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Doel calamiteitenplan 

Dit calamiteitenplan is een middel om de organisatie van de jaarlijkse Haarlemse Muggenronde op 
calamiteiten voor te bereiden. Het heeft tot doel calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen en schade 
zoveel mogelijk te beperken, om optimale veiligheid te bieden voor deelnemers en medewerkers en om de 
omgeving te beschermen.  Het is tevens een instrument waarmee gestructureerd opgetreden kan worden in 
geval van nood. Daarvoor is aan de ene kant nodig dat medewerkers weten wat hun te doen staat, mocht 
zich een noodsituatie voordoen; aan de andere kant moeten duidelijke afspraken met externe organisaties 
worden gemaakt én (schriftelijk) worden vastgelegd over wanneer en hoe ze optreden. Door het actueel 
houden en invoeren van het plan bij de medewerkers van de Haarlemse Muggenronde wordt bovendien 
voortdurend de aandacht gevestigd op de veiligheidszorg. 
 
Het plan is bedoeld voor de medewerkers van de Haarlemse Muggenronde, het is in eerste instantie een 
intern document. Dit calamiteitenplan is opgesteld in opdracht van Gemeente Haarlem.  

 
Samenstelling bestuur 
 
M. Wever   – voorzitter 
M. van Bakel   - penningmeester 
N. Riem   – secretaris 
P. Doing   – juryvoorzitter 
J. Visser      – algemeen bestuurslid 
J. Spreeuw      – algemeen bestuurslid 
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Inleiding 

A.Gegevens Haarlemse Muggenronde 
 

Omschrijving Toelichting 

Naam evenement Haarlemse Muggenronde 

Locatie Haarlem en omgeving (zie tevens route boek) 

Datum 17 t/m 24 augustus 2019 

Tijdstip verzamelen 1e zaterdag Om ca. 9:30 uur 

Tijdstip vertrek 1e zaterdag Om 10:30 uur 

Tijdstip verzamelen zondag Om ca. 10:00 uur 

Tijdstip vertrek zondag Om 11:00 uur 

Tijdstippen verzamelen overige dagen Iedere dag (met uitzondering van woensdag) om ca.08:30 uur 

Tijdstippen vertrek  overige dagen Iedere dag (met uitzondering van woensdag) om 09:30 uur 

Tijdstippen aankomst overige dagen Iedere dag (met uitzondering van woensdag) om ca. 16:00 uur 

 
B.Gegevens aanwezigen 
 

Omschrijving Toelichting 

Geschat aantal minimum deelnemer 80 

Geschat aantal maximaal deelnemers 85 

Aantal vrijwilligers 45 

 

C. Opleidingen: 
Naast het EHBO team dient een deel van de medewerkers geschoold te zijn op het gebied van 
Bedrijfshulpverlening (BHV). Het gaat hier om scholing om uiteenlopende zaken als EHBO, bestrijding van 
een beginnende brand, ontruimen van locatie, communicatie en juiste alarmering. Er zijn wettelijke 
verplichtingen ten aanzien van Bedrijfshulpverlening, zie artikel 15 van de Arbowet. 

 
D. Oefeningen 
Zorg en leg vast dat tijdens de Haarlemse Muggenronde minimaal 1 x geoefend wordt met 
betrekking van een calamiteit/noodsituatie. Iedere medewerker/deelnemer is verplicht hieraan 
deel te nemen. 
 
E. Verspreiding calamiteitenplan 
Zorg en borg (secretaris van de Haarlemse Muggenronde) dat het calamiteitenplan jaarlijks uiterlijk 
twee weken voor aanvang van de Haarlemse Muggenronde, gedeeld c.q. beschikbaar is gemaakt 
(bijvoorbeeld Internet) voor alle medewerkers. Elke medewerker dient vervolgens jaarlijks 
schriftelijk aan te geven dat hij of zij het calamiteitenplan voor aanvang van de Haarlemse 
Muggenronde gelezen en begrepen heeft.  

 
F. Informatie voor nieuwe medewerkers 
Zorg en borg dat nieuwe medewerkers geïnformeerd worden over de inhoud van het 
calamiteitenplan en hun verantwoordelijkheden op het gebied van preventie én repressie van 
calamiteiten. Dit kan gedaan worden door de taken en rollen te omschrijven in een introductieboekje voor 
de nieuwe medewerkers. Maak duidelijk dat de taken vrijwillig zijn maar niet vrijblijvend. 



STICHTING HAARLEMSE MUGGENRONDE   

 

 

 

 

G. Actualiseren van het calamiteitenplan 
De verantwoordelijke voor het calamiteitenplan is de secretatis van de Haarlemse Muggenronde. 
Het calamiteitenplan dient jaarlijks geactualiseerd te worden met de juiste bellijsten, en ervaringen van de 
laatste Muggenronde. Daarnaast moet de bellijst op elk moment actueel zijn en aangepast kunnen worden. 
Het calamiteitenplan dient als een vast agendapunt opgevoerd te worden voor de bestuursvergadering.  

 
F. Crisis team 
Stel een crisisteam samen en leg vast (met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) dat dit team de 
zorg draagt voor de totstandkoming van het calamiteitenplan én dat ingezet wordt in geval van een 
calamiteit. De leider van dit crisisteam is bij voorkeur niet de voorzitter van de Haarlemse Muggenronde, 
deze heeft het juist ten tijde van een calamiteit te druk met andere zaken. Zorg en borg dat dit voor iedere 
medewerker duidelijk is wie de deelnemers zijn van het crisisteam. Crisisteamleden zijn vervolgens te 
herkennen aan oranje gekleurde hesjes. 

 
G. Alarmprocedure 
Een calamiteit moet op een centraal punt gemeld worden. Vanaf dat punt worden de andere partijen en 
externe hulpdiensten gealarmeerd. Draag zorg en borg dat er een persoon gekozen wordt die bereikbaar is 
en herkenbaar op een plek aanwezig is. Als de calamiteit onder controle is zal deze persoon de alarmering 
beëindigen. 
 
G. Incidenten 
Om te leren van eerdere voorvallen is het belangrijk dat ieder voorval wordt gemeld en vastgelegd. Door 
vastlegging kan er geleerd worden en een soortelijk voorval voorkomen worden. Bij voorkeur worden de 
voorvallen voor de start van vertrek gedeeld en besproken.  
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3.Algemeen beleid bij calamiteiten 
Eventuele situaties / calamiteiten die op kunnen treden tijdens de Haarlemse Muggenronde 

1. Ploeg incompleet 

Situatie Wegens tijdnood is de aanvang voor  verplaatsing chaotisch, hierdoor kan een 
deelnemer over het hoofd worden gezien 

Beheersmaatregel Iedere Ploegleider heeft de verantwoordelijkheid om niet eerder te vertrekken dan dat 
de ploeg compleet is. 

Actie De ploegleiders dienen voor verplaatsing zijn deelnemers geteld te hebben, bij 
ontbreken van een deelnemer dient de ploegleider aan te geven dat het peloton niet 
gereed is. 

 

2. Geplande route kan niet gevolgd worden 

Situatie De route zoals vooraf gepland kan niet gevolgd worden 

Beheersmaatregel De routecommissaris heeft voordat de Haarlemse Muggenronde van start gaat de route 
fysiek bekeken en beoordeeld, om zich te verzekeren dat de geplande route gevolgd kan 
worden.  

Actie Bij onvolkomenheden (wegversperring, slecht wegdek etc.) zal de routecommissaris na 
melding en overleg met de voorzitter en de motorbegeleiding van de politie indien 
noodzakelijk het peloton manen tot stoppen. De routecommissaris overlegt met 
motorbegeleiding van de politie samen met verkeersregelaars; peloton rijdt door of 
niet.  

 

3. Valpartij deelnemer(s) met letsel op locatie 

Situatie Een of meerdere deelnemers zijn gevallen en hebben letsel opgelopen 

Beheersmaatregel De ploegleider neemt vooraf de wedstrijden door met de deelnemers, geeft duidelijk 
aan wat de bedoeling is. Bij rust moet de ploegleider zijn deelnemers te allen tijde 
kunnen zien. Daarnaast dient de ploegleider duidelijk te maken  dat er niet gereden mag 
worden op het middenterrein of bij de auto’s.  

Actie Er staan bij de korte wedstrijden ploegleiders in de baan, om indien nodig de 
deelnemers op de fiets te helpen of de EHBO te waarschuwen. 
De EHBO-auto volgt te allen tijde als afsluiter bij de wedstrijden waarbij de kinderen met 
grote snelheid een langere afstand fietsen. Pas wanneer de EHBO-auto weer terug is bij 
de finish, kan een volgende wedstrijd worden gestart. 

 

4. Valpartij deelnemer(s) tijdens verplaatsing 

Situatie Een of meerdere deelnemers zijn gevallen en hebben letsel opgelopen 

Beheersmaatregel De ploegleider draagt zorg dat er niet meer dan twee deelnemers naast elkaar fietsen. 
De ploegleider draagt zorg dat de deelnemers met de handen aan het stuur fietsen. 

Actie In samenspraak van voorzitter, routecommissaris, politie, verkeersregelaars en EBHO 
wordt er al dan niet gestopt en behandelt. In geval van doorrijden zal één EHBO’er 
achterblijven bij slachtoffer met hulpkoffer en zal wachten op hulpdiensten. In geval van 
stoppen wordt het slachtoffer zo snel mogelijk opgevangen. Indien mogelijk zal hij/zij  
meerijden met de EBHO-auto tot  de plaats van bestemming. 
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5.Extreme kou 

Situatie Bij (extreem) koude weersomstandigheden is er sprake van lage temperaturen / vorst, 
al dan niet gepaard gaande met veel wind en/of regen, sneeuw, hagel of ijzel. Deze 
weersomstandigheden zijn seizoensgebonden maar kunnen voorkomen. Gezien het feit 
dat de Haarlemse Muggenronde eind augustus wordt georganiseerd is de kans hierop 
niet groot. 

Beheersmaatregel In de week voorafgaand aan het evenement zal de organisatie actief de 
weersvoorspellingen in de gaten houden. Hierbij houdt ze rekening met in ieder geval 
de volgende zaken; 
- verwachte temperatuur, 
- verwachte gevoelstemperatuur, 
- windkracht, 
- neerslag 
Waar mogelijk zal de organisatie de deelnemers aanraden rekening te houden met de te 
dragen kleding. 

Actie Op basis van bovenstaande zaken zal de organisatie bepalen of het eventueel 
noodzakelijk is om de Haarlemse Muggenronde voor die dag af te gelasten. Indien de 
organisatie hiertoe besluit op basis van de weersvoorspellingen, zal zij dit via social 
media (Facebook/Instagram) en haar website de deelnemers informeren over dit 
besluit.  Indien de weersomstandigheden vlak voor vertrek veranderen zal het vertrek 
uitgesteld worden voor die dag en wellicht op een later tijdstip tot afgelasting. 

 

6.Extreme Hitte 

Situatie In geval van extreme hitte is sprake van temperaturen boven de 28 graden Celsius. 
Gezien het feit dat het evenement in de zomer (de maand augustus) wordt 
georganiseerd is de kans hierop groot.  

Beheersmaatregel In de week voorafgaand aan het evenement zal de organisatie actief de 
weersvoorspellingen in de gaten houden. Hierbij houdt ze rekening met in ieder geval 
de volgende zaken; 
- verwachte temperatuur, 
- verwachte gevoelstemperatuur, 
- windkracht, 
- neerslag 
De ploegleiders zien erop toe dat er voldoende wordt gedronken 

Actie De organisatie speelt hier voldoende op in aangezien de deelnemers op zowel de 
startlocatie, alsmede bij de tussenstops hun bidons kunnen vullen, speelt de organisatie 
hier voldoende op in. 
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7.Brand 

Situatie Er is een (beginnende) brand gesignaleerd  

Beheersmaatregel Het is niet toegestaan te roken in het wedstrijdveld, nog open vuur aan te leggen.  

Actie Bij een (beginnende) brand treed het crisisteam in werking en worden de deelnemers zo 
snel mogelijk weggevoerd van de brandhaard naar een veilige locatie (zie paragraaf 
opvang evacués).  Bij een kleine brand kan een opgeleide BHV-er trachten de brand te 
blussen zonder zelf gevaar op te lopen. Verwijder indien mogelijk stekkers uit 
stopcontacten. Bij een brand die niet te blussen is met de kleine blusmiddelen 
(brandblusser, branddeken) dient onmiddellijk de externe hulpdiensten gealarmeerd te 
worden (zie hiervoor G en F in vorige paragraaf).  

 

8. Calamiteit bij vertrekpunt HFC Haarlem Kennemerland 

Situatie Er vind een ongewenste gebeurtenis plaats op de locatie HFC Haarlem Kennemerland 

Beheersmaatregel De organisatie van de Haarlemse Muggenronde heeft hierover afspraken gemaakt met 
HFC Haarlem Kennemerland. Calamiteitenplan en Ontruimingsplan van HFC Haarlem 
Kennemerland is gedeeld en bekend bij de organisatie Haarlemse Muggenronde, 

Actie Calamiteitenplan en ontruimingsplan van HFC Kennemerland wordt gevolgd. 

 

9.Dreigingen buitenaf 

Situatie Er is ontstaat een dreiging van buitenaf, welke los staat van de Haarlemse Muggenronde 

Beheersmaatregel Het crisisteam wordt geactiveerd voor het gedeelte waarvoor de Haarlemse 
Muggenronde verantwoordelijk is. 

Actie Bij een ernstige dreiging van buitenaf (bommelding, terreur) wordt dit gemeld bij Meld-, 
Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK), dit is de gemeenschappelijke 
meldkamer voor brandweer, politie en ambulance in de regio Kennemerland. 
Vervolgens zal deze instantie de acties overnemen en verder uitwerken. 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

   
 
NB: in geval van uitval van vervoer zal ‘het vervoerde’ (te weten: deelnemers, fietsen, materialen) waar 
mogelijk opgevangen worden in andere auto’s. Indien onmogelijk worden thuisblijvers/familieleden 
ingeschakeld. Wegenwachtservice wordt gebeld door ANWB-pashouder en bestuurder van auto op dat 
moment. De voorzitter is contactpersoon voor sponsoren/verhuurders/eigenaren auto’s. 
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4. Communicatie middelen 

De volgende communicatie middelen zijn beschikbaar 
a. Algemeen Mobiel nummer (alleen bereikbaar tijdens de Muggenronde): +31 6 37 47 39 22 
b. Muggenronde What’s app groep (beheerder is Romy Otte aanvragen bij nr. +31 6 18 54 79 00): 

Hiermee kunnen (belangrijke) mededelingen direct kenbaar gemaakt worden aan de medewerkers 
van de Haarlemse Muggenronde voor die dag. 

c. Website (www.muggenronde.nl/): Hiermee wordt de ronde aangekondigd, deelnemers kunnen zich 
hier aanmelden 

d. E-mail (haarlemsemuggenronde@gmail.com): Hiermee worden vergaderingen aangekondigd, 
agenda’s en notulen gedeeld. 

e. Face-book (haarlemse muggenronde) : Hiermee kunnen zaken aangaande de Haarlemse 
Muggenronde wijds worden gedeeld. 

f. Instagram (muggenronde): Hiermee kunnen zaken aangaande de Haarlemse Muggenronde wijds 
worden gedeeld 

g. Portofoon tijdens de ronde: Wordt uitgereikt door de organisatie. Let wel als deze gebruikt wordt:     
- luister uit of er geen gesprek gaande is 
– hou de spreeksleutel ingedrukt 
– wie ben je en wie wil je spreken 
– lees je bericht terug zodat een ieder weet dat het juist is ontvangen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muggenronde.nl/
mailto:haarlemsemuggenronde@gmail.com
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5. Fasen calamiteitenplan 
 
Fase 1: Melding: er is een melding gedaan van een gebeurtenis zoals omschreven in hoofdstuk 3 
Fase 2: Het crisisteam wordt opgeroepen en op de hoogte gebracht van de situatie  
Fase 3: Ontruiming van de locatie waar het gevaar dreigt 
Fase 4: Begeleiding en opvang evacuees op de vooraf aangewezen opvang locaties # 
Fase 5: Beëindiging alarmtoestand zoals omschreven in alinea alarmering 

NB: te allen tijden blijven vervoersmiddelen ( fietsen/auto’s ) achter op de locatie. Evacuatie is te voet. 

#Opvanglocaties voor evacuees  

Per locatie: 

- Skeelerbaan ‘Wheelerplanet’, Spaarnwoude   Plein voor Cafetaria ‘het Dijkje’  Spaarndam 
- Grote Markt, Haarlem  `    Botermarkt, Haarlem 
- Plesmanplein, Haarlem      Plein voor Zwembad ‘de Planeet’,  Haarlem 
- Skeelerbaan, Lisserbroek     Aan overkant van Ringvaart/brug 
- Haarlemmermeerse Bos, Hoofddorp     Parkeerplaats ‘Claus Partyhouse’, Hoofddorp 
- Wielerbaan ‘de Bataaf’, Zwanenburg    Parkeerplaats ‘Silverstone’, Zwanenburg 
- ‘HFC Haarlem-Kennemerland’, Haarlem   Plein voor Zwembad ‘de Planeet’,  Haarlem 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1; Alarmnummers 

Alarmnummer    112 

Geen spoed, wel politie  0900-8844 
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Bijlage 2; Namen/telefoonnummers* 

Bestuur 
Voorzitter  M. Wevers   
Secretaris  N. Riem    
Penningmeester M. van Bakel   
Juryvoorzitter  P. Doing      
Algemeen lid  J. Visser   
Algemeen lid  J. Spreeuw   

 
Routecommissaris  
J. Spreeuw   
 

Contactpersoon Politie Kennemerland 
V. Walman  viktor.walman@politie.nl 

 
EHBO 
M. Jetten 
P. Meulman 
G. Venix 
  
*Tijdens de Muggenronde wordt gebruikt gemaakt van één algemeen telefoonnummer; +31 6 37 47 39 22 
Op dit nummer is het bestuur tijdens de Muggenronde bereikbaar. 
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Bijlage 3, voorbeeld hoe /wat melden 

Medische noodsituaties: 
- Geef medische noodsituaties door via telefoonnummer 112, onder vermelding van de 

plaats en de omvang van de noodsituatie (aantal slachtoffers en letsel) 
- Blijf ter plekke tot deskundige hulp komt 
- Houd de overige mensen op afstand 
- Probeer het slachtoffer te kalmeren door rustig te spreken 
- Verplaats het slachtoffer niet (tenzij er een groter gevaar dreigt) 

 

Bij brand 
- Meld de brand via telefoonnummer 112 
- Verwijder indien mogelijk en met in acht neming van eigen veiligheid de stekkers uit de 

stopcontacten 
- Tracht een kleine brand te blussen met de beschikbare blusmiddelen met in acht neming van eigen 

veiligheid, indien niet mogelijk stop met blussen 

 

Bommelding 
- Meld de bommelding via telefoonnummer 112 
- Voer het gesprek met de melder van de bom zo rustig mogelijk zonder overdreven tijd te rekken 
- Tracht zoveel mogelijk gegevens te noteren (naam, waar, tijd, man vrouw, accent) 
- Alles met in acht neming van de eigen veiligheid 

 




