekust binnen de
betrokken regio’s te vinden. De geel gemerkte afkortingen zijn al door de KNRM/KWC gehanteerde
afkortingen. De andere afkortingen zijn gelijk aan die van Reddingsbrigade Nederland.
Reddingsbrigade

KNRM reddingstation

Afkorting

Texel

Texel de Koog

TXK

Texel de Cockdorp

TXC

Den Helder

Den Helder

DHE

Callantsoog

Callantsoog

CAL

Petten

Petten

PET

Sint Maartenszee

Petten

STZ

Schoorl

Petten

SRL

Bergen

Egmond aan Zee

BGN

Egmond aan Zee

Egmond aan Zee

EAZ

Castricum

Egmond aan Zee

CAS

Heemskerk

Wijk aan Zee

HSK

Wijk aan Zee

Wijk aan Zee

WAZ

IJmuiden

IJmuiden

IJM

Bloemendaal

Zandvoort

BLD

Zandvoort

Zandvoort

ZVT

Noordwijk

Noordwijk

NAZ

Katwijk

Katwijk

KAZ

Wassenaar

Katwijk

WAS

Den Haag (Scheveningen)

Scheveningen

SCH
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Reddingsbrigade

KNRM reddingstation

Afkorting

Monster

Ter Heijde

MNS

’s Gravezande

Ter Heijde

SGZ

Vlieland

Vlieland

VLI

Terscheling

Terschelling

TSP

Ameland Nes/Buren

Ameland NES

AMN

Ameland Ballum

Ameland NES

AMB

Ameland Hollum

Ameland NES

AMH

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

SOO

Hoek van Holland

Hoek van Holland

HVH

Hellevoetsluis

Stellendam

HVS

Rotterdam

RTD

Rockanje

Stellendam / Hoek van
Holland
Stellendam

RKJ

Ouddorp

Ouddorp

OUD

Dordrecht

Dordrecht

DOR

Westerschouwen

Neeltje Jans

WSC

Zierikzee

Neeljte Jans

ZKZ

Domburg

Neeltje Jans / Westkapelle

DBG

Vrouwenpolder

Neeljte Jans

VWP

Vlissingen

West|kapelle, Breskens

VSN

West-Zeeuws Vlaanderen

Cadzand

WZV (??)

Kloosterzande

Cadzand

KLZ

Middelburg / SSW
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Bijlage 3. Protocol KWC alarmering reddingsbrigades
Contact Kustwachtcentrum: 0223-542300 (b.g.g. 0900-0111)
Tijdens bewakingsuren:
Inmelden: Bij aanvang dienst en voldoende bezetting
Uitmelden: Bij einde dienst of onvoldoende bezetting
Tijdens incident:
1.
Inmelden bij KWC na ontvangst melding binnen 2 minuten / alarmploeg 10 min)
2.
Melden ter plaatse incident
3.
Afmelden bij KWC (einde incident)
Inmelden:
Bij aanvang van de dienst en bij voldoende bezetting wordt het KWC per mail2 geïnformeerd, is en- uitmelden via mail niet mogelijk is kan
telefonisch worden in- uitgemeld. Het E-mail adres hiervoor is: ccc@Kustwacht.nl (en een cc sturen naar oc@reddingsbrigade.nl ) In de mail
de volgende informatie opnemen:
Onderwerp
Hoofdbericht:

Inmelden brigade [naam brigade]
De strandploeg van de Brigade [naam brigade] is met voldoende bezetting aanwezig en inzetbaar door het KWC.
Naast directe alarmering, telefonisch bereikbaar op: [Telefoonnummer]
Met vriendelijke groet,
Brigade [naam brigade]

Uitmelden:
Bij einde dienst of bij onvoldoende bezetting meldt je je via het zelfde mailadres ccc@Kustwacht.nl af bij het KWC. In de mail de volgende
informatie opnemen:
Onderwerp
Hoofdbericht:

UItmelden brigade [naam brigade]
De strandploeg van de Brigade [naam brigade] is niet meer aanwezig.
Met vriendelijke groet,
Brigade [naam brigade]

Tijdens bewakingsuren: Het KWC verwacht dat de reddingsbrigades beschikbaar zijn van 10.00 uur tot 18.00 uur. Bij afwijkende tijden kan de
reddingsbrigade eerder of later in/uitmelden, zolang maar gegarandeerd wordt dat de reddingsbrigade kan uitrukken als deze zich heeft
ingemeld.
Voldoende bezetting: Er is sprake van voldoende bezetting als gegarandeerd en verantwoord tenminste 1 natte redding met een varende
eenheid uitgevoerd kan worden (bezetting: bemanning van een varende eenheid, een chauffeur en een postcommandant).
Reactiesnelheid bij alarmering: Het KWC verwacht dat er na een alarm-melding binnen twee minuten telefonisch contact wordt opgenomen met
het KWC via (bovenstaand) telefoonnummer: 0223-542300 (b.g.g. 0900-0111) of via marifoonkanaal 16. Bij alarmering van een alarmploeg is
dit tien minuten. Bij het telefonisch contact krijgt de reddingsbrigade meer informatie over de aard, omvang en locatie van het incident.
Let op: als er sprake is van een lopende actie waardoor er op dat moment geen capaciteit is om te reageren op een KWC alarmering reageert
de reddingsbrigade door te melden dat directe inzet op dat moment niet mogelijk is in verband met lopende acties. Het KWC zal dan andere
maatregelen treffen.
Tijdens incident: Het KWC verwacht een melding als de reddingseenheid ter plaatse is. Bij deze melding wordt zoveel als mogelijk gegevens
verkregen van de reddingseenheid, doorgeven aan het KWC.
Afloop incident: Als de actie is afgelopen, dit zo snel als mogelijk melden aan het KWC.
Inzetgebied: Op basis van strandpaalnummers zoals vermeld op de Reddingsbrigade factsheets (inzetgebied) wordt de keuze gemaakt welke
brigade wordt ingezet.
Communicatie: Indien een brigade als enige hulpverlener optreedt, wordt gebruikt gemaakt van de standaard communicatie middelen. Bij een
gezamenlijke actie met de KNRM communiceren de partijen, afhankelijk van lokale afspraken, via C2000, marifoon of reddingsbrigade kanalen.
De KNRM staat in rechtstreeks contact met het KWC.
Persvoorlichting: Ingeval het KWC een reddingsbrigade heeft gealarmeerd en derhalve betrokken is bij inzet op een waterincident, dan is er,
ingeval er na afhandeling van het incident sprake is van boven lokale / regionale of landelijke media-aandacht, ten spoedigste overleg tussen de
betreffende reddingsbrigades, RN en het KWC over de rolverdeling bij de (pers) voorlichting.
Voor vragen over dit protocol kunt u contact opnemen met Reddingsbrigade Nederland. oc@reddingsbrigade.nl
Voor acute zaken aangaande inzet kunt u contact opnemen met Reddingsbrigades Nederland
Operationeel coördinator (Piket):

06 123 922 83

2

Als in- uitmelden via mail niet mogelijk is kan er telefonisch worden in- uit gemeld.
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Bijlage 4. Overzicht capcodes
Reddings brigade Afkorting Dichtstbijzijnde
KNRM station

Ploeg

capcode tbv
reddings brigade

Te alarmeren codes bij alarm voor
reddingsbrigade
reddings monitor
wachtsman wachtsman
RN
brigade meldkamer
knrm

Castricum

CAS

Egmond

EAZ

Bergen

BGN

Schoorl

SRL

Sint Maartenszee

STZ

Petten

PET

Callantsoog

CLG

Den Helder

DHE

Texel

TXK

W ijk aan Zee

W AZ

Heemskerk

HSK

IJmuiden

IJM

Bloemendaal

BLD

Zandvoort

ZVT

Noordwijk aan Zee

NAZ

Katwijk aan Zee

KAZ

W assenaar

W AS

Scheveningen

SCH

Monster

MNS

s Gravenzande

SGZ

Vlieland
Terschelling
Ameland Nes
Ameland Buren
Ameland Ballum
Ameland Hollum
Schiermonnikoog

VLI
TSP
AMN
AMR
AMB
AMH
SOO

Egmond

strandploeg
alarmploeg
Egmond
strandploeg
alarmploeg
Egmond
strandploeg
alarmploeg
Petten
strandploeg
alarmploeg
Petten
strandploeg
alarmploeg
Petten
strandploeg
alarmploeg
Callantsoog
strandploeg
alarmploeg
Den Helder
strandploeg
alarmploeg
Texel de Koog
strandploeg
alarmploeg
W ijk aan Zee
strandploeg
alarmploeg
strandploeg
Wijk aan Zee
alarmploeg
IJmuiden
strandploeg
alarmploeg
Zandvoort
strandploeg
alarmploeg
Zandvoort
strandploeg
alarmploeg
Noordwijk
strandploeg
alarmploeg
Katwijk
strandploeg
alarmploeg
Scheveningen
strandploeg
alarmploeg
Scheveningen
strandploeg
alarmploeg
Ter Heijde
strandploeg
alarmploeg
Ter Heijde
strandploeg
alarmploeg
Vlieland
KNRM lifeguards
Terschelling Paal 8 KNRM lifeguards
Ameland Nes
KNRM lifeguards
Ameland Nes
KNRM lifeguards
Ameland Nes
KNRM lifeguards
Ameland Nes
KNRM lifeguards
Schiermonnikoog KNRM lifeguards

1735801
1735802
1735806
1735807
1735811
1735812
1735816
1735817
1735821
1735822
1735826
1735827
1735831
1735832
1735836
1735837
1735841
1735842
1735851
1735852
1735850
1735853
1735854
1735855
1735857
1735858
1735860
1735861
1735863
1735864
1735866
1735867
1735869
1735870
1735872
1735873
1735875
1735876
1735878
1735879
1735314
1735344
1735354
1735357
1735355
1735356
1735384
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1735801

1735800

1735806
1735807
1735811

1735060
Niet beschikbaar
1735060
1735060
1735060

1735816
1735817
1735821

1735060
1735060
1735060

1735800
1735800
1735800

1735826
1735827
1735831
1735832
1735836
1735837
1735841

1735060
1735060
1735060
1735060
1735060
1735060
1735060

1735800
1735800
1735800
1735800
1735800
1735800
1735800

1735851
1735852
1735850

1735062
1735062
1735062
Niet beschikbaar
1735062
1735062
1735062
1735062
1735062
1735062
1735066
1735066
1735066
1735066
1735065
Niet beschikbaar
1735065
Niet beschikbaar

1735800
1735800
1735800

1735065
1735065
1735065
1735065
1735052
1735052
1735052
1735052
1735052
1735052
1735052

1735800
1735800
1735800
1735800

1735854
1735855
1735857
1735858
1735860
1735861
1735863
1735864
1735866
1735867
1735869
1735872
1735875
1735876
1735878
1735879
1735314
1735344
1735354
1735357
1735355
1735356
1735384

1735800
1735800
1735800

1735800
1735800
1735800
1735800
1735800
1735800
1735800
1735800
1735800
1735800
1735800
1735800

1735099
1735099
1735099
1735099
1735099
1735099
1735099
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Bijlage 5. Aanwezigheidsafspraken gemeenten/Veiligheidsregio’s
In deze bijlagen zijn de afwijkingen op de standaard openingsafspraken weergegeven.
Reddings brigade Open
Castricum

Door de week
Weekenden
Egmond
Door de week
Weekenden
Bergen
Door de week
Weekenden
Schoorl
Door de week
Weekenden
Sint Maartenszee Door de week
Weekenden
Petten
Door de week
Weekenden
Callantsoog
Door de week
Weekenden
Den Helder
Door de week
Weekenden
Texel
Door de week
Weekenden
W ijk aan Zee
Door de week
Weekenden
IJmuiden
Door de week
Weekenden
Door de week
Heemskerk
Weekenden
Bloemendaal
Door de week
Weekenden
Zandvoort
Door de week
Weekenden
Noordwijk aan Zee Door de week
Weekenden
Katwijk aan Zee
Door de week
Weekenden
Wassenaar
Door de week
Weekenden
Scheveningen
Door de week
Weekenden
Monster
Door de week
Weekenden
‘s Gravenzande
Door de week
Weekenden
Vlieland
Door de week
Weekenden
Terschelling
Door de week
Weekenden
Ameland Buren
Door de week
Weekenden
Ameland Nes
Door de week
Weekenden
Ameland Ballum
Door de week
Weekenden
Ameland Hollum
Door de week
Weekenden
Schiermonnikoog Door de week
Weekenden

Periode
Van
15-05-2013
15-05-2013
01-06-2013
01-06-2013
01-06-2013
01-06-2013
01-06-2013
01-06-2013
01-06-2013
01-06-2013
01-06-2013
01-06-2013
01-06-2013
01-06-2013
01-06-2013
01-06-2013
01-07-2013
01-07-2013
01-07-2012
01-07-2012
01-07-2012
01-07-2012
24-06-2013
24-06-2013
01-07-2012
15-05-2012
01-07-2012
01-07-2012
01-07-2013
26-05-2013
17-06-2013
18-05-2013
01-07-2012
01-06-2012
15-07-2013
01-06-2013
15-07-2013
15-05-2013
15-07-2013
15-05-2013
06-07-2013
06-07-2013
29-06-2013
29-06-2013
15-06-2013
15-06-2013
15-06-2013
15-06-2013
15-06-2013
15-06-2013
15-06-2013
15-06-2013
29-06-2013
29-06-2013

Afspraak
tot
15-09-2013
15-09-2013
15-09-2013
15-09-2013
15-09-2013
15-09-2013
15-09-2013
15-09-2013
01-09-2013
01-09-2013
15-09-2013
01-09-2013
01-09-2013
01-09-2013
15-09-2013
15-09-2013
31-08-2013
31-08-2013
31-08-2012
31-08-2012
31-08-2012
31-08-2012
01-09-2013
01-09-2013
31-08-2012
30-09-2012
31-08-2012
31-08-2012
31-08-2013
09-09-2013
06-09-2013
15-09-2013
31-08-2012
31-08-2012
30-08-2013
31-08-2013
30-08-2013
15-09-2013
30-08-2013
15-09-2013
25-08-2013
25-08-2013
01-09-2013
01-09-2013
15-09-2013
15-09-2013
15-09-2013
15-09-2013
15-09-2013
15-09-2013
15-09-2013
15-09-2013
01-09-2013
01-09-2013

Status
Per
Mail

Aanwezigheid afhankelijk van het weer
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Mail
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Mail
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Mail
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Tel.?
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Mail
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Mail
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Mail
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Dagelijks van 10:00 uur tot 17:00 uur
Tel.
Dagelijks van 10:00 uur tot 17:00 uur
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Tel.
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Mail
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Tel.
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Aanwezigheid gewenst bij druk strandbezoek dat inclusief watersporters Mail
Dagelijks van 10:00 tot 18:00
Aanwezigheid afhankelijk van het weer
Mail
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur afhankelijk van het weer
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Mail
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Mail
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur afhankelijk van het weer
Mail
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur afhankelijk van het weer
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur afhankelijk van het weer
Mail
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur afhankelijk van het weer
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur afhankelijk van het weer
Mail
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur afhankelijk van het weer
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur afhankelijk van het weer
Mail
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur afhankelijk van het weer
Dagelijks van 10:00 uur tot 17:00 uur
Tel.
Dagelijks van 10:00 uur tot 17:00 uur
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Tel.
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Tel.
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Tel.
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Tel.
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Tel.
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
Tel.
Dagelijks van 10:00 uur tot 18:00 uur
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