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1. Inleiding
1.1 . Publieksvriendelijke actie
Op 20-08-2022 organiseert Agractie een publieksvriendelijke protestactie in de gemeente
Woudenberg.
Datum en tijd : 20-08-2022
Doel van de actie : media bereiken
Locatie : Weilanden aan de Rumelaarseweg
Soort deelnemers : agrariërs
2. Kengetallen bezoekersstromen
(geschat ) aantal bezoekers : 500
(geschat) aantal voertuigen : 400
Het geschat aantal bezoekers en voortuigen is gebaseerd op het aantal aanmeldingen via de diversie
WhatsApp groepsapps.
Bezoekers van de actie komen naar de locatie met de volgende vervoersmiddelen :

1. Trekkers
2. Fiets
3. Auto

3. Programma
Het programma van de actie is als volgt:
08 :30 - opbouw
09:00 - ontvangst vrachtwagens sponsoren
09:30 tot 12 :00- ontvangst trekkers (eventueel met uitloop tot 14:00 uur)
12:30 tot 13 :30 - sprekers13:00 tot 16:30 - BBQ
17:00 tot 18:00 - aftocht
17:00 tot 18:00 - opruimen
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4. Inrichting terrein
In de volgende tabellen is te zien welke terreinen zijn toegewezen aan de diverse gebruikers . Voor de
locatie van terreinen voor bezoekers zie het bijhorend kaartmateriaal.

Locatie P Plaats
Terrein 1 , rumelaarseweg 8-14
Terrein 2 , rumelaarseweg 8-14
Terrein 3 , rumelaarseweg 8-14
Terrein 4 , rumelaarseweg 8-14
Terrein 5, rumelaarseweg 8-14
Terrein 6 , rumelaarseweg 8-14

Bij normaal gebruik per voertuig 15m2 nodig

Capaciteit
3 ha

Draaiboek publieksvriendelijke actie 20-08-2022

4 ha
1 ha
6 ha
10 ha
3 ha



4.1 . Inrichting terreinenZie onderstaande kaart

4.2.Omschrijving terrein
Er zij 5 toiletvoorzieningen .
Er zal bij terrein 1 en 5 worden begonnen en werken zo naar binnen .
Terrein 6 is bestemd voor auto's .
EHBO zal in de kantine zijn plaats nemen.
4.3.Verkeersstromen op het terrein
Onderstaande kaart geeft de verkeersstromen op het terrein weer:

Rundlaarseweg

gBBg

8.00
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5. Calamiteiten
Tijdens het protest is er kans op een calamiteit . Om deze reden is het noodzakelijk om vooraf de
calamiteitenroutes duidelijk in kaart te brengen . In onderstaande paragrafen wordt hierop in gegaan .
5.1 . Calamiteitenroutes
De calamiteitenroute bestaat uit rumelaarseweg Vanaf het manifestatieterrein zal een doorgaande
route vrijgehouden worden voor verkeer . Verkeersregelaars zien hierop toe . Dit eveneens in overleg
met politie.
5.2 . Risicoscan
leder evenement gaat gepaard met risico's . Het is van groot belang om deze risico's van tevoren in te
schatten en hierop te anticiperen . Op deze wijze zijn veel risico's beheersbaar en vormen zij geen
bedreiging.

Risico
Weer
Verkeer

Brand

1. Extreem weer
1. Stremming op terrein
2. Stremming op toevoerwegen
3. Ongeval nabij evenemententerrein
4. Meer bezoekers dan verwacht.
1. Brand

5.2.1 Weer
1. Extreem weer zoals storm/hitte/onweer

5.2.2. Verkeer

Beschrijving Risico

Genomen beheersmaatregelen
Vrijdagavond om 20:00 uur wordt het weer gemonitord en eventuele maatregelen
genomen.
Bezoekers worden bij naderend onweer direct op de hoogte gebracht.
Er is gezorgd voor voldoende drinkwater en er zijn schaduwplekken op het terrein .

1. Stremming op terreinGenomen beheersmaatregelen
Verkeersregelaar die stremming constateert neemt contact op me

hij zorgt voor een oplossing.
Ruggenspraak met de wijkagent
Zorgen voor zo snel mogelijke verdeling door ( niet gecertificeerde verkeersregelaars).

2. Stremming op toevoerwegenGenomen beheersmaatregelen
Verkeersregelaar die stremming constateert neemt contact op met

Hij zorgt voor een oplossing . Back up is
(0630989688).
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Gemeente wordt ingelicht en staat in contact met La Vuelta Hollanda . Contact opnemenmet
3. Ongeval nabij terrein

Genomen beheersmaatregelen
Indien er ongevallen gebeuren op het terrein wordt de EHBO direct geïnformeerd . Er komt
op het terrein op een aantal plaatsen een formulier te hangen met de contactgegevens:

Bij een verkeersongeval ook direct contact opnemen met
In ernstige gevallen neemt een van de organisatoren het contact met de meldkamer (112)
op zich en coördineert de hulpdiensten naar de juiste locatie .

4. (Veel of ongewenste ) meer bezoekersGenomen beheersmaatregelen
Organisatie (zie hoofdstuk 8 ) houdt het in de gate.
Er wordt bij te veel of ongewenste bezoekers contact opgenomen met de politie om tebespreken wat te doen .
Er is veel sociale controle .

5.2.2 Brand
1 . Brand

Genomen beheersmaatregelen
Er zijn standaard brandblussers aanwezig op het terrein .

5.3. Coördinatie bij calamiteiten
In het veiligheidsteam wordt bepaald wanneer er sprake is van een calamiteit . Leden veiligheidsteam
+ contactgegevens :

In geval van een calamiteiten is er rechtstreeks contact met de coördinator van de politie en de
gemeente Woudenberg .
6. Medisch
Er zijn 2 EHBO'ers aanwezig van EHBO vereniging Renswoude/Scherpenzeel . Bereikbaar via :
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7. Wanordelijkheden
Sociale controle is een groot goed . Bij eventuele calamiteiten wordt er direct met de politie contact
gezocht , dit telefonisch . Actie stopzetten kan via contact op te nemen met aanspreekpunt.

8. Contactpersonen
Gedurende het evenement zijn/is de volgende persoon/personen aanspreekpunt namens deorganisatie:
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