
 1 

 

 

Evaluatie gemeentelijke inzet 
na gasexplosie Beukenhorst  

Bestuurs- en Managementondersteuning 

26 januari 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 2 

Gasexplosie in de Beukenhorst 
Evaluatieverslag van de incidentbestrijding 
 
Samenvatting 
Bij de gasexplosie in de flat de Beukenhorst zijn 2 doden te betreuren en 15 
gewonden. Voor de bewoners van de flat is de situatie hectisch. In een terugblik met 
direct professioneel betrokken personen bij de incidentbestrijding overheerst de 
indruk dat met veel inzet en veerkracht de getroffenen redelijk goed geholpen zijn. 
De samenwerking tussen de woningstichting de Key en de gemeente was hierbij 
cruciaal. Op een hapering in het eerste weekend na verliep deze samenwerking 
goed en na verloop van tijd ook steeds beter.  
 
De gasexplosie is in meerdere opzichten een leerzaam incident geweest. Tegenover 
de getoonde veerkracht staat op onderdelen een gebrek aan planmatigheid. Pas als 
dit laatste aan kracht wint, ontstaat de gewenste controle op de belangrijke aspecten 
van de incidentbestrijding en worden getroffenen op de gewenste wijze geholpen. 
Cruciaal daarin is het stroomlijnen van de informatievoorziening en het organiseren 
van een duidelijk loket voor getroffen bewoners van de Beukenhorst.  
 
 
Inleiding 
Bij de gasexplosie in de flat de Beukenhorst te Diemen op donderdag 4 september 
2014 zijn 2 doden te betreuren en raken 15 personen gewond. De explosie heeft 
grote gevolgen voor de bewoners van de flat. Al meteen op de dag zelf, omdat 
niemand meer in het eigen huis kan slapen, maar ook nog de gedurende een langere 
periode daarna. Dit evaluatieverslag geeft een weergave van hoe achteraf door 
direct betrokken instanties terug wordt gekeken op alles wat in deze hectische 
periode nodig was en georganiseerd moest worden om de getroffenen zo goed 
mogelijk te helpen en er voor te zorgen dat de situatie weer zoveel mogelijk 
normaliseerde. 
 
Deze evaluatie vond plaats in opdracht van het GMT van de gemeente Diemen en is 
in eigen beheer uitgevoerd. Vertegenwoordigers vanuit alle betrokkenen partijen 
hebben kunnen participeren in een vijftal bijeenkomsten. Begeleiding vond plaats 
vanuit de Veiligheidsregio Amsterdam – Amstelland.  
 
Als rode draad in dit evaluatieverslag nemen we het verloop van de gebeurtenissen, 
gekarakteriseerd in een drietal fasen van de incidentbestrijding:   

1. De acute fase: kenmerkt zich door de eerste hulp aan slachtoffers, het veilig 
stellen van het terrein en (eerste en nacht)opvang aan getroffenen. 

2. De ontwikkel fase: kenmerkt zich door de onzekerheid over het moment van 
terug kunnen naar hun woning bij bewoners, het op orde krijgen van de 
informatievoorziening en vinden van een goede taakverdeling tussen partijen; 

3. De consolidatie fase: kenmerkt zich door het ‘in control’ komen op de 
belangrijkste processen 

 
Afbakening ten opzichte van andere onderzoeken 
Deze evaluatie betreft uitsluitend het mono gemeentelijke deel. Daarnaast is er een 
multi evaluatie waarin het geheel van de aanpak in de acute fase van het incident 
wordt geëvalueerd waarbij het gezamenlijk optreden van de hulpdiensten en de 
gemeente ter plaatse wordt belicht. Vanuit de Onderzoeksraad voor Veiligheid loopt 
er een onderzoek naar de wijze waarop er met de melding van het gaslek is 
omgegaan door de aannemer en Liander. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de 
oorzaak van het incident en in hoeverre dit strafrechtelijk verwijtbaar is. 
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De acute fase 
 
Bevindingen  
Binnen 30 minuten na de explosie in de flat Beukenhorst en nadat de eerste 
meldingen bij 112 binnenkwamen (rond kwart voor vier in de middag) wordt door de 
Officier van Dienst (OvD) van de brandweer ter plaatste opgeschaald naar GRIP 2. 
Conform deze procedure worden alle relevante betrokkenen gealarmeerd. Het tijdstip 
op de dag is relatief gunstig. Ruim binnen de genormeerde opkomsttijd van 60 
minuten zijn de crisisteams bijeen en aan het werk:  Het CoPi: multidisciplinair team verantwoordelijk voor alles wat nodig is  voor 

het redden van slachtoffers, de inschatting van het gevaar en de benodigde 
maatregelen om hiermee om te gaan;  Het lokale actiecentrum Diemen (LCP Diemen - 16.23 uur): verantwoordelijk 
voor uitvoerende werkzaamheden met name in de zorg voor slachtoffers;   Het Regionaal Actiecentrum publiek zorg (17.08 uur), specifiek voor het 
organiseren van opvang, zowel voor de dag als de nacht. 

Ook de burgemeester en de GS worden vroegtijdig geïnformeerd over de ontstane 
situatie. 
 
In de acute fase lag de prioriteit bij de medische zorg aan de slachtoffers en de 
eerste opvang van de flatbewoners. De spontaan gevormde opvanglocatie in 
Berkenstede speelde in deze opvang een centrale rol. Daarnaast werd een tweede 
locatie ingericht (gymzaal) voor de dagopvang, deze bleef echter ongebruikt. De 
bedoeling van deze tweede opvanglocatie bleek niet bij iedereen duidelijk en 
achteraf gezien was het misschien ook niet praktisch twee dagopvanglocaties te 
hebben. Toen rond 19.30 uur duidelijk werd dat de flatbewoners niet meer in hun 
eigen huis konden slapen, is gezocht naar nachtopvangplekken.  
 
Ondertussen vond de communicatie naar bewoners plaats vanuit de opvanglocatie 
Berkenstede.   
 
Het organiseren van nachtopvang bleek gaandeweg een grote opgave omdat relatief 
veel bewoners gebruik wenste te maken van deze nachtopvang, terwijl de hotels 
vanwege de evenementen in Amsterdam goeddeels volgeboekt zaten. Om te 
voorkomen dat bewoners te verspreid over de stad/regio in hotels terecht kwamen is 
Defensie verzocht  faciliteiten op het MEA ad hoc ter beschikking te stellen. Met 
vereende krachten is het uiteindelijk gelukt om de bewoners (naast in een tweetal 
hotels) daar een goed onderkomen te geven voor de nacht. De afspraak met 
bewoners was dat zij de volgende dag om 12 nader zouden worden geïnformeerd 
over het vervolg. 
  
Leerpunten en aanbevelingen: 
De acute fase is bij uitstek die fase waarin de veerkracht bij de betrokken partijen 
zichtbaar is geweest. Dit geldt breed. Van de mensen van de opvanglocatie 
Berkenstede tot aan het defensiepersoneel van het MEA, van het personeel van de 
gemeente Diemen tot die van De Key en niet in de laatste plaats voor de bewoners 
van de Beukenhorst zelf. Voor de professionele hulpverleners is een aantal 
leerpunten relevant:  De samenwerking en communicatie in de ‘driehoek’ tussen LCP, RAC en 

vertegenwoordigers van de gemeente in het COPI kwam wat stroef op gang. 
De snelle afschaling van GRIP 2 naar GRIP 1 bleef enige tijd onbekend 
waardoor niet bij iedereen duidelijk was wie de leiding had over het uitvoeren 
van verschillende taken en wie volgend was. Een voorbeeld hiervan had 
betrekking op het organiseren van de tweede dagopvanglocatie. Het 
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voortouw in het scheppen van duidelijkheid over de samenwerking in deze 
bevolkingszorg - ‘driehoek’ ligt bij de beide hoofden van de actiecentra (RAC 
en LCP).  De behoefte aan informatie bij getroffenen en hun verwanten is in de regel 
enorm in deze eerste fase. Ondanks dat het tijdstip van het incident relatief 
gunstig was, waardoor ook gemeenteambtenaren langer konden blijven voor 
de uitvoering van werkzaamheden, bleek het toch lastig voldoende ervaren 
personeel te organiseren. Voor de toekomst verdient het overweging een 
lokale pool van telefonisten (zacht piket) ten behoeve van de beantwoording 
van telefonisch vragen te organiseren waarvan in de eerste uren na het 
incident gebruik kan worden gemaakt. Ook zou (dan wel op tijd) overwogen 
kunnen worden gebruik te maken van het regionale callcentrum (CCA) voor 
crisisinformatie (nota bene: tijdens kantooruren kan deze snel worden 
gerealiseerd, buiten kantoortijden bestaat er een best effort van 2 uur 
operationeel).  Zorg ervoor dat LCMS altijd actueel gevuld wordt met informatie over de 
stand van zaken bevolkingszorg en eventuele afspraken over taakverdeling 
tussen partijen. In het LCP moet LCMS tenminste gelezen (kunnen) worden. 
Voor de toekomst verdient het aanbeveling te onderzoeken of in situaties 
waarin een lokaal actiecentrum een actieve uitvoerende rol speelt, te 
organiseren dat  LCMS vanuit dit actiecentrum gevuld kan worden. Dankbaar 
is een regionale pool van informatiefunctionarissen (zacht piket). 

 
 
De ontwikkelfase 
 
Bevindingen 
Op vrijdagmorgen 5 september 2014 om 08.30 uur is de crisisorganisatie formeel 
afgeschaald (geen GRIP meer). Om 09.00 uur zijn vertegenwoordigers van de 
gemeente, De Key en de hulpdiensten om tafel gaan zitten om afspraken te maken 
over de verdere afwikkeling van het incident en de nazorg voor de bewoners. 
Belangrijk uitgangspunt vanaf dat moment is dat de zorg voor de huisvesting van 
bewoners door de gemeente overgedragen wordt aan De Key. De Key wordt daarbij 
ondersteund door het RAC Publieke Zorg voor wat betreft het regelen van hotels 
voor een langere periode en het vervoer naar de hotels. 
 
Deze periode kenmerkt zich nog door een hoge mate van dynamiek op diverse 
issues wat zich manifesteert in de onrust onder de bewoners. Hotels zijn bijvoorbeeld 
niet altijd voor een aaneengesloten periode van meerdere dagen beschikbaar, 
waardoor getroffen bewoners van het ene naar het andere hotel moeten. 
Bouwkundige maatregelen blijken niet afgerond te kunnen worden binnen de soms té 
optimistisch gestelde termijnen. De bouwkundige maatregelen moeten eerst door de 
gemeente worden goedgekeurd voordat bewoners terugkunnen naar de woning. Ook 
dit vergt tijd. Bewoners worden in deze periode meerdere malen teleurgesteld over 
hun terugkeer, wat de onrust begrijpelijkerwijs voedt. Het is een issue waar in deze 
periode tegengestelde krachten op elkaar inspelen: een veilige terugkeer staat op 
gespannen voet met de wens vanuit de bewoners zo snel mogelijk terug te kunnen 
naar de woning. De steeds verder oplopende kosten voor hotelovernachtingen roept 
de vraag op: wat is voor wiens rekening? Wat mag er verwacht worden van de 
inboedelverzekering van particulieren? Wanneer in de samenwerking tussen de Key 
(primair verantwoordelijk) en de gemeente de terugkeer en herhuisvesting meer 
planmatig wordt aangepakt ontstaat er meer duidelijkheid en neemt de onrust af. 
 
Naast de terugkeer naar de woning of het organiseren van tijdelijke huisvesting voor 
langere duur elders is de zorgvraag in deze situatie veel breder. Mensen zijn in de 
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war (psychosociale zorg) en hebben tal van praktische zaken waarbij ze hulp vragen. 
Bij een groep getroffen bewoners van deze omvang is de totale zorgbehoefte die in 
korte tijd moet worden georganiseerd groot. De demografische en sociaal 
economische samenstelling van de bewoners uit de Beukenhorst, maakt deze 
zorgvraag nog groter. Er is sprake van een grote groep minder zelfredzamen met 
een meer complexe hulpvraag dan in eerste aanleg wordt onderkend. Het 
organiseren van de goede vorm van hulpverlening vergt tijd en improvisatie van 
professioneel betrokkenen. Hierbij ontstaat een zekere vertraging omdat de 
onderkenning van de problemen en de gewenste advisering van de GGD de nodige 
tijd vergde.  
 
Een centraal element in een meer planmatige aanpak is het op orde krijgen van de 
informatievoorziening rondom de getroffenen. In overleg tussen de gemeente en De 
Key is in het weekend van 6 en 7 september begonnen met het bezoeken van de 
bewoners in de hotels door medewerkers van zowel de gemeente als De Key. Dit 
leek een goede manier om de bewoners te informeren en hulp aan te bieden. Na 
enkele bezoeken blijkt dit echter te leiden tot meer verwarring en onduidelijkheid. Wie 
doet nu wat, waarvoor moet ik bij wie zijn? Woensdag 10 september is daarom 
besloten tot de organisatie van verschillende spreekuren met ingang van donderdag 
11 september 2014. Een voor huisvestingszaken bij De Key (gebouw van Arcade, 
Berkenplein 100 in Diemen) en een voor hulpvragen bij de gemeente in de Brede 
Hoed. Dat blijkt goed te werken. 
 
Leerpunten en aanbevelingen: 
Misschien wel de belangrijkste les uit deze fase is dat er in het begin, dus op de 
vrijdag 5 september in de overdrachtfase van ‘GRIP’ naar ‘nazorg‘ en ook in het 
weekeinde dat volgde, onvoldoende de gelegenheid is benut om tot een 
gezamenlijke complete diagnose te komen over de situatie. Het crisisdiagnose 
model1 met een onderscheid in aard, betrokkenen (doelgroepen) en context had 
daarin behulpzaam kunnen zijn. Ook een goede analyse van hoe de situatie zou 
kunnen ontwikkelen en wat daarbij behorende opgaven zouden kunnen zijn, had 
bijgedragen aan het formuleren van een gedeelde ‘zorgopgave’ die nog steeds snel 
georganiseerd moest worden. Dit kost tijd. En juist omdat het tijd kost, gebeurt het 
niet of onvoldoende. Het voelt ook bijna tegennatuurlijk. Iedereen staat immers in de 
‘doe stand’. Terugkijkend constateren betrokkenen dat er juist in deze periode sprake 
is geweest van een ‘hick-up’ in de gezamenlijke aanpak van de situatie. Zondag is de 
draad weer, en vanaf dan goed, gezamenlijk opgepakt. Een (overdracht)document 
waarin de aanpak staat beschreven en de taakverdeling geëxpliciteerd helpt om 
duidelijkheid te krijgen en dit ook langer vast te houden. 
 
In verlengde van hier boven geformuleerde les verdient het aanbeveling te 
verkennen hoe, juist in deze overdrachtsfase, een Lokaal Bestuurlijk Team met 
daarin regionale adviseurs op diverse crisisprocessen (bijvoorbeeld OOV, 
communicatie, informatievoorziening, zorg of schadeafhandeling) zou kunnen 
bijdragen aan het goed op poten krijgen van aanpak die nodig is. 
 
Een tweede leerpunt heeft betrekking op het formuleren van zorgbehoefte en de - 
aanpak. Dat kan terugkijkend ‘met meer beleid’. Van de GGD mag verwacht worden 
dat zij hierin (ook ongevraagd) adviseren. Bij een zorgvraag van deze omvang moet 
er moet snel inzicht in het reële zorgaanbod dat vanuit diverse zorgaanbieders kan 
worden geboden. Het aanbod van Slachtofferhulp is overschat. Het is verstandig het 
lokale hulp netwerk hier direct bij te betrekken. 

 
                                                 
1 Model om gevolgen van een crisis in beeld te brengen (COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) 
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Een derde grote opgave is de informatievoorziening. De achilleshiel in 
crisis(zorg)operaties met deze omvang. Zo goed en zo kwaad als het ging is de 
informatievoorziening in deze periode verder op gang gekomen en ingericht. Dat 
begint met verschillende registraties, lijstjes, ‘checks’ (bijvoorbeeld GBA), nieuwe 
lijstjes, klantcontacten…. etc etc. Het verdient aanbeveling te verkennen of het 
mogelijk en wenselijk is, en wat er voor nodig is, om in voorkomende gevallen het 
Slachtoffer Volg en –Informatie Systeem te gebruiken voor het stroomlijnen van de 
informatievoorziening. Een nieuw element daarin is de mogelijke participatie van 
private instellingen zoals woningbouwstichting De Key.   

 
Consolidatiefase 
 
Bevindingen 
De derde periode start op donderdag 11 september 2014. Er is dan inmiddels meer 
rust gecreëerd. De bouwkundige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de 
terugkeer van de bewoners zijn in een vergevorderd stadium. De terugkeer van de 
bewoners naar hun eigen huis wordt meer planmatig aangepakt. Daarnaast worden 
in Diemen afzonderlijke spreekuren ingericht door De Key voor het behandelen van 
huisvestingsgerelateerde vragen. En door de gemeente in De Brede Hoed voor het 
behandelen van hulpvragen en zorgvragen. Dit gaf duidelijkheid. Het proces van 
terugkeer naar de woningen werd op 19 september 2014 afgerond. De bewoners van 
de 32 woningen die vanwege de bouwkundige staat niet meer bewoond kunnen 
worden zijn in deze periode in andere tijdelijke woningen ondergebracht in de regio. 
 
De terugkeer naar een genormaliseerde situatie is op 25 september 2014 afgerond 
met een laatste nieuwsbrief waarin De Key aan de bewoners heeft aangegeven hoe 
met verder gaat met de werkzaamheden aan de flat en de huisvesting van de 
bewoners. Ook de wijze van de inrichting van de spreekuren en de contacten met De 
Key worden hier benoemd. 
 
Leerpunten en aanbevelingen:  
In de consolidatiefase gaan beiden organisaties hun eigen weg op basis van hun 
eigen verantwoordelijkheden. Wel is het zaak met elkaar in contact te blijven over de 
ontwikkelingen aangezien deze over en weer effecten hebben. 
Ook in de herstelfase van het gebouw zullen de gemeente en De Key ieder eigen 
afwegingen maken en elkaar ook nodig hebben. Het herstel van de flat  is ook een 
moment waarin de afstemming tussen De Key en de gemeente plaatsvindt over de 
versterking van de zelfredzaamheid van de bewoners van deze flat. 
Blijf zorgvuldig en doorlopend communiceren met de bewoners over de 
vervolgstappen die genomen worden in het herstel van de normale situatie. 
 
Samenvatting Leerpunten en aanbevelingen 
Acute fase: 
De acute fase is bij uitstek die fase waarin de veerkracht bij de betrokken partijen 
zichtbaar is geweest. Dit geldt breed. Van de mensen van de opvanglocatie 
Berkenstede tot aan het defensiepersoneel van het MEA, van het personeel van de 
gemeente Diemen tot die van De Key en niet in de laatste plaats voor de bewoners 
van de Beukenhorst zelf. Voor de professionele hulpverleners is een aantal 
leerpunten relevant:  De samenwerking en communicatie in de ‘driehoek’ tussen LCP, RAC en 

vertegenwoordigers van de gemeente in het COPI kwam wat stroef op gang. 
De snelle afschaling van GRIP 2 naar GRIP 1 bleef enige tijd onbekend 
waardoor niet bij iedereen duidelijk was wie de leiding had over het uitvoeren 
van verschillende taken en wie volgend was. Een voorbeeld hiervan had 
betrekking op het organiseren van de tweede dagopvanglocatie. Het 



 7 

voortouw in het scheppen van duidelijkheid over de samenwerking in deze 
bevolkingszorg - ‘driehoek’ ligt bij de beide hoofden van de actiecentra (RAC 
en LCP).  De behoefte aan informatie bij getroffenen en hun verwanten is in de regel 
enorm in deze eerste fase. Ondanks dat het tijdstip van het incident relatief 
gunstig was, waardoor ook gemeenteambtenaren langer konden blijven voor 
de uitvoering van werkzaamheden, bleek het toch lastig voldoende ervaren 
personeel te organiseren. Voor de toekomst verdient het overweging een 
lokale pool van telefonisten (zacht piket) ten behoeve van de beantwoording 
van telefonisch vragen te organiseren waarvan in de eerste uren na het 
incident gebruik kan worden gemaakt. Ook zou (dan wel op tijd) overwogen 
kunnen worden gebruik te maken van het regionale callcentrum (CCA) voor 
crisisinformatie (nota bene: tijdens kantooruren kan deze snel worden 
gerealiseerd, buiten kantoortijden bestaat er een best effort van 2 uur 
operationeel). 

Zorg ervoor dat LCMS altijd actueel gevuld wordt met informatie over de stand van 
zaken bevolkingszorg en eventuele afspraken over taakverdeling tussen partijen. In 
het LCP moet LCMS tenminste gelezen (kunnen) worden. Voor de toekomst verdient 
het aanbeveling te onderzoeken of in situaties waarin een lokaal actiecentrum een 
actieve uitvoerende rol speelt, te organiseren dat  LCMS vanuit dit actiecentrum 
gevuld kan worden. Dankbaar is een regionale pool van informatiefunctionarissen 
(zacht piket). 
 
Ontwikkelfase 
Misschien wel de belangrijkste les uit deze fase is dat er in het begin, dus op de 
vrijdag 5 september in de overdrachtfase van ‘GRIP’ naar ‘nazorg‘ en ook in het 
weekeinde dat volgde, onvoldoende de gelegenheid is benut om tot een 
gezamenlijke complete diagnose te komen over de situatie. Het crisisdiagnose model 
met een onderscheid in aard, betrokkenen (doelgroepen) en context had daarin 
behulpzaam kunnen zijn. Ook een goede analyse van hoe de situatie zou kunnen 
ontwikkelen en wat daarbij behorende opgaven zouden kunnen zijn, had bijgedragen 
aan het formuleren van een gedeelde ‘zorgopgave’ die nog steeds snel 
georganiseerd moest worden. Dit kost tijd. En juist omdat het tijd kost, gebeurt het 
niet of onvoldoende. Het voelt ook bijna tegennatuurlijk. Iedereen staat immers in de 
‘doe stand’. Terugkijkend constateren betrokkenen dat er juist in deze periode sprake 
is geweest van een ‘hick-up’ in de gezamenlijke aanpak van de situatie. Zondag is de 
draad weer, en vanaf dan goed, gezamenlijk opgepakt. Een (overdracht)document 
waarin de aanpak staat beschreven en de taakverdeling geëxpliciteerd helpt om 
duidelijkheid te krijgen en dit ook langer vast te houden. 
 
In verlengde van hier boven geformuleerde les verdient het aanbeveling te 
verkennen hoe, juist in deze overdrachtsfase, een Lokaal Bestuurlijk Team (‘lokale 
GRIP 3’) met daarin regionale adviseurs op diverse crisisprocessen (bijvoorbeeld 
OOV, communicatie, informatievoorziening, zorg of schadeafhandeling) zou kunnen 
bijdragen aan het goed op poten krijgen van aanpak die nodig is. 
 
Een tweede leerpunt heeft betrekking op het formuleren van zorgbehoefte en de - 
aanpak. Dat kan terugkijkend ‘met meer beleid’. Van de GGD mag verwacht worden 
dat zij hierin (ook ongevraagd) adviseren. Bij een zorgvraag van deze omvang moet 
er moet snel inzicht in het reële zorgaanbod dat vanuit diverse zorgaanbieders kan 
worden geboden. Het aanbod van Slachtofferhulp is overschat. Het is verstandig het 
lokale hulp netwerk hier direct bij te betrekken. 

 
Een derde grote opgave is de informatievoorziening. De achilleshiel in 
crisis(zorg)operaties met deze omvang. Zo goed en zo kwaad als het ging is de 
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informatievoorziening in deze periode verder op gang gekomen en ingericht. Dat 
begint met verschillende registraties, lijstjes, ‘checks’ (bijvoorbeeld GBA), nieuwe 
lijstjes, klantcontacten…. etc etc. Het verdient aanbeveling te verkennen of het 
mogelijk en wenselijk is, en wat er voor nodig is, om in voorkomende gevallen het 
Slachtoffer Volg en –InformatieSysteem te gebruiken voor het stroomlijnen van de 
informatievoorziening. Een nieuw element daarin is de mogelijke participatie van 
private instellingen zoals woningbouwstichting De Key.   
 
Consolidatiefase 
In de consolidatiefase gaan beiden organisaties hun eigen weg op basis van hun 
eigen verantwoordelijkheden. Wel is het zaak met elkaar in contact te blijven over de 
ontwikkelingen aangezien deze over en weer effecten hebben. 
Ook in de herstelfase van het gebouw zullen de gemeente en De Key ieder eigen 
afwegingen maken en elkaar ook nodig hebben. Het herstel van de flat  is ook een 
moment waarin de afstemming tussen De Key en de gemeente plaatsvindt over de 
versterking van de zelfredzaamheid van de bewoners van deze flat. 
Blijf zorgvuldig en doorlopend communiceren met de bewoners over de 
vervolgstappen die genomen worden in het herstel van de normale situatie. 
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Bijlage 1: TIJDLIJN INCIDENT BEUKENHORST 
 
Acute fase: 
Donderdag 4 september 2014 
 
15.41.56 uur Alarmering hulpdiensten 
 
15.45 uur tel contact politie met ambtenaar OOV 
 
15.53.45 uur Opschaling GRIP 1 
 
15.57 uur Opschaling GRIP 2 
 
16.19. uur OOV gemeente ter plaatse 
 
16.36 uur Eerste COPI overleg 
 
18.45 uur Twee doden. Besluit tot stilleggen activiteiten Diemer Festijn 
 
19.30 uur toespraak burgemeester ivm opvang bewoners voor de nacht 
 
20.30 uur zoeken gestaakt 
 
20.30 uur aansluiting laagbouw (geel) lukt niet ook opvangen voor de nacht 
 
22.15 uur formeel tel. verzoek bijstand defensie  
 
23.00 uur vertrek bewoners naar MEA en afbouw hulpdiensten ter plaatse 
 
23.30 uur formele instemming bijstand defensie 
 
00.15 uur Afbouw hulpverlening Publiek Zorg ter plaatse 
 
01.35 uur Afbouw LCP gemeente 
 
Vrijdag 5 september 2014 
08.00 uur Afsluitend COPI overleg, einde GRIP 08.30 uur 
 

Brandweer zoekt bij daglicht nog naar eventuele slachtoffers in de 
meest getroffen woningen. 
 

Ontwikkelfase:  
Vrijdag 5 september 2014 
 
09.00 uur Gemeentehuis Overleg met De Key in kader van overdracht 

verantwoordelijkheden 
 
 Bevestiging van identificatie twee slachtoffers door politie 
 
 Start stempelen flat en opruimen puin onder toezicht i.v.m. mogelijke 

aanwezigheid van asbest in het puin. 
 
10.00 uur Bewoners terug naar Berkenstede 

Toelichting gang van zaken verder. Ophalen persoonlijke bezittingen / 
huisdieren daar waar mogelijk. 
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12.00 uur Overdracht verantwoordelijkheid opvang bewoners aan De Key 
 

Tijdelijke opvang bewoners in sporthal, in afwachting van oplossing 
woonruimte (Hotels) 
 
Start bouwkundige maatregelen (plaatsing noodtrappenhuis) ten 
behoeve van vrijgave van gele deel  laagbouw 
 

19.00 uur Alle bewoners ondergebracht in hotels 
 
Zaterdag 6 september 2014 
 
15.00 uur Eerste keuring noodtrappen door gemeente. (afgekeurd) 
 
17.16 uur Vrijgave gele deel woningen, noodtrappen goedgekeurd 
 
Zondag  7 september 2014 
 
10.00 uur Overleg met De Key over de zorg aan bewoners. Besluit inschakeling 

gemeentelijk personeel WMO en SOZA voor gesprekken met 
bewoners 

 
12.00 uur Start briefing personeel en in de loop van de middag gesprekken in de 
hotels 
 
Maandag 8 september 2014 
 
  Voorbereiding terugkeer bewoners gele deel 
 
10.00 uur Start gesprekken op locatie (berkenstede) met bewoners iv.m. 
terugkeer 
 
Dinsdag 9 september 2014 
 
16.00 uur Gesprekken met bewoners Beukenhorst door burgemeester in 
gemeentehuis 
 
Woensdag 10 september 2014 

Besluit tot instellen van speciaal spreekuur in Brede Hoed voor 
zorgvragen, los van de huisvestingsspreekuren van De Key 

 
Consolidatiefase: 
Donderdag 11 september 2014  

Daadwerkelijke start spreekuur Brede Hoed 
 
Woensdag 17 september 2014 

Vrijgave blauwe blok 
 
Donderdag 18 en vrijdag 19 september 2014 
  Terugkeer bewoners in blauwe blok 
 
Tussen 1 oktober en 21 oktober 2014 
  Tijdelijke woningen geregeld voor bewoners rode blok. 
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lage deel flat 

                 
                   501 502 503 504 505 506 507 508 509 

lift 

510 511 512 513 514 515 516 

 

B
ijlag

e 2: b
lo

kin
d

elin
g

 flat 
b

eu
ken

h
o

rst 

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 

 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 

 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 

 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bergingen 

 
                  
                  

   

BLOK 1 54 won. 

     

BLOK 2 35 won. 

    
                  

   

terugkeer 4 september 

     

terugkeer maandag 8 september 

  hoge deel flat 

                
                  817 818 819 820 821 

lift 

822 823 824 825 826 827 827 829 

     717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 

     617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 

     517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 

     417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 

     317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 

     217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 

     117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 

       bergingen     bergingen 

     
                   

 

BLOK 3 32 won. 

 

 
 

BLOK 4 72 won. 

  

  

      
                   

 

tussen 1-10 en 23-10 tijdelijke woonruimte terugkeer do 18-9 en vrijdag 19-9 berging geblokkeerd ivm werkzaamheden 
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Bijlage 3: Betrokken instellingen: 
 
Brandweer Amsterdam-Amstelland 
 
GHOR Amsterdam-Amstelland 
 
Ambulance Amsterdam 
 
Politie Eenheid Amsterdam 
 
Dienst Werk en Inkomen Amsterdam 
 
Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam 
 
Dienst Basisinformatie Amsterdam 
 
Rode Kruis 
 
Cordaan 
 
Woningstichting De Key 
 
Ministerie van Defensie 
 
Gemeente Uithoorn 
 
Slachtofferhulp 
 
MADI ZO 
 
GGD Vangnet 
 
Amstelring  
 
Arkin 
 
Huisartsen Diemen Zuid 
 
Personeel gemeente Diemen 
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Bijlage 4: Kostenoverzicht excl. BTW  (tot 26-1-2015) 
 
Kosten inzet Amsterdamse gemeentelijke diensten:  €  21.892,00 
 
Kosten gebruik Berkenstede      €  18.850,93 
 
Kosten (verkeerstechnische) ondersteuning    €  10.550,17 
 
Kosten schoonmaak sportcentrum      €      658,31 
 
Kosten hulpverlening nazorg betrokkenen    € 19.154,74 
 
Kosten catering       €   1.944,73 
 
Kosten eerste levensbehoeften bewoners    €   5.425,00 
 
Kosten eigen personeel      €   3.400,00 
 
Kosten overuren personeel      €    2.302,69 + 
         € 84.178,57 
 
 
 
 
 
NOOT:  
In hoeverre deze gemaakte kosten verhaalbaar zijn moet nader worden onderzocht. 


