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1 Inleiding en/of toelichting 

Dit ontruimingsplan is opgesteld conform NEN 8112 versie 2010. 
 
Het hoofd van Sports Centre de Bongerd (SCB) acht het noodzakelijk dat in geval van calamiteiten 
de aanwezigen op snelle en veilige wijze het gebouw kunnen verlaten. Hiertoe is een 
ontruimingsplan opgesteld. Dit ontruimingsplan maakt deel uit van het Bedrijfshulpverleningsplan. 
Alle medewerkers van SCB, in het bijzonder degenen die bij het ontruimen een taak hebben, 
dienen op de hoogte te zijn van dit plan en hieraan hun medewerking te verlenen. Dit plan 
beschrijft de procedures en de bijbehorende instructies die bij de ontruiming van het gebouw 
moeten worden toegepast. 
 

Doel van het plan 

Het doel van dit plan is het voorkomen, respectievelijk beperken van het aantal slachtoffers, 
materiële schade en hinder en de ontruiming zonder paniek en ordelijk te laten verlopen. 
 
 
Noodsituaties 

In de gebouwen kunnen zich zodanige noodsituaties voordoen dat het noodzakelijk wordt om snel 
te ontruimen, zoals: 

• brand 
• bommelding 
• explosie 
• milieu calamiteiten 
• externe dreiging 
• opdracht van het bevoegd gezag 

In een dergelijk geval wordt het personeel door het ontruimingsalarm gewaarschuwd. 
Iedereen is dan gehouden instructies en opdrachten gegeven door of namens het Hoofd BHV op te 
volgen. 
 
 
Ontruimingsoefeningen 

Het is noodzakelijk minimaal eenmaal per jaar een ontruimingsoefening te houden. Het doel van 
zo'n ontruimingsoefening is: 

• het personeel bekend maken met de procedures en de vluchtroutes waardoor men een 
zekere routine krijgt; 

• het personeel laten ervaren dat gedisciplineerd gedrag een snelle en veilige ontruiming tot 
gevolg heeft; 

• de bedrijfshulpverleningsploeg te oefenen in hun taak; 
• het ontruimingsplan te toetsen en eventueel aan te passen, ook bij latere wijzigingen in de 

situatie. 
 
Teneinde iedereen te laten wennen aan dit soort oefeningen, moet dit gebeuren gefaseerd worden 
ingevoerd, en wel: 

• de eerste maal moet de dag zelf goed bekend zijn; 
• de tweede maal moet de week, waarin de oefenontruiming plaatsvindt, bekend zijn; 
• bij volgende malen zal het ontruimen onaangekondigd plaatsvinden, waarbij het blokkeren 

van één van de vluchtwegen door bijv. rook te gebruiken, kan voorkomen. 
 
Na afloop van een oefening zal in een nabespreking aan alle betrokkenen de mogelijkheid worden 
geboden om een positieve bijdrage te leveren. 
Iedereen is verplicht om aan deze oefeningen mee te doen, ongeacht waar men op dat moment 
mee bezig is. 
Degene die op het moment van het alarm aan het werk of in bespreking met derden zijn, moeten 
deze personen meenemen naar de verzamelplaats. 
De leider/organisator van vergaderingen en/of symposia is verantwoordelijk voor het waarschuwen 
en begeleiden van zijn gasten. 
Indien nodig moeten ze door betrokkenen gerustgesteld worden. 
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Oefenstaf 

De oefenstaf heeft tot taak de oefeningen voor te bereiden, de uitvoering aan de opgestelde regels 
te toetsen en achteraf de evaluatie te leiden en/of te corrigeren. 
De samenstelling van de oefenstaf moet vooraf worden bepaald. 
De "oefenstaf" is voorzien van oranje armbanden.  
 
 
Oefenalarmen 

Oefenalarmen die gegeven worden, moeten altijd vóór en na het alarm worden voorzien van de 
mededeling "DIT IS EEN OEFENING", zover dit via de intercom mogelijk is. 
 
 
Directeur Facilitair Bedrijf 
Dr.ir. P. Booman 
 
 
 
30-07-2013 
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2 Tekeningen (ligging van het bouwwerk) 

 
Bouwwerk : 130 SCB 
Adres : Bornsesteeg 2 
Postcode, gemeente : 6708 PE, Wageningen 
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3 Gebouw, installatie- en organisatiegegevens 

a) Algemene gegevens 

Sports Centre de Bongerd: 
telefoon nr. 0317–483877 
fax nr. 0317–493891 
 
Tijdens de dagdiensturen zijn er gemiddeld ongeveer 100 personen in het pand. 
In de avonduren, na 17.00 uur, en in de weekends is het aantal personen afhankelijk van de 
sportwedstrijden en de trainingen. Tijdens tentamenperiodes wordt de sporthal gebruikt voor het 
afnemen van tentamens. Er kunnen daar dan ca. 1000 personen tegelijkertijd zitten. 
 

Overzicht maximale aantallen per ruimte 
Sporthal 2 420 
Sporthal 3 100 
Sporthal 4 420 
Sportzaal 30 
Tribunes grote sporthallen 600 
Kantine 150 
Vergaderzaal 40 
Fitnessruimte 120 
Kantoren 20 
Indoor bike studio 30 
Fitness studio 20 
Totaal 1950 

 
De receptie is bemand op werkdagen van 08:30 tot 01:00 uur en in het weekend van 09:00 tot 
18:00 uur. In de vakantieperiodes en op feestdagen is het SCB gesloten of gelden aangepaste 
openingstijden. Dit geldt ook bij competitiewedstrijden in het weekend. 
 
Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen. 
 
b) Gebruik door meer dan een bedrijf of instelling 

Het gebouw is in gebruik bij Wageningen-UR studenten en medewerkers. Daarnaast worden 
ruimtes in het gebouw verhuurd aan externe partijen. 
 
 
c) Technische installaties 

In de gebouwen is een brandalarmeringssysteem geïnstalleerd.  Deze is uitgevoerd met 
automatische- en handbrandmelders. 
Stuurfuncties van de brandmeldcentrale zijn: 

o Afsluiten van de rook werende deuren 
o Aansturing ontruimingssignaal 
o Aansturing ventilatiekanalen 

In de dag situatie komt de automatische meldingen binnen bij de receptiebalie van de Bongerd. De 
dienstdoende receptionist maakt BHV-alarm en neemt indien nodig contact op met de 
hulpdiensten. 
 
Buiten kantoortijden gaan de automatische meldingen door naar het beveiligingsbedrijf. Zij zullen 
ter plaatse komen en in geval van brand de brandweer waarschuwen. 
 
Brandmeldingen gaan ook in alle gevallen (24/7) door naar FB-TIB. In voorkomende gevallen 
meldt FB-TIB een brand bij de brandweer. 
 
d) Werking installaties 

FB-TIB heeft een beschrijving en de gebruiksaanwijzingen van alle technische installaties van het 
SCB. 
Er is een luchtbehandelingsinstallatie aanwezig. De luchtbehandelingsinstallatie wordt in geval van 
een brandalarm uitgeschakeld. 
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e) Andere relevante voorzieningen 

Het gebouw is voorzien van brandcompartimenten. Deze brandcompartimenten zijn op de 
ontruimingstekeningen (§8) aangegeven met een rode lijn. 
 
f) Verantwoordelijke voor dagelijks beheer voorkomende 

installaties 

De verantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer van de installaties ligt bij FB-TIB.  
 
 
g) Communicatiemiddelen BHV 

 Het SCB heef de beschikking over mobiele telefoons voor de onderlinge communicatie. 
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4 Alarmeringsprocedure intern en extern 

Tijdens kantooruren: 
 Brand wordt tijdens kantooruren gemeld aan de receptiebalie (0317 4)83877,  via een 

automatische brandmelder of door het inslaan van een handbrandmelder. 
 Bij de melding aan de receptie vraagt de receptionist(e): 

→ De naam van de melder 
→ De aard en omvang van het incident; 
→ De locatie van het incident. 

 Receptiebalie waarschuwt de aanwezige BHV-ers. 
 Medewerkers worden gewaarschuwd door de alarminstallatie met Slow-whoop. 
 De BHV onderzoekt de melding. 
 Indien relevant waarschuwt de Medewerker receptie op verzoek van de ploegleider FB-TIB. 
 De receptionist(e) waarschuwt op verzoek van de ploegleider of FB-TIB zo nodig de brandweer. 
 
Buiten kantooruren: 
 Buiten kantooruren gaat een brandmelding automatisch door naar het beveiligingsbedrijf en 

FB-TIB. 
 Een medewerker van het beveiligingsbedrijf en/of FB-TIB onderzoekt of het geen valse melding 

betreft. 
 Beveiligingsbedrijf of FB-TIB waarschuwt de brandweer Wageningen. 
 
 
Het ontruimingsalarm is een “slow-whoop” signaal, bestaande uit een “golvend” sirene geluid dat in 
sterkte toeneemt, stopt en daarna weer toeneemt. 
Indien dit nog niet gebeurd is, moeten gelijktijdig de aanwezige BHV-ers worden gealarmeerd via 
de oproepontvangers of per telefoon. 
 
De aanwezigen worden gewaarschuwd door middel van het ontruimingssignaal. De Ploegleider 
zorgt er samen met de ontruimingsploeg voor dat, in geval van ontruiming, alle ruimtes worden 
gecontroleerd en iedereen het gebouw heeft verlaten. 
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5 Stroomschema alarmering 
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6 Ontruimingsorganisatie en wijze van ontruiming 

Opzet ontruimingsprocedure 

De opzet van deze ontruimingsprocedure is het ordelijk en veilig laten verlopen van de ontruiming 
en het voorkomen van paniek. In deze procedure zijn 5 stappen te onderscheiden: 

1. De melding. 
2. Het ontruimingsalarm, de ontruiming. 
3. De opvang na de ontruiming. 
4. Een geblokkeerde vluchtroute. 
5. De beëindiging van de alarmtoestand. 

 
 
Stap 1: De melding 

Er kunnen verschillende oorzaken aanleiding geven tot het in werking laten treden van het 
ontruimingsplan. Enkele voorbeelden zijn: 

o Brandalarm 
o Bomalarm 
o Ontruiming t.g.v. ontsnapping van chemicaliën, gassen of dampen 
o Milieucalamiteiten 
o Externe dreiging 

 
 
Stap 2: Het ontruimingsalarm, de ontruiming 

Het inslaan van een handbrandmelder veroorzaakt ten alle tijden een ontruimingsalarm in het 
betreffende gebouw. Het gevolg hiervan is dat alle aanwezigen dit gebouw zo snel mogelijk moeten 
verlaten. 
Anders dan bij een handbrandmelding kan een gebouw worden ontruimd als gevolg van de eerder 
aangegeven oorzaken. Opdracht tot het maken van een ontruimingsalarm mag gegeven worden 
door: 

o De directie; 
o het Hoofd-BHV; 
o de Ploegleider-BHV; 
o het bevoegd gezag. 

 
Het ontruimingsalarm bestaat uit het geven van het zgn. calamiteitensignaal ("slow whoop"- 
geluid), gevolgd door een mededeling via de omroepinstallatie. 
 
De vervolgacties zijn: 

o De Ontruimers waarschuwen de in hun gebied aanwezigen personen en begeleiden hen 
naar de verzamelplaats. 

o Alle werknemers en bezoekers begeven zich via de uitgangen, dan wel via de 
nooduitgangen, naar de verzamelplaats. Denk aan de begeleiding van bezoekers en 
mindervalide collega's. 

o De Ploegleider-BHV laat alle en ruimten controleren. 
o Bij de ontruiming moet er door de ontruimers op worden toegezien dat alle bezittingen 

zoals jassen, tassen etc. achtergelaten worden. Bij een ontruiming t.g.v. een bomalarm 
moeten tassen e.d. echter wel worden meegenomen. Het is echter niet toegestaan deze op 
te gaan halen. 

 
Bij een algehele ontruiming van het gehele complex is de verzamelplaats aan de voorzijde van het 
parkeerterrein of een ander, door de brandweer nader aan te geven, plaats. 
 
 
Stap 3: De opvang na de ontruiming 

o De werknemers uit het ontruimde gebouw/gebied begeven zich zo snel mogelijk naar de 
via de omroepinstallatie bekend gemaakte verzamelplaats. Daar melden zij zich bij hun 
leidinggevenden of diens plaatsvervanger. 

o De leidinggevenden of hun plaatsvervangers houden zo spoedig mogelijk appèl onder de 
medewerkers van hun afdeling. 

o Na het appèl geven de leidinggevenden hun bevindingen door aan de door Ploegleider-BHV 
aangewezen coördinator op de verzamelplaats. 
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o Indien er nog werknemers vermist worden, wordt dit door Ploegleider-BHV doorgegeven 
aan de commandant van de brandweer met opgave van de meest waarschijnlijke 
werkplaats van de vermiste(n). 

o De leidinggevenden moeten zo goed mogelijk trachten na te gaan of ook personeel van 
derden het te ontruimen gebouw/gebied heeft verlaten. 

o Na het appèl blijft iedereen op de verzamelplaats totdat van de Ploegleider-BHV nadere 
instructies zijn ontvangen. 

 
 
Stap 4: Een geblokkeerde vluchtroute 

o Indien het gebruik van de vluchtroutes niet meer mogelijk is, blijven de desbetreffende 
werknemers op hun werkplek tenzij er door de BHV-ers of via de omroepinstallatie andere 
instructies worden gegeven. 

 
 
Stap 5: De beëindiging van de alarmtoestand 

o Indien de calamiteit is bestreden en het gevaar voor de "bewoners" van een 
gebouw/gebied is geweken, dit ter beoordeling door het bevoegd gezag, heft de 
Ploegleider-BHV de alarmtoestand op. 

o Ploegleider-BHV geeft het einde van de alarmtoestand door aan de coördinator in de 
verzamelplaats, deze geeft het bericht door. 

o De desbetreffende coördinator geeft het einde van het alarm door aan de verzamelde 
werknemers en iedereen begeeft zich naar zijn werkplek. 
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7 Taken bij een ontruiming of een ontruimingsalarm 

7.1 Personeel 

Wat te doen bij ongevallen 

o Blijf kalm. 
o Meld het ongeval telefonisch bij (0317-4) 83877 onder vermelding van: 

- uw naam; 
- de plaats van het ongeval; 
- wat er gebeurd is; 
- het aantal slachtoffers; 
- wat zij mankeren; 
- uw telefoonnummer. 

 
 
Wat te doen bij brand 

o Blijf kalm. 
o Waarschuw personen in de omgeving en de receptie. 
o Voorkom uitbreiding door: 

- Ramen en deuren te sluiten. 
- Apparatuur uit te schakelen. 
- Indien mogelijk een begin maken met de blussing. 

o Denk aan uw eigen veiligheid. 
o Verlaat de ruimte tot voorbij rook werende afscheiding. 
o Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. 

 
 
Wat te doen bij ontruimingsalarm 

o U wordt gewaarschuwd door het ontruimingssignaal (slow-whoop). 
o Bij bommeldingen persoonlijke bezittingen meenemen. 
o Bij brandalarm persoonlijke bezittingen achter laten. 
o Bij brandalarm ramen en deuren sluiten. 
o Instrueer uw bezoekers. 
o Verlaat de verdieping of het gebouw door gebruik te maken van de (nood)uitgangen. 
o Volg de instructies van de ontruimingsleider en/of ontruimers op. 
o Ga naar de aangegeven verzamelplaats. 
o Meldt u zich bij uw leidinggevende. 
o Verlaat de verzamelplaats nooit zonder toestemming. 

 
 
7.2 Meldpunt alarmmeldingen 

Wat te doen bij ongevalsmeldingen 

o Neem de melding aan en noteer de gegevens van de melder. 
o Waarschuw bij levensbedreigende situaties onmiddellijk via 112 de ambulancedienst. 

 
 
Wat te doen bij een telefonisch of mondelinge brandmelding 

o Neem de melding aan en noteer de gegevens van de melder. 
o Informeer de Ploegleider-BHV via de telefoon over aard en locatie. 
o Waarschuw, na opdracht Ploegleider, via 112 de brandweer. 
o Volg de instructies van de ploegleider-BHV of de brandweer op. 
o Laat geen bezoekers meer toe in de gebouwen. 

 
 
Wat te doen bij een automatische brandmelding 

o Lees de melding. 
o Schakel het akoestische signaal op de brandmeldcentrale uit en ga de situatie opnemen en 

schakel indien nodig de hulpdiensten in. 
o Waarschuw de Ploegleider-BHV. 
o Volg de instructies van de Ploegleider-BHV of de brandweer op. 
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o Laat geen bezoekers meer toe in de gebouwen. 
 
 
Wat te doen bij een handbrandmelding 

o Lees de melding. 
o Schakel het akoestische signaal op de brandmeldcentrale uit. 
o Reset de installatie niet (alleen na toestemming Hoofd-BHV of brandweer). 
o Informeer de Ploegleider-BHV via de telefoon. 
o Informeer via 112 de brandweer over aard en locatie. 
o Volg instructies Ploegleider-BHV op. 
o Laat geen bezoekers meer toe in de gebouwen. 

 
 
7.3 Ploegleider-BHV 

Wat te doen bij ongevalsmeldingen 

o Controleer of procedures gestart zijn. 
o Neem de algehele leiding op u. 
o Waarschuw bij ernstige ongevallen de Arbeidsinspectie. 
o Informeer bij ernstige ongevallen de directie en het Hoofd-BHV. 

 
 
Wat te doen bij een telefonisch of mondelinge brandmelding 

o Controleer of procedures gestart zijn. 
o Neem de algehele leiding op u. 
o Informeer de directie en het Hoofd-BHV. 
o Geef, als de situatie veilig is, toestemming aan de ontruimden naar de werkplek terug te 

keren. 
 
 
Wat te doen bij een automatische brandmelding 

o Ga naar de receptie en informeer naar de situatie. 
o Controleer of procedures gestart zijn. 
o Neem de algehele leiding op u. 
o Laat bij beslissing “overgaan tot ontruiming” ontruimingsalarm maken voor het betrokken 

gebied. 
o Informeer de directie en het Hoofd-BHV. 
o Vang de brandweer op en geef informatie. 
o Geef, als de situatie veilig is, toestemming aan de ontruimden naar de werkplek terug te 

keren. 
 
 
Wat te doen bij een handbrandmelding 

o Controleer of procedures gestart zijn. 
o Neem de algehele leiding op u. 
o Informeer de directie en het Hoofd-BHV. 
o Geef, indien de situatie door de brandweer veilig is verklaard, toestemming aan de 

ontruimden naar de werkplek terug te keren. 
 
 
Wat te doen bij een bommelding 

o Waarschuw de politie via 112. 
o Evalueer de melding met de politie, directie en Hoofd-BHV. 
o Laat bij beslissing “overgaan tot ontruiming”. 
o Laat ontruimingsalarm maken voor het betrokken gebied. 
o Neem de algehele leiding over de ontruiming. 

 
 
Algemeen 

o Zorg, indien noodzakelijk, voor opvang van de BHV-ploeg. 
o Controleer, na de inzet, of het (elektronisch) ongeval rapport is ingevuld. 
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o Verstrek, na de inzet, aan Hoofd-BHV en FB-V&M informatie over de calamiteit. 
o Verzorg de rapportage aan de directie. 

 
 
7.4 Directeur/directie 

Algemeen 

Het Hoofd-SCB draagt zorg voor de naleving van de instructies en voorschriften met betrekking tot 
de veiligheid, voorgeschreven onder meer in de Arbowet en de gebruiksvergunning. De directeur is 
eindverantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele personeel bij: 

o Brand; 
o Hulpverlening; 
o Ontruiming; 
o Enz. 

 
 
Wat te doen bij een ongevalsmelding 

o Blijft bij ernstige ongevallen bereikbaar voor het Ploegleider-BHV/Hoofd-BHV. 
o Meldt ernstige ongevallen bij de Arbeidsinspectie. 
o Informeert bij ernstige ongevallen de familie van het slachtoffer. 
o Informeert, wanneer daar aanleiding toe is, de nieuwsmedia. 

 
 
Wat te doen bij een brandmelding 

o Blijft bij brand bereikbaar voor het Ploegleider-BHV/Hoofd-BHV. 
o Heeft de eindverantwoordelijkheid voor een ontruiming. 
o Informeert zo nodig het openbaar bestuur. 
o Informeert, wanneer daar aanleiding toe is, de nieuwsmedia. 
 

 
Wat te doen bij een bommelding 

o Gaat na een bommelding naar de receptie. 
o Overlegt met Ploegleider-BHV/Hoofd-BHV en de politie over de te treffen maatregelen. 
o Blijft bereikbaar voor het Ploegleider-BHV/Hoofd-BHV. 
o Heeft de eindverantwoordelijkheid voor een ontruiming. 
o Informeert zo nodig het openbaar bestuur. 
o Informeert, wanneer daar aanleiding toe is, de nieuwsmedia.
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8 Ontruimingsplattegronden 
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9 Logboek ontruimingsplan 

Mutaties ontruimingsplan 

Datum Reden Omschrijving 

30-07-2013 Wijziging Gewijzigde procedure alarmering 

15-02-2017 Wijziging Herschreven n.a.v. extra bouwdeel 

26-02-2018 Wijziging 
Max. aantal aanwezigen en 
openingstijden 

   

   

   

   

   
 
 

Ontruimingsoefeningen 

Datum Bijzonderheden 
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