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ALGEMEEN
Organisatie

: Stichting Ramtorenschip Buffel

Locatie

: Ramtorenschip Buffel

Bezoekadres

: Koningskade 2 Hellevoetsluis,

Postadres

:Dokweg 5 3221 AE Hellevoetsluis

Tel. nr. Buffel

: 0612445815

Voorzitter

: T. Wensink;

tel.nr. 0613238685

Secretaris / voorlichter : E. Wijbrands; tel. nr. 0628490907
Penningmeester

: G. van Emst; tel. nr. 0627076443

Ontruimingssignalering : Slow-whoop signaal; dit geluidssignaal wordt in werking gezet
via de brandmeldcentrale middels automatische brandmelders en handmelders.
Frequentie ontruimingsoefeningen: 4 ontruimingsoefeningen per jaar. (1 oefening per
kwartaal). Na elke oefening wordt een evaluatie gehouden, tevens wordt van de
oefening en evaluatie een verslag gemaakt.
De brandmeldcentrale aan boord van de Buffel geeft brandmeldingen en
systeemstoringen automatisch door aan de NVD alarmcentrale via een
internetverbinding. Deze alarmcentrale geeft deze meldingen door aan het schip of aan
de bij NVD bekende contactpersonen.
Brandmeldcentrale Ramtorenschip Buffel: UTC Aritech FC1200; max 4 loops, max.
amperage voeding 250 mA.
I
Installatie- en onderhoudsbedrijf: BMB Hellevoetsluis. Tel.nr. 0181317273
Het brandmeldsysteem wordt jaarlijks gecontroleerd door het onderhoudsbedrijf, de
maandelijkse en de 4 maandelijkse controles worden uitgevoerd door de bemanning
van het schip.
Hulpdiensten kunnen, wanneer het schip onbemand is, het schip betreden middels de
sleutels in de brandweersleutelkluis onder aan de hoofd-gangway van het schip.
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Bezoekers en bemanning worden bij aankomst op het schip geregistreerd in de
afzonderlijke registratiesystemen. Deze bevinden zich op de werkplek van de kassier.
Dit ontruimingsplan is gebaseerd op een minimale scheepsbezetting van 3
bemanningsleden. Bij een bezetting van meer dan 3 personen kan de coördinator
maximaal 2 extra bemanningsleden inzetten. (bv voor bezoekersbegeleiding). Er zijn 5
portofoons aanwezig, alleen bemanningsleden met een portofoon kunnen in het schip
worden ingezet bij een ontruiming. Een papieren versie van het ontruimingsplan
bevindt zich in de kassiersruimte, een digitale versie is aanwezig op de website van
het ramtorenschip Buffel.

Inhoud
1 Procedures
1.1

Uit te voeren handelingen wanneer U een brand ontdekt

1.2

Handelingen bij een automatische brandmelding vanuit museumschip Buffel

2.0

Taakomschrijvingen medewerkers bij ontruiming
2.1 Algemene taakomschrijving alle medewerkers
2.2 Taakomschrijving ontruimingscoördinator
2.3 Taakomschrijving centralist
2.4 Taakomschrijving ontruimer
2.5 Taakomschrijving bezoekersbegeleider
2.6 Taakomschrijving BHV’er

3.0

Diversen
3.1 Alarmering brandweer
3.2 Coördinatiecentrum
3.3 Registratie bezoekers en bemanning
3.4 Verzamelplaats
3.5 Vluchtwegen en vluchtroutes
3.6 Checklijst ontruiming
3.7 Samengevatte taakomschrijvingen
3.8 Locatielijsten brandmelders
3.9 Plattegronden brandmeldsysteem

4.0

Bijlagen

3

Ontruimingsplan Ramtorenschip Buffel, herziene versie 23-12-2019

1. Procedures bij brand
1.1 Handelingen en gebeurtenissen wanneer U een brand ontdekt
a. Altijd eerst dichtstbijzijnde handmelder indrukken!
b. Branddeuren zullen automatisch sluiten en het ontruimingsalarm wordt door brandmeldcentrale geactiveerd.
c. Overige aanwezigen worden door ontruimingsalarm gewaarschuwd.
d. Brandmelding zal door de brandmeldcentrale automatisch worden doorgegeven aan NVD alarmcentrale.
e. NVD alarmcentrale zal na ontvangst alarmsignaal telefonisch contact opnemen met de Buffel (centralist) en
om info vragen.
e. Ontruimingsprocedure wordt gestart, volgens deze procedure wordt o.a. het alarmnummer 112 ingelicht.
f. Tracht een beginnende kleine brand te blussen met de aanwezige blusmiddelen.
g. LET HIERBIJ OP EIGEN VEILIGHEID, NEEM GEEN RISICO!
h. Lukt het blussen niet, denk aan eigen veiligheid en handel volgens het ontruimingsplan. Licht coördinator in
over de brand.

1.2 Gebeurtenissen bij een automatische brandmelding vanuit museumschip Buffel
a. Bemand schip:
Bij een automatische brandmelding zal door de brandmeldcentrale aan boord van de Buffel de alarmcentrale NVD
automatisch ingelicht worden. De melding die in geval van een brandmelding bij NVD binnenkomt is “zone 16”, dit
staat voor “brand”. De omschrijving (locatie e.d.) is alleen op het display van de brandmeldcentrale op de Buffel af
te lezen. (NVD krijgt de locatie van de brand niet door). De NVD alarmcentrale zal dan eerst telefonisch contact
opnemen met de Buffel, wanneer er niet wordt opgenomen zal een van de contactpersonen van de Buffel worden
gebeld. Na overleg zal NVD eventueel hulpdiensten bellen.
Aan boord gaat het ontruimingsalarm af en sluiten de branddeuren, ook de ventilatie wordt door de
brandmeldcentrale gestopt.
De op de Buffel aanwezige bemanning zal bij een brandmelding handelen volgens de ontruimingsprocedure,
waarin is opgenomen dat de bemanning 112 belt en tevens de Stichting Ramtorenschip Buffel op de hoogte
brengt; het schip wordt ontruimd en de brandstofpomp van de cv wordt d.m.v. de noodschakelaar door de
bemanning gestopt. De hulpdiensten worden opgevangen door de bemanning, bijzonderheden betreffende de
ontruiming en locatie brand worden door de bemanning doorgegeven aan de hulpdiensten.
b. Onbemand schip:
Bij een automatische brandmelding zal door de brandmeldcentrale aan boord de alarmcentrale NVD automatisch
ingelicht worden. De melding die in geval van een brandmelding bij NVD binnenkomt is “zone 16”, dit staat voor
“brand”. Nadere omschrijving (locatie e.d.) is alleen op het display van de brandmeldcentrale op de Buffel af te
lezen. (NVD krijgt de locatie van de brand dus niet door). Vanuit de NVD alarmcentrale zal dan eerst telefonisch
contact opgenomen worden met Ramtorenschip Buffel, wanneer er niet wordt opgenomen zal een van de
contactpersonen van de Buffel worden gebeld. Na overleg zal NVD eventueel hulpdiensten bellen.
Aan boord zal het ontruimingsalarm afgaan en vallen de branddeuren dicht, ook de ventilatie wordt gestopt.
De brandweer kan bij aankomst m.b.v. de sleutels in de brandweersleutelkluis, welke is bevestigd naast het
toegangshek van de hoofdgangway, het museumschip betreden.
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Opmerking: Als er een storing optreedt in de brandmeldinstallatie van de Buffel zal door de brandmeldcentrale
van de Buffel aan de NVD alarmcentrale de melding “zone 15” worden doorgegeven. Deze melding staat voor een
storingsmelding. De omschrijving van de storing is alleen af te lezen op het display van de brandmeldcentrale aan
boord van het schip. De alarmcentrale NVD weet dus niet wat de storing inhoudt. De alarmcentrale NVD zal bij
een storingsmelding eerst telefonisch contact opnemen met Ramtorenschip Buffel, wanneer er niet wordt
opgenomen zal een van de contactpersonen van de Buffel worden gebeld.

2.0 Taakomschrijvingen medewerkers bij ontruiming
2.1 Algemene taakomschrijving voor alle medewerkers
a. Bij aanvang dienst vaste routine (altijd):
Iedere medewerker vult de aanwezigheidsregistratie in bij aankomst en vertrek.
Zorg er voor dat de nooduitgangen naar het bovendek en de beide gangways niet geblokkeerd zijn.
Deel altijd, dus ook bij feestjes/partijen en dergelijke, zodra de bemanning aan boord is onderling de bij de
ontruimingsprocedure behorende functies in, te weten:
1. Ontruimingscoördinator/ontruimer (coördineert de ontruiming, is tevens leidinggevende van de dag. De
coördinator gaat bij een brandalarm naar de brandmeldcentrale en geeft relevante informatie via de portofoon
door aan de centralist. Verzoekt via de omroepinstallatie de bezoekers zich naar de verzamelplaats te begeven.
Kleedt zich herkenbaar als coördinator en gaat naar de kassaruimte vangt daar de bezoekers op en begeleid ze
naar de verzamelplaats. Neemt hierbij de EHBO koffer en AED mee en schakelt brandstofpomp cv uit.
2. Centralist. Dit zal in het algemeen de kassier zijn, echter wanneer er geen kassier aanwezig is (bv bij feestjes en
partijen), dan dient degene die centralist is bij aanvang van de dienst uit de aanwezigen gekozen te worden. Hij/zij
is degene die de interne en externe communicatie en registratie bij calamiteiten uitvoert, in principe vanaf de
werkplek van de kassier, echter wanneer het uit veiligheidsoverwegingen niet verantwoord is op deze plaats te
blijven (bv door rookontwikkeling) dient de centralist te verhuizen naar het voordek en vandaar uit zijn/haar
werkzaamheden voortzet. Mochten de omstandigheden op het voordek zodanig zijn dat het veiligheidshalve
beter is het schip te verlaten, dan begeeft de centralist zich naar de kade, hij/zij neemt dan de op de
verzamelplaats aanwezige bezoekers met zich mee en vraagt hen op de kade bijeen te blijven tot de bemanning
ook het schip heeft verlaten. De centralist zorgt er voor dat hij/zij de calamiteitenkoffer en vanzelfsprekend de
telefoon, portofoon en de checklijst bij zich heeft en zet zijn /haar werkzaamheden voort op de kade (eventueel
vanuit een auto).
3. Ontruimer. Ontruimt tanktop, tussendek, kuildek en bovendek; gaat daarna na de verzamelplaats. Houdt
portofooncontact met de coördinator tijdens zijn acties. Heeft zaklamp bij zich.
4. Bezoekersbegeleider. Deze functie kan alleen worden vervuld als er meer dan 3 bemanningsleden aanwezig zijn.
Begeeft zich bij een ontruimingsalarm direct naar de verzamelplaats op het voordek en vangt hier de bezoekers op
en houdt hen bijeen tot de registratie plaats vindt.
Wanneer er meer dan 3 bemanningsleden aanwezig zijn (bv horecamedewerkers, rondleiders etc.) wordt een van
de extra bemanningsleden aangewezen als bezoekersbegeleider. Elk bemanningslid met een taak tijdens een
ontruiming dient een portofoon bij zich te dragen, zodat er communicatie mogelijk is tussen de coördinator en de
bemanningsleden die zich bezig houden met de ontruiming. Bemanningsleden die geen taak hebben bij de
ontruiming begeven zich bij een ontruiming naar de verzamelplaats op het voordek.
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De rollen van coördinator, centralist, ontruimer en (bij meer dan 3 bemanningsleden) bezoekersbegeleider dienen
dus bij aanvang van de dienst bij de bemanningsleden bekend te zijn.
Bij aanvang dienst dient geïnventariseerd te worden of er mensen met een BHV certificaat en/of AED certificaat
onder de bemanningsleden aanwezig zijn, zodat dat bij een ieder bekend is.
De coördinator controleert nadat de functies onderling zijn ingedeeld de instellingen van de omroepinstallatie aan
de hand van de lijst met aanwijzingen op de omkasting van de versterker, past deze zo nodig aan en test deze,
zodat de installatie gereed voor gebruik is.
De bemanningsleden (minimaal 3 personen) testen de portofoons, ieder bemanningslid houdt een portofoon bij
zich; de portofoons worden ingesteld op kanaal 3. (dit geeft de meest storingsvrije ontvangst). Er zijn in totaal 5
portofoons aanwezig, bij meer dan 3 bemanningsleden zal de in dat geval aangewezen bezoekersbegeleider een
portofoon dragen, de laatste portofoon kan (indien aanwezig) gebruikt worden door de afdeling horeca. De
ontruimer draagt de zaklamp bij zich.
De centralist test de mobiele telefoon en houdt deze samen met zijn/haar portofoon bij zich. Zij/hij zorgt er voor
dat bij aanvang van de dienst op de kassierslocatie de bij een ontruiming benodigde zaken gereed liggen.
(calamiteitenkoffer, checklijst, bezoekers- en bemannings-aanwezigheidsregistratie, schrijfgerei etc.) Bij een
ontruiming werkt de centralist vanuit de kassierswerkplek, tenzij hij/zij uit veiligheidsoverwegingen door rook
gedwongen wordt zijn/haar werkzaamheden op het voordek of de kade voort te zetten.
De calamiteitenkoffer bevindt zich in de kassierslocatie. In deze koffer zijn o.a. de bijlagen van het ontruimingsplan
aanwezig. Wanneer de centralist zijn of haar werkplek verlaat (eventueel gedwongen door rook of anders na de
ontruiming) dienen relevante zaken zoals deze bijlagen ( van belang bij aanwijzen locatie brand aan hulpdiensten),
de bezoekers- en aanwezigheidsregistratie, de ingevulde checklijst en andere van waarde zijnde zaken in deze
koffer meegenomen te worden naar de kade.
Bezoekersregistratie: De centralist (meestal de kassier) geeft de bezoekers van de Buffel, wanneer zij het schip
betreden, een genummerde museum-badge, die de bezoekers weer inleveren bij het verlaten van het schip;
terrasbezoekers ontvangen een terras-badge, die bij het verlaten van het schip ook weer wordt ingeleverd bij de
centralist. Bij een ontruiming leveren de bezoekers hun badge in tijdens de registratie (koppen tellen).

b. Handelswijze medewerkers bij een ontruimingsalarm:
a. Stop met alle werkzaamheden.
b. Ontruimingsprocedure aanvangen, de ontruimingscoördinator heeft de leiding, zorgt er voor dat hij
herkenbaar is voor de hulpdiensten en houdt overzicht op de situatie middels portofoon communicatie
met de centralist en ontruimer; de centralist begeeft zich (in het geval er geen kassier aanwezig is) naar de
kassierswerkplek en controleert en registreert de voortgang van de procedure m.b.v. de checklijst en
communiceert met de coördinator en de buitenwereld. De ontruimer start met ontruimen van het schip,
begint bij de tanktop. (provoost en ruimte bij stoommachines in het achterschip).
c. Blijf kalm en duidelijk, vraag bezoekers zich buiten op het bovendek te verzamelen op het voorschip en
daar te wachten totdat zij naar de wal worden begeleid door bemanningsleden.
d. Laat de portofoon communicatie naar de centralist in principe via de coördinator lopen om overbelasting
van de centralist te voorkomen.
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2.2 Taakomschrijving ontruimingscoördinator
Bij ontruimingsalarm:
a. Begeeft zich naar de brandmeldcentrale en leest op het scherm van de BMC het getoonde melder adres (bv
1/2) van de actieve brandmelder af. ( links boven op het display). M.b.v. dit melderadres is de locatie van de
actieve melder m.b.v. de aan de BMC hangende brandmelderlocatielijsten nauwkeurig te lokaliseren.
b. Licht middels de portofoon de centralist in en vraagt hem/haar 112 te bellen en tevens het bestuur van de
Buffel in te lichten. Vraagt om terugkoppeling van deze gesprekken.
c. Geeft via de portofoon de locatie van de actieve brandmelder aan de centralist door.
d. Drukt het slow-whoop alarm op de BMC uit (stop signalering) en geeft een attentiesein met de
versterkerinstallatie en vraagt de bezoekers via de versterkerinstallatie zich naar het bovendek te begeven en
te verzamelen op het voordek, in afwachting van de bemanning. Gebruikt hierbij naar behoefte een of
meerdere van de voorgedrukte teksten (nederlands, duits en engels) ter plaatse van de omroepinstallatie.
Herhaalt deze boodschap.
e. Trekt een geel hesje aan en zet een helm op i.v.m. herkenbaarheid als leidinggevende voor hulpdiensten.
f. Coördineert de ontruiming en zorgt er voor overzicht te houden op de situatie. (portofoon communicatie!)
g. Gaat vanuit de brandmeldcentraleruimte naar de kassiersruimte, vangt de bezoekers op begeleid /wijst ze de
verzamelplaats en vraagt hen daar bijeen te blijven. Schakelt brandstofpomp cv uit, geeft dit door aan de
centralist en neemt AED en EHBO koffer mee naar verzamelplaats. Houdt tijdens het ontruimen contact met
centralist en ontruimer.
h. Controleert na de ontruiming samen met de ontruimer en centralist op de verzamelplaats met de daartoe
beschikbare controlemiddelen (registratiesysteem bemanning en registratiesystemen bezoekers) of iedereen
het inwendige van het schip heeft verlaten.
i. Stelt samen met de centralist vast waar de brand zich bevindt en tekent dit aan op een kopie van het
betreffende schema van de brandmeldinstallatie. Deze kopie gebruiken om brandweer aan te geven waar
brand zich bevindt.
j.

Mocht er iemand ontbreken: denk aan eigen veiligheid, bedenk dat de brandweer elk moment kan
arriveren!

k. Verlaat met bemanning en bezoekers het schip.
l. Zodra de hulpdiensten arriveren, is de coördinator het aanspreekpunt voor deze diensten. Hij geeft hen de
bijzonderheden door (locatie brand, eventueel vermiste en/of gewonde personen etc.) Gebruikt hierbij de ter
beschikking staande middelen zoals de hierboven vermelde schema’s van de brandmeldinstallatie en de
plattegronden met de vluchtwegen. Op de schema’s van de brandmeldinstallatie zijn ook de brandgevaarlijke
stoffen aangegeven, zodat de ernst van de situatie beter kan worden ingeschat.
m. Brengt de vertegenwoordiger van het bestuur van Stichting Ramtorenschip Buffel, wanneer deze is
gearriveerd, op de hoogte van de stand van zaken.
n. Vangt eventueel aanwezige pers op en verwijst deze naar de vertegenwoordiger van het bestuur van Stichting
Ramtorenschip Buffel.
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2.3 Taakomschrijving centralist.
Bij ontruimingsalarm:
a. Begeeft zich bij afwezigheid van een kassier naar de kassierswerkplek (indien een kassier aanwezig is, dan
is deze persoon de centralist). Hij/zij belt na opdracht van de ontruimingscoördinator het alarmnummer
112, geeft hierbij aan wat er aan de hand is en dat het schip wordt ontruimd. Geeft tijdens het gesprek het
adres van de Buffel door. Gebruik hierbij de checklijst als leidraad en noteer de handelingen op deze lijst.
b. Gaat naar de verzamelplaats op het voordek als er rook de kassierswerkplek binnentrekt met
medeneming van de calamiteitenkoffer etc. en vandaar uit de werkzaamheden voortzetten. Licht
coördinator hierover in. (zie opm.) Neemt indien dit uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is tevens de
op het voordek verzamelde bezoekers mee naar de wal en vraagt hen bijeen te blijven en te wachten op
de bemanning.
c. Licht het bestuur van Stichting Ramtorenschip Buffel in. (zie telefoonnummers op de checklijst).
d. Noteert tijdstip van de calamiteit in de checklijst, vult de locatie van de actieve brandmelder in. (indien
niet door coördinator doorgegeven deze locatie opzoeken met behulp van de daartoe bestemde lijsten).
e. Houdt portofooncontact met de ontruimingscoördinator tijdens diens bezigheden tijdens de ontruiming.
f. Koppelt de resultaten van de uitgevoerde telefoongesprekken met hulpdiensten en Stichtingsbestuur naar
de coördinator terug.
g. Noteert de uitgevoerde activiteiten met bijbehorende tijden in de checklijst.
h. Bij brandalarm zal de centralist worden gebeld door NVD, centralist geeft de NVD medewerker dan uitleg
over de situatie.
i. Controleert aan de hand van de checklijst of alle relevante acties tijdens de ontruiming worden uitgevoerd
en registreert de bijbehorende tijdstippen.
j. Noteert het tijdstip waarop het schip is ontruimd.
k. Geeft alle zaken die van belang zijn door aan de coördinator (bijvoorbeeld informatie die hij/zij mogelijk
heeft ontvangen van bijvoorbeeld bezoekers en of bemanning).
l. Indien de centralist zich dan nog aan boord bevindt (zie opmerking): Assisteert de coördinator, nadat het
schip inwendig is ontruimd, bij het aantekenen van de locatie van de brand op de betreffende plattegrond
van de brandmeldinstallatie. (Coördinator gebruikt plattegrond voor uitleg aan brandweercommandant).
m. Gaat daarna met de coördinator naar de verzamelplaats op het voordek en registreert samen met de
coördinator en de ontruimer de aanwezige bezoekers en bemanningsleden. (koppen tellen), dit met de
aanwezigheidsregistratie van bezoekers en bemanningsleden.
n. Houdt de telefoon, portofoon, checklijst en calamiteitenkoffer gedurende deze activiteiten bij zich.
o. Noteert bijzonderheden betreffende de uitgevoerde bemannings- en bezoekersregistratie in de checklijst.
p. Noteert het tijdstip van aankomst van hulpdiensten in de checklijst.
q. Laat de communicatie met de pers over aan de vertegenwoordiger van het bestuur van de Stichting.
Opmerking:
De centralist werkt vanuit de kassiersruimte op de Buffel, echter wanneer het bijvoorbeeld door
rookontwikkeling t.g.v. de brand veiligheidshalve niet mogelijk is op deze locatie te blijven verplaatst de
centralist zich met medeneming van zijn/haar benodigde zaken in de calamiteitenkoffer (aanwezigheidsregistratie bemanning, bezoekersregistratie, checklijst, telefoon, portofoon e.d.) naar in eerste instantie
de verzamelplaats op het voordek en indien de omstandigheden dat nodig maken naar een plaats op de
kade waar het veilig is te verblijven en vanuit de nieuw gekozen locatie zijn/haar werkzaamheden voort te
zetten. In het geval dat de centralist genoodzaakt is naar de kade te gaan neemt hij/zij de verzamelde
bezoekers en bemanningsleden op het voordek mee naar een veilige plaats op de kade en vraagt hen daar
bijeen te blijven totdat de rest van de bemanning het schip verlaten heeft en registratie kan plaatsvinden.
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2.4 Taakomschrijving ontruimer
Bij ontruimingsalarm:
a. Begint zonder daar opdracht voor te krijgen met het ontruimen van de dekken van de Buffel. (tanktop,
d.w.z. provoost en ruimte rond stoommachines in het achterschip , tussendek, kuildek en bovendek).
Verzoekt de bezoekers rustig zich te verzamelen op de verzamelplaats op het bovendek ter plaatse van de
noodgangway. (voordek). Verklaart hierbij in het kort de reden van het ontruimen en vraagt de bezoekers
het schip niet eerder te verlaten dan de bemanning aangeeft.
b. Denk bij het ontruimen aan de ruimtes rond de ketels, de werkplaats, toiletten en dergelijke. Denk tijdens
het ontruimen aan eigen veiligheid: Houdt contact via de portofoon met de coördinator en niet hard
lopen met als risico o.a. hoofd stoten en struikelen!
c. Eventuele zaken die personen niet bij zich hebben op het schip achterlaten, hij/zij zorgt er voor dat de
bezoekers zo snel en veilig mogelijk naar het bovendek (voordek) gaan.
d. Sluit, indien daar tijd voor is, eventueel nog openstaande deuren en ramen, let op eigen veiligheid!
e. Gaat na het bovendek ontruimt te hebben naar de verzamelde bezoekers op het voordek.
f. Assisteert bij op de verzamelplaats bij het registreren van bezoekers en bemanning.
g. Gaat na de registratie samen met bezoekers en overige bemanningsleden naar de kade.
h. Houdt zich na de ontruiming beschikbaar voor opdrachten van de ontruimingscoördinator (bv begeleiding
brandweer, indien in het bezit van een BHV/AED certificaat: voor BHV werkzaamheden etc.)
i. Laat de communicatie met de pers over aan de vertegenwoordiger van het bestuur van Stichting
Ramtorenschip Buffel.

2.5 Taakomschrijving bezoekersbegeleider
De functie bezoekersbegeleider wordt alleen vervuld wanneer het aantal bemanningsleden groter is dan 3.
Bij ontruimingsalarm:
a. Gaat direct naar de verzamelplaats op het voordek.
b. Wacht de bezoekers op, stelt ze gerust en houdt de bezoekers bij elkaar op de verzamelplaats.
c. Assisteert bij de registratie van de bezoekers na de ontruiming.

2.6 Taakomschrijving BHV’ers
De BHV gecertificeerden kunnen door de ontruimingscoördinator waar nodig worden ingezet, denk hierbij altijd
aan eigen veiligheid! Te denken valt bij het eventuele gewonden naar een veilige plaats brengen en eerste hulp
verlenen totdat de hulpdiensten arriveren. Echter bedacht moet worden dat het ontruimen van het schip in geval
van brand in de meeste gevallen prioriteit zal hebben, dit ter beoordeling van de ontruimingscoördinator.
Wanneer een bezoeker of bemanningslid buiten bewustzijn raakt, dan dient door de aanwezige BHV/AED
gecertificeerden het geleerde in praktijk te worden gebracht. Zorg er voor dat de hulpdiensten in dat geval op de
hoogte zijn van de aanwezigheid van een niet aanspreekbaar slachtoffer, ook als er geen mensen met een
dergelijk certificaat aanwezig zijn. Geef bij afwezigheid van BHV/AED certificaat aan 112 door dat er wel een AED
aan boord is, maar geen AED gecertificeerde mensen. (tbv buurt AED hulpverleners). Houdt er rekening mee dat
telefonische bereikbaarheid niet overal op het schip aanwezig is. (Kooi van Faraday), daarom binnen het schip
contacten met de buitenwereld laten lopen via portofoon en centralist. Bij een ontruiming zorgt de coördinator er
voor dat de EHBO koffer en de AED ter beschikking staan op de verzamelplaats.
Opmerking: Het AED apparaat (Zoll AED Plus) dient maandelijks gecontroleerd te worden middels een zelftest. De
bedrijfstemperatuur van het apparaat Model PS: 0°C tot 50°C Model PA: 10°C tot 40°C.
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3.0 Diversen
3.1 Alarmering brandweer
Bij brand op het bemande schip zal het alarmeren van de hulpdiensten plaats vinden door de bemanning
(normaliter door de centralist) die het alarmnummer 112 belt. De BMC zal code 16 (= BRAND) doorgeven aan de
alarmcentrale NVD, waarna NVD telefonisch contact op zal nemen met de Buffel, NVD zal dan van de stand van
zaken op de hoogte worden gebracht door de centralist. Door de centralist (meestal de kassier) zal tevens het
bestuur van Stichting Ramtorenschip Buffel worden ingelicht.
Bij brand op het onbemande schip zal de BMC code 16 (= BRAND) via de internetverbinding aan NVD doorgeven.
NVD zal daarna contact opnemen met de Buffel, bij geen gehoor zal NVD contact opnemen met de
contactpersonen, in de volgorde zoals door het Stichtingsbestuur opgegeven. Na overleg met de contactpersoon
zullen eventueel de hulpdiensten door NVD worden gebeld.

3.2 Coördinatiecentrum
De centralist vormt het coördinatiecentrum en bevindt zich in principe op de werkplek van de kassier, wanneer
het op deze locatie door bijvoorbeeld rookontwikkeling te gevaarlijk wordt om te blijven zal de centralist zijn/haar
werkzaamheden voortzetten op een veiliger plaats. Zie ook taakomschrijving centralist.

3.3 Registratiesysteem bemanning en bezoekers
Elk bemanningslid schrijft zich bij aankomst op de Buffel in met aankomsttijdstip in het aanwezigheidsboek, dit
boek bevindt zich als het schip is geopend in de kassiersruimte. Bij vertrek noteert hij/zij achter zijn/haar naam het
tijdstip van vertrek. Bezoekers van de Buffel (ook bij feestjes en partijen) krijgen door de centralist wanneer zij aan
boord gaan een badge met een nummer uitgereikt, wanneer de bezoekers het schip verlaten leveren zij de badge
weer in bij de centralist. (bezoekers kunnen hierbij worden onderscheiden in terrasbezoekers en
museumbezoekers, zij ontvangen dan verschillende badges).

3.4 Verzamelplaats
De verzamelplaats bevindt zich op het voordek t.p.v. de noodgangway en wordt aangegeven door het aldaar
geplaatste pictogram “verzamelplaats”. Hier verzamelen bezoekers en bemanning zich nadat het inwendige van
het schip is ontruimd. Op deze plaats worden bemanningsleden en bezoekers geregistreerd en vastgesteld of een
ieder het schip heeft verlaten. In het geval dat het uit veiligheidsoverwegingen niet verantwoord is aan boord te
blijven zal de centralist de verzamelde bezoekers en bemanningsleden naar de kade begeleiden. Het resultaat van
de registratie wordt door de coördinator doorgegeven aan de hulpdiensten.

3.5 Vluchtwegen en vluchtroutes op de Buffel
Door middel van transparantverlichting worden de vluchtroutes, uitgangen en nooduitgangen aangegeven. E.e.a.
is ook aangegeven op de ontruimingsplattegronden, hierop zijn per dek de vluchtwegen aangegeven. Zie bijlagen
4.4
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3.6 Checklijst ontruiming
De door de centralist tijdens een ontruiming in te vullen checklijsten zijn opgenomen in de ontruimingsmap in de
calamiteitenkoffer. Tevens liggen deze checklijsten in een bakje naast de werkplek van de kassier. Op deze
checklijsten zijn ook de benodigde telefoonnummers vermeld. Deze checklijst wordt tijdens een ontruiming als
registratiemiddel en als leidraad gebruikt. Zie bijlage 4.3

3.7 Taakomschrijvingen ontruiming
De taakomschrijvingen van alle bij een ontruiming betrokken functies is beknopt samengevat op een A-4
formulier waarbij gebruik is gemaakt van een kleiner lettertype. (bijlage 4.1). Tevens is i.v.m.
leesbaarheid per taakomschrijving van elke bij een ontruiming betrokken functie een A-4 formulier
gemaakt waarbij gebruik is gemaakt van een groter lettertype. Zie bijlagen 4.2

3.8 Locatielijsten brandmelders
Aan de hand van deze lijsten is aan de hand van de op het display van de brandmeldcentrale getoonde
code de locatie van een brandmelder te bepalen. Zie bijlagen 4.5
De code van een brandmelder is opgebouwd uit 3 getallen. Het eerste getal geeft de zone weer, het
tweede getal is het groepsnummer en het derde getal is het meldernummer. De brandmeldcentrale
geeft op het display alleen het eerste getal (zonenummer) en het derde getal (meldernummer) weer als
aanduiding van een in alarm (of in storing) staande brandmelder.
Het brandmeldsysteem is in twee zones verdeeld, namelijk zone 1 en zone 2. Het bovendek en het
kuildek zijn ingedeeld in zone 1 en het tussendek en de tanktop bevinden zich in zone 2. Bij brandalarm
is dus op het display van de brandmeldcentrale altijd aan het eerste getal ( 1 of 2) direct te zien of de
actieve melder zich bevindt in zone 1 of in zone 2.
De melders van elke zone zijn genummerd vanaf nummer 1 tot en met de laatste in de zone aanwezige
melder. In de zones 1 en 2 bevinden zich dus melders met een gelijk meldernummer. Om te bepalen
waar een melder zich bevindt zijn dus twee getallen nodig, het zone nummer en het meldernummer.
Op de locatielijsten van de brandmelders zijn in numerieke volgorde de locaties van de automatische- en
handbrandmelders beschreven; zowel van zone 1 als van zone 2.
Daarnaast zijn de melders ingedeeld in groepen, de groepsnummers worden op het display van de
brandmeldcentrale niet genoemd en zijn dus ter bepaling van de locatie van de actieve melder niet van
belang. De groepsnummers zijn wel vermeld op de schema’s van de brandmeldinstallatie. Om melder
2/15 te vinden dient dus op het schema gekeken te worden naar het eerste getal en het laatste getal van
de melder code, het middelste getal is het groepsnummer en niet van belang voor de locatie.
Voorbeeld: De brandmeldcentrale geeft op het display een actieve melder weer als bijvoorbeeld 2/15.
Dit is dan zone 2, meldernummer 15 en gemakkelijk terug te vinden in de melder-locatielijsten. Kijk in dit
geval naar de lijst van zone 2 en zoek meldernummer 15 op, de locatie is achter dit meldernummer op
de locatielijst omschreven.
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3.9 Schema’s brandmeldinstallatie
De brandmeldinstallatie (melders en verbindingen) zijn aangegeven op de overzichtsschema’s van de
brandmeldinstallatie. Zie bijlagen 4.8
Het systeem is in deze schema’s opgedeeld in 4 delen: bovendek, kuildek, tussendek en tanktop. Op
deze tekeningen zijn tevens de brandgevaarlijke zaken aangegeven, zoals de verfopslagplaatsen en de
brandstoftank. De brandmelders zijn hier aangegeven met de volledige code, dus ook het
groepsnummer (middelste getal) is genoemd. Er is bij de meldercode vermeld of het een automatische
dan wel een handmelder betreft.
Het resetten (herstellen) van de brandmeldinstallatie na een storing en/of brand is beschreven in bijlage
4.10.

3.10 Omroepinstallatie
Een beschrijving van de bediening en het instellen op de juiste waarden van de versterker van de
omroepinstallatie is te vinden in bijlage 4.7
De tijdens een ontruiming uit te spreken tekst (nederlands, duits en engels) via de omroepinstallatie is te
vinden in bijlage 4.6 (a, b en c).
Genoemde beschrijving en teksten zijn ook aanwezig ter plaatse van de omroepinstallatie.

4.0 Bijlagen
4.1 Taakomschrijvingen op 1 A4 formulier bij ontruimingen
4.2 (a,b,c en d) Beknopte taakomschrijvingen met grote letters op A-4 formaat.
4.3 Checklijst ontruiming
4.4 (a,b,c en d) Ontruimingsplattegronden bovendek, kuildek, tussendek en tanktop.
4.5 (a,b,c en d) Locatie-lijsten brandmelders zone 1 (bovendek en kuildek) en zone 2 (tussendek en
tanktop).
4.6 (a,b en c) Ontruimingsteksten nederlands, duits en engels omroepinstallatie.
4.7 Bediening versterker omroepinstallatie.
4.8 (a,b,c en d) Schema’s brandmeldinstallatie. bovendek, kuildek, tussendek en tanktop
4.9 Aandachtspunten bij ontruimingsoefeningen
4.10 Brandmeldcentrale resetten (herstellen) na een brand- of storingsmelding.
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