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1 INLEIDING
Voor gebouwen waarin meer dan 50 mensen bij elkaar komen dient een gebruiksvergunning te
worden aangevraagd. Dit moet gebeuren bij de gemeente waarbinnen het gebouw staat. Om voor
zo’n gebruiksvergunning in aanmerking te komen moet het gebouw aan bepaalde voorwaarden
voldoen, zoals b.v.: noodverlichting, nooduitgangdeuren, vluchtroutes, bewegwijzering,
brandvoorzieningen en nog andere zaken. Een andere eis is dat er voor het gebouw een
ontruimingsplan opgesteld moet zijn. De gebruikers van het gebouw dienen op de hoogte te zijn van
dit plan zodat in geval van calamiteiten de ontruiming geordend en zonder paniek kan verlopen.
Dit geldt dus ook voor onze kerk, bovendien vloeit hier uit voort, de verplichting om, aan de hand van
het ontruimingsplan, regelmatig een ontruimingsoefening te houden (minimaal één keer per jaar).
Om een ontruiming in goede banen te leiden en om zeker te stellen dat alle mensen het gebouw
hebben verlaten, is het nodig de maatregelen en eventuele acties, maar ook een taakverdeling vast te
leggen in het ontruimingsplan.
Een ieder wordt gevraagd dit ontruimingsplan goed door te lezen, zodat iedereen weet wat hij of zij
moet doen bij brand of ontruiming. Als iedereen weet wat hij of zij moet doen is hij of zij ook in staat
om eventuele bezoekers, die op het moment van de calamiteit in de kerk zijn en geen kennis hebben
van het ontruimingsplan, terzijde te staan en mee te nemen naar buiten.
In dit ontruimingsplan wordt er vanuit gegaan dat zich een calamiteit voordoet tijdens een kerkdienst,
dus met bezoekers in de kerkzaal, kinderen in de crèche, en kinderen in de kindernevendienst.

1.1

Reden voor ontruiming

Een ontruimingsplan is een plan waarin stap voor stap staat hoe men moet handelen wanneer het
gebouw ontruimd moet worden, de reden voor ontruiming kan zijn: brand, een gaslucht, een explosie
of zelfs een bommelding. Een ontruiming gebeurt meestal uit voorzorg, dus voor het te laat is. Dit
geeft vaak reacties als: ‘wat een kouwe drukte’ en ‘wat een flauwekul’, kortom de noodzaak van
ontruiming wordt niet altijd gezien, dit geldt zeker voor de oefeningen die minimaal één keer per jaar
gehouden moeten worden. Deze oefeningen zijn nodig om het plan te kunnen toetsen.
Een ontruiming is in de meeste gevallen ‘voor alle zekerheid’. De kerkenraad is verantwoordelijk voor
de veiligheid van de kerkbezoekers. Bestaat er kans op gevaar, dan moet de kerkenraad dus het
zekere voor het onzekere nemen en de kerk laten ontruimen. Om het ontruimen in goed banen te
leiden is een taakverdeling opgesteld die verderop in dit document aan de orde komt.

1.2

Inhoud van het ontruimingsplan

In het ontruimingsplan zijn de volgende punten vastgelegd:
• Wie geeft opdracht voor de ontruiming;
• Wie controleert of iedereen de kerk heeft verlaten;
• Wie registreert of iedereen buitengekomen is;
• Hoe de ontruiming is geregeld;
• Wie eventueel met een bepaalde taak in de kerk achterblijft;
• Waar de kerkbezoekers zich verzamelen;
• Hoe er voor de eigendommen van de kerkbezoekers gezorgd wordt;

1.3

Plattegrond en pictogrammen

In het ontruimingsplan is een plattegrond opgenomen van de kerk. Op deze plattegrond staan
verschillende pictogrammen van plaatsen en apparaten die een rol kunnen spelen bij de ontruiming.
Bijvoorbeeld groene pijlen geven de vluchtroutes aan.
Op de plattegrond staat de vluchtroute aangegeven maar ook de plaats van de brandblusapparaten,
de brandslang, blusdeken en rolstoel. De AED en de EHBO kist zijn in de keuken van de Fontein
direct rechts naast de toegsngsdeur.
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2 PROCEDURES
2.1

Procedure bij brand

Het is nooit van tevoren te voorspellen waar een brand begint en wie hem als eerste ontdekt. Hierdoor
is het noodzakelijk dat we de verschillende mogelijkheden doornemen.
2.1.1 Brand in de Fontein
Bij brand in de Fontein zal deze in de regel ontdekt worden door de oppassers in de crèche of de
leiding van de kindernevendienst/Church 4you. Deze mensen geven leiding aan, en hebben de
verantwoording over een groep kinderen. Hun grootste prioriteit is dus het in veiligheid brengen van
deze kinderen en niet het bestrijden van een brand. Tevens dienen zij, ingeval van meerdere groepen
kinderen in de Fontein, b.v. in de soosruimte, elkaar te waarschuwen en te helpen. Belangrijk is om bij
constatering van een brand, direct de koster te waarschuwen. Om deze reden is een drukknop
geïnstalleerd in de ruimte van de kindercrèche. Bij bediening van deze drukknop gaat een lamp
branden op de kostersplaats waardoor de koster gewaarschuwd wordt. Na op deze manier te hebben
gewaarschuwd is het zaak om zo snel mogelijk naar buiten te gaan. De route die zij nemen om buiten
te komen dienen zij op dat moment zelf te bepalen, waarbij de keuze is: of de ‘normale’ route via de
trap en de voordeur, of de brandtrap aan de achterzijde van de Fontein. Buiten aangekomen dient
men naar de verzamelplek te lopen. De verzamelplek is het pleintje voor het kantoor van Alblas, hier
moet men wachten op verdere instructies. De koster gaat ondertussen op onderzoek uit, op basis van
wat hij constateert en op basis van wat hij van de leiding van de kindernevendienst hoort, beslist de
koster of de dienst moet worden onderbroken en ontruiming moet plaatsvinden. In dit geval dient de
procedure te worden aangehouden zoals beschreven in 2.1.2 Brand in de kerk.
Door middel van de luidspreker in de crèchezaal is er continue contact met de kerkzaal. Indien het
contact met de kerkzaal om onduidelijke reden uitvalt dient onmiddellijk tot ontruiming van de Fontein
te worden overgegaan.
Voor de leiding van de kindernevendienst is het goed als men zelf af en toe eens goed rond kijkt waar
de nooduitgangen zijn en hoe de vluchtroutes lopen. Alles staat d.m.v. verlichte pictogrammen
aangegeven. Ook is het een goede zaak om dit samen met de kinderen te doen en om eens een
oefening te houden.
Wordt de brand vroegtijdig ontdekt, en is daardoor nog klein, is het goed als u, om grote schade te
voorkomen, een poging waagt de brand te blussen. In de hal op de begane grond, in de hal op de 1 e
verdieping en in de hal van de soos hangen brandblusapparaten die vrij simpel te bedienen zijn en
waarmee een kleine beginnende brand geblust kan worden. Hierbij is echter een regel heel belangrijk
en die luidt: In geen enkel geval bij brand, hoe klein ook, is het de bedoeling om de held uit te
hangen, u mag alleen blussen indien er geen gevaar of risico is voor uzelf of voor anderen.
Slaagt u er niet in om de brand te blussen of is de brand reeds te groot bij ontdekking, dient u direct
de brandweer te bellen. Bij de telefoon in de keuken van de Fontein hangt een lijst van belangrijke
telefoonnummers. Mocht u echter de keuken niet kunnen bereiken vanwege de brand kunt u met een
mobiele telefoon gewoon 112 bellen, maar gebruik van een ‘vast’ toestel heeft de voorkeur.
De volgorde bij ontdekken van brand in de Fontein is dus:
1) Andere groepen die in de Fontein aanwezig zijn waarschuwen.
2) Koster waarschuwen middels drukknop.
3) Kinderen naar buiten brengen via een door u zelf te bepalen route.
4) Koster informeren over de ernst van de situatie.
5) Brandweer bellen vanuit de keuken, of 112 met een mobiele telefoon.
6) Poging wagen de brand te blussen.
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Dit lijstje geeft de prioriteiten aan, omdat u met meerdere mensen bent als leiding is het ook goed
mogelijk dat er iemand al gaat blussen, een ander de brandweer gaat bellen en weer anderen de
kinderen naar buiten brengen en de koster waarschuwen.
2.1.2 Brand in de Kerk
Bij brand in de kerk zal dit tijdens een kerkdienst snel worden ontdekt. In dit geval is het de koster die
de leiding neemt v.w.b. de ontruiming. Belangrijk in zo’n geval is dat u rustig blijft en de aanwijzingen
van de koster opvolgt. Deze aanwijzingen zullen bijvoorbeeld zijn:
Rustig de kerk verlaten volgens de aangegeven vluchtroutes.
Het bellen van de brandweer, 112 of 0900 – 88 44. De telefoons staan bij de kostersplaats in de kerk
en in de keuken van de Fontein direct rechts naast de deur, met daarboven een lijst met belangrijke
telefoonnummers.
Opdracht om te kijken of niemand zich in de toiletruimten bevindt.
En/of andere aanwijzingen.
Belangrijk in dit geval is dat u de kinderen die bij u horen goed in de gaten houdt, en voorkomt dat ze
in paniek aan de voorkant van de kerk de openbare weg oprennen, of aan de achterkant van de kerk
in het water terechtkomen. Indien er tijdens de dienst mensen bij u in de buurt zitten die slecht ter
been zijn, wordt van u verwacht dat u deze mensen helpt om toch redelijk snel de kerk uit te komen.
Ook bezoekers van buitenaf, die dus onbekend zijn met het ontruimingsplan, dient u te helpen. Indien
u de begeleider ben van iemand in een rolstoel dient u er voor te zorgdragen dat deze persoon veilig
buiten komt.
Om alles in goede banen te leiden is het goed om van tevoren een taakverdeling af te spreken, en als
we dan kijken naar de aanwezigen kunnen we constateren dat drie personen altijd aanwezig zijn, te
weten: de koster, een ouderling en een diakenen. De taakverdeling is nu als volgt:
De koster: algehele leiding over de ontruiming
De diaken: dient bij het sein tot ontruiming onmiddellijk de nooduitgang deur aan de linkerzijde van de
kansel te openen en de bijbehorende buitendeur, en toezien op een ordelijk verloop van de ontruiming
door deze deur en controleert de archiefruimte.
De ouderling dient bij het sein tot ontruiming onmiddellijk de nooduitgang deur aan de rechterzijde van
de kansel te openen en de bijbehorende buitendeur, de ouderling dient de deur naar het orgel
gesloten te houden tot iedereen weg is om vervolgens de organist te helpen om ook weg te komen. Is
de organist nog boven dan gaat deze ouderling naar boven om eventueel hulp te kunnen bieden en
controleert vervolgens het toilet.
De diaken en de ouderling blijven in de kerkzaal totdat iedereen weg is, inclusief de organist, en zij
kijken of niemand is achtergebleven, hierbij dienen zij ook de toiletten te controleren. Gelijk als bij een
brand in de Fontein, geldt ook hier dat het goed is als een van de ambtsdragers, of iemand hiertoe
verzocht door de koster, een poging waagt om de brand te blussen. Er hangt een brandslanghaspel in
de hal van de kerk (slang geheel afrollen) en een brandblusapparaat boven bij het orgel, maar ook
hier geldt: In geen enkel geval bij brand, hoe klein ook, is het de bedoeling om de held uit te hangen, u
mag alleen blussen indien er geen gevaar of risico is voor uzelf of voor anderen.
Iedereen dient de aanwijzingen van de koster direct en zonder discussie op te volgen, ook eventuele
opdrachten van de koster dienen uitgevoerd te worden. De opdrachten kunnen zijn:
Bellen van de brandweer.
Bellen van overige instanties.
Leiding van de crèche en de kindernevendienst waarschuwen in de Fontein.
Hulp bij brandbestrijding.
Zorg voor gewonden.
Zorg voor bezoekers of andere aanwezigen.
Controleren of iedereen de ruimte heeft verlaten.
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Controleren of niemand in de toiletruimte is.
En andere opdrachten.
Omdat er geen aanwezigheidsoverzicht wordt bijgehouden van wie er tijdens de dienst aanwezig is, is
het dus ook niet nodig om u buiten op een verzamelplaats af te melden. Indien u geen hulp kan of
hoeft te bieden is het beter dat u, met de mensen die bij u horen, naar huis gaat. Uiteraard dient u zelf
wel te controleren of iedereen die bij u hoort ook naar buiten is gekomen.
Indien de brandweer arriveert zal de brandweerauto op de Rijksstraatweg blijven staan en blokkeert
daarmee mogelijk de uitgang van de parkeerplaats. Om deze reden én omdat rijden over de
parkeerplaats terwijl mensen nog uit de kerk vluchten een gevaarlijke situatie oplevert, moeten de
auto’s blijven staan totdat de brandweer aangeeft dat ze mogen worden weggehaald.

2.2

Procedure bij een andere calamiteit dan brand

Hoewel het vergezocht is, moeten we ook rekening houden met een andere calamiteit dan brand,
bijvoorbeeld:
1) Een gasontploffing in de Fontein (in de kerk ligt geen gasleiding).
2) Buiten voor de kerk vindt een aanrijding plaats waarbij een auto is betrokken met een gevaarlijke
en/of brandbare en ontplofbare lading, dan wel een giftige lading.
3) In extreem weer, waait een raam naar binnen of stort het dak of een deel daarvan in.
4) Onwel worden van een bezoeker.
5) en andere
Bij punt 1 en 3 dient er ontruimd te worden volgens dezelfde procedure als bij brand, alleen is dan de
kans op gewonden groter en moet direct 112 worden gebeld. De koster zal hier meer mensen
verzoeken c.q. opdracht geven om hulp te bieden.
Bij punt 2 is het moeilijk om de situatie goed in te schatten en waarschijnlijk moet worden besloten om
instructies van de hulpdiensten af te wachten.
Bij punt 4 waarschuwt de koster leden van het AED, BHV en/of EHBO team. De namen zijn vermeld
op de lijst bij de kostersplaats. Ontruiming van de kerk is afhankelijk van de ernst van de situatie. De
koster beslist in overleg met de hulpverlener.

3 CALAMITEITEN OP EEN ANDERE DAG DAN ZONDAG
Ook op doordeweekse dagen wordt gebruik gemaakt van de Fontein o.a. voor clubs, catechisatie en
soos. Bij clubs, soos en catechisatie zijn er altijd een of meerdere volwassenen die leiding geven.
Deze volwassenen hebben als belangrijkste prioriteit dat de groep veilig buiten komt zoals beschreven
in hoofdstuk 2.1.1 “Brand in de Fontein”.

4 BLUSSEN VAN EEN BRAND
Zoals u net heeft gelezen zou het mooi zijn als een brand geblust kan worden voordat hij al teveel
schade aanricht. Op alle drie verdiepingen in de Fontein hangt een brandblusapparaat. Ook boven bij
het orgel bij de deur van de windmachine hangt een brandblusapparaat en in de hal bij de toiletten
hangt een brandslanghaspel. De werking van de brandblusapparaten is eenvoudig:
1) Verwijder de borgpen.
2) Richt de spuitmond op de brand.
3) Knijp het hendel in zodat het apparaat begint te spuiten.
Bij het blussen van een brand dient u met enkele regels rekening te houden, te weten:
a) In geen enkel geval bij brand, hoe klein ook, is het de bedoeling om de held uit te hangen, u mag
alleen blussen indien er geen gevaar of risico is voor uzelf of voor anderen.
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b) U dient bij het blussen altijd met twee personen te zijn. Eèn persoon blust en de andere persoon
houdt in de gaten of de vluchtweg vrij blijft, zodra deze dreigt te worden afgesloten moet hij of zij
de blusser waarschuwen en samen het gebouw verlaten.

5 OEFENEN
Een ontruimingsplan kan nog zo’n mooi en goed opgezet plan zijn, als het in de praktijk niet werkt, is
het nutteloos. Daarom moet het ontruimingsplan geoefend worden waarbij het verplicht is dit minimaal
één keer per jaar te doen. Zoals al eerder beschreven in dit plan kan de leiding van de
kindernevendienst periodiek met de kinderen de vluchtroutes bekijken en ook daadwerkelijk een
ontruiming oefenen. Ook de evacuatie van de kerkzaal moet geoefend worden. Door de kerkenraad
dient besloten te worden wanneer we dit moeten doen waarbij we twee mogelijkheden hebben te
weten:
• Tijdens een kerkdienst op zondag.
• Op een speciaal daarvoor bestemde doordeweekse avond.
Door middel van oefeningen stellen we ons zelf in staat om het plan, indien nodig, aan te passen
zodat we een goed functionerend ontruimingsplan krijgen c.q. hebben.
Verbouwingen binnen de kerk of Fontein, of een andere opzet van de crèche en/of kindernevendienst
zijn redenen om het ontruimingsplan regelmatig te controleren en zo nodig te veranderen.

6 WAT TE DOEN BIJ CALAMITEIT
Voor brandweer, ambulance of politie bellen:
(Let op: met de telefoon in de keuken, eerst een 0 draaien)

(0) 1-1-2
(als elke seconde telt)

(0) 0900-8844
(als het ook zonder zwaailicht kan)
Vermeld:
• Naam kerk; Gereformeerde Kerk Rijsoord
• Adres kerk; Rijksstraatweg 95 - 97
• Situatie;
• Beantwoord de vragen van de telefonist(e)
Het directe nummer van de brandweer is:

(0) (0180) – 45 14 01

7 VLUCHTROUTES
In de kerkzaal hangt op drie plaatsen een plattegrond van de kerk met daarop aangegeven de
mogelijke vluchtroutes. Neemt u eens de tijd om deze routes te bekijken. De nooduitgangdeuren zijn
tevens voorzien van een verlicht bordje met de tekst “UIT”. Indien de stroom uitvalt blijft het licht in
deze bordjes branden omdat deze zijn aangesloten op accu’s die deel uitmaken van de
noodverlichting Ook drie gloeilampen boven in de kerkzaal zijn hierop aangesloten en zullen dus ook
blijven branden. Zoals in dit evacuatieplan is beschreven openen de beide diakenen van dienst de
deuren naast de kansel. De grote deur in de hal zal worden geopend door de koster en de beide
deuren in de zijvleugels dienen te worden geopend door de mensen die daar vlakbij zitten. Het
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openen van alle deuren, uitgezonderd de grote deur in de hal, is eenvoudigweg te doen door de
horizontale hendel van u af te duwen waarna de deur gelijk open gaat.
Voor de volledigheid is een plattegrond van de kerkzaal, kompleet met vluchtroutes toegevoegd aan
dit evacuatieplan.
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