
CALAMITEITENKAART IVN-APELDOORN  
 
Bij ongeval, ongeluk of andere paniek situatie: 
1. blijf kalm 
2. kijk welke kennis of deskundigheid aanwezig is en gebruik die 

kennis 
3. kijk of iemand (jijzelf, één van de andere aanwezigen) 

handelend kan optreden 
4. laat hulpdiensten waarschuwen → 112 
5. noteer zo mogelijk namen van slachtoffers en getuigen 
6. als je iemand anders laat waarschuwen, vraag dan een 

terugmelding. 
 
Ongeval of ernstig onwel zijn (buiten kennis): 
1. lijkt het levensbedreigend 
2. is het slachtoffer niet aanspreekbaar 
3. is er geen familie/een bekende die informatie kan verschaffen 
4. kan het slachtoffer niet lopen 
5. blijft een wond bloeden ondanks verbinden: Bel 112!  
In minder ernstige situaties zorg voor de noodzakelijke hulp. 
 
Bij brand: 
1. lijkt het zelf te blussen, neem dan actie, laat zo mogelijk 

anderen helpen 
2. nabij een parkeerterrein zijn vaak brandblussers in de auto 
3. (laat) altijd 112 bellen 
4. voor een gids is echter de éérste verantwoordelijkheid de 

veiligheid van personen. 
 
Andere calamiteiten: 

 zorg dat mensen geen risico lopen, laat zo nodig mensen 
(snel) vertrekken 

 optreden alleen als dat kan zonder persoonlijk risico 

 kan de calamiteit zich uitbreiden bel dan 112. 

 



Weersomstandigheden: 
1. de leiding (evt. gids) bepaalt of iets door kan gaan 
2. bij onweer: bomen hebben een slechte naam, maar een bos 

is veiliger dan het open veld 
3. als er slecht weer dreigt: kijk tevoren op internet bij 

“Buienradar” 
4. als er een “weeralarm” is, laat dan een (buiten) activiteit niet 

doorgaan 
5. houd er rekening mee, dat deelnemers na afloop ook nog 

naar huis moeten (sneeuw, ijzel, mist!). 
 
Geen persoonlijke dreiging, maar toch…: 
(Ernstige) verontreiniging, bij voorbeeld dump van vuil, chemisch 
afval of lekkende olie: 
1. (in Apeldoorn) waarschuw de gemeentelijke servicelijn: tel 

14055 (Alleen overdag op werkdagen) 
2. als oppervlakte water bedreigd wordt Waterschap Veluwe: tel 

055- 5272272 (24 uur per dag) 
3. bel de politie op het (niet alarm) nummer 0900-8844 
4. wanneer er geen acute dreiging is van verergering, volsta dan 

met het later waarschuwen van autoriteiten.  
 
Andere aantastingen, zoals (illegale?) houtkap, bedreiging 
van beschermde dieren of planten, schadelijke activiteiten: 

 wanneer er direct opgetreden zou moeten worden (activiteit is 
bezig) politie bellen op 0900-8844 

 anders: informeer de gemeente, het waterschap of andere 
autoriteit, bij voorkeur ook schriftelijk 

 bij structurele zaken bij voorkeur via het bestuur, hoewel 
eigen activiteit hierbij altijd mogelijk is. 

 
Aan denken: 

      1.   voel je verantwoordelijk voor je publiek 
2.   ken je beperkingen 
3.   denk ook aan jezelf. 


