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1 Inleiding
Deze bijlage is onderdeel van de vergunningsaanvraag van het project Noordkust aan de
Oranjehaven in Amsterdam. Hieronder zullen we eerst de indeling van het terrein
bespreken, met de nadruk op de geplande inrichting inclusief de aanpassingen die zullen
worden gedaan. Hierbij zal ook gekeken worden naar het beoogde toekomstige gebruik van
de locatie.
Daarna zullen we ingaan op enkele externe veiligheidsrisico’s, en de mogelijke gevolgen
voor de locatie. Mede aan de hand van die externe risico’s zal worden gekeken naar de
mogelijkheden voor het veilig vluchten vanaf de locatie.
Daarna zal worden gekeken naar de faciliteiten voor de hulpdiensten, met name de
calamiteitenroutes en opstellocatie van brandweer en andere hulpdiensten.

2 Ruimtelijke aspecten
2.1 Huidige situatie
Nieuwendammerdijk 538 in Amsterdam Noord, de beoogde locatie, bestaat uit een
bedrijfspand en een landtong met daarop een aantal zeecontainers. Deze containers worden
verhuurd aan derden en staan opgesteld in vijf clusters.
Aan het einde van de landtong ligt (nu nog) het ponton afgemeerd, en tevens het schip de
Supperclub Cruise. Aan de westkant van de landtong ligt het schip Cafe de Jordaan
afgemeerd. Beide schepen opereren overigens niet aan de landtong zelf. Verder liggen er
aan de westkant nog wat kleine bootjes afgemeerd. Deze boten liggen allemaal binnen het
kadastrale perceel dat eigendom is van Heren2, de eigenaar van het terrein.
De toegang naar het terrein loopt via een brede weg (ongeveer 6 meter breed) waar een
aantal parkeerplaatsen naast ligt. Deze weg wordt ook gebruikt door vrachtwagens die de
twee schepen bevoorraden. De weg gaat om het bedrijfspand op nummer 538 heen. Naast
het pand op nummer 540 loopt een pad naar de weg; dit pad is afgezet met een hek.
Aan de oostkant van het terrein bevindt zich het bedrijf Damen Shiprepair. Over de volledige
lengte van de erfgrens staat een hek om Damen Shiprepair af te scheiden van de rest van de
landtong. Aan de westkant is de glashaven (een water inham, en aan de overkant van het
water bevindt zich het Gembo-bedrijventerrein. Aan het einde van het Gembobedrijventerrein ligt een bunkerboot, die in het hoofdstuk over externe risico’s besproken
zal worden.
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Tekening 1 Huidige situatie

2.2 Nieuwe situatie
Het ponton zal geplaatst worden aan de westkant van de landtong, in de buurt van waar nu
het schip Cafe de Jordaan is afgemeerd. Cafe de Jordaan zal naar het einde van de landtong
verplaatst worden.
Het pad langs nummer 540 zal toegankelijk worden gemaakt voor auto’s. Het gebied tussen
de nummers 538 en 540 zal opnieuw worden ingedeeld om in totaal 28
autoparkeerplaatsen te realiseren.
De steiger die aan de westkant van nummer 538 loopt zal worden verstevigd en verbreed
naar 4 meter. Ook zal de doorgang langs het pand worden vrijgemaakt en de helling naar de
openbare weg worden afgevlakt. De route die hierdoor ontstaat zal de hoofdentree van het
terrein worden. Hier zal ook een fietsenstalling gerealiseerd worden.
Door deze aanpassingen worden twee nieuwe toegangswegen naar het terrein gecreëerd,
een voor voertuigen langs nummer 540 en een voor personen via het pad langs nummer
538.
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Op het deel van de kade waar publiek verwacht wordt zal een afscheiding geplaatst worden,
om te voorkomen dat bezoekers in het water kunnen vallen. Deze reling zal ook langs de
loopplanken die vanaf de kade naar het ponton leiden worden geplaatst.

Tekening 2 Nieuwe situatie, met indeling van de
buik van het ponton

Tekening 3 Nieuwe situatie, met indeling strand-dek en
locatie van het terras op de containers (donkere vlek)

2.3 Beoogd toekomstig gebruik
Het toekomstig gebruik staat in andere bijlagen bij deze aanvraag uitgebreid beschreven.
Voor deze bijlage is het voldoende om te vermelden dat het ponton gebruikt zal worden als
bijeenkomstruimte, zowel in de buik van het ponton als op het dek. In de buik zal een
restaurant en een programma-zaal gesitueerd zijn. Daarnaast zijn hier ook de keuken en
toiletten aanwezig. Op het dek van het ponton zal een bar worden geplaatst, bestaande uit
zeecontainers, en een strand worden aangelegd met daarop een terras.
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Op de kade zal boven op het middelste zeecontainer cluster een terras worden aangelegd
(in tekening 2 (rechts) te herkennen aan het donkere vlak). Dit terras is te bereiken vanaf het
dek, met een brug, en vanaf de kade zelf, met twee trappen.
Op de landtong zal het overige gebruik niet veranderen. Dit houdt in dat het bedrijvenpand
op nummer 538 in gebruik blijft, en dat ook de container verhuur voortgezet zal worden.
Hierbij zal Heren2 wel de contracten met de verhuurders onder het terras, waar nodig,
aanpassen om te benadrukken dat hier geen (brand)gevaarlijke stoffen opgeslagen mogen
worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de waarden uit de PGS-15, aangaande opslag
brandgevaarlijke stoffen waar ook in het Besluit bgbop naar wordt gerefereerd.

Tekening 4 Buik ponton. Gele vlak is het
restaurant, paarse vlak de programma-zaal.

Tekening 5 Strand-dek van het ponton met brug
naar terras

3 Externe risico’s
Incidenten buiten het terrein kunnen gevolgen hebben voor de veiligheid van personen op
het terrein. In dit deel gaan we kort in op drie specifieke externe risico’s die in de omgeving
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van het terrein aanwezig zijn, namelijk een aardgasleiding, de bunkerboot en een incident
op het IJ.
Bij alle drie de externe risico’s dient te worden benadrukt dat de kans op zo’n incident
bijzonder klein is.

3.1 Hogedruk aardgasleiding
Ten noorden van het terrein ligt een ondergrondse hogedruk aardgasleiding. De kans op
een incident rond deze leiding is zeer klein. De effecten van een dergelijk incident kunnen
echter zeer groot zijn.

Tekening 6 Bron: https://data.amsterdam.nl/; Amsterdam City Data: Aardgasbuisleidingen –
Risicozones.

De afbeelding hierboven geeft aan waar de gasleiding loopt (rode streep) en de mogelijke
gevarenzone. Zoals ook aangegeven in het advies externe veiligheid over het gebruik van dit
terrein als evenemententerrein is de 1% letaliteitsafstand tot 150 meter afstand van de
gasleiding. Deze grens is in donkerblauw aangegeven. Het terras ligt geheel buiten dit
gebied. Op basis van de huidige tekeningen lijkt er mogelijk een overlap van enkele meters
tussen deze 1% letaliteitsafstand-zone en het ponton. Dit zou betekenen dat bij een incident
er eventueel effecten op het ponton te merken zouden zijn.
De entree en parkeerplaats liggen binnen de 1% letaliteitsafstand, maar het aantal personen
dat binnen dit gebied aanwezig zal zijn bij een incident zal waarschijnlijk beperkt zijn.
Ondanks het feit dat het ponton buiten deze letaliteitsafstand ligt is het wel mogelijk dat er
bij een incident gewonden zullen vallen, waaronder mogelijk ook ernstig gewonden.
Dergelijke aardgasleidingen lopen overigens onder een groot deel van Amsterdam, inclusief
woonwijken. Het deel van de leiding dat eventueel gevolgen zou kunnen hebben voor het
terrein van Noordkust is slechts ongeveer 300 honderd meter lang.

3.2 Bunkerschip
In de buurt van de locatie is ook een bunkerschip aanwezig. Op basis van de gegevens over
veiligheidsafstanden van de gemeente Amsterdam geldt op deze locatie de volgende
veiligheidszone:
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Tekening 7 Bron: https://data.amsterdam.nl/; Amsterdam City Data: Veiligheidsafstanden,
Bunkerschip.

Op de tekening hierboven is te zien dat de hele landtong buiten de veiligheidszone van de
bunkerboot valt, en dat slechts de aangelegde boten daar eventueel in vallen.
De Port of Amsterdam heeft ook een tekening aan de aanvrager gestuurd met een
afwijkende veiligheidszone. Op deze tekening is een grotere zone te zien, die gebaseerd
lijkt op een veiligheidsafstand van 100 meter tot een schip met een gevaarlijke lading dat
aangelegd is bij de bunkerboot.

Tekening 8 Bron Port of Amsterdam. Legenda en uitleg ontbreken in origineel.

Op de tekening is te zien dat het derde container cluster, waar het terras op gebouwd zal
worden, zich buiten deze zones bevindt Zoals op de nieuwe situatietekening hierboven te
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zien is ligt de achterzijde van het ponton gelijk met dit derde container cluster, en ligt het
dus ook buiten de veiligheidszonde van de schepen met een zogenaamde blauwe kegel
lading.

3.3 Incident op het IJ.
Het is mogelijk dat er een incident plaats vindt op het IJ. Er zijn verschillende incidenten
mogelijk, waaronder een plasbrand of een incident waarbij giftige stoffen vrijkomen. Hoewel
ook deze incidenten onwaarschijnlijk zijn, zullen er in het BHV-plan scenario’s worden
opgenomen voor dergelijke incidenten. Hierbij zal bijvoorbeeld vermeld worden dat bij het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen de ventilatie uitgezet dient te worden en de deuren
gesloten dienen te worden.

4 Veilig vluchten
Indien de locatie, om welke reden dan ook, ontruimt dient te worden is het van belang dat
alle aanwezige personen een veilige plaats kunnen bereiken.
De constructieve veiligheid van het ponton en het terras, even als de brandveiligheid van het
ponton zijn beschreven in overige bijlagen. In dit document zullen we kijken naar hoe de
aanwezige personen veilig kunnen vluchten naar de openbare weg.

4.1 Gekozen capaciteit
In het rapport van Nieman is vastgesteld wat de maximale vluchtcapaciteit van het ponton
zou kunnen zijn. Hieruit blijkt dat er maximaal 594 personen in de buik aanwezig kunnen
zijn en 215 op het dek. Deze berekening geeft de maximale capaciteit aan van de
vluchtroutes vanaf het ponton naar de kade. Omdat een deel van de bezoekers op het dek in
de berekeningen van Nieman via de buik vluchten is de totale capaciteit van het ponton
maximaal 751 personen. Hierbij is het terras nog niet meegenomen.
De organisatie kiest echter voor een lager maximumaantal bezoekers. Dit heeft te maken
met het gebruik van het ponton en de interne indeling, waardoor de theoretische waarden
niet wenselijk zijn.
De organisatie heeft gekozen voor maximaal 400 personen in de buik van het ponton en
150 personen op het dek (dus totaal 550 in plaats van de 751 uit het rapport van Nieman).
Daarnaast zullen er ook maximaal 150 personen op het terras op de kade aanwezig zijn. Dit
betekent dat er in totaal maximaal 700 personen aanwezig zullen zijn voor Noordkust.
In de buik wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen de aantallen in het restaurant,
maximaal 150 personen, en de programma-zaal, maximaal 250 personen. Deze aantallen
zijn gebaseerd op het aantal beschikbare zitplaatsen, inclusief de plekken aan de bar, in het
restaurant, en de capaciteit van de programma-zaal. Die heeft namelijk een bruto
oppervlakte van 156m2, daarmee zou bij 250 aanwezige personen het gemiddeld aantal
personen per vierkante meter 1,6 bedragen. Indien er in de ruimte additionele objecten
worden geplaatst zal de capaciteit eventueel afnemen. Het aantal personen per beschikbare
vierkante meter zal niet meer dan 2,5 zijn.

4.2 Vluchtcapaciteit ponton en terras
In de buik van het ponton zijn twee grote ruimtes aanwezig, het restaurant en de
programma-zaal. In het restaurant zullen maximaal 150 personen aanwezig zijn, in de
programma-zaal maximaal 250. In het restaurant deel zit een dubbele deur naar de kade die
gebruikt kan worden als vluchtroute. In de programma-zaal zijn twee dubbele deuren
aanwezig. Tussen de twee ruimtes zitten dubbele deuren die naar beide kanten open
kunnen, hierdoor kan intern ook via deze deur gevlucht worden door de andere ruimte.
In de berekeningen hieronder gaan we uit van een maximale toegestane vluchttijd van een
minuut, na een minuut detectie en een minuut activatie.
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Voor de plattegrond van het ponton zie Tekening 4 en Tekening 5 hierboven.

4.2.1 Restaurant
Vluchtroute
Aantal personen aangewezen

Doorgangen
Deur C
Loopplank

Restaurant
150

Maximale
Afmeting Capacitei Capacitei Benodigde
toegestane
Opmerkingen
in m
t/m/min t /min
capaciteit Vluchttijd vluchttijd
via loopplank naar kade
2,2
90
198
150
00:45
01:00
met reling aan beide kanten
2,2
90
198
150
00:45
01:00

De vluchttijd is 45 seconden en voldoet.

4.2.1 Programma-zaal
Vluchtroute
Progamma zaal
Aantal personen aangewezen
250

Doorgangen
Deur A en B
2x Loopplank

Opmerkingen
breedte 2x 2,2 meter
breedte 2x 2,2 meter

Maximale
Afmeting Capacitei Capacitei Benodigde
toegestane
in m
t/m/min t /min
capaciteit Vluchttijd vluchttijd
4,4
90
396
250
00:38
01:00
4,4
90
396
250
00:38
01:00

De vluchttijd is 38 seconden en voldoet.

4.2.2 Gehele buik ponton
In de bovenstaande berekeningen gaan we ervanuit dat de bezoekers vluchten door gebruik
te maken van de nooddeuren in de ruimtes zelf. Bezoekers kunnen ook via de tussendeur
naar de andere ruimte vluchten (deze deur draait twee kanten op, en zal dus met de
vluchtrichting mee draaien). De buik van het ponton is echter formeel één compartiment. In
dit compartiment zijn dus 3 deuren aanwezig en maximaal 400 personen. Hieronder is de
berekening voor het gehele compartiment gegeven.
Vluchtroute
Aantal personen aangewezen

Doorgangen
Deur A+B+C
3x Loopplank

Opmerkingen
3 x 2,2
3 x 2,2

Gehele buik
400
Maximale
Afmeting Capacitei Capacitei Benodigde
toegestane
in m
t/m/min t /min
capaciteit Vluchttijd vluchttijd
6,6
90
594
400
00:40
01:00
6,6
90
594
400
00:40
01:00

De vluchttijd is 40 seconden en voldoet.

4.2.3 Stranddek
Op het stranddek zijn er twee mogelijke vluchtroutes, de eerste is via de loopbrug naar het
terras op de containers, en de tweede via de interne trap via de buik naar de kade.
Het is onwenselijk om de interne vluchtroute te gebruiken in het geval er een incident in de
buik van het schip plaatsvind, aangezien de personen dan richting het gevaar vluchten. In
het geval vluchten via de brug niet wenselijk is, bijvoorbeeld indien er gevlucht wordt voor
een incident op het terras, kan alsnog de interne route via de buik van het ponton worden
gebruikt, in plaats van de route via de loopbrug.
Daarom is ervoor gekozen om in de berekeningen uit te gaan van één vluchtroute, via de
brug naar het terras op het container cluster, óf de route via de buik. Aangezien er slechts
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150 personen op het stand dek aanwezig zullen zijn is een tweede vluchtroute ook niet
vereist.
4.2.3.1
Eerste route via de loopbrug
De loopbrug heeft een hoogteverschil van meer dan 1 meter, en dus een capaciteit van 45
personen per meter breedte per minuut.
Personen op het stranddek bevinden zich in de buitenlucht, dit betekent dat er meer tijd
genomen kan worden voor een ontruiming, aangezien de kans op verstikking door rook
zeer laag is.
Vluchtroute
Strand-dek -loopbrug
Aantal personen aangewezen
150

Doorgangen
Loopbrug

Opmerkingen

Maximale
Afmeting Capacitei Capacitei Benodigde
toegestane
in m
t/m/min t /min
capaciteit Vluchttijd vluchttijd
3,5
45
157,5
150
00:57
01:00

De vluchttijd is 57 seconden en voldoet. Gezien de korte vluchttijd is ervoor gekozen geen
langere toegestane vluchttijd op te nemen in de berekening.
4.2.3.2
Tweede route via de buik
Deze route zal, zoals hierboven vermeld, indien de route via de loopbrug niet gebruikt kan
worden. Dit zal alleen het geval zijn indien het incident op de containers plaatsvindt. Hoewel
er nu dus niet via de buitenlucht gevlucht wordt, is er ook geen direct gevaar voor de
personen in het ponton. Er zit namelijk ruim 5 meter tussen de containers en het ponton,
wat op basis van het Besluit bgbop gezien kan worden als een compartimentscheiding met
een branddoor- of overslag vertraging van ten minste 30 minuten. De maximale vluchttijd
kan daarom langer zijn. Hieronder is gekozen voor een maximale vluchttijd van 6 minuten.
Vluchtroute
Strand-dek - via de buik
Aantal personen aangewezen
150

Doorgangen
Deur
trap

Opmerkingen

Maximale
Afmeting Capacitei Capacitei Benodigde
toegestane
in m
t/m/min t /min
capaciteit Vluchttijd vluchttijd
1,3
90
117
150
01:17
06:00
1,3
45
58,5
150
02:34
06:00

De vluchttijd is 2 minuten en 34 seconden en voldoet.

4.2.4 Terras op de containers
Op het terras zijn aan weerzijde trappen die gebruik kunnen worden om te vluchten. Beide
trappen zijn 1,90 meter breed. Ze overbruggen meer dan 1 meter hoogteverschil. Zowel het
terras als de trappen bevinden zich in de open lucht. Er is dus beperkt gevaar voor het
inhaleren van rook.
Vluchtroute
Terras op de containers
Aantal personen aangewezen
150

Doorgangen
2x trap

Opmerkingen
ieder 1,9 meter breed

Maximale
Afmeting Capacitei Capacitei Benodigde
toegestane
in m
t/m/min t /min
capaciteit Vluchttijd vluchttijd
3,8
45
171
150
00:53
01:00
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De vluchttijd is 53 seconden en voldoet. Gezien de korte vluchttijd is ervoor gekozen geen
langere toegestane vluchttijd op te nemen in de berekening.

4.3 Vluchtroutes op het terrein
Na het vluchten uit he ponton of van het terras zullen de aanwezige personen zich op de
kade begeven. Het is niet wenselijk dat deze mensen op de kade blijven staan. Ten eerste is
de afstand tot het ponton en het terras hier niet groot genoeg om als veilige plaats
aangemerkt te kunnen worden. Ten tweede zou een groot aantal personen op de kade de
hulpdiensten kunnen belemmeren.
Daarom is er een opvanglocatie aangewezen op het terrein (zie tekening hieronder). Op
deze locatie zijn de aanwezige personen veilig. Hier kunnen ook eventuele gewonden
opgevangen worden op een veilige afstand van het gevaar, en zijn ze goed bereikbaar voor
de hulpdiensten.
Bij een ontruiming zullen meeste personen niet op de opvanglocatie blijven, maar direct
doorvluchten naar de uitgang en de openbare weg. Hier zijn ook de fietsenstallingen, en het
is te verwachten dat de meeste aanwezigen op eigen gelegenheid zullen vertrekken.
Zoals hierboven al vermeld zal er een reling geplaatst worden tussen de publieksruimte en
het water. Deze afscheiding zal moeten voldoen aan het Besluit brandveilig gebruik en
basishulpverlening overige plaatsen (Besluit bgbop). Om de aanlegsteigers toegankelijk te
houden zouden in de afscheiding eventueel draaiende hekjes geplaatst kunnen worden. Bij
het plaatsen van deze hekjes zou rekening gehouden moeten worden met de vluchtrichting.
Door deze hekjes ook met drangers uit te voeren blijven deze als ze niet in gebruik zijn
dicht, zodat ze geen obstakels vormen tijdens het vluchten.
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Tekening 9 - Vluchtroute aangegeven in het groen. Gele vlak is opvanglocatie.

4.4 Opvanglocatie
Via de kade zullen de aanwezige personen doorlopen tot de opvanglocatie tussen het
kantoorgebouw en de containers (zie het gele vlak in figuur 1 hierboven). Deze locatie heeft
een oppervlakte van 200m2, waardoor er bij 700 personen gemiddeld 3,5 personen per
vierkante meter zullen zijn. Dit is onder de norm van maximaal 4 personen per vierkante
meter uit het Besluit bgbop. Dit is voldoende om alle aanwezige personen op te vangen. De
opvanglocatie is minimaal 17 meter verwijderd van het ponton, waardoor er in meeste
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gevallen geen direct gevaar meer zal zijn voor de personen die zich op deze locatie
bevinden. Indien nodig kan verder worden gevlucht (zie hieronder).

4.5 Verder vluchten
Zoals al is aangegeven is het waarschijnlijk dat het merendeel van de aanwezige personen
direct door zal vluchten naar de openbare weg. Deze vluchtroute, via de (nieuw te creëren)
hoofdingang, is 4 meter breed. Over deze breedte kunnen maximaal 4x90=360 personen
per minuut vluchten. De afstand van de opvanglocatie tot de openbare weg is 50 meter.
Aangezien de aanwezige personen zich in de openlucht bevinden, waarbij het gevaar van
rookinhalatie laag is, en ze ook snel voldoende afstand hebben kunnen nemen van de
eventuele brandhaard, is deze vluchtroute een veilige route.
Er zijn, zoals hierboven in paragraaf 2.2 aangegeven, wel aanpassingen nodig aan het
terrein om deze route in gebruik te kunnen nemen. De organisatie zal deze aanpassingen
uitvoeren.

4.6 Alternatieve vluchtroute
Indien de route via de hoofdingang om wat voor reden dan ook niet bruikbaar of gewenst is,
kan via het pad langs nummer 540 gevlucht worden. Deze route heeft niet de voorkeur
omdat hierbij tijdelijk de vluchtroute en calamiteitenroute (hieronder beschreven) zullen
overlappen. Indien deze route wel gebruikt zal worden, is er op het grootste deel voldoende
breedte beschikbaar, waardoor er ruimte is voor zowel bezoekers als
calamiteitenvoertuigen. De totale afstand van de samenloop van calamiteitenroute en
vluchtroute is ongeveer 40 meter. De minimale breedte is 6 meter, maar over het grootste
deel van de samenloop is er veel meer ruimte. Het is dus niet te verwachten dat deze
samenloop tot grote problemen zal leiden. Uiteraard behoudt het gebruik van de reguliere
route de voorkeur, mede omdat dit ook de entree route is en de aanwezige personen er dus
mee bekend zijn.
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Tekening 10 Alternatieve vluchtroute met calamiteitenroute.

4.7 Alternatieve opvanglocatie
Mocht het, om wat voor reden dan ook, niet mogelijk of wenselijk zijn om het terrein te
verlaten, dan kunnen de aanwezige personen eventueel worden opgevangen aan de andere
kant (zuidzijde) van de landtong. In de tekening hieronder is een oppervlakte van 250m2
geel aangegeven. Er is om dit vlak heen ook nog veel ruimte beschikbaar. Indien hier
personen worden opgevangen zal waarschijnlijk gebruik worden gemaakt van een groter
deel van de landtong.
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Deze opvanglocatie zal alleen gebruikt worden indien het niet mogelijk is om via de
reguliere vluchtroutes het terrein te verlaten, en de eerste opvanglocatie ook niet te
gebruiken is. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij een incident met de
aardgasleiding.

Tekening 11 Alternatieve opvanglocatie.

5 Hulpdiensten
5.1 Calamiteitenroute
De calamiteitenroute zal lopen langs het pand van nummer 538 (zie tekening hieronder).
Hoewel er in deze route een aantal bochten zit, zijn deze breed en is er voldoende ruimte
voor calamiteitenvoertuigen om te manoeuvreren. De parkeerplaatsen rond het pand worden
opnieuw ingedeeld, waardoor er op deze route geen voertuigen hoeven te staan.

16

Tekening 12 Calamiteitenroute met vluchtroute.

Zoals hierboven beschreven is er slechts bij het gebruik van de alternatieve vluchtroute een
overlap tussen de vluchtroute en calamiteitenroute.

5.2 Opstelplaats brandweer
In overleg met de veiligheidsregio is bepaald dat de opstelplek van de brandweer aan de
kant van de kade zal zijn. Op de tekening hieronder is de locatie opgenomen. Deze locatie is
minimaal 14 meter van het ponton verwijderd, waardoor er voldoende afstand is tot
eventuele stralingswarmte (zoals besproken met de veiligheidsregio). De afstand tot de
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toegang van het ponton is 25 meter, en voldoet dus aan de eis van de brandweer om een
opstelplaats binnen 40 meter van het object.

Tekening 13 Brandweer opstelplaats.

Indien nodig is het ook mogelijk voor de brandweer (en andere voertuigen) om langs de
kade naar het einde van de landtong te rijden. De loopbrug tussen het ponton en het terras
is zodanig uitgevoerd dat er voldoende hoogte en breedte beschikbaar is voor de
brandweervoertuigen.

5.2.1 Bluswatervoorziening
De brandkranen in de directe omgeving zijn op de tekening hieronder aangegeven. De
meest dichtstbijzijnde bevindt zich bij de toegang van het terrein. Dit is op ongeveer 100
meter van het ponton. Dit betekent dat deze brandkraan te ver weg ligt om aangemerkt te
worden als de primaire bluswatervoorziening.
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Tekening 14 Locaties brandkranen.

Er is echter een goed alternatief aanwezig. Op basis van de Factsheet open water uit
‘Alternatieven voor primaire bluswatervoorziening’; uitgave NVBR, 2009, blijkt dat open
water een zeer goede primaire bluswatervoorziening kan zijn indien de locatie van het open
water dicht bij de opstelplaats van de brandweer ligt. Op de locatie van Noordkust is de
afstand tussen de opstelplaats van de brandweer en het open water op ongeveer 7,5 meter.
Het water is zeer goed bereikbaar voor de brandweer en is tevens meer dan 1 meter diep.
Hiermee voldoet het aan de eisen uit de hierboven genoemde Factsheet.
Om ook in de winter toegang tot het open water te garanderen zal de organisatie
gebruikmaken van een watercirculator die special ontworpen is om een gebied ijsvrij te
houden. Deze oplossing wordt bijvoorbeeld ook in verschillende jachthavens toegepast.
Deze producten zijn ontworpen om zelfs bij zeer lage temperaturen een groot gebied ijsvrij
te houden. Hieronder staan foto’s van een dergelijke “de-icer”. Het getoonde model kan bij
een lucht temperatuur van -29° Celsius een gebied van 11 meter doorsnee ijsvrijhouden.
Indien er, om wat voor reden dan ook, toch ijsvorming is opgetreden waardoor het open
water niet beschikbaar is als bluswatervoorziening zal de locatie gesloten blijven voor
bezoekers.
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Foto 1 (links) De Kasco de-icer D-2400ED en Foto 2 (rechts) een voorbeeld van de werking.

5.3 Blusboot
Bij een brand in het havengebied is ondersteuning door de blusboot van de havendienst
mogelijk. De blusboot, Jan van der Heyde IV, is 17,6 meter lang en 4,1 meter breed.
Het ponton ligt in een inham met een breedte van 18 meter. Er liggen in deze inham ook
schepen, zowel in de huidige - als in de toekomstige situatie. Hierdoor is niet altijd de
volledige breedte beschikbaar. In de mond van de inham ligt het schip Cafe de Jordaan
afgemeerd. De doorgang is daardoor slechts rond de 11 meter.
De eigenaar van het gebied, Heren2, heeft nadrukkelijk aangeven dat er aan de kant van het
ponton geen verdere ligplaatsen zullen worden vergeven, waardoor er in dit gebied geen
obstakels zullen zijn. Het blijft echter wel mogelijk dat aan de andere kant van de inham
boten of andere obstakels zullen liggen.
De blusboot zuigt water onder het schip aan, waardoor er dus voldoende ruimte om de
blusboot heen aanwezig moet zijn om effectief te blussen. Tijdens gesprekken met de
havendienst is aangegeven dat er tussen de 10 en 12,5 meter breedte gewenst is. Het
gebied invaren zou normaal gezien dus goed mogelijk moeten zijn. Indien de blusboot
tussen het ponton en Cafe de Jordaan in kan liggen is daar voldoende breedte beschikbaar.
Indien de blusboot ook water aan de brandweer op de kade zou willen leveren, zou er een
afstand van 75 meter tussen de blusboot en de opstelplaats van de brandweer overbrugd
moeten worden. Wel is het mogelijk voor de brandweer, zoals hierboven al aangegeven, om
over de kade verder te rijden en dichterbij de blusboot te komen. In dat geval zou de
brandweer echter op een doodlopende landtong staan. De wenselijkheid daarvan zal ter
plaatse bekeken moeten worden.
Ondersteuning van de brandweer door het inzetten van deze blusboot kan dus plaatsvinden
door zelfstandig blussen vanaf de blusboot of het leveren van water aan de brandweer op de
kade. De havendienst heeft echter aangegeven dat ze niet kunnen garanderen dat ze ten alle
tijden ter plaatse kunnen komen, en dat afhankelijk van het aantal andere boten aan de
andere kade de doorgang belemmerd zou kunnen zijn.
De blusboot wordt derhalve gezien als een additionele, en niet primaire, blusmogelijkheid.
Wel zal er in de overige planvorming van de organisatie, waaronder het BHV-plan,
meegenomen worden dat er voldoende ruimte voor de blusboot vrijgehouden dient te
worden. Dit betekent onder meer dat er op het terrein van Heren2 geen verdere schepen of
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bootjes worden toegelaten tussen het ponton en Cafe de Jordaan, ook niet van bijvoorbeeld
bezoekers van het terrein.

6 Conclusie
Om veilig gebruik te maken van het terrein zijn een aantal aanpassingen nodig, waaronder
het aanpassen van de entree, in het bijzonder het afvlakken van de helling en het
verstevigen van de steiger. Daarnaast zal er een reling geplaatst moeten worden tussen het
water en de kade. Tevens zal de route langs nummer 540 vrij gemaakt moeten worden
zodat deze beschikbaar is als alternatieve vluchtroute. Deze aanpassingen zullen door de
organisatie worden uitgevoerd.
De organisatie heeft gekozen voor een limiet van maximaal 700 personen gelijktijdig
aanwezige personen. Per ruimte is ook een maximaal aantal personen opgenomen, mede
gebaseerd op een reële indeling van de ruimtes.
De primaire vluchtroute heeft ruim voldoende capaciteit en kruist niet met de
calamiteitenroute. Tevens is er een alternatieve vluchtroute beschikbaar. De alternatieve
vluchtroute kruist wel met de calamiteitenroute maar op een gedeelte waar de weg breed
genoeg is om dit zonder problemen te laten verlopen.
Externe risico’s in het gebied zijn in kaart gebracht. De benoemde risico’s kunnen een grote
impact hebben, maar de kans dat ze zullen optreden is bijzonder klein. De organisatie heeft
aangegeven in het BHV-plan met deze incidenten rekening te houden en procedures op te
nemen voor het geval deze zich voordoen.
Er is een geschikte opstelplek voor de brandweer, die zowel dichtbij het ponton is, als
dichtbij het open water in verband met de water toevoer. Het gebruik van de blusboot is
mogelijk, maar niet noodzakelijk voor een veilige situatie op de locatie.
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