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1 INLEIDING 
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij, bijvoorbeeld door het ontsnappen van gassen of brand, 
afdelingen zo snel mogelijk ontruimd dienen te worden. Hiertoe is een ontruimingssysteem opgezet dat 
voor alle productie afdelingen identiek is. Op sommige plaatsen, zoals in de waterzuivering BDS/SRB is dit 
een automatisch alarm, op andere plaatsen zijn handbediende ontruimingsalarmen geïnstalleerd. Een 
overzicht is gegeven in bijlage 1. 
Afhankelijk van de omstandigheden kan sprake zijn van een calamiteit. In dat geval dient het Calamiteiten-
plan in werking gesteld te worden. 

2 WERKWIJZE ONTRUIMINGSALARM 
• In opdracht van de Ontruimingsleider wordt in geval van een risicovolle situatie het akoestisch alarm 

gestart. Dit is de zogenaamde 'slow whoop' (in 4,5 sec, van 20 naar 120 Hz, daarna 0,5 sec. stil, daarna 
herhaalt dit zich). In de gebouwen TD-keet en Hoofdkantoor is een ander type alarm geïnstalleerd.  

• Contractors en bezoekers verlaten direct de afdeling en begeven zich naar een van de verzamelplaatsen. 
Deze verzamelplaatsen zijn herkenbaar door een geel/zwarte paal voorzien van een groen bord met de 
tekst “Verzamelplaats” (tekening nummer 61867-0002 “Brandkranen en verzamelplaatsen", te vinden 
voor in elk exemplaar van het Calamiteitenplan); 

• Via toestel 222 wordt bewaking op de hoogte gebracht van de ontruiming, onder vermelding van de 
reden. Afhankelijk van de situatie wordt het Calamiteitenplan opgestart; 

• De Afdeling treft maatregelen om productie-apparatuur veilig te stellen, e.e.a. volgens afdelings-
ontruimingsplan. Daarna verlaat ook het afdelingspersoneel de afdeling en begeeft men zich naar een 
van de verzamelplaatsen waar zij op de hoogte gesteld worden van de oorzaak van de ontruiming. 

• De Ontruimingsleider draagt zorg voor registratie van personeel, contractors en bezoekers op de ver-
zamelplaats(en). Controle vindt plaats aan de hand van aanwezigheidsregistratie via de 
werkvergunningen en het bezoekersboek. Bij de Bewaking kan bijkomend een lijst opgehaald worden om 
de precieze namen van de aanwezige personen; 

• De werkvergunningen worden ingenomen. 

• Eventuele vermisten worden door de Ontruimingsleider doorgegeven aan Bewaking en (indien van 
toepassing) aan de professionele hulpverleners. Deze personen kunnen worden opgespoord (zonodig via 
het zoek- en reddingsplan van de Bedrijfs- of Overheidsbrandweer, eventueel met hulp van medewerkers 
van de afdeling). 

• Na overleg met de sectiechef of bij een calamiteit, de Algemeen Coordinator, mag de controlekamer 
tijdens de ontruiming bezet blijven door een persoon die gecertificeerd en getraind is in het gebruik van 
perslucht als onafhankelijke adembescherming. Uiteraard is daarbij de oorzaak van de ontruiming (aard 
en locatie) bepalend of dit toelaatbaar is. 
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3 VRIJGAVE VAN DE AFDELING (EINDE ALARM) 
 
In geval van een calamiteit mag de afdeling pas opnieuw door medewerkers worden betreden nadat 
toestemming voor vrijgeven is gegeven door de Algemeen Coördinator. In geval van brand kan deze 
toestemming alleen gegeven worden nadat de locatie is vrijgegeven met een alles veilig bericht door de 
Bedrijfsbrandweer of Overheidsbrandweer. In geval van zware ongevallen en/of grote schades waarbij de 
Arbeidsinspectie op de hoogte is gesteld, moet de Algemeen Coördinator rekening houden met akkoord 
bevinding door Arbeidsinspectie. In geval van grote schades e.d. dient ook rekening gehouden te worden 
met de verzekeringsmaatschappij of andere instantie. De werkvergunningen dienen weer uitgegeven te 
worden. 
 
In geval het geen calamiteit betreft mag het opnieuw betreden van de afdeling door de medewerkers en 
het weer opstarten van het proces alleen gebeuren als hiervoor toestemming is gegeven door de Ontrui-
mingsleider. Deze dient volledige zekerheid te hebben over het weer veilig zijn van de afdeling. 
De Ontruimingsleider draagt in overleg met de afdelingsleiding zorg voor het informeren van personeel, con-
tractors en bezoekers omtrent het weer veilig zijn van de afdeling en geeft dit tevens door aan de afdeling 
Bewaking. De werkvergunningen dienen weer uitgegeven te worden. De activiteiten bij het opnieuw betreden 
van de afdelingen en het starten van de processen worden in het afdelingsontruimingsplan vastgelegd. 
 
BIJLAGE 2 : OVERZICHT PLAATSEN WAAR ONTRUIMINGSALARM GEGEVEN KAN WORDEN 

 
LOKATIE 

 

 
ONTRUIMING VOOR 

 
NH3  tank (naast schakel- en regelkast) 

 
S – 920    en/of 
SRB/BDS/EPF/BLP 
 
(afhankelijk van de windrichting) 
 

 
S – 920   (Controle kamer) 
 

 
S – 920 

 
S – 940   (Controle kamer Loging & Zuivering) 
 

 
S – 940   (loging/zuivering) en/of 
S – 940   (SRB/BDS/TPF/BLP 
 

 
S - 940   (Controle kamer SRB/BDS) 
 

 
S – 940   (SRB/BDS/TPF/BLP) 

 
S – 950   (Controle kamer S – 950) 
 

 
S – 950  

 
S – 960   (Kantoor Wachtchef) 
 

 
S – 960  

 
Laboratorium   (in de gangen) 
 

 
Laboratorium 

 
TD – kantoor   (in de gangen) 
 

 
TD – kantoor 

 
Hoofdkantoor   (in de gangen) 
 

 
Hoofdkantoor 

 


