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INLEIDING 
GRENZEN AAN 
DE GROEI? 

Het Leidens Ontzet is een maatschappelijk stevig verankerd 
evenement, dat al sinds 1886 op de huidige wijze wordt gevierd met 
vele traditionele activiteiten en feesten. De gemeente Leiden en haar 
veiligheidspartners ervaren een gestage groei in het aantal bezoekers 
van dit vrij toegankelijke evenement. De burgemeester en de 
Driehoek hebben daarom het Event Safety Institute gevraagd advies 
te geven over het beheersen van de drukte, zodat het evenement 
toekomstbestendig blijft.  

Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 bevat een toelichting op de vraagstelling en de aanpak 
van het onderzoek. In hoofdstuk 2 presenteren wij onze observaties. 
Hoofdstuk 3 bevat de conclusies en aanbevelingen. De bijlagen 
bevatten de geraadpleegde documenten en een overzicht van de 
respondenten. 

 

    



 2 Event Safety Institute | Beheersbare Drukte | 6 februari 2019 

1 HET ONDERZOEK 

1.1   Focus en afbakening 

De gemeente Leiden heeft behoefte aan een gedegen onderzoek met 
aansluitend expertadvies aangaande de aanpak van drukte en 
publieksstromen in de stad tijdens het Leidens Ontzet. De gemeente en 
haar veiligheidspartners ervaren dat het evenement aan de grenzen van 
haar mogelijkheden lijkt te zitten waar het gaat om de hoeveelheid publiek 
in de stad. Dit kan gevolgen hebben voor de veiligheid en daarom wil de 
gemeente Leiden beter in kaart brengen welke aanpak op het gebied van 
crowd management nodig is om het evenement toekomstbestendig te 
houden.  

De focus van dit onderzoek ligt op het identificeren van risico’s in relatie tot 
drukte en het herkennen van verbeteringen in de overall aanpak. Het 
onderzoek richt zich niet op het beoordelen van het functioneren van 
organisaties of individuen binnen die organisaties, voorafgaand of tijdens 
het Leidens Ontzet. In dit rapport worden operationele en organisatorische 
verbeterpunten benoemd, wanneer er een directe relatie is tussen deze 
aspecten en de beantwoording van de hoofdvraag. Het nader in kaart 
brengen van de operationele verbeterpunten in de aanpak van veiligheid en 
crowd management is overigens wel wenselijk voor de komende editie. 

Het onderzoek moet bijdragen aan de volgende doelstellingen: 

1.   het waarborgen van een veilig en feestelijk evenement, ook voor de 
toekomst; 

2.   drukte overal in de stad op een aanvaardbaar niveau houden; 

3.   ongevallen door drukte voorkomen; 

4.   de impact van een eventuele calamiteit beperkt houden. 

 
Het Leidens Ontzet kent een groot aantal activiteiten, waarvan vele een 
lange traditie kennen. Vanuit het oogpunt van de onderzoeksvraag is 
besloten de focus voor het onderzoek te leggen op de drukte die ontstaat 
in de avond en nacht van 2 oktober en de middag en avond van 3 oktober. 
Dit laat onverlet dat wij hebben gesignaleerd dat ook bij diverse activiteiten 
van het Leidens Ontzet aandacht moet zijn voor drukte en de 
veiligheidsrisico’s die daarbij kunnen ontstaan.    
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1.2   Onderzoeksaanpak 

Het normatieve kader voor dit onderzoek wordt gevormd door wet- en 
regelgeving en praktijkrichtlijnen op het gebied van evenementenveiligheid. 
Daarnaast heeft de gemeente Leiden aangegeven dat het karakter en de 
tradities van het Leidens Ontzet moet worden gewaarborgd. Hieruit volgen 
de onderstaande algemene uitgangspunten voor het onderzoek. 

Uitgangspunten voor het onderzoek: 

A.   zoveel mogelijk in stand houden van het karakter en de tradities;  

B.   bij calamiteiten moet snelle ontvluchting altijd mogelijk zijn; 

C.   bij calamiteiten moeten de hulpdiensten snel ter plaatse kunnen komen; 

D.   de organisator van een evenement is primair verantwoordelijk voor de 
veiligheid. 

 
In aanloop naar het evenement heeft ESI zich georiënteerd op de aard van 
het evenement, de risico’s die hierbij op het gebied van drukte spelen en 
de aanpak van crowd management die momenteel wordt gevolgd. ESI heeft 
hiertoe interviews gehouden met diverse directbetrokkenen vanuit de 
gemeente, de politie, de brandweer, de GHOR, de 3 October Vereeniging 
en horeca-exploitanten van het evenemententerrein Nieuwe Rijn-
Stadhuisplein (zie bijlage 2). Ook heeft ESI inzage gekregen in verleende 
vergunningen, beschikbare veiligheidsplannen en een aantal operationele 
documenten, waaronder een inzetschema politie en inzetverslagen van de 
medische dienst (zie bijlage 1). Aansluitend op de interviews heeft ESI een 
gebiedsverkenning uitgevoerd.  

De volgende fase van het onderzoek betrof het observeren tijdens het 
evenement. Aan de hand van de resultaten van het vooronderzoek, is 
besloten de aandacht wat betreft observaties te verdelen tussen 2 en 3 
oktober. ESI was tevens aanwezig bij de schouw op 2 oktober in de middag, 
om een goed beeld te krijgen van de ruimtelijke aandachtspunten na 
opbouw van het evenement. Op 2 oktober heeft ESI observaties uitgevoerd 
tussen 19:00u en 01:30u. Op 3 oktober heeft ESI geobserveerd tussen 
15:30u en 00:30u. Naast observaties op straat, zijn de plenaire 
politiebriefings bijgewoond en is ook meegekeken in de regiekamer op 
politiebureau Langegracht. 
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Op 19 november 2018 heeft ESI in samenwerking met de gemeente een 
werkbijeenkomst belegd met de belangrijkste stakeholders vanuit de 
gemeente en de operationele diensten, om onze observaties te duiden en 
te spiegelen aan de ervaringen van de diensten. De resultaten van deze 
bijeenkomst zijn meegenomen in dit rapport. 
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2 OBSERVATIES 

2.1 Kenmerken evenement 

Het Leidens Ontzet heeft een bijzondere plek in de Leidse samenleving. Het 
evenement karakteriseert zich door samenkomst, traditie, feest en vrijheid. 
In Leiden zijn 2 en 3 oktober de dagen waarop de Leidenaar de stad in trekt 
met vrienden en familie, om daar ongeremd plezier te kunnen hebben. 
Ieder doet dat op zijn eigen manier. Waar voor sommigen echt traditionele 
activiteiten als koraalzang en hutspot eten het Leidens Ontzet maken voor 
wat het is, trekken anderen naar de taptoe, de optocht of de kermis. En 
voor een deel van de bezoekers draait het Leidens Ontzet vooral om 
ongeremd feestvieren, in een kroeg of bij een muziekfeest op straat. 
 
Publieksprofiel 

Naar het Leidens Ontzet komen mensen van alle leeftijden. Uit interviews 
komt het beeld naar voren dat het evenement op een doordeweekse dag 
druk is, maar nog drukker is wanneer het in een weekend valt. Ook de 
herkomst wijkt dan af: waar bij een Leidens Ontzet op een werkdag vooral 
Leidenaren komen, komt bij een Leidens Ontzet in het weekend meer 
publiek uit de wijde regio (tot aan Rotterdam, Delft, Bollenstreek, Alphen 
aan den Rijn). Dit vertaalt zich ook in andere gedragingen. De betrokken 
diensten ervaren dat een doordeweekse editie beter beheersbaar is dan een 
evenement in het weekend. 
 
De meest dominante publieksgroep zijn de jongeren, vooral die tussen de 
16 en 25 jaar. Leiden heeft veel studenten en dat is goed terug te zien op 
straat. Maar ook andere groepen jongeren zijn massaal aanwezig in het 
centrumgebied, vooral op 2 oktober. Families zien we meer op 3 oktober, 
wanneer de kermis goed wordt bezocht. Het publieksprofiel bij de optredens 
op het Stadhuisplein is op 2 oktober jonger, met meer mannen, dan op 3 
oktober. Het valt ons op dat publiek veel eigen alcohol meeneemt de stad 
in. Niet alleen jongeren, ook veel stelletjes en families die samen de stad in 
trekken, lopen met blikken bier rond. Dit meebrengen van eigen drank 
gebeurt zo massaal, dat er vrijwel niet op te handhaven is. Ouderen zien 
we met name op de warenmarkt en de kermis. De sfeer is daar minder 
uitgelaten, wel is het er op momenten flink druk. 
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Publieksprofiel 
2 oktober 3 oktober 
Diverse leeftijden 
Relatief veel jongeren 
Relatief veel mannen 
Hoge mate van opwinding 
Hoog alcoholgebruik 

Diverse leeftijden 
Gelijkmatige man-vrouwverdeling 
Eerst veel gezinnen, vooral bij 
warenmarkt en kermis, later op de 
dag meer jongeren 
Sfeer van een gezellig dagje uit 
Hoog alcoholgebruik 

 
Bij een vrij toegankelijk evenement in een gebied zo groot als de binnenstad 
van Leiden, is het moeilijk te bepalen hoeveel mensen gelijktijdig aanwezig 
zijn. Uit onze observaties ontstaat de indruk dat het Nieuwe Rijngebied en 
het plein voor de Hooglandse Kerk op 2 oktober in de piekdrukte ‘s avonds 
ongeveer 21.000 tot 22.000 bezoekers gelijktijdig trekken. Op de 
Kaasmarkt zijn het er enkele duizenden en ook bij de evenementen in 
diverse horecagelegenheden mag verwacht worden dat enkele duizenden 
mensen aanwezig zijn. Daarbij tellen we dan nog de mensen op die zich 
bewegen in de gebieden tussen de evenementen en degenen die zich laat 
in de avond op de kermis bevinden. Bij elkaar schatten we het aantal 
feestgangers op het piekmoment op ongeveer 30.000 tot 50.000. Op 3 
oktober is de drukte anders verdeeld: meer in de middag en meer op de 
kermis en de warenmarkt. Het totaalaantal mensen schatten we op de piek 
aan het eind van de middag op 20.000 tot 30.000.  
 
Activiteitenprofiel 

Leiden staat op zijn kop op 2 en 3 oktober. Die indruk hebben wij gekregen 
toen we op beide dagen door de stad liepen en op ieder hoekje groepjes 
mensen zagen bij podia, cafés en kraampjes. De gemeente verleende voor 
dit jaar 29 evenementenvergunningen, veelal voor horecagelegenheden die 
een extra activiteit organiseren in het kader van het evenement.  

Op 2 oktober begint de drukte te ontstaan tijdens en na de traditionele 
taptoe door het centrum (19:30u – 21:00u). Publiek begeeft zich richting 
diverse evenementlocaties, waarvan de grootste het evenemententerrein 
Stadhuisplein-Nieuwe Rijn (podia bij Koornbrug, Koornbrugsteeg en 
Annie’s) en het plein voor de Hooglandse Kerk zijn. Op deze en andere 
locaties treden artiesten op en draait het vooral om plezier en feest. Het 
alcoholgebruik tijdens deze avond is hoog.  

Er heerst een uitgelaten sfeer en we constateren veel publieksbewegingen 
tussen de verschillende evenementlocaties. Tegelijk is er een traditionele 



 7 Event Safety Institute | Beheersbare Drukte | 6 februari 2019 

verdeling van doelgroepen over de diverse kroegen en pleinen. De podia op 
de Koornbrug en bij Annie’s trekken qua programmering relatief veel jeugd, 
terwijl de Hooglandse Kerk met zijn programmering meer mensen van 
boven de 30 jaar trekt. Ook de Koornbrugsteeg, met zijn traditionele 
Nederlandstalige programmering, trekt relatief veel dertigplussers. 

Op de Kaasmarkt treden ook artiesten op, maar hier is het opvallend rustig. 
Onze indruk is dat de oorzaak hiervan met name ligt de zwakke 
programmering dit jaar; in 2017 stond het plein namelijk wel vol. Daarnaast 
kan meespelen dat dit plein enigszins ‘uit de loop’ ligt voor publiek dat 
richting Nieuwe Rijn trekt. Op de Kaasmarkt staan op het hoogtepunt 
hooguit 2.000 bezoekers; meer dan driekwart van de capaciteit van het 
terrein blijft ongebruikt. Opvallend druk is het wel bij een aantal cafés in de 
binnenstad, waar soms zoveel publiek op de programmering afkomt, dat de 
hele buitenruimte aan de gracht er ook door in beslag wordt genomen.  

Op 3 oktober begint het evenement al vroeg in de ochtend met de Reveille, 
gevolgd door diverse andere traditionele onderdelen, waarbij het ook al flink 
druk kan worden. De grootste drukte komt deze dag rond 15:00u op gang. 
Op dat moment gaat er een optocht met praalwagens door de stad waar 
veel publiek op afkomt en is het al druk op de kermis en de warenmarkt. 
De evenementengebieden worden opnieuw in gebruik genomen, al heeft 
deze dag het podium bij Annie’s in het Nieuwe Rijngebied geen live 
programmering. De sfeer op de evenemententerreinen is gemoedelijker en 
een echte piekdrukte zoals op 2 oktober blijft uit. Wel is het drukker op de 
kermis en de warenmarkt dan de dag ervoor. De doorstroming op de kermis 
blijft goed. De warenmarkt kent wel een knelpunt in de doorstroming. Door 
de dichte opstelling van kramen is er te weinig ruimte voor bezoekers. 

Activiteitenprofiel 
2 oktober 3 oktober 
•   Diverse traditionele activiteiten 

vanaf 8:30u 
•   Kermis en warenmarkt vanaf 

13:00u 
•   Taptoe 19:30u-21:00u 
•   Muziekevenementen Koornbrug, 

Annie’s, Hooglandse Kerk, 
Koornbrugsteeg en Morspoort 
van 20:00u tot 02:00u 

•   Muziek en drukte bij diverse 
horecagelegenheden in de stad  

•   Diverse traditionele activiteiten 
vanaf 7:00u 

•   Kermis en warenmarkt vanaf 
9:00u 

•   Optocht 13:00u – 17:00u 
•   Vuurwerkshow Van der 

Werfpark 23:30u 
•   Muziekevenementen Koornbrug, 

Hooglandse Kerk, 
Koornbrugsteeg en Morspoort 
van 15:00u tot 01:00u 

•   Muziek en drukte bij diverse 
horecagelegenheden in de stad  
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Ruimtelijk profiel 

De ruimte waarbinnen het Leidens Ontzet zich afspeelt kenmerkt zich als 
woon-, winkel- en werkgebied voor velen in Leiden. Het evenement neemt 
in feite beslag op vrijwel het gehele centrumgebied. De impact die dit heeft 
op bewoners en normale gebruikers van dit gebied hebben wij niet 
onderzocht, maar zal ongetwijfeld behoorlijk zijn. Zo is het hele gebied 
afgesloten voor autoverkeer. Tegelijkertijd heeft een traditioneel 
volksevenement zoals dit vaak veel draagvlak bij de bevolking.  

Het centrumgebied 
van Leiden is niet 
geschikt als 
evenementlocatie 
voor een evenement 
met tienduizenden 
bezoekers. Al eerder 
werd in diverse 
rapporten over het 
Leidens Ontzet 
geconstateerd dat 
Leiden bijna geen 
pleinen kent waar 
acts kunnen worden 
geprogrammeerd 
voor grote groepen 
bezoekers. De 
bouwwerkzaamheden 
op de Garenmarkt 
hebben de 
mogelijkheden nog 
verder ingeperkt. 
Sinds een aantal 
jaren wordt op het 
water in de Nieuwe 
Rijn ter hoogte van 
het Stadhuisplein een ponton neergelegd, zodat een evenementgebied 
ontstaat voor de Koornbrug. Kenmerkend voor dit gebied zijn de smalle 
straatjes en bruggen ernaartoe, de afstapjes die gemaakt moeten worden 
vanaf de kades naar het ponton en het meervoudig gebruik van het gebied, 
als feestlocatie en als looproute van en naar de Hooglandse Kerk.  

Figuur 1 Afgehekt gebied Nieuwe Rijn-Stadhuisplein 
(bron: hekkenplan) 
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Voor het eerst tijdens het Leidens Ontzet is het totale evenementgebied 
Nieuwe Rijn dit jaar in de hekken gezet. Dit loopt vanaf de Aalmarkt ter 
hoogte van De Waag en vanaf het begin van de Nieuwe Rijn (kruising 
Hoogstraat) tot aan de Koornbrug/Brugsteeg/Koornbrugsteeg. Doel van het 
afhekken is om het gebied qua openbare orde en veiligheid beheersbaar te 
houden, en daarmee onder meer personen in kennelijke staat en eigen 
meegebrachte dranken in blik en glas buiten het terrein te kunnen houden. 
De afzettingen zijn op enige afstand van de podia geplaatst, om te 
voorkomen dat groepen zich alsnog met eigen drank in de buurt van het 
gebied gaan ophouden (dit was gebleken uit de eerste ervaringen met 
afzetting van het gebied tijdens de Koningsdag van 2018). 
 
De evenementlocatie op het plein 
voor de Hooglandse Kerk heeft een 
open karakter door de brede wegen 
(Middelweg en Nieuwstraat) die 
erop uitkomen. Deze locatie wordt 
niet afgehekt. Publiek verdeelt zich 
over het hele plein en de straten 
eromheen. Ook in de doorgang via 
de Nieuwstraat naar de Nieuwe Rijn 
ontstaat drukte door de constante 
dynamiek van publiek dat zich 
beweegt tussen de podia. 
 
2.2 Publieksveiligheid Nieuwe Rijngebied 

We constateren dat met name in de avond van 2 oktober zich in dit gebied 
veel meer mensen bevinden dan het gebied volgens het “Hekkenplan 
Leidens Ontzet Rond de Nieuwe Rijn 20180822def” zou gaan trekken. 
Volgens dit document 
trekken de podia op de 
Koornbrug, de Koornbrug-
steeg/ Ons Hoekje en Annie’s 
samen maximaal 8.000 
bezoekers gelijktijdig. 
Daarbij wordt de suggestie 
gedaan dat het gebied in 
totaal maximaal 33.000 
bezoekers ontvangt op 2 

Figuur 2 Evenementengebied 
Hooglandse Kerk 

Figuur 3 Camerabeeld Koornbrug 2 oktober 
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oktober. Dit zou inhouden dat bezoekers er gemiddeld niet langer dan 1,5 
uur verblijven, uitgaande van volledige spreiding van de aanwezigen tussen 
20:00u en 02:00u. Tegelijk geeft het plan aan dat de piek ligt tussen 22:30u 
en 00:30u. Dit houdt in dat het ofwel een stuk drukker is dan 8.000 
aanwezigen tijdens de piek, of dat de 33.000 bezoekers over de hele avond 
bij lange na niet worden gehaald. 

Uit onze observaties blijkt met name het eerste. De dichtheden die wij 
constateren in verschillende delen van het gebied leiden tot hogere 
aantallen dan het opgegeven publieksaantal. In figuur 4 hebben wij 
geprobeerd inzichtelijk te maken welke dichtheden er per gebied ontstaan 
tijdens 2 oktober. 
 
Figuur 4 Gebruik en dichtheden Nieuwe Rijngebied tijdens 2 oktober 2018 

 
 
We constateren dat tijdens de avonduren in het Nieuwe Rijngebied langere 
tijd een piekdrukte is van rond de 16.000 bezoekers. De drukte ontstaat al 
eerder dan de in het plan genoemde tijd. Tussen 19:00u en 20:30u stroomt 
het gebied al helemaal vol. Bij 16.000 aanwezigen is het gebied bij de 
Koornbrug overvol, terwijl het gebied erachter langs de Aalmarkt-Vismarkt 
en de Nieuwe Rijn noordzijde nog veel lucht geeft. Maar omdat deze zones 
niet aantrekkelijk zijn voor publiek, worden deze gebieden zeer beperkt 
gebruikt. De plaatsing van de hekken ter afsluiting van het hele Nieuwe 
Rijngebied op de punten 1 tot en met 6 (zie figuur 4) heeft tot gevolg dat 
door overcrowding bij de Koornbrug het hele gebied moet worden 
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afgesloten ten behoeve van crowd control. Deze gevolgtrekking lijkt niet 
bekend voor betrokken commandanten van de politie.  

Een specifiek knelpunt vormt de plaatsing van mobiele horeca aan de kade 
tegenover café Einstein. Hierdoor ontstaat een flessenhals voor publiek dat 
zich via de kade wil bewegen richting ponton of richting Hooglandse kerk, 
en vice versa. Dichtheden lopen hier ver boven de 4 personen per vierkante 
meter op. Het levert sterke fysieke ongemakken op en geeft een benauwd 
gevoel. Op een looproute zoals deze zou de dichtheid niet hoger moeten 
zijn dan 2 personen per vierkante meter. 
 
Nieuwe Rijngebied bij noodsituaties 

Zoals aangegeven kenmerkt het gebied zich door de smalle straten, 
bruggen en kades die het evenementengebied ontsluiten voor publiek. Het 
hekkenplan bevat een berekening van de vluchtwegcapaciteit. Hierbij wordt 
uitgegaan van negen beschikbare vluchtwegen: ingang 1 tot en met 6 en 
drie extra nooduitgangen. Dit zou in totaal 49 meter aan vrije vluchtweg 
opleveren. Bij maximaal 8.000 bezoekers gelijktijdig, zou het terrein 
daarmee in 2 minuten leeg kunnen zijn. 

De praktijk is anders. Allereerst is het dubbele aantal mensen in het gebied 
aanwezig. Daarnaast is een groot deel van de vluchtwegcapaciteit niet 
beschikbaar door: 

-‐   de drukte op de vluchtroutes zelf, door in- en uitstromend publiek; 
-‐   de hekken die op de vluchtwegen zijn geplaatst om de instroom te 

reguleren; 
-‐   de plaatsing van afvalcontainers achter diverse hekken die als 

nooduitgang dienst moeten doen, waardoor na opening van een 
nooduitgang de doorgang wordt versperd door containers vol glas. 

 
Een voorzichtige schatting is dat hooguit de helft van de vluchtwegcapaciteit 
gebruikt kan worden. Met 16.000 aanwezigen zou daarmee onder ideale 
omstandigheden het gebied in 8 minuten kunnen worden ontvlucht. Maar 
dan is nog geen rekening gehouden met: 

-‐   de impact van de hoge publiekdichtheid op stuwing in het publiek; 
-‐   vertraging in het vluchten door de opgangen vanaf het ponton, waardoor 

voorzienbaar is dat publiek ten val komt als ander publiek hen in de rug 
loopt; 
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-‐   slechte zichtbaarheid van nooduitgangen, wat het gebruik van deze 
uitgangen in een 
noodsituatie niet ten goede 
komt;  

-‐   versmallingen in de 
vluchtroutes die in 
noodsituaties al snel leiden 
tot congestie en 
verdrukking; 

-‐   de drukte op vluchtroutes, 
waardoor de vluchtweg-
capaciteit in een nood-
situatie afneemt. 

 
De bovenstaande punten hadden bij de beoordeling van de plannen 
kritischer door de gemeente en de brandweer kunnen worden bekeken. Ook 
naar aanleiding van een schouw had waarschijnlijk nog iets kunnen worden 
aangepast, zoals het plaatsen van beter zichtbare nooduitgangborden 
(bovenop de hekken, zichtbaar vanuit het publiek). Het veilig vluchten 
vanaf het ponton voor de Koornbrug en het gebied eromheen was nu in 
onze ogen niet gewaarborgd. Voor komend jaar zal scherper moeten 
worden bekeken hoe het hekkenplan wordt uitgewerkt en uitgevoerd. 

Op het gebied van ontruiming is een algemeen uitgangspunt dat de 
organisator van een evenement bij (dreigend) gevaar kan besluiten het 
gebied te ontruimen. Uit het beveiligingsplan blijkt dat de 
locatiecommandant van de politie hiertoe een beslissing moet nemen. 
Feitelijk neemt de politie hiermee dus een taak op zich die aan de 
organisator van een evenement toebehoort. De gesprekken bevestigen 
deze taakverdeling. De redenen die hierbij werden genoemd zijn: 1) dat dit 
altijd al zo gaat en 2) dat deze taak bij de politie zou horen te liggen. Dit 
punt vraagt om heroverweging; niet alleen omdat de taak bij de organisator 
hoort te liggen, maar ook omdat de politie zich vanuit haar taakstelling 
vooral zou moeten concentreren op de politieprocessen.  

De ontruimingsinstructie die wij vinden in het beveiligingsplan gaat uit van 
een dubbelrol voor de door de organisatie ingehuurde 
veiligheidscoördinator: hij moet de ontruiming aansturen en het publiek 
informeren. Deze twee taken zullen in de praktijk niet te combineren zijn. 
Daarbij zal het een uitdaging zijn om, met drie podia in het gebied, publiek 
consistent te informeren en het juiste handelingsperspectief te bieden. 

Figuur 5 Beperkte zichtbaarheid nooduitgangen 
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In totaal worden volgens het beveiligingsplan 21 (private) toezichthouders 
en negentien beveiligers ingezet. Zouden zij een ontruiming moeten 
uitvoeren, dan komen de meeste vanaf een positie bij de toegangspoorten. 
Zij moeten zich aldus eerst tegen de vluchtrichting in bewegen om de 
dertien collega’s die op het terrein staan de ondersteunen bij een 
ontruiming. Gezien de hekken die geopend moeten worden, de constante 
instroom die tegengehouden moet worden en de containers vol glas die bij 
diverse nooduitgangen moeten worden weggehaald, achten wij de inzet van 
deze beveiligers om een ontruiming te begeleiden vrijwel onmogelijk. De 
dertien toezichthouders/ beveiligers op die het terrein lopen kunnen daar 
weinig uitrichten tegenover de duizenden aanwezigen. 
 
2.3 Publieksveiligheid Hooglandse Kerk 

Volgens het Veiligheidsplan 
Hooglandse Kerk trekt deze 
evenementlocatie tijdens het 
Leidens Ontzet maximaal 900 
bezoekers op 2 oktober en 
maximaal 700 bezoekers op 3 
oktober. Het gebied kan meer 
mensen hebben (zie figuur 6). 
Maar op basis van onze 
observaties schatten wij in dat 
er op 2 oktober ruim vijf keer 
meer bezoekers aanwezig 
waren dan waar in het 
veiligheidsplan op is gerekend.  

Het plein voor de Hooglandse Kerk stroomde op de avond van 2 oktober 
eerder vol dan het Nieuwe Rijngebied. Al vanaf 19:00u was er alertheid bij 
Daylight over het vroegtijdig volstromen van dit plein en de teksten op de 
lichtkranten werden hierop aangepast. Wat de snel oplopende drukte 
betekende voor de inzet van de politie of beveiliging ter plaatse werd niet 
duidelijk. Het plein kon niet worden afgesloten, daar was niet in voorzien. 
Publiek moest dus via de lichtkranten worden verleid om naar andere 
locaties te gaan.  

In korte tijd liep de bezettingsgraad op van 70%, 80% naar 90%. Deze 
percentages werden op zicht bepaald, zonder duidelijke meting van 
dichtheid of aantallen personen. De capaciteit van het plein werd algauw 

Figuur 6 Gebruik en dichtheden Hooglandse 
Kerkgebied tijdens 2 oktober 2018 
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ruimschoots overschreden. Gedurende een groot deel van de avond waren 
er naar onze inschatting ruim 5.000 mensen aanwezig. Mede gezien het 
publieksprofiel en de programmering bleef de sfeer rustig, maar de 
dichtheid op het hele plein was onprettig hoog. Bij dergelijke 
publieksdichtheden kan al snel irritatie ontstaan, bijvoorbeeld als mensen 
zich door de drukte een weg willen banen naar een bar of een uitgang.  

Voor komend jaar zal moeten worden gestuurd op een lagere 
publieksdichtheid. Wenselijk is het aanbieden van een alternatieve locatie 
met aantrekkelijke programmering, waardoor een deel van het publiek zelf 
kiest om niet naar de Hooglandse Kerk te gaan. Daarnaast is het verstandig 
om rondom het gebied hekken klaar te zetten, zodat een tijdige afsluiting 
mogelijk wordt. Bij deze hekken is dan ook personeel nodig. 
 
Hooglandse Kerk bij noodsituaties 

De straten die het gebied bij de 
Hooglandse Kerk ontsluiten en de vlakke 
ondergrond in het gebied, bevorderen 
het veilig vluchten in noodsituaties. De 
omliggende straten bieden een 
vluchtwegcapaciteit van in totaal 22 
meter (5 + 5,5 + 11,5). Daarmee zouden 
900 bezoekers in theorie in minder dan 1 
minuut van het plein kunnen vluchten. In 
de praktijk is dit anders: 

-‐   er zijn maximaal 5000 in plaats van 900 bezoekers aanwezig; 
-‐   de vluchtroute richting Nieuwstraat noordwest wordt belemmerd door 

constant in- en uitstromend publiek vanuit de richting Nieuwe Rijn.  

Uitgaande van de twee resterende vluchtwegen (Nieuwstraat zuidoost en 
Middelweg) en rekening houdend met 5.000 gelijktijdige bezoekers, zou het 
gebied in ongeveer 4 minuten kunnen worden ontvlucht. Dit is acceptabel, 
maar let op: veel publiek zal de kant uit vluchten waar men vandaan komt. 
Dat is voor velen de Nieuwstraat noordwestzijde, en deze is niet goed te 
gebruiken. Voorzienbaar is dat in een noodsituatie in deze vrij smalle straat 
een hevige congestie zal ontstaan. 

 

Figuur 7 Vluchtroutes Hooglandse 
Kerkgebied 
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2.4 Publieksveiligheid kermis 

De kermis strekt zich uit in 
het gebied Schuttersveld, 
Molenwerf/Lammermarkt, 
Beestenmarkt en 
Stationsplein.  

Het gebied waarover de 
kermis zich uitstrekt is flink. 
Op een druk moment zullen 
bij een bezetting van 
gemiddeld 1,5 persoon per 
vierkante meter en een totale lengte van ongeveer 1,5 kilometer aan 
looproute (5 meter breed), maximaal ongeveer 10.000 tot 12.000 mensen 
gelijktijdig op de kermis lopen.  

Ons valt op dat de opzet ruim 
is, attracties staan op 
voldoende afstand van elkaar 
om overal goede 
doorstroming van publiek te 
realiseren. Op 2 oktober is het 
relatief rustig op de kermis. 
Op 3 oktober is het veel 
drukker op de kermis. Ook dan is de doorstroming nog behoorlijk, al wordt 
de snelheid lager door de hoge publiekdichtheid. We hebben nergens grote 
problemen geconstateerd. 
 
Kermis bij noodsituaties 

Onze algemene indruk was 
dat de kermis ruim genoeg is 
opgezet om in noodsituaties 
veilig vluchten mogelijk te 
maken. De breedte van 
looppaden is afgestemd met 
de brandweer, deze kunnen 
dus ook worden gebruikt voor 
een brandweervoertuig.  

Een aandachtspunt voor 
noodsituaties op de kermis is het gebrek aan mogelijkheden om publiek te 

Figuur 8 Kermis Schuttersveld 

Figuur 9 Kermis Molenwerf/Lammermarkt 

Figuur 10 Kermis Beestenmarkt 
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sturen. Er is geen vorm van informatievoorziening voorhanden en er is po 
de kermis geen veiligheidspersoneel dat een taak in het kader van 
ontruiming, op afstand houden van publiek of hulpverlening kan oppakken.  

Desgevraagd is ons 
medegedeeld dat de kermis 
geen ontruimings- of 
calamiteitenplan heeft. Deze 
situatie is onwenselijk. De 
kermis kent een constante 
instroom en doorstroming van 
bezoekers. Bij  calamiteiten op 
een bepaald deel van de kermis 
kan instromend publiek niet worden tegengehouden of gewaarschuwd voor 
naderend gevaar. Ook kan geen handelingsperspectief worden gegeven 
zoals “verlaat het gebied” of “u kunt schuilen in het station”. De politie zou 
hierin dan moeten voorzien. Dat lijkt ons niet de bedoeling. De organisatie 
van de kermis moet zelf goed zijn voorbereid middels een eigen 
calamiteitenplan en met voldoende, goed geïnstrueerde BHV-ers. 
 
2.5 Publieksveiligheid binnenstad overig 

Het strekt niet tot onze opdracht om apart voor iedere drukke plek in het 
centrum van Leiden verslag uit te brengen. Hiervoor was onze inzet ook te 
beperkt. Wel hebben we een aantal zaken geconstateerd die aandacht 
behoeven: 

•   De warenmarkt is op momenten 
erg druk. De doorstroming is niet 
overal voldoende op orde. De 
publieksdichtheid tijdens de 
piekuren is te hoog om goed door 
te kunnen lopen. Een knelpunt was 
een verkooppunt van voedsel aan 
de noordzijde van de Warenmarkt, 
waar publiek bleef staan en de 
doorstroming voor anderen ernstig 
hinderde. Verbetering is te behalen 
door een ruimere opzet en 
slimmere opstelling van kramen. 

Figuur 11 Kermis Stationsplein 

Figuur 12 Viezigheid op 3 oktober 
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•   Diverse horecagelegenheden in de binnenstad trekken schijnbaar zeer 
veel publiek, met name op 2 oktober. De kans bestaat dat zij hun 
maximale publiekscapaciteit op basis van de gebruiksmelding 
overschrijden. Wat de situatie ernstiger maakt, is dat het bij een aantal 
van deze gelegenheden ook buiten helemaal vol staat. Bij een calamiteit 
zou publiek in de horecagelegenheid moeilijk naar buiten kunnen 
vluchten. Maar nogmaals, we hebben hier niet specifiek onderzoek naar 
gedaan. Het is wel een 
aandachtspunt voor de toekomst. 

•   Ondanks de fietsparkeerplaatsen 
die de gemeente heeft 
gerealiseerd, zijn fietsen te vinden 
in veel stegen en op bruggen. Dit 
kan bij noodsituaties gevaar 
opleveren. Vluchtroutes moeten te 
allen tijde vrij zijn van obstakels 
over de gehele lengte van de route.  

•   Gedurende de beide dagen zien 
we veelvuldig auto’s door het voor 
verkeer afgezette gebied rijden. 
Het lijkt te gaan om bewoners van 
het centrum die het afgezette 
gebied uit willen. Dit is niet 
verboden. Het levert wel soms 
gevaarlijke situaties op, al rijden 
de voertuigen stapvoets. Veel 
bezoekers hebben gedronken en 
letten daardoor minder op. 
Wellicht is het mogelijk om op de 
drukste momenten een totaal 
verbod van autoverkeer in de drukste gebieden te laten gelden. 
Daarnaast kan het inzetten van verkeersregelaars wellicht ook helpen 
om de gevaarlijkste punten beter te reguleren. 

 
2.6 Aansturing crowd management 

Wij hebben waargenomen hoe de aansturing van het crowd management 
plaatsvond op 2 en 3 oktober. Dit hebben wij zowel vanuit de 
commandoruimte in het politiebureau Langegracht als in het veld 
waargenomen.  
 

Figuur 13 Fietsen in stegen 

Figuur 14 Auto's door het gebied 
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Planvorming 

Vooraf heeft ESI geen beschikking gekregen over een overkoepelend crowd 
management-plan. Na het evenement hebben wij van de politie vernomen 
dat voor dit jaar geen actueel draaiboek of plan voor crowd management 
was opgesteld. Wel hadden de locaties Nieuwe Rijn – Stadhuisplein – 
Koornbrugsteeg en Hooglandse Kerk ieder plannen opgesteld. Deze richtten 
zich op de eigen gebieden. Er was dus geen plan voor druktebeheersing 
voor het hele centrumgebied.  
 
Vooraf zijn er wel scenario’s uitgewerkt voor crowd management door de 
firma Daylight. Deze wordt ingehuurd door de gemeente, om middels 
lichtkranten informatie aan het publiek te geven over drukte en eventuele 
calamiteiten. De scenario’s van Daylight zijn vooraf al uitgewerkt, waardoor 
met één druk op de knop een consistente boodschap aan het publiek kan 
worden verstrekt als bijvoorbeeld een plein te vol wordt of als er slecht weer 
nadert. Op aangeven van Daylight beslist de politie of een bepaald scenario 
op de lichtkranten wordt ingezet. 
 
Informatievoorziening en lichtkranten 

De lichtkranten van Daylight staan op looproutes in het centrum. De 
bedoeling is dat zij publiek tijdig informeren over drukte op een bepaalde 
locatie, zodat publiek zelf besluit om andere locaties te bezoeken. In de 
praktijk lijkt dit slechts 
gedeeltelijk te werken. 
Ons valt op dat de 
boodschap over drukte 
niet wordt herhaald bij de 
toegangen tot de drukke 
gebieden. Beveiligers 
moeten daar de discussie 
met bezoekers voeren 
over het wel of niet 
verlenen van toegang. Er 
ontstaan op momenten 
wachtrijen en er wordt 
geduwd. Daarbij zijn de 
boodschappen op de 
lichtkranten soms ook 
voor meerdere uitleg 

Figuur 15 Lichtkrant Langegracht 



 19 Event Safety Institute | Beheersbare Drukte | 6 februari 2019 

vatbaar. Zo wordt de boodschap “te druk” gebruikt als een terrein nog niet 
helemaal vol is en wordt de boodschap “vol” gebruikt als het terrein 
helemaal vol is. Bezoekers kunnen hier de conclusie uit trekken dat het 
blijkbaar nog mogelijk is een gebied te betreden als het al te druk is. daarbij 
wordt de boodschap over drukte niet herhaald wanneer bezoekers het 
betreffende terrein nadere. Ook vragen wij ons af of veiligheidspersoneel in 
de drukke gebieden wel op de hoogte is van de scenario’s die via de 
lichtkranten worden ingezet. Al met al kunnen naar onze mening de 
informatievoorziening en de samenhang met de andere crowd 
management-maatregelen worden verbeterd. 
 
Rol gemeente 

We zien dat de gemeente in aanloop naar het evenement veel werk heeft 
aan het afhandelen van de – in totaal 29 – vergunningaanvragen voor het 
Leidens Ontzet. Ook tijdens de schouw komt er nog veel op het bordje van 
de gemeente, onder meer als er op het laatst nog extra hekken moeten 
worden geregeld op de Kaasmarkt. Opvallend is dat de gemeente niet in 
een sturende of regisserende rol zit waar het aankomt op spreiding van 
publiek of het bewaken van de samenhang van activiteiten. Zo geven 
medewerkers van de gemeente aan niet blij te zijn met de programmering 
op de Kaasmarkt, maar acht ze zich kennelijk niet de positie om hier op te 
sturen. Tijdens het evenement sluit de gemeente aan bij 
afstemmingsoverleggen in het evenementgebied Nieuwe Rijn, maar ook 
daar heeft ze geen regisserende rol. Vanuit de taakstelling van de 
burgemeester in het kader van toezicht op de openbare orde en veiligheid 
en gezien de kennis die de gemeente heeft over het evenement en de 
risico’s die ermee gepaard gaan, lijkt het ons wenselijk dat de gemeente 
meer in de lead komt als centrale regisseur op de veiligheid van het Leidens 
Ontzet. 
 
Rol politie 

De politie heeft bij het Leidens Ontzet en opvallend grote rol in het crowd 
management. Over het algemeen is het uitgangspunt bij evenementen dat 
de organisator primair verantwoordelijk is voor de veiligheid en dus ook zelf 
de nodige maatregelen voorbereidt en uitvoert. Daar waar er geen 
overkoepelende organisator is, pakt de gemeente in sommige gevallen de 
overkoepelende rol als “organisator” van het crowd management van een 
evenement. Dit gebeurt bijvoorbeeld in diverse grote steden bij 
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Koningsdag. De politie heeft crowd management normaliter niet als 
primaire taak.  
 
Regiekamer 

De aansturing op de politie-inzet en het crowd management van het Leidens 
Ontzet vindt plaats vanuit de regiekamer van de politie aan de Langegracht. 
Vanuit de observaties in de regiekamer viel op dat de politieleiding 
desondanks weinig focus had op het crowd management. Dit bleek onder 
meer toen op 2 oktober in de vroege avond het plein bij de Hooglandse 
Kerk al vroeg vol liep. De beschikbare camerabeelden gaven goed inzicht in 
de drukte op deze en andere locaties. Daylight gaf aan dat een bepaald 
percentage vulling was bereikt en vroeg om een besluit om een scenario in 
te zetten. De politie ging daarmee akkoord, maar overleg over de risico’s 
of vooruitdenken over de ontwikkelingen ontbrak. Toen korte tijd later een 
persoon met een mes was gesignaleerd, namen we waar dat de aandacht 
van de politie werd opgeslokt door deze gebeurtenis. Het vollopen van de 
pleinen had geen aandacht meer. Later in de nacht namen we iets dergelijks 
ook waar toen er een dealer werd gespot in het publiek. Alle camerabeelden 
werden gericht op het vinden van de dealer, terwijl op hetzelfde moment 
politiecollega’s en beveiligers op de hekken stonden om publiek buiten het 
Nieuwe Rijngebied te houden.  
 
Uit de afhandeling van deze incidenten sprak de natuurlijke focus van de 
politie op criminaliteitsbestrijding en ordehandhaving. De incidenten 
werden snel en gecoördineerd aangepakt. Anderzijds leidde dit af van de 
aanpak van het crowd management.   
 
Politiecapaciteit 

De politie-inzet bovenop de reguliere capaciteit in Leiden bedroeg 127 
diensten voor 2 oktober en 126 diensten voor 3 oktober. Het is ons niet 
bekend welk deel van deze inzet ten behoeve van crowd management 
plaatsvindt, maar we vermoeden dat hier winst te behalen valt als crowd 
management minder bij de politie ligt en meer kan worden neergelegd bij 
een overkoepelende organisator. 
 
Rol beveiliging 

In het Nieuwe Rijngebied is ons opgevallen dat de ingehuurde beveiliging 
haar rol in het kader van crowd management niet goed pakte. De door de 
horeca aangestelde veiligheidscoördinator kreeg moeilijk grip op de 
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beveiligers. Zij leken ook niet goed op de hoogte van hun taken in het kader 
van crowd management. De politie moest aldus operationeel stevig 
bijspringen toen het bijna mis ging bij de toegangen in de nacht van 2 
oktober. Wat niet hielp, was dat de gebruikte hekken alleen een afscheiding 
van het gebied vormden maar geen druk konden weerstaan.   
 
Rol 3 October Vereeniging (3OV) 

Een groot deel van de activiteiten tijdens het Leidens Ontzet wordt 
georganiseerd door de 3 October Vereeniging, die sinds 1886 de 
feestelijkheden organiseert. De vereniging is onder meer exploitant van de 
kermis, organisator van het hutspot eten en organisator van de optocht. 
Voor deze evenemrnten waren geen veiligheidsplannen opgesteld, wat 
opvallend is aangezien 3OV net als iedere organisator een 
evenementenvergunning aanvraagt en daarmee wordt getoetst door de 
gemeente en de adviserende diensten. 3OV was in 2018 ook organisator 
van het side event op de Kaasmarkt. Daar was overigens wel een 
veiligheidsplan voor opgesteld.  
 
3OV trad niet op als overall organisator van het Leidens Ontzet, maar de 
vereniging heeft wel een bijzondere positie op basis van het convenant met 
de gemeente: zo heeft ze het exclusieve recht om op 2 en 3 oktober op de 
openbare weg vrij toegankelijke evenementen te organiseren die onderdeel 
uitmaken van de standaardviering. Respondenten van 3OV hebben in 
gesprek met ESI aangegeven niet in de positie te willen komen van 
overkoepelende organisator van het hele evenement. Wij concluderen 
hieruit dat verder moeten worden gekeken naar een andere 
organisatievorm, zodat er wel een overkoepelende organisatie en 
coördinatie ontstaat. 
 
2.7 Incidenten en slachtoffers 

De cijfers van de GHOR laten zien dat in de avond en nacht van 2 oktober 
maar liefst 37 evenement gerelateerde ambulanceritten plaatsvonden, 
tussen 19:00u en 05:00u. Een groot deel van deze meldingen was vanwege 
onwelwording. Ook alcohol, drugs en vechtpartijen zijn geregistreerd als 
oorzaken van ambulanceritten. NB vijf ambulances zijn naar het 
Stadhuisplein gekomen voor een reanimatie van een vijftienjarige.  

Op 3 oktober vonden zestien evenementgerelateerde ambulanceritten 
plaats, vooral voor onwelwording en alcohol. 
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Zorgcontacten 2018 Ambulanceritten Behandelingen EHBO 

2 oktober 2018 37 178 (niet uitgesplitst 
naar 2 en 3 oktober) 3 oktober 2018 16 

 
Uit de EHBO-cijfers blijkt dat het aantal zorgcontacten nagenoeg gelijk was 
aan 2017 (toen: 175 in totaal voor twee dagen). Alleen voor 3 oktober zijn 
deze cijfers uitgesplitst naar aard van het letsel. Opvallend is dat daaruit 
blijkt dat 66 personen zijn behandeld voor snijwonden. Mogelijk heeft dit te 
maken met zelf meegebrachte drank, waarvan het glaswerk achteloos op 
straat wordt gegooid. Prullenbakken zaten in sommige gevallen overvol 
waardoor ook glas op straat terecht kan komen. Tevens constateerden we 
dat er in glas werd geschonken in het afgehekte gebied bij Stadhuisplein – 
Nieuwe Rijn - Koornburgsteeg, terwijl daar alleen uit plastic zou worden 
geschonken. De helft van alle EHBO-gevallen kwam van dat gebied. In het 
gebied lag op enig moment overigens ook een tapijt aan plastic bekers, wat 
kan leiden tot valpartijen en bij noodsituaties extra gevaar met zich 
meebrengt.    
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3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

3.1 Conclusies 

1.   Het Leidens Ontzet is een tweedaags evenement dat bestaat uit 
verschillende traditionele activiteiten, optochten en feesten. De focus 
van dit onderzoek lag op de feesten. Dit laat onverlet dat ook bij 
andere activiteiten van het Leidens Ontzet veiligheidsrisico’s optreden. 

2.   Onze ruwe schatting is dat de feesten tijdens het evenement 40.000 
tot 50.000 gelijktijdige bezoekers trekken op 2 oktober en 20.000 tot 
30.000 op 3 oktober. In het centrum hangt een uitgelaten sfeer en 
wordt veel gedronken, opvallend vaak van zelf meegebrachte drank. 

3.   Met name op de locaties Stadhuisplein-Nieuwe Rijn-Koornbrugsteeg 
(Nieuwe Rijngebied) en het plein voor de Hooglandse Kerk is de 
concentratie van publiek tijdens piekuren hoog. De maximale 
capaciteit van de locaties samen ligt rond 11.000 gelijktijdige 
bezoekers. Wij schatten het totaalaantal aanwezigen tijdens piekuren 
op ongeveer 17.000, waarmee de veilige publiekscapaciteit met meer 
dan 50% werd overschreden.  

4.   De piekdrukte op de evenemententerreinen leveren veiligheidsrisico’s 
op. Allereerst kan het leiden tot onwelwordingen en persoonlijke 
ongelukken. Looproutes door de gebieden zijn niet goed bruikbaar. 
Irritatie kan leiden tot ruzie. De risico’s zijn op 2 oktober hoger dan op 
3 oktober. Dit hangt samen met de grotere drukte, de samenstelling 
van het publiek en het hoge alcoholgebruik.  

5.   Op beide evenemententerreinen zou een noodsituatie tijdens de 
piekuren ernstige gevolgen kunnen hebben. Er is geen vrije ruimte 
voor publiek om bij incidenten uiteen te kunnen wijken. 
Nooduitgangen zijn beperkt bruikbaar en toegerust op veel lagere 
aantallen bezoekers dan er daadwerkelijk aanwezig zijn. Aanwezig 
personeel kan weinig uitrichten vanwege de grote drukte en hun 
beperkte capaciteit. 

6.   Het hekkenplan voor het Nieuwe Rijngebied werkt niet en is 
contraproductief voor het crowd management. Zo is er geen 
compartimentering binnen het gebied, waardoor er nog ruimte lijkt om 
publiek toe te laten, terwijl de zone voor de Koornbrug al te vol staat. 
Tevens is de opstelling van hekken en tapwagens niet juist. Er 
ontstaan flessenhalzen en nooduitgangen zijn geblokkeerd door 
containers. 
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7.   De locatie Kaasmarkt heeft dit jaar niet gewerkt als overloopgebied. 
De locatie zou met een betere programmering meer publiek kunnen 
trekken uit het Nieuwe Rijngebied, maar aandachtspunt blijft de 
afstand tot het Nieuwe Rijngebied.  

8.   Gezien het hoge publieksaanbod op de Nieuwe Rijn en bij de 
Hooglandse Kerk, is er een aantrekkelijk alternatief nodig voor 6.000 
tot 10.000 bezoekers. Dit kan met één of een combinatie van twee 
extra locaties worden gerealiseerd, waarbij ook de Kaasmarkt invulling 
kan geven aan een deel van de behoefte. 

9.   Andere drukke locaties in het centrumgebied zijn vaak kleinere 
concentraties rond horecagelegenheden. Ook daar kan drukte te hoog 
worden, bijvoorbeeld door programmering van een bekende DJ. Met 
name vluchtveiligheid heeft hier aandacht nodig. 

10.   De kermis is ruim opgezet en heeft onder normale omstandigheden 
voldoende ruimte voor het publiek. Hier is met name aandacht nodig 
voor noodsituaties. Hier is een calamiteitenplan nodig.  

11.   De warenmarkt is op piekmomenten erg druk en doorstroming van 
publiek stokt soms. De opzet en inrichting zal ruimer moeten worden 
om doorstroming te bevorderen, middels een ruimere opzet van de 
warenmarkt of vermindering van het aantal kraampjes in het gebied. 

12.   Het voor auto’s afgesloten gedeelte van de binnenstad heeft voldoende 
ruimte om publiek zich te laten verplaatsen tussen evenementen. Wel 
zorgen auto’s die zich tijdens het evenement door het gebied bewegen 
voor risico’s, vooral op momenten dat publiek al veel heeft gedronken.  

13.   De huidige vorm van organisatie en coördinatie op de veiligheid van 
het Leidens Ontzet is vooral operationeel georiënteerd en werkt niet 
om problemen door drukte te voorkomen. Er is meer centrale regie 
nodig op de activiteiten, de programmering, de planvorming en de 
samenwerking tussen alle betrokken stakeholders. 

14.   De huidige aanpak met een grote rol van de politie in het crowd 
management legt een grote belasting op de politiecapaciteit en legt de 
verantwoordelijkheid voor de publieksveiligheid sterk bij de politie 
neer. De politie heeft op die manier voor een deel de rol van 
organisator van het evenement en dat past haar niet. 

15.   Een actueel, overkoepelend crowd management-plan ontbreekt. De 
politie lijkt te moeten improviseren bij het beheersen van de drukte in 
het Nieuwe Rijngebied. De samenwerking tussen Daylight, de politie 
en de particuliere beveiliging verloopt niet planmatig. 
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16.   De aanpak van crowd management in de drukke gebieden is nog niet 
voldoende doordacht. Veiligheidspersoneel in het Nieuwe Rijngebied 
was onvoldoende toegerust om een afsluiting uit te kunnen voeren en 
werkte niet gecoördineerd samen. Het hekkenplan werkte niet voor 
crowd management. 

17.   De gemeente verleent voor het Leiden Ontzet vele vergunningen. Ze 
is nog niet voldoende namens de burgemeester in regie op het 
waarborgen van de openbare orde en veiligheid. Ze is nu nog te 
afhankelijk van de wensen die de vele initiatiefnemers in Leiden 
hebben in het organiseren van activiteiten. 

18.   De 3 October Vereeniging (3OV) levert op 2 en 3 oktober een 
belangrijke bijdrage aan de feestelijkheden en de spreiding van 
publiek in de stad. Voor een aantal van de evenementen van 3OV zijn 
nog veiligheidsplannen nodig. Duidelijk is echter dat 3OV niet de 
ambitie heeft om de overkoepelende organisator van het Leidens 
Ontzet te worden.    
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3.2 Aanbevelingen 

Toekomstbestendig Leidens Ontzet 

A.   Maak een keuze tussen het inperken van de feesten op de Nieuwe Rijn 
en de Hooglandse Kerk, en uitbreiding van de publiekscapaciteit van de 
feesten in de stad.  

a.   Bij een keuze voor inperken zal het evenement op geen enkele 
locatie nog veel aantrekkingskracht voor publiek moeten hebben; 
de vraag is of daarmee het karakter van het evenement niet 
teveel geweld wordt aangedaan.  

b.   Bij een keuze voor uitbreiding van de publiekscapaciteit is het 
zaak om op een of meerdere extra locaties vooral te 
programmeren voor het huidige publiek, en dus geen artiesten te 
programmeren die veel extra publiek aantrekken. Het gaat om 
extra publiekscapaciteit voor 6.000 tot 10.000 bezoekers, met 
name voor 2 oktober. Een extra feestlocatie dicht in de buurt van 
de huidige drukke locaties verdient de overweging en ook het 
huidige Nieuwe Rijngebied kan nog beter worden benut. Bij 
gebruik van de Kaasmarkt is het van belang dat de 
programmering voldoende aantrekkelijk is en dat de looproute 
hiernaartoe goed wordt aangeduid.  

B.   Kies een organisatiestructuur van het Leidens Ontzet waarin alle 
activiteiten, het crowd management en andere veiligheidsmaatregelen 
in samenhang met elkaar worden georganiseerd.  

a.   Een goede optie is het instellen van een overkoepelende 
organisatie die voor 2 en 3 oktober één vergunning aanvraagt 
voor alle feesten tijdens het Leidens Ontzet. Eenieder die in deze 
vergunning wil meedoen moet zijn voorstellen aan deze 
organisatie voorleggen. Zij zorgt voor een consistente aanpak, 
waarbij inrichting, programmering, informatievoorziening en inzet 
van veiligheidspersoneel in samenhang wordt meegenomen. Een 
dergelijke organisatiestructuur vinden we onder meer bij de 
Nijmeegse Vierdaagsefeesten en het Stratenfestival in Zwolle. 

b.   Een andere optie is dat de gemeente de centrale rol als 
organisator van de feesten pakt. Bij de keuze voor die variant is 
het advies dat binnen de gemeente een projectleider wordt 
aangesteld die de vergunning aanvraagt. Vervolgens moet er een 
zuiver vergunningentraject worden doorlopen waarin de aanvraag 
en bijbehorende plannen zuiver worden getoetst. 
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C.   Laat de evenementorganisatie een overkoepelend crowd management-
plan opstellen voor het Leidens Ontzet. Hierin is minimaal opgenomen: 

a.   de wenselijke inrichting en programmering per gebied/ locatie; 

b.   de bijbehorende publiekscapaciteit; 

c.   de leiding en coördinatie van het crowd management, centraal en 
per gebied/locatie; 

d.   de benodigde aanpak op het gebied van inrichting, 
informatievoorziening en management. 

D.   Voorzie in een beter hekkenplan met afsluitingen voor het Nieuwe 
Rijngebied en maak ook een hekkenplan voor de Hooglandse Kerk, 
zodat ook daar de drukte kan worden beheerst middels crowd control. 
Baseer deze plannen op goede capaciteitsberekeningen en voer een 
systeem in voor crowd monitoring/ telling van bezoekers. 

E.   Voorzie in goede veiligheidsplannen voor alle drukbezochte activiteiten 
tijdens het Leidens Ontzet, waaronder de kermis, de warenmarkt, het 
hutspot eten, de taptoe en de optocht. Neem in deze 
veiligheidsplannen een onderdeel calamiteiten en ontruiming op. 

F.   Neem meer maatregelen om het autoverkeer door het afgesloten 
gebied in te perken en – waar echt nodig – te beheersen.  

G.  Blijf de komende jaren goed monitoren hoe de drukte bij de 
verschillende programmaonderdelen, het gebruik van de gebieden en de 
drukte in en rond de horeca in het centrum zich ontwikkelt. Als het 
evenement plaatsvindt in de weekenden kan het drukker worden, 
waardoor de capaciteit wellicht nog verder moet worden verhoogd. 
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Praktische verbeterpunten 

1.   Beheers de verkoop van drank door supermarkten en slijterijen in het 
centrumgebied, door middel van goede afspraken met aanbieders of via 
een aanwijzingsbesluit waarin verkoop van alcohol wordt verboden in 
verband met dreigende verstoring van de openbare orde en veiligheid. 

2.   Intensiveer de controle op het verbod op uitschenken in glas door 
horecaondernemers door afdeling handhaving en toezicht. 

3.   Intensiveer de controle door afdeling Toezicht en Handhaving op de 
positionering van de kramen op de Warenmarkt.  

4.   Ontwikkel een overzichtstekening waarop alle zaken (o.a. podia, 
terrassen, marktkramen, tapwagens, EHBO, lichtkranten) staan 
ingetekend voor 2 en 3 oktober. Aan de hand van deze tekening kan de 
schouw goed worden uitgevoerd. 

5.   Breid de projectorganisatie vanuit de gemeente uit, zodat er meer 
capaciteit is voor de gemeentelijke taken. Zet meer toezichthouders en 
BOA’s in voor controle en handhaving van vergunningsvoorschriften.    
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: geraadpleegde documenten 

 

•   Aanvraag evenementenvergunning en documenten Kaasmarkt 2018, 
3VO (digitale documenten, verkregen via gemeente Leiden) 

•   Appellijst Politiekalender (digitaal document, verkregen via politie) 

•   Beveiligingsplan Leidens Ontzet rond de Nieuwe Rijn 20180822def 
(digitaal document, verkregen via gemeente Leiden) 

•   Convenant 3OV, B en W-nummer 17.0609, besluit d.d. 12-12-2017 
(digitaal document, verkregen via gemeente Leiden) 

•   Hekkenplan Leidens Ontzet rond de Nieuwe Rijn 2018o822def (digitaal 
document, verkregen via gemeente Leiden) 

•   Hooglandse Kerk Veiligheidsplan Leidens Ontzet 2018 (digitaal 
document, verkregen via gemeente Leiden) 

•   IOP Leidens Ontzet 2 oktober 2018 (digitaal document, verkregen via 
gemeente Leiden) 

•   IOP Leidens Ontzet 3 oktober 2018 (digitaal document, verkregen via 
gemeente Leiden) 

•   Leidens Ontzet belangrijkste evenementlocaties (digitale plattegrond, 
verkregen via gemeente Leiden) 

•   Rapportages kermis 2017 en 2018, Huiskens Management Consultancy 
(digitale documenten, verkregen via gemeente Leiden) 

•   Ritten Leidens Ontzet 2018 (digitaal document, verkregen via GHOR) 

•   RZE Registratieformulier GHOR 3oktoberfeesten 2016 (digitaal 
document, verkregen via GHOR) 

•   Scriptie informatievoorzieningen Leidens Ontzet definitief (digitaal 
document, verkregen via politie) 

•   SO Registatie 2018 (2) (digitaal document, verkregen via GHOR) 

•   Tekeningen kermis 2018 (digitale documenten, verkregen via gemeente 
Leiden) 

•   Zorgcontacten NRK Leidens Ontzet 2015 (digitaal document, verkregen 
via GHOR) 

•   Zorgcontacten NRK Leidens Ontzet 2017 (digitaal document, verkregen 
via GHOR)    



 30 Event Safety Institute | Beheersbare Drukte | 6 februari 2019 

Bijlage 2: respondenten 

 

Arthur van Baaren, politie 

Martin Braam, gemeente Leiden 

Ben Borreman, brandweer Hollands Midden 

Marcel van Dalen, 3 Oktober Vereeniging 

Henk de Jong, politie 

Jonie van Leeuwen, gemeente Leiden 

Emilie de Neree tot Babbarich, gemeente Leiden 

Ingrid Nieuwenhuizen, Veiligheidsregio Hollands Midden 

Martijn Du Prie, 3 Oktober Vereeniging 

Nilles Raken, City Hall 

Henk van der Veek, politie 

Claire Verhaar, GHOR Hollands Midden 

Loek Wessels, brandweer Hollands Midden 

Ruud Witteman, Einstein 

 


