
Draaiboek tijdelijke beheersmaatregelen Kampereilanden 2015-2017 

Leeswijzer 
Dit draaiboek beschrijft de minimaal benodigde stappen en handelingen om over te gaan tot het leggen van zandzakken op de buitendijken van 

Kampereiland en Mandjeswaard. Het is altijd mogelijk om eerder of uitgebreider te handelen als betrokkenen dit nodig vinden. 

Voorbereiding 
Stap Wat Wanneer Toelichting 

1 Bijeenkomen 
betrokken 
waterschappers 

Óf voorspelde sluiting 
Ramspol (signaal van RWS 
naar wachtdienst) óf 
weeralarm (minstens code 
geel) 
óf waterstand van NAP+1,9m 
bij Kampen (fase 1 
calamiteitenplan) 

Hoofd B&O verzamelt de volgende mensen: 
- beheerder met wachtdienst 
- specialist waterkeringen 
- hydroloog 
- informatiecoördinator 
 
om de feiten en verwachtingen van de situatie op papier te zetten en informeert de overige 
beheerders, specialisten en beleidsadviseurs van waterveiligheid 

2 Gecoördineerde 
aanpak 

Na het opstellen van feiten en 
verwachtingen (stap 1) 

Hoofd B&O verzamelt de volgende mensen: 
- beheerder met wachtdienst 
- specialist waterkeringen 
- hydroloog 
- informatiecoördinator 
- beleidsadviseur waterveiligheid 
- adviseur communicatie 
- directielid 
- calamiteitencoördinator 
 
Uit de gecoördineerde aanpak volgt een besluit of opschaling naar Fase 1 nodig is. Zo ja: 
veiligheidsregio bellen. Ook kan hier worden besloten om eerder tot uitvoering van 
maatregelen over te gaan. Bij deze stap vindt de eerste communicatie naar bewoners plaats. 



3 Informeren 
vrijwilligers 

Waterstand op Zwarte Meer = 
NAP+0,5m en stijgende trend 

- Vrijwilligers informeren voor leggen zandzakken (132 personen nodig) 

4 Uitvoering tijdelijke 
beheermaatregelen 

- én waterstand bij meetpunt 
gemaal de Pieper = NAP+0,7m 
- én stijgende trend (richtlijn: 
een half uur stijgend of stijging 
>5cm/u) 

Start zandzakken leggen: 
- Waterschapsmedewerker naar verzamelpunt Mandjeswaard (sluisje bij 

Mandjeswaardweg 22) en verzamelpunt Kampereiland (Noorderrandweg 12) 
o Meenemen: persoonlijke beschermingsmiddelen voor alle vrijwilligers en 

portofoons voor KEI-leider en teamleiders  
o Vrijwilligers ontvangen 
o Persoonlijke beschermingsmiddelen uitdelen 
o Teamleiders instrueren (draaiboek, portofoons, bijzonderheden) 

- KEI-leider naar verzamelpunt Mandjeswaard 
- Mandjeswaard: 

o 108 vrijwilligers verzamelen op verzamelpunt Mandjeswaard  
o Verdelen in 7 teams van 12 personen en 1 team van 24 personen (zie 

bijgevoegde teamindeling). 
o Prioriteit: traject  4, 7 en 10 (laagste punten). 

- Kampereiland: 
o 24 vrijwilligers verzamelen op verzamelpunt Kampereiland  
o Verdelen in 2 teams van 12 personen (zie bijgevoegde teamindeling). 

- Teamleiders een nummer geven en naar hun depots sturen (zie bijgevoegde 
teamindeling). Teamleiders nemen vanaf daar de leiding en communiceren met de 
KEI-leider bij afronding van werkpakketten of problemen. 

- Verder bijgevoegde teamindeling en instructies bij depots volgen. 
 
Communicatie naar bewoners 

 

  

Comment [JO1]: Regio --> wie? 



Mandjeswaard 

Teamindeling 
Team Personen Depots Traject Aantal lagen 

zandzakken 
Tijdsduur Opmerkingen Tijdsduur 

inclusief hulp 

 M1 12 A 1 1 1,7 uur Na afronding helpen bij traject 3 (team M2). 1,7 uur 

B 2 1 

C 

 M2 24 D 3 1 2,1 uur Na 1,1 uur hulp verwacht van team M3. Na 1,8 uur 
hulp verwacht van team M1. 

1,9 uur 

E 

F 

G 

H 

 M3 12 I 4 2 1,1 uur Na afronding halve team helpen bij traject 3 (team 
M2) en andere helft bij traject 5 (team M3). 

1,1 uur 

 M4 12 J 5 1 2,4 uur Na 1,1 uur hulp verwacht van team M3. Na 1,2 uur 
hulp verwacht van team M5.  

1,9 uur 

K 

L 

 M5 12 M 6 1 1,2 uur Na afronding halve team helpen bij traject 5 (team 
M4) en andere helft bij traject 8 (team M6). 

1,2 uur 

N 

 M6 12 O 7 2 2 uur Begin met traject 7, ofwel depot O (=laagste punt); 
daarna traject 8. Na 1,2 uur hulp verwacht van team 
M5. Na afronding helpen bij traject 9 (team M7). 

1,8 uur 

P 8 1 

Q 

 M7 12 R 9 1 2,8 uur Begin met traject 10 (=laagste punt); daarna traject 9. 
Na 1,5 uur hulp verwacht van team M8. Na 1,8 uur 
hulp verwacht van team M5 en M6.  

2 uur 

S 

T 10 2 

 M8 12 U 11 1 1,5 uur Begin met traject 12; daarna traject 11. Na afronding 
helpen bij traject 10 en 9 (team M7) 

1,5 uur 

V 12 1 

 TOTAAL 108    2,8 uur  2 uur 

 



Locaties depots en verzamelpunt Mandjeswaard 

  

  



Kampereiland 

Teamindeling 
Team Personen Depots Traject Aantal lagen 

zandzakken 
Tijdsduur Opmerkingen Tijdsduur 

inclusief hulp 

 K1 12 A 1 1 1,5 uur Na afronding helpen bij traject 3 (team K2). 1,5 uur 

B 2 1 

K2 12 C 3 1 2,7 uur Begin met traject 5 (ofwel depot E). Dit is het laagste 
punt. Na 1,7 uur hulp verwacht van team K1.  

2,3 uur 

D 4 1 

E 5 1 

F 6 1 

G 

 

Locaties depots en verzamelpunt Kampereiland 

 


