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PROCEDURE ‘ONTRUIMINGSPLAN ‘ LABELTERREIN BUITENLUST. 
Bestemd voor:  

Alle functiehouders (terreinbeheerders aangewezen namens het bestuur van de 

Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust) teamcoördinatoren kampeerde groepen en 

alle gebruikers van het kampeerterrein van het Stichting Scouting Labelterrein 

Buitenlust. 

 
INLEIDING: 

 Binnen het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen en de ARBO-

wetgeving is het noodzakelijk dat gebruikers van een gebouw of kampeerterrein een 

ontruimingsprocedure kunnen hanteren. Dit geld niet alleen voor het bedrijfsleven, openbare 

gebouwen, maar ook voor clubgebouwen, campings en kampeerterreinen.  

 Tegelijkertijd met dit ontruimingsplan worden in relatie hiermee de voorzorgsmaatregelen 

bekend gesteld. 

 Iedere functiehouder, teamcoördinatoren van de kampeerde groepen of gebruiker van het 

gebouw cq terrein dient op de hoogte te zijn van het ontruimingsplan en deze na te leven. 

 

Met het opstellen van dit ontruimingsplan wordt aan een ieder die een functie heeft binnen de 

Stichting Scouting Labelterrein Buitenlust, teamcoördinatoren van de kampeerde groepen of 

gebruiker van het kampeerterrein bekend gesteld wat te doen bij calamiteiten.  

Tevens is als onderdeel van het ontruimingsplan een vluchtplan toegevoegd. Dit geeft aan hoe het 

terrein bij calamiteiten verlaten dient te worden en waar de gebruikers, teamcoördinatoren van 

de kampeerde groepen en functiehouders zich naar toe moeten begeven qua verzamelplaats en 

dienen te melden. 

 

DOELSTELLING: 

Het doel van deze procedure is dat aan een ieder met een functie binnen de Stichting Scouting 

Labelterrein Buitenlust, teamcoördinatoren van de kampeerde groepen of gebruiker van het 

terrein met het ontruimingsplan bekend is gesteld en zodoende weet wat van de functiehouder/ 

teamcoördinatoren van de kampeerde groepen/ gebruiker verwacht wordt om in geval van 

calamiteiten, die maatregelingen te treffen die benodigd zijn om ongevallen te voorkomen. 

 

UITVOERING: 

Hieronder een definitie van calamiteiten:  

 gebeurtenissen binnen en/of buiten het terrein waarbij het noodzakelijk is om alle 

activiteiten te stoppen, het terrein te verlaten en op de aangegeven verzamelplaats te 

verzamelen. 

 

 

 



                                                        

2 

Versie juli 2019 

 

Voorkomende gebeurtenissen zijn: 

-  brand, brandalarm 

- ontploffing 

- blikseminslag, storm 

- instorting gebouwen 

- calamiteiten aangrenzende snelweg A4  

- gasvorming, gasalarm 

 

Bij het verlaten van het terrein i.g.v. bovengenoemde calamiteiten kan gebruik gemaakt worden 

van de route kaart. Zie hiervoor het vluchtplan. 

 

Bij het ontruimen van het terrein worden door de functiehouders/ teamcoördinatoren van de 

kampeerde groepen/ gebruikers de daarvoor geldende voorzorgsmaatregelen in acht genomen. 

 

Bij de verzamelplaats zal namens de stichting Buitenlust een noodplanleider aanwezig zijn deze is 

te herkennen aan een geel reflecterend vestje met daarop de tekst noodplanleider. De 

noodplanleider geeft aanwijzingen en sturing aan de totale ontruiming en is ten alle tijden 

eindbeslissingbevoegd.  

 

VOORZORGSMAATREGELEN: 

Inzake voorzorgsmaatregelen zijn er twee situaties te onderscheiden, te weten, 

 

1)  tot voorkoming van calamiteiten; 
A. dat er voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn, waarvan de werking bekend is, 

B.  geen open vuur op het terrein, anders dan waar toegestaan door de beheerder, 

C. dat er een telefoon met telefoonlijst van hulpdiensten aanwezig is bij de beheerder, 

D. dat het vluchtplan ter informatie binnen het toiletgebouw bekend is gesteld, 

E. eens per jaar tijdens het kampeerseizoen er een gezamenlijke oefening wordt georganiseerd, 

F. bij activiteiten met open vuur, maatregelen worden getroffen om uitslaande brand te 

voorkomen, 

G. het periodiek controleren van gasslangen, brandblusmiddelen, gasflessen en gaslampen 

H. melden aan de beheerder verantwoordelijk voor de verhuur van voorkomende nalatigheden 

van onderhoud, gevaarlijke situaties ed. 

 

2) tijdens calamiteiten; 
A. alarm slaan, door roepen van brand, brand, brand 

B. waarschuwen van alle teamcoördinatoren van de kampeerde groepen en gebruikers dat het 

gebouw en de terreinen ontruimt dienen te worden. 

C. bij brand wordt door de teamcoördinatoren van de kampeerde groepen leiding gegeven aan 

het ontruimen van de eigen kampeerterreinen, deze controleren dat ieder van haar of zijn 

groep het terrein en toiletgebouw heeft verlaten en zich naar de verzamelplaats begeeft. 
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D. teamcoördinatoren houden appel en blijven bij de groepen en melden zich af bij de 

verantwoordelijk beheerder. 

E. brand bestrijden met goedgekeurde brandblusmiddelen als dit wordt aangegeven door de 

functiehouders, 

F.  waarschuwen van hulpdiensten door de functiehouders, 

G. maatregelen treffen om hulpdiensten bij te staan, 

H. bij voorkomende situaties uitschakelen van de elektriciteit en gasvoorziening, 

I. EHBO toepassen op eventuele gewonden, 

J. melding naar stichtingvoorzitter, secretaris en beheerder verantwoordelijk voor de verhuur. 

 


