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Protocollen / procedures / afspraken  

Onderwerp: Incidenten stranden / duingebied Noord-Holland Noord 
 
SAMENWERKING REDDINGSBRIGADE / TRAUMAHELIKOPTER 
 
� Alle eventuele belangrijke informatie voor de helikopterbemanning (bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen) moeten 

worden doorgegeven aan de meldkamer veiligheidsregio NHN. Deze heeft contact met de bemanning van de 

traumahelikopter. De traumahelikopter beschikt niet over C2000 apparatuur. 

 

� De piloot is zelf verantwoordelijk voor de landing en bepaalt ook zelf een landingsplaats. Er kan wel een gebied 

worden vrijgemaakt om het de piloot gemakkelijker te maken. 

 

� Maak een gebied van minimaal 25 bij 25 meter vrij van mens en materieel. Bij voorkeur een verharde weg of 

een hard stuk strand, de vloedlijn, enz. Denk ook om strandkilometerpalen en andere obstakels. 

 
� Houd de menigte op ruime afstand (minstens 50 meter) en licht de badgasten in dat zij hun kinderen en 

losliggende spullen (bijv. badhanddoeken, windschermen, paraplus enz.) bij zich houden. 
 
� Losse voorwerpen kunnen de helikopter in gevaar brengen en kunnen gevaar opleveren voor omstanders en 

betrokken hulpdiensten. Verwijder voor de landing los rondslingerende voorwerpen.  
 
� Stof en zand kunnen een gevaar vormen voor omstanders. Houd de omstanders tijdens de landing, na de 

landing en tijdens de start op een veilige afstand van de helikopter (minstens 50 meter).  
 
� Zet zwaailichten aan, hierdoor herkent de piloot het inzetgebied.  
 
� Nooit een landingsplaats markeren met markeringslint of pionnen.  
 

Wanneer de helikopter toch benadert dient te worden is dit alleen toegestaan: 
 
� Na toestemming van de piloot (zit op de rechterstoel!).  
 

� Benader nooit de helikopter als de rotorbladen draaien (tenzij anders aangegeven door de bemanning). 

 
� Van opzij, haaks op de helikopter (dus nooit van achteren of van voren!).  
 
� Raak geen uitstekende delen van de helikopter aan, deze kunnen zeer heet zijn!  
 
� Losse kledingstukken, zoals mutsen, sjaals en ook brillen vasthouden wanneer de helikopter land of opstijgt.  
 
� Roken en open vuur zijn verboden in de nabijheid van de helikopter.  
 
� Bij in- en uitladen altijd wegblijven van de staartrotor.  
 

� Rijdt nooit met een voertuig tot aan de helikopter. 

 
 
Volg altijd de instructies van de bemanning van de helikopter op. 
 
 
 
 
 


