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Checklist deel A 

Vraag Ja/ 
Nee 

Maatregel Verantwoordelijke
/ Deadline 

Bron/voorbeeld 

Ligt het bedrijf in een 
overstromingsgevoelig 
gebied? 

 Maak een risico inventarisatie en een eventueel 
calamiteitenplan of vul dit aan op het 
bestaande calamiteitenplan. 

 http://geodata2.prvgld.nl/apps/viking_
overstromingenatlas/ 
www.risicokaart.nl 

Wat zijn de maximale 
waterhoogtes bij een 
overstroming in het 
gebouw? 

 Inventariseren van maximale waterhoogte en 
hoogte boven NAP en bepalen welke delen / 
etages  van het bedrijf onder water komen te 
staan. 

 http://www.wateratlas.nl/viking/HTML/

47D11_bestanden/MaxZ.html (voor 

maximale waterstanden tijdens 

overstroming)  

http://www.ahn.nl/viewer (voor hoogte 

boven NAP) 

www.risicokaart.nl 

Hoe lang is de 
doorlooptijd om actie 
te ondernemen? 

 Informeren naar hoogwatersituatie en 
voorspellingen. Aanpassen tijdsplanning 
noodscenario (let erop dat bij 20cm water 
verdere evacuatie vrijwel onmogelijk is). 

 www.helpdeskwater.nl  
www.crisis.nl  

Algemene vragen 

Vraag Ja/ 
Nee 

Maatregel Verantwoordelijke
/ Deadline 

Bron/voorbeeld 

Is er een ontruimings- 
en alarmeringsplan 
(zowel voor personen, 
inventaris  als 
goederen)? 

 Beschrijven processen om de bedrijfsvoering stil 
te leggen, transportmiddelen voor tijdens de 
evacuatie inplannen, uitwijkroutes in kaart 
brengen, een communicatie plan voor klanten 
en leveranciers opstellen, personeel van 
zusterbedrijven inzetten, spullen naar 
boven/beneden verplaatsen, extra steigers 

 Uitwijkplaats voor productie of opslag 
van inventaris. Routes plannen, 
contactlijst volgen, positie meterkast en 
stroomgroepen inventariseren.  

http://geodata2.prvgld.nl/apps/viking_overstromingenatlas/
http://geodata2.prvgld.nl/apps/viking_overstromingenatlas/
http://www.risicokaart.nl/
http://www.wateratlas.nl/viking/HTML/47D11_bestanden/MaxZ.html
http://www.wateratlas.nl/viking/HTML/47D11_bestanden/MaxZ.html
http://www.ahn.nl/viewer
http://www.risicokaart.nl/
http://www.helpdeskwater.nl/
http://www.crisis.nl/
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bouwen.   
Inventariseren hoe snel het water aankomt.  
Bepalen wat de gevolgen van kortsluiting zijn 
voor de evacuatie.  

Wat is de potentiële 
schade van een 
overstroming? 

 Bepalen wat er bij de maximale waterhoogte 
aan inventaris en goederen onder water komt 
te staan.  
Bepalen wat de risico’s voor klanten, bezoekers 
en personeel zijn.  
Inventariseren hoe lang levertijd van het 
vervangen van de inventaris en goederen is.  
Bepalen wat de gevolgen van het weglekken 
milieugevaarlijke stoffen zijn voor de omgeving.  

 Locatie van de belangrijke inventaris en 
goederen  (Server, archief, machines. 
Inventaris, etc.).   
Ook bedrijven met gevaarlijke stoffen in 
de omgeving (www.risicokaart.nl). 

Zijn er al maatregelen 
genomen tegen een 
overstroming? 

 Belangrijke spullen boven waterhoogtes 
plaatsen. Installeren van waterdichte 
afsluitingen, ophogen locatie. Kijken of 
kortsluiting op kan treden.  
Tijdelijk: Steigers om goederen hoger te 
plaatsen.  

 Bij hoog water moeten alle deuren juist 
open worden gezet om het water vrije 
doorgang te verlenen en de constructie 
van het pand te beschermen.  

Is het bekend met 
welke instantie moet 
contact worden gezocht 
voor aanvullende 
informatie? 

 Contactgegevens Meldkamer Veiligheidsregio 
en andere hulpdiensten toevoegen aan 
contactenlijst.  

 Meldkamer Veiligheids- en 
Gezondheidsregio Gelderland-Zuid. 
Postadres 
Postbus 30071  
6803 AB Arnhem  
Telefoon 
0900 - 8844  
 

Is het bekend waar 
actuele informatie 
worden kan gevonden? 

 Actuele waterstanden en het nieuws in de gaten 
houden.  

 www.helpdeskwater.nl  

http://www.rijkswaterstaat.nl/geotool/

waterhoogte_tov_nap.aspx?cookieload

=true 

http://www.pegelonline.wsv.de/gast/ka

http://www.risicokaart.nl/
http://www.helpdeskwater.nl/
http://www.rijkswaterstaat.nl/geotool/waterhoogte_tov_nap.aspx?cookieload=true
http://www.rijkswaterstaat.nl/geotool/waterhoogte_tov_nap.aspx?cookieload=true
http://www.rijkswaterstaat.nl/geotool/waterhoogte_tov_nap.aspx?cookieload=true
http://www.pegelonline.wsv.de/gast/karte/standard
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rte/standard  

 

Preventieve maatregelen 

Vraag Ja/ 
Nee 

Maatregel Verantwoordelijke
/ Deadline 

Bron/voorbeeld 

Is het bekend wie 
verantwoordelijk is 
voor de veiligheid van 
het bedrijf tijdens 
hoogwater? 

 Verantwoordelijke aanwijzen en deze als 
contactpersoon opgeven bij de veiligheidsregio. 

 Veiligheidsfunctionaris 
instrueren/training laten volgen. 

Is er een prioritering 
van essentiële 
apparatuur en 
inventaris? 

 Inventaris ordenen, prioriteren (waarde) en 
bepalen wat er naar veilige gebieden moet en 
wat uit de veilige gebieden kan om ruimte te 
maken.  

 Server, archief, machines. Inventaris, 
gevaarlijke stoffen, etc.   
Bepaling maximale waterhoogte in het 
pand.  

Is kritische apparatuur 
beveiligd of verplaatst? 

 Prioriteitenlijstje volgen en kritische apparatuur 
naar hogere verdiepingen of andere locatie 
verplaatsen.  

 Lijst inventaris en prioriteiten. 

Is er een back-up van 
alle belangrijke data? 

 Breng in kaart waar de backup van alle data en 
servers gehost wordt (en is deze locatie hoog of 
laag gelegen). 

  

Is het bekend hoe lang 
externe infrastructuur 
(gas, water, elektriciteit 
en wegen) beschikbaar 
blijft? 

 Electriciteit: bij Liander navragen achter welk 
verdeelstation je zit en wanneer deze wordt 
afgeschakeld.  
Gas: de leidingen lopen al bij 30 cm 
overstroming vol. 
Wegen: Breng logische vluchtroutes in kaart. 
Water: komt misschien uit de kraan maar is 
waarschijnlijk vervuild. 

 www.minderhinder.nl (vanaf december 
2012 bereikbaar) 
www.bereikbaargelderland.nl  
www.vid.nl 
www.vanAnaarBeter.nl 
www.omleidingsroutes.nl (aanmelding 
nodig) 

Is het bekend welke 
voorwerpen kunnen 

 Eerst inventariseren. Wanneer gevaar dreigt 
verplaatsen naar hoger gebied. Afvullen met 

 Containers, opslagtank, inventaris, etc.  

http://www.pegelonline.wsv.de/gast/karte/standard
http://www.minderhinder.nl/
http://www.bereikbaargelderland.nl/
http://www.vid.nl/
http://www.vananaarbeter.nl/
http://www.omleidingsroutes.nl/
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gaan drijven en is dit 
gevaarlijk? 

vloeistof. Verankeren/bevestigen aan de vloer 
of muur.  

Zijn kritische 
(elektrische) systemen 
waterbestendig? 

 Systemen boven maximale waterniveau 
aanleggen of waterdicht maken. 

 Blus- en alarmsystemen. 

 
Preparatie (-48 uur) 

Vraag Ja/ 
Nee 

Maatregel Verantwoordelijke
/ Deadline 

Bron/voorbeeld 

Is het overstromings-
ontruimingsplan klaar? 

 Standaard evacuatieplan volgen wanneer dit er 
niet is. 

 Evacuatieplan, ontruimingsplan voor 
mensen, goederen en inventaris.  

Is de een continue 
informatiestroom 
gewaarborgd? 

 Radio, TV en internet aansluiten en in de gaten 
houden.  

 www.helpdeskwater.nl 

http://www.rijkswaterstaat.nl/geotool/

waterhoogte_tov_nap.aspx?cookieload

=true 

http://www.pegelonline.wsv.de/gast/ka

rte/standard  

Radio, TV, Internet 

Is de interne evacuatie 
gestart? 

 Volgen evacuatieplan.  BHV evacuatieplanning 

Is een verplaatsing van 
het productieproces 
geregeld? 

 Volgen evacuatieplan.  Productie start/stop schema. 

Is alle nooduitrusting 
compleet en 
operationeel? 

 Alle mogelijke materialen gebruiken voor 
ontruiming.  

 Transportmiddelen, Zandzak, 
noodpakket, damwand, generatoren, 
voedsel, water, EHBO kit. 

Is het bekend welke 
medewerkers 

 Plan een noodbezetting. Locale werknemers 
zullen eerst hun privé bezittingen in veiligheid 

 In de regel is 1/3 van alle werknemers 
beschikbaar om mee te helpen met een 

http://www.rijkswaterstaat.nl/geotool/waterhoogte_tov_nap.aspx?cookieload=true
http://www.rijkswaterstaat.nl/geotool/waterhoogte_tov_nap.aspx?cookieload=true
http://www.rijkswaterstaat.nl/geotool/waterhoogte_tov_nap.aspx?cookieload=true
http://www.pegelonline.wsv.de/gast/karte/standard
http://www.pegelonline.wsv.de/gast/karte/standard
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beschikbaar zijn voor 
ontruiming? 

brengen. evacuatie. 

Zijn leveranciers op de 
hoogte gesteld van de 
situatie? 

 Lijst van mail adressen/mailgroep opstellen 
zodat met één bericht iedereen op de hoogte 
kan worden gesteld 

  

Kan het bedrijf extra 
hulp aanbieden? 

 Afstemmen met veiligheidsregio (indien van 
toepassing).  

 Trucks, mankracht, heftrucks.  

Is het bekend wat de 
gevolgen van 
hoogwater zijn voor de 
afvallozing? 

 Inventariseren gevolgen van niet meer kunnen 
lozen van afvalwater voor de bedrijfsvoering.  

 Kleppen die dicht slaan, zodat 
koelwater niet meer afgevoerd kan 
worden. 

 

Repressie 

Vraag Ja/ 
Nee 

Maatregel Verantwoordelijke/ 
Deadline 

Bron/voorbeeld 

Zijn alle belangrijke 
spullen ontruimd? 

 Verplaatsten naar hogere 
verdiepingen/verplaatsen naar uitwijklocaties. 
Volgen lijst met prioriteiten.  

 Archief, ICT, machine’s, inventaris, etc. 

Is de productie door 
andere locaties 
overgenomen? 

 Productie stilleggen en dit communiceren.  Contactlijsten klanten en leveranciers 
volgen.  

Is de informatie-
uitwisseling met de 
overheid nog steeds op 
orde? 

 Waterhoogtes in de gaten houden via 
internet/tv/radio. 

 www.helpdeskwater.nl  

Is het nat houden en 
het ontruimen van slib 
bij dalend water 
georganiseerd? 

 Toegang tot het gebied. Regelen voldoenden 
mankracht en materieel. 

 Bezems, hogedrukspuiten, scheppen, 
zwabbers, etc.  

http://www.helpdeskwater.nl/
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Kan het bedrijf extra 
hulp aanbieden? 

 Afstemmen met Veiligheidsregio.  Trucks, mankracht. 

 

Nazorg 

Vraag Ja/ 
Nee 

Maatregel Verantwoordelijke/ 
Deadline 

Bron/voorbeeld 

Is de inventarisatie van 
de schade 
georganiseerd? 

 Procesbeschrijving opstellen/volgen.  Inventaris vergelijken met voor de 
ramp. Testen machine’s, water, gas, 
elektriciteit, etc.  

Is de toegang tot het 
bedrijf geregeld? 

 Afstemming met Veiligheidsregio/ Gemeente 
over toegang. 

  

Is er duidelijkheid over 
het herstel van 
infrastructuur? 

 Afstemming met verantwoordelijke 
leveranciers. Aannemers de bouwkundige staat 
van het gebouw laten controleren. 

 Eigen constructie. Leveranciers van 
stroom, gas, water, telefonie en overige 
infrastructuur.  

Is de reiniging en het 
schadeherstel 
georganiseerd? 

 Planning, inschakelen externen, inventarisatie 
routes naar stortplaatsen. Zelf beginnen met 
opruimen slib en modder.  

  

Is de terugkeer van 
geëvacueerde spullen 
geregeld? 

 
 
 
 
 

Planning om de normale gang van zaken te 
herstellen. Afspraken met vervoerders en 
leveranciers.  

 Lijst van benodigdheden om de 
productie te hervatten.  
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Het opnieuw opstarten van de productie 

Vraag Ja/ 
Nee 

Maatregel Verantwoordelijke/ 
Deadline 

Bron/voorbeeld 

Is er een plan om hoe 
de productie opnieuw 
op te starten? 

 Inventarisatie processen, 
verantwoordelijkheden, aanleveren extra 
teams door andere locaties. Vervangen 
productiemiddelen die onder water hebben 
gestaan.  

 Opstartplan.  

Is er een 
communicatieplan voor 
klanten en 
leveranciers? 

 Informatie over levertijden, openingstijden, 
bereikbaarheid.  

  

Is het bekend hoeveel 
medewerkers aanwezig 
zijn? 

 Inventarisatie welke medewerkers privé 
getroffen zijn. 

  

 


