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Introductie 

  

Over Stichting AED Platform Nederland, achtergrond en missie 

 

Stichting AED Platform Nederland heeft als missie het hartveilig maken van gemeenten. Belangrijk aspect daarbij is 
om burgerhulpverleners te werven, op te leiden en hen optimaal in staat stellen levens te redden bij een 
hartstilstand in de buurt. 
   
Stichting AED Platform Nederland is de initiator van de 24/7 openbare City AED en heeft ruime ervaring opgedaan -
en gedeeld- in het binnen- en buitenland. Onze stichting heeft een best practise methode ontwikkeld voor het 
voorbereiden, realiseren, beheren en bewaken van openbare AED-netwerken. In Nederland stellen wij onze kennis 
en diensten o.a. beschikbaar aan gemeenten, wooncorporaties, (EHBO-) verenigingen en lokale hartstichtingen. 
Stichting AED Platform Nederland heeft vakinhoudelijke samenwerkingsverbanden met diverse organisaties zoals 
het Hartcentrum HagaZiekenhuis.     
 

 

Opdrachtbeschrijving 
 
Opdrachtbeschrijving en scope 
Het opstellen van een Adviesnota ten behoeve van een openbaar AED Netwerk voor de gemeente Steenbergen, 
zoals dat ook gedaan is voor andere gemeenten.  
 
Voor het opmaken van dit plan zullen wij de volgende werkzaamheden projectmatig voor u uitvoeren: 
 

✓ Het inventariseren en lokaliseren van bestaande AED’s in eigendom van de gemeente Steenbergen binnen 
de zes kernen.  

✓ Het indelen van de kerngemeenten in 6 -minuten cirkelzones, rekening houdend met obstakels en 
hoogteverschillen en gemiddelde rensnelheden, alles weergegeven in 2D plattegronden. 

✓ Waarbij de reeds geïnventariseerde en ontbrekende openbare AED’s zijn aangegeven. 
✓ Het berekenen van de kosten voor een dekkend AED Netwerk 
✓ De opmaak van de eindrapportage en de bespreking ervan. 
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De scope van het project is de gemeente Steenbergen met 6 kernen en omliggende buitengebieden 
 

1. Steenbergen 

2. Welberg 

3. Dinteloord en Prinsenland 

4. Nieuw-Vossemeer 

5. De Heen  

6. Kruisland 

 

 
Kaart 1 Gemeente Steenbergen 2017 
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Kaart 2 Gemeente Steenbergen wijken en buurten 

 

De gemeente heeft opdracht gegeven om ook naar de buitengebieden van Steenbergen te kijken. De volgende 

gebieden zijn meegenomen in het advies. 

• Graaf Hendrik- en Triangelpolder (8510007) 

• Westelijke polders (08510008) 

• Het Oudland (08510009) 

• Kruislandse polders (08510109) 

• Heense polders (08510209) 

• Boompjesdijk (08510301) 

• Verspreide huizen in het Oosten (8510308) 

• Verspreide huizen in het Westen (08510309) 

• Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf (08510409) 
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Baten City AED netwerk uitgedrukt in mensenlevens 
 

Uit onderzoeksgegevens en uit de recente publicaties van de Hartstichting, kan het aantal extra inwoners dat 

jaarlijks een hartstilstand overleeft, berekend worden als de gemeente Steenbergen een dekkend City AED 

netwerk heeft. 

De gemeente Steenbergen telt momenteel ongeveer 25.500 inwoners (mei 2018 CBS). Bij een landelijk dekkend 

netwerk worden 2.500 mensenlevens per jaar gered (cijfers Hartstichting). Omgerekend naar het aantal inwoners 

van Steenbergen, betekent dit dat binnen de gemeente tenminste 4 extra inwoners per jaar een hartstilstand 

zullen overleven indien er in de gemeente een dekkend City AED netwerk is.  

Wat levert een City AED netwerk nog meer op behalve aan aanzienlijk aantal extra overlevenden? 

✓ Verhoging van het gevoel van veiligheid (burgerwelzijn) 
✓ Verlaging van de gemeentelijke kosten aan o.a. gezondheidszorg (GGZ), revalidatie en sociale uitkeringen, 

doordat het gebruik van een AED bij een hartstilstand de schade beperkt en menselijk leed verminderd.  
✓ Bij samenwerking met Stichting AED platform Nederland, extra re-integratiemogelijkheden omdat het 

lokaal beheer van een City AED Netwerk -zo mogelijk- wordt gedaan binnen re-integratietrajecten (binnen 

het kader van sociaal betrokkenheid van Stichting AED Platform Nederland). 

Omvang en kostenberekening van een dekkend City AED netwerk. 
 

6-minuten zones 
Uit onderzoek is gebleken dat de overlevingskans op een harststilstand optimaal is indien er binnen 6 minuten 

gereanimeerd wordt met een AED. Om de gebieden in kaart te brengen waar binnen 6 minuten met een AED 

gereanimeerd kan worden, worden gemeenten ingedeeld in 6-minuten zones.  

De gemeente Steenbergen beschikt zelf over 14 AED's die 24/7 beschikbaar zijn (hartslagnu.nl). Op basis van de 6-

minuten zone indeling blijken er nog 32 City AED’s nodig binnen de 6 kernen van de gemeente Steenbergen om een 

dekkend netwerk te hebben en 22 AED's in de buitengebieden. In totaal is er binnen de gemeente, naast de huidige 

AED’s, een directe behoefte van 32+22= 54 stuks.  

De grootte van de 6-minuten zones is bepaald aan de hand van een door Stichting AED Platform Nederland 

ontwikkelde methode welke rekening houdt met gemiddelde loopsnelheden, terrein hoogteverschillen en obstakels 

zoals (spoor-) wegen, bruggen en kanalen. In de bijlage zijn de 6-minuten zones van de gemeente Steenbergen 

weergegeven. De locatie van elke City AED wordt aan de hand van deze zone indeling bepaald. Dit gebeurt altijd in 

overleg met de gemeente en na toestemming van de eigenaar van het pand waar de City AED aan bevestigd wordt.  

Kwaliteitseisen aan een openbare City AED 
Bij gebrek aan een openbaar AED Netwerk, wordt veelal gerekend op de beschikbaarheid van een private AED van 

een bedrijf, sportvereniging, supermarkt, instelling etc. Sommige van deze AED’s zijn – al dan niet met medeweten 

van de eigenaar- aangemeld bij één van de online beschikbare AED databases. Helaas is uit de praktijk en uit 

onderzoek van o.a. het Rode Kruis en van Stichting AED Platform Nederland, gebleken dat veel van deze 
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geregistreerde private AED’s sowieso niet bereikbaar zijn buiten kantoortijden en dat ongeveer 30% van deze 

AED’s niet inzetbaar is vanwege achterstallig onderhoud. Ook komt het regelmatig voor dat de AED helemaal niet 

meer aanwezig is op de geregistreerde locatie omdat de eigenaar vergeten is locatie wijzigingen door te geven. 

In de praktijk betekent dit dat méér dan de helft van deze AED’s, niet daadwerkelijk ingezet kunnen worden bij een 

reanimatie, maar dat er slechts zéér kostbare tijd verloren gaat in de poging om één van deze AED’s op te halen 

voor een reanimatie.   

Daarom is de eerste eis die aan een openbare City AED gesteld moet worden dat deze daadwerkelijk 24/7 

bereikbaar en snel inzetbaar is voor een reanimatie.  

Aan de openbare AED en bijbehorende buitenkast worden ook extra kwaliteitseisen gesteld omdat deze door elke 

burgerhulpverlener, in elke situatie en voor elk slachtoffer, gebruikt moet kunnen worden. Zo moet de gekozen 

AED extra gebruiksvriendelijk zijn om optimaal gebruikt te kunnen worden door (veelal onervaren) 

burgerhulpverleners. De AED dient ook standaard geschikt te zijn voor kinderen omdat ook binnen deze 

bevolkingsgroep hartfalen helaas voor komt.  

De bijbehorende buitenkast moet de AED goede bescherming bieden tegen alle weeromstandigheden, gemakkelijk 

te openen, herkenbaar en vandalismebestendig zijn. 

Private AED’s opnemen in een openbaar AED Netwerk 
In het recente verleden hebben enkele gemeenten Stichting AED Platform Nederland gevraagd om eigenaren van 

een private AED te benaderen om hen proberen over te halen hun AED 24/7 openbaar te maken door deze in een 

buitenkast te plaatsen. Helaas is gebleken dat – op een enkeling na- dit weinig effectief is. Samenvattend kan 

worden gesteld dat de benaderde organisaties veelal wél het maatschappelijk belang zien van een openbare AED 

maar dat zij een AED hebben aangeschaft voor intern gebruik en dat zij zich zorgen maken over de veiligheid en 

kosten als hun AED buiten komt te hangen (grotere afstand tot hun AED, vandalisme, diefstal, kosten buitenkast 

etc.) De tijd en de (compensatie-) kosten die gemoeid gaan met het proberen private AED’s openbaar te plaatsen is 

niet in verhouding gebleken met de opbrengsten uitgedrukt in openbaar geplaatste, en goed onderhouden, private 

AED’s. 

 

Kosten inclusief de buitengebieden 

Kosten op basis van investering 
Wat is een reële indicatie van de kosten voor aanschaf, beheer en onderhoud van een openbare AED?  

Er vanuit gaande dat de gemeente een dekkend City AED netwerk wil laten aanleggen voor heel de gemeente 

Steenbergen inclusief het buitengebied en deze voor tenminste 5 jaren volledig onderhouden en operationeel wil 

hebben, kunnen de kosten als volgt worden berekend: 

• De aanschafkosten en plaatsingskosten van een geschikte AED met een buitenkast voor openbaar gebruik, 

beiden met een relatief lage Total Costs of Ownership (afschrijving + onderhoudskosten), bedraagt tussen 

de €2.750,- tot €3.250,-. 

• Voor 24/7 beheer en onderhoud, verzekering, en revisiekosten na elke inzet, dient rekening te worden 

gehouden met een jaarlijks bedrag van €500,- per AED met buitenkast.  
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Op basis van een marktconforme investering: 

Aanschaf en plaatsing 54 stuks AED’s met buitenkast á €3.000,-: €162.000,- 

Jaarlijkse onderhoud – en beheerkosten 54 stuks AED met buitenkast á €500,-: = €27.000,- 

All In kosten voor de eerste 5 jaren: €162.000,- + (5x€27.000,-)= €297.000,-  

All in kosten voor de eerste 10 jaren: €162.000,- + (10x27.000,-)= €432.000,- 
 

Op basis van onderzoeksgegevens kan worden berekend dat met een dekkend City AEDnetwerk in 5 jaar tijd, 

ongeveer 20 inwoners in Steenbergen gered worden. Als de kosten van het dekkende netwerk worden herleid 

naar het aantal geredde mensen, dan komen de reddingskosten neer op: €297.000,-/20 mensen = €14.850,- per 

gered leven. Bij de geboden abonnementsvorm dalen deze kosten verder tot:  
€218.205,-/20= €1090,25,- per gered leven. 

Als we kijken naar een dekkend City AEDnetwerk voor 10 jaar tijd, worden er ongveer 40 inwoners gered. Als de 

kosten worden herleid dan komen de reddingskosten neer op: €432.000,-/40 mensen = €10.800,- per gered leven. 

In abbonementsvorm kunnen de kosten verder dalen tot: €323.144,-/40= € 8.078,60 per gered leven.  
 

Kosten zonder buitengebieden 
Wat is een reële indicatie van de kosten voor aanschaf, beheer en onderhoud van een openbare AED binnen de 6 

kernen van Steenbergen? 

Op basis van een marktconforme investering: 

Aanschaf en plaatsing 32 stuks AED’s met buitenkast á €3.000,- : €96.000,- 

Jaarlijkse onderhoud – en beheerkosten 32 stuks AED met buitenkast á €500,-: €16.000,- 

All In kosten voor de eerste 5 jaren: €96.000,- + (5x€16.000,-)= €176.000,- 

All in kosten voor de eerste 10 jaren: €96.000,- + (10x16.000,-)= €256.000,-  

Als de kosten van het dekkende netwerk worden herleid naar het aantal geredde mensen, dan komen de 

reddingskosten neer op: €176.000,-/20 mensen = €8.800- per gered leven. Bij de geboden abonnementsvorm 

dalen deze kosten verder tot: €130.015,-/20= €6.501,- per gered leven.  

Als de kosten worden herleid voor de eerste 10 jaren, komen de reddingskosten neer op €256.000,-/40 mensen= 

6.400 per gered leven. Bij een geboden abonnementsvorm komen de reddingskosten neer op: €191.493,-/40 

mensen= €4.784,- per gered leven. 

Realisatiemogelijkheden, zelf doen of uitbesteden? 
Voor het opleiden en/of de realisatie van een dekkend City AED netwerk kan de gemeente de keuze maken om de 

werkzaamheden zelf uit te voeren of om deze te laten uitvoeren. Als initiator van de City AED heeft Stichting AED 

Platform Nederland in meerdere gemeenten ervaring opgedaan in het hartveilig maken en houden van gehele 

gemeenten of woonbuurten. Ook uw gemeente kan daar gebruik van maken.  
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Stichting AED Platform Nederland ontzorgt gemeenten  
 

Stichting AED Platform Nederland ontzorgt gemeenten door het projectmatig hartveilig maken en houden van de 

gemeente. Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van methodieken die gebaseerd zijn op de ervaringen binnen 

andere gemeenten en die succesvol zijn gebleken bij de aanleg en het beheer van een (dekkend) AED netwerk. 

Stichting AED Platform biedt daarom ook de gemeente Steenbergen haar diensten aan om een dekkend City AED 

netwerk binnen de gemeente te realiseren; van het opleiden van burgers tot burgerhulpverlener tot en met de 

financiering, plaatsing en het beheer en onderhoud van de in het netwerk op te nemen City AED’s. 

De projectkosten kunnen uit een subsidie aan de Stichting AED Platform Nederland, en/of op basis van facturatie, 

gedragen worden. 

 

City AED Volledig Ontzorgd Abonnement; financiering, plaatsing en beheer City AED’s 
Stichting AED Platform Nederland kan uitvoering geven aan het realiseren en beheren van een dekkend City AED 

Netwerk met een City AED Volledig Ontzorgd Abonnement van 5 of 10 jaar. Het vijf-jarig abonnement kost voor 

een gemeente met buitengebieden ongeveer 25.500 inwoners, €1,29,- per inwoner per jaar voor de netwerkkosten 

en éénmalig €995,- per geplaatste City AED (maximaal 54 stuks).  

Het tien-jarig abbonement kost €1,27,- per inwoner per jaar voor de netwerkkosten en éénmalig €995,- per 

geplaatste City AED (maximaal 54 stuks).  

Het abbonement voor een gemeente met de zes kernen en zonder buitengebied is 77 cent per inwoner per jaar 

voor de netwerkkosten en éénmalig €995,- per geplaatste City AED (maximaal 32 stuks). 

Voor een tien-jarig abbonement kost het 75,1 cent per inwoner per jaar voor de netwerkkosten en éénmalig 

€995,- per geplaatste City AED (maximaal 32 stuks). 

De geplaatste City AED blijft eigendom van Stichting AED Platform Nederland en wordt opgenomen in het 

landelijke City AED Netwerk dat door Stichting AED Platform Nederland wordt onderhouden en betaald. Onder de 

netwerkkosten vallen: 

• Het regulier onderhoud aan de City AED. 

• De verzekering van de City AED tegen diefstal en vandalisme. 

• De beheer en remote bewaking. 

• Het tijdig uitlezen van de City AED na elke inzet. 

• De revisiekosten na elke City AED inzet. 

• De nazorg aan de hulpverlener na elke inzet. 

• Een jaarlijkse rapportage aan de gemeente over de status en het gebruik van het AED Netwerk.  
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Kostenvergelijk op basis van aanschaf of op basis van een vijf jarig Ontzorgd abonnement.  
Op pagina 7 is een begroting weergegeven voor een dekkend City AED Netwerk in de gemeente Steenbergen op 

basis van aanschaf en jaarlijks onderhoud. De All-in kosten met het buitengebied bedragen voor de eerste 

5 jaren €297.000,-. Zonder buitengebied zijn de All-in kosten voor de 6 kernen van Steenbergen voor de eerste 5 

jaren €176.000,-. 

Stichting AED Platform biedt ook een abonnementsvorm aan zoals hierboven beschreven; jaarlijkse netwerkkosten  

€1,29,- per inwoner, Steenbergen heeft 25.500 inwoners = €32.895,- en per geplaatste City AED eenmalig €995,- 

(maximaal 54 stuks). 

Een abbonementsvorm voor de zes kernen en zonder buitengebied betreffen: jaarlijkse netwerkkosten 77 cent x 

inwoners = €19.635,- en per geplaatste City AED eenmalig €995,- (maximaal 32 stuks). 

De kosten staan in de tabel hieronder weeggeven. Dit vijf-jarig abonnementsmodel heeft een vaste looptijd van 5 

jaren en biedt de gemeente de mogelijkheid snel en volledig ontzorgd een volledig City AED Netwerk aan te laten 

leggen waardoor direct te meeste levens na een hartstilstand gered kunnen worden. Tevens biedt deze 

abonnementsmogelijkheid de mogelijkheid de kosten over de jaren te spreiden. 

 

Ten opzichte van de begroting op basis van investering (bladzijde 7 en 8) is het abonnementsmodel €297.000,- 

 

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Totaal 

5 jaar Abonnement (25.500 inw.) 32.895 32.895 32.895 32.895 32.895 164.475 

Eenheidskosten max. 54 stuks à €995 53.730 - - - - 53.730 

Totaal 86.625 32.895 32.895 32.895 32.895 218.205 

 Tabel 1: berekening met buitengebieden 

PM: montagekosten door Stichting AED Platform Nederland: €67,- per uur exclusief materialen, kilometertarief 39 cent. 

 

Ten opzichte van de begroting op basis van investering (bladzijde 8) is het abonnementsmodel €176.000,- 

 
 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Totaal 

5 jaar Abonnement (25.500 inw.) 19.635 19.635 19.635 19.635 19.635 98.175 

Eenheidskosten max. 32 stuks à €995 31.840 - - - - 31.840 

Totaal 51.475 19.635 19.635 19.635 19.635 130.015 

 Tabel 2: berekening zonder buitengebieden 

 

PM: montagekosten door Stichting AED Platform Nederland: €67,- per uur exclusief materialen, kilometertarief 39 cent. 
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Kostenvergelijk op basis van aanschaf of op basis van een tien jarig Ontzorgd 

abonnement.  
 

Stichting AED Platform biedt ook een abonnementsvorm van tien jaren aan ; jaarlijkse netwerkkosten €1,27,- per 

inwoner, Steenbergen heeft 25.500 inwoners = €32.314,- en per geplaatste City AED eenmalig €995,- (maximaal 54 

stuks). In deze kosten zit een inflatiecorrectie per jaar opgenomen. 

Een abbonementsvorm voor de zes kernen en zonder buitengebied betreffen: jaarlijkse netwerkkosten 75,1 cent x 

inwoners = €19.149,- en per geplaatste City AED eenmalig €995,- (maximaal 32 stuks). 

De kosten staan in de tabel hieronder weeggeven. Dit tien-jarig abonnementsmodel heeft een vaste looptijd van 

10 jaren en biedt de gemeente de mogelijkheid snel en ontzorgd een volledig City AED Netwerk aan te laten leggen 

waardoor direct te meeste levens na een hartstilstand gered kunnen worden.  

Ten opzichte van de begroting op basis van investering (bladzijde 8) is het abonnementsmodel €432.000,- 

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 

10 jaar Abonnement (25.500 inw.) 23.793 24.007 24.225 24.447 24.674 

Eenheidskosten max. 54 stuks à €995 53.730 - - - - 

Totaal 77.523 24.007 24.225 24.447 24.674 

Tabel 3: berekening met buitengebieden 

 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 Totaal 

10 jaar Abonnement (25.500 inw.) 46.236 25.142 25.383 25.628 25.879 269.414 

Eenheidskosten max. 54 stuks à €995 - - - - - 53.730 

Totaal 46.236 25.142 25.382 25.628 25.879 323.144 

 

PM: montagekosten door Stichting AED Platform Nederland: €67,- per uur exclusief materialen, kilometertarief 39 cent. 

 

Ten opzichte van de begroting op basis van investering (bladzijde 8) is het abonnementsmodel €256.000,- 

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 

10 jaar Abonnement (25.500 inw.) 14.099 14.226 14.355 14.487 14.621 

Eenheidskosten max. 32 stuks à €995 31.840 - - - - 

Totaal 45.939 14.226 14.355 14.487 14.621 

Tabel 3: berekening zonder buitengebieden 

 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 Totaal 

10 jaar Abonnement (25.500 inw.) 27.399 14.899 15.042 15.187 15.336 159.653 

Eenheidskosten max. 54 stuks à €995 - - - - - 31.840 

Totaal 27.399 25.142 25.382 25.628 25.879 191.493 

 

PM: montagekosten door Stichting AED Platform Nederland: €67,- per uur exclusief materialen, kilometertarief 39 cent. 
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Opleidingsplan burgerhulpverleners 
 

Om voldoende burgerhulpverleners in de gemeente te hebben worden de Inwoners van Steenbergen geschoold 

tot burgerhulpverleners. Zij volgen daarvoor een korte Basic Life Support (BLS) cursus, beter bekend als een 

reanimatiecursus. 

De reanimatie opleidingen moeten zijn gericht op het aanleren van de competenties die noodzakelijk zijn om de 

kwaliteit van de reanimatie te optimaliseren. Bij een goede reanimatie en een juist gebruik van de juiste AED is de 

kans op overleven van het slachtoffer beduidend hoger. 

De cursus dient te worden gegeven door erkende BLS instructeurs die werken volgens de richtlijnen van de 

Reanimatieraad. Deze cursus duurt ongeveer 2,5 uur waarbij de (sub-)groepen doorgaans niet groter zijn dan 6 

deelnemers. Na deelname aan de cursus ontvangen de deelnemers een reanimatiediploma en kunnen zij zich 

aanmelden als burgerhulpverlener. 

Cursus logistiek 
Om cursisten te werven worden de inwoners van Steebergen bij voorkeur door de gemeente opgeroepen om zich 

aan te melden voor de cursus, Dit kan bijvoorbeeld door een oproep in de gemeentepagina, in de lokale krant 

en/of openbare straat billboards. Wij helpen de gemeente graag bij het opstellen van deze uitnodiging. 

Stichting AED Platform Nederland kan de gemeete ontzorgen door de gehele uitvoering van het opleidingsplan op 

haar nemen. De trainers hebben elk veel praktijk ervaring doordat zij tevens werkzaam bij het Hartcentrum van 

het Haga Ziekenhuis. 

Om de inschrijving op de cursus goed te laten verlopen, opent Stichting AED Platform op haar website een speciale 

opleidingspagina voor de inwoners van Steenbergen. Op deze pagina kunnen de inwoners zich opgeven voor de 

reanimatiecursus en worden de cursusgroepen samengesteld. 

De uitvoering van de cursussen kan het beste op enkele zaterdagen gebeuren, dan zijn de meeste inwoners 

immers vrij. Als cursuslocatie is een sportzaal, gymzaal of vergaderzaal uitermate geschikt. 
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Bijlage: 6-minuten zone indeling gemeente Steenbergen 
 

Overzicht AED Netwerkaantallen per kern 
 
Aantal benodigde City AED's in zes kernen 
 
 

 
 
 

 
 

Aantal benodigde City AED's in de buitengebieden 
 

Graaf Hendrik- en Triangelpolder 3 
Westelijke polders 3 
Het Oudland 1 

Kruislandse polders 3 

Heense polders 1 

Boompjesdijk 3 

Verspreide huizen in het Oosten 2 

Verspreide huizen in het Westen 2 

Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf 4 
 
Totaal aantal City AED’s 22 

 
  

      

 

  

Steenbergen 11 

Welberg 3 

Dinteloord en Prinsenland 7 

Nieuw-Vossemeer 4 

De Heen 3 

Kruisland 4 

  

Totaal aantal City AED’s 32 
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 Zone indeling per kern 



Opdrachtgever:
Gemeente Steenbergen
Uitvoerder:
Stichting AED Platform Nederland

Versie: 1.0
Datum: 17/01/2019

Legenda:
Straal cirkel: 300 meter
Conditie: 10 km p/u 2 min 
Groene cirkel: voorstel zone
Blauwe cirkel: aanwezige openbare 
AED’s

Contactgegevens:
Stichting 
AED Platform Nederland

www.city-aed.nl
Email: contact@city-aed.nl

Copyright: 
Stichting 
AED Platform Nederland

Steenbergen



Opdrachtgever:
Gemeente Steenbergen
Uitvoerder:
Stichting AED Platform Nederland

Versie: 1.0
Datum: 17/01/2019

Legenda:
Straal cirkel: 300 meter
Conditie: 10 km p/u 2 min
Groene cirkel: voorstel zone
Blauwe cirkel: aanwezige openbare 
AED’s

Contactgegevens:
Stichting 
AED Platform Nederland

www.city-aed.nl
Email: contact@city-aed.nl

Copyright: 
Stichting 
AED Platform Nederland

Welberg



Opdrachtgever:
Gemeente Steenbergen
Uitvoerder:
Stichting AED Platform Nederland

Versie: 1.0
Datum: 17/01/2019

Legenda:
Straal cirkel: 300 meter
Conditie: 10 km p/u 2 min
Groene cirkel: voorstel zone
Blauwe cirkel: aanwezige openbare 
AED’s

Contactgegevens:
Stichting 
AED Platform Nederland

www.city-aed.nl
Email: contact@city-aed.nl

Copyright: 
Stichting 
AED Platform Nederland

Dinteloord en 
Prinsenland



Opdrachtgever:
Gemeente Steenbergen
Uitvoerder:
Stichting AED Platform Nederland

Versie: 1.0
Datum: 17/01/2019

Legenda:
Straal cirkel: 300 meter
Conditie: 10 km p/u 2 min
Groene cirkel: voorstel zone
Bauwe cirkel: aanwezige openbare 
AED’s

Contactgegevens:
Stichting 
AED Platform Nederland

www.city-aed.nl
Email: contact@city-aed.nl

Copyright: 
Stichting 
AED Platform Nederland

Nieuw-Vossemeer



Opdrachtgever:
Steenbergen
Uitvoerder:
Stichting AED Platform Nederland

Versie: 1.0
Datum: 17/01/2019

Legenda:
Straal cirkel: 300 meter
Conditie: 10 km p/u 2min             
Groene cirkel: voorstel zone
Blauwe cirkel: aanwezige openbare 
AED’s

Contactgegevens:
Stichting 
AED Platform Nederland

www.city-aed.nl
Email: contact@city-aed.nl

Copyright: 
Stichting 
AED Platform Nederland

De Heen



Opdrachtgever:
Gemeente Steenbergen
Uitvoerder:
Stichting AED Platform Nederland

Versie: 1.0
Datum: 17/01/2019

Legenda:
Straal cirkel: 300 meter
Conditie: 10 km p/u 2min
Groene cirkel: voorstel zone
Blauwe cirkel: aawezige openbare 
AED’s

Contactgegevens:
Stichting 
AED Platform Nederland

www.city-aed.nl
Email: contact@city-aed.nl

Copyright: 
Stichting 
AED Platform Nederland

Kruisland



Opdrachtgever:
Gemeente Steenbergen
Uitvoerder:
Stichting AED Platform Nederland

Versie: 1.0
Datum: 17/01/2019

Legenda:
Straal cirkel: 300 meter
Conditie: 10 km p/u 2 min
Groene cirkel: voorstel zone

Contactgegevens:
Stichting 
AED Platform Nederland

www.city-aed.nl
Email: contact@city-aed.nl

Copyright: 
Stichting 
AED Platform Nederland

Graaf Hendrik- en 
Triangelpolder



Opdrachtgever:
Gemeente Steenbergen
Uitvoerder:
Stichting AED Platform Nederland

Versie: 1.0
Datum: 17/01/2019

Legenda:
Straal cirkel: 300 meter
Conditie: 10 km p/u 2 min
Groene cirkel: voorstel zone

Contactgegevens:
Stichting 
AED Platform Nederland

www.city-aed.nl
Email: contact@city-aed.nl

Copyright: 
Stichting 
AED Platform Nederland

Westerlijke polders



Opdrachtgever:
Gemeente Steenbergen
Uitvoerder:
Stichting AED Platform Nederland

Versie: 1.0
Datum: 17/01/2019

Legenda:
Straal cirkel: 300 meter
Conditie: 10 km p/u 2min
Groene cirkel: voorstel zone

Contactgegevens:
Stichting 
AED Platform Nederland

www.city-aed.nl
Email: contact@city-aed.nl

Copyright: 
Stichting 
AED Platform Nederland

Het Oudland



Opdrachtgever:
Gemeente Steenbergen
Uitvoerder:
Stichting AED Platform Nederland

Versie: 1.0
Datum: 17/01/2019

Legenda:
Straal cirkel: 300 meter
Conditie: 10 km p/u 2min
Groene cirkel: voorstel zone

Contactgegevens:
Stichting 
AED Platform Nederland

www.city-aed.nl
Email: contact@city-aed.nl

Copyright: 
Stichting 
AED Platform Nederland

Kruislandse Polders



Opdrachtgever:
Gemeente Steenbergen
Uitvoerder:
Stichting AED Platform Nederland

Versie: 1.0
Datum: 17/01/2019

Legenda:
Straal cirkel: 300 meter
Conditie: 10 km p/u 2min
Groene cirkel: voorstel zone
Blauwe cirkel: aanwezige openbare 
AED’s

Contactgegevens:
Stichting 
AED Platform Nederland

www.city-aed.nl
Email: contact@city-aed.nl

Copyright: 
Stichting 
AED Platform Nederland

Heense polders



Opdrachtgever:
Gemeente Steenbergen
Uitvoerder:
Stichting AED Platform Nederland

Versie: 1.0
Datum: 17/01/2019

Legenda:
Straal cirkel: 300 meter
Conditie: 10 km p/u 2 min 
Groene cirkel: voorstel zone

Contactgegevens:
Stichting 
AED Platform Nederland

www.city-aed.nl
Email: contact@city-aed.nl

Copyright: 
Stichting 
AED Platform Nederland

Boompjesdijk



Opdrachtgever:
Gemeente Steenbergen
Uitvoerder:
Stichting AED Platform Nederland

Versie: 1.0
Datum: 17/01/2019

Legenda:
Straal cirkel: 300 meter
Conditie: 10 km p/u 2 min
Groene cirkel: voorstel zone

Contactgegevens:
Stichting 
AED Platform Nederland

www.city-aed.nl
Email: contact@city-aed.nl

Copyright: 
Stichting 
AED Platform Nederland

Verspreide huizen 
in het Oosten



Opdrachtgever:
Gemeente Steenbergen
Uitvoerder:
Stichting AED Platform Nederland

Versie: 1.0
Datum: 17/01/2019

Legenda:
Straal cirkel: 300 meter
Conditie: 10 km p/u 2 min
Groene cirkel: voorstel zone

Contactgegevens:
Stichting 
AED Platform Nederland

www.city-aed.nl
Email: contact@city-aed.nl

Copyright: 
Stichting 
AED Platform Nederland

Verspreide huizen 
in het Westen



Opdrachtgever:
Gemeente Steenbergen
Uitvoerder:
Stichting AED Platform Nederland

Versie: 1.0
Datum: 17/01/2019

Legenda:
Straal cirkel: 300 meter
Conditie: 10 km p/u 2 min
Groene cirkel: voorstel zone

Contactgegevens:
Stichting 
AED Platform Nederland

www.city-aed.nl
Email: contact@city-aed.nl

Copyright: 
Stichting 
AED Platform Nederland

Pelsendijk en 
Rolaf
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