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Inleiding  

De TU Delft heeft een integraal plan voor het borgen van veiligheid op en rond de 
campus. Per gebouw is een locatiegebonden ’’Noodplan, BHV en ontruiming’’ 
geschreven. In dit document is relevante, operationele informatie opgenomen die 
afgestemd is op de restrisico’s en maatgevende factoren, aangevuld met instructies die 
aangeven wie in geval van een calamiteit welke acties moet ondernemen.  

Dit plan is bedoeld om de veiligheid van alle aanwezigen en de primaire 
bedrijfsprocessen te borgen wanneer deze als gevolg van een incident of calamiteit 
worden verstoord. Daarbij wordt gestreefd om lichamelijk letsel en milieuschade te 
voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. 

Voor wie is het noodplan? 
Het noodplan is gericht op de opgeleide bedrijfshulpverleners (BHV’ers) van de interne 
noodorganisatie. Daarnaast dient iedere medewerker van zowel de TU Delft als 
medewerkers van betreffende huurders, op de hoogte te zijn van genomen maatregelen, 
geldende procedures en dienen zij onveilige situaties direct te verhelpen of te melden bij 
de collega die (eind)verantwoordelijk is. In geval van een incident of calamiteit heeft 
eenieder een ondersteunende taak om de BHV-organisatie zo goed mogelijk haar werk 
te laten doen.  

Voor een aantal ruimten in het gebouw kunnen afwijkende c.q. specifieke instructies 
gelden. Deze zullen bij de BHV-organisatie bekend zijn en vormen een aanvulling op dit 
plan.  

Aanleiding om te ontruimen 
Redenen waarom besloten kan worden om tot ontruiming over te gaan zijn:   

 Brand (of een vermoeden hiervan) 
 Grote technische storingen zoals wateroverlast of stroomuitval 
 Bommelding 
 Lichamelijke bedreigingen 
 Ongelukken met gevaarlijke stoffen  
 Externe dreigingen zoals een melding van NL-Alert (behalve als het advies 

daarbij is om het binnen te blijven) 

Dit bevel wordt kenbaar gemaakt door:  

 Een mondelinge oproep (direct, via de omroepinstallatie, portofoon of telefoon) 
 Het akoestisch signaal uit de ontruimingsinstallatie (slow-whoop) en de daaraan 

gekoppelde pagers 
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Beheer 

Voor een zorgvuldig beheer van dit plan is het Hoofd BHV van de locatie aangewezen 
als het eerste aanspreekpunt. Het hoofd BHV van de locatie is bevoegd om taken te 
beleggen bij een door hem/haar aangewezen persoon. Het Noodplan (BHV en 
Ontruiming) dient te allen tijde actueel te zijn. Wijzigingen in de wet- en regelgeving, 
Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het bijbehorende Plan van Aanpak (PvA) 
worden verwerkt in het Noodplan (BHV en Ontruiming). 
  
Het Bureau BHV draagt zorg voor de borging van uniformiteit in de Noodplannen (BHV 
en Ontruiming). Dit zal worden gerealiseerd door uitvoer van periodiek revisies van de 
noodplannen. 
N.B. In het Noodplan (BHV en Ontruiming) zijn twee vormen van Hoofd BHV (HBHV) te 
onderscheiden: het Hoofd BHV van de betreffende locatie en het Hoofd BHV van 
Campusveiligheid. 
 
Het Hoofd BHV op locatie draagt zorg voor implementatie van het Noodplan (BHV en 
Ontruiming) en voor het borgen van de capaciteit van de BHV-organisatie. Daarnaast 
dient het Hoofd BHV het Bureau BHV te informeren indien revisie van het Noodplan 
(BHV en Ontruiming) noodzakelijk is. Het Hoofd BHV op locatie zal binnen kantooruren 
na alarmering repressief optreden en sturing geven, in samenspraak met de ploegleider, 
aan de betreffende BHV-organisatie. Tevens zal het Hoofd BHV optreden als schakel 
tussen de externe hulpdiensten en de lokale BHV-organisatie. 
 
Het Hoofd BHV van Campusveiligheid is binnen en buiten kantooruren na alarmering 
beschikbaar (ook overdag ter assistentie van het lokale Hoofd BHV) en kan repressief 
optreden en sturing geven aan aanwezige functionarissen. Tevens zal het Hoofd BHV 
van Campusveiligheid bij verdere opschaling optreden als schakel tussen de externe 
hulpdiensten en de BHV,- en beveiligingsorganisatie. 
 
Visualisatie van bovenstaande werkwijze is weergegeven in onderstaand model: 
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Afkortingen en begrippenlijst 
AFKORTING  TOELICHTING 
BHV Bedrijfshulpverlening 
BMI Brandmeldinstallatie 
CvB College van Bestuur 
FM Facility Management 
HSE Health, Safety and Environment 
LO Lokaal Overleg 
OR Ondernemingsraad 

 
 

BEGRIP  TOELICHTING 

Incident 
Een ongewenste gebeurtenis, vaak op individueel niveau, mogelijk 
schade en/of letsel tot gevolg hebbend, waarvoor de BHV-organisatie 
wordt ingezet om de schade te beperken.  

Calamiteit 

Een plotselinge ongewenste gebeurtenis die grote schade aan milieu, 
mensen, omgeving en/of bedrijfsprocessen zoals een afdeling 
veroorzaakt en waarbij onmiddellijk en professioneel ingrijpen 
noodzakelijk is. 

Crisis 
Het primaire proces wordt in grote mate verstoord waardoor de 
continuïteit van de gehele organisatie bedreigd wordt. Bestuurlijke regie 
en besluitvorming is noodzakelijk.  

Ramp 

Een gebeurtenis waardoor een ernstige verstoring van de openbare 
veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele 
personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden 
bedreigd of zijn geschaad, en waarbij een gecoördineerde inzet van 
diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de 
dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. 
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BEGRIP  TOELICHTING 

Bevelvoerder 
brandweer 

Eerst aankomende leidinggevende van de brandweer (herkenbaar aan 
rood hesje) die belast is met de algehele leiding met betrekking tot het 
redden van personen en dieren en het bestrijden van de brand. 

    
Bijeenkomst Interne aangelegenheid 

Evenement  Georganiseerde samenkomst  

Medewerkers 

Onder medewerkers wordt verstaan: 
• medewerkers met een dienstverband voor (on)bepaalde tijd;  
• medewerkers van derden die regelmatig aanwezig zijn;  
• uitzendkrachten;  
• stagiairs;  
• vakantiewerkers 

Noodplan 
Beschrijving van maatregelen en voorzieningen die worden genomen 
om in geval van een incident of calamiteit een gebouw te ontruimen 

Ongeval 

Een aan een medewerker in verband met het verrichten van arbeid 
overkomen ongewilde plotselinge gebeurtenis, die schade aan de 
gezondheid of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolgd heeft gehad en 
ertoe heeft geleid, dat de werknemer tijdens de werktijd de arbeid heeft 
gestaakt en niet meer heeft hervat dan wel met de arbeid geen aanvang 
heeft gemaakt. 

Ontruiming  

Het noodzakelijk verlaten van het gebouw, als gevolg van een incident 
of calamiteit, bijvoorbeeld naar een daarvoor vastgestelde 
opvangmogelijkheid (verzamelpunt) of de openbare weg, of ander 
(veilig) deel van het gebouw   

Preventieve 
maatregel  

Maatregel die wordt genomen ten behoeve van het beperken van 
risico’s, zoals compartimentering, toepassen van materialen met een 
geringe brandvoortplantingssnelheid, enz. of maatregel ter verbetering 
van documentatie om de gevolgen van incidenten en calamiteiten te 
beheersen 

Risico-
inventarisatie 
en -evaluatie 
(RI&E)  

Methodiek om de mogelijke risico’s van de aanwezige gevaren te 
inventariseren, gebaseerd op art. 5 van de Arbeidsomstandighedenwet, 
waarbij wordt bepaald in hoeverre de aanwezige risico’s worden 
beheerst en waarbij in een plan van aanpak wordt aangegeven op welke 
wijze de risico’s kunnen worden geëlimineerd of beperkt 
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1. Ligging van het bouwwerk  

Gebouw 8 is gevestigd aan de Julianalaan 134 in Delft. 

Binnen het opzienbarende, verbouwde gebouw aan de Julianalaan staat het leven nooit 
stil. Hoewel het gebouw ooit was bestemd voor scheikundestudenten, is het nu het huis 
van jonge ontwerpers, gepassioneerde onderzoekers en geboorteplaats van innovatieve 
kennis en design. 

Een plek waar elke dag van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat leven is. Waar ruim 
vierduizend mensen studeren, werken, ontwerpen, onderzoeken, kennis opdoen en 
uitdragen. 

Het huidige gebouw van de Faculteit Bouwkunde is door de gebruikers zelf ontworpen 
tot een plek waar de dynamiek en de passie van de faculteit direct zichtbaar is. In BK 
Bouwkunde zijn oude lokalen geavanceerde studio’s geworden, kregen gangen een 
bijzondere bewegwijzering en werden de lege binnenpleinen twee grote overdekte 
ruimtes voor lezingen, presentaties en een indrukwekkend maquette-atelier. “Een nieuw 
gebouw in een oud gebouw,” zei voormalig decaan Wytze Patijn eens. “Een bijzonder 
aangename tocht om hier doorheen te lopen.”   
 
Elke stad heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis. Toen het voormalige gebouw van de 
faculteit aan de Berlageweg door brand werd verwoest, werd uit de daaropvolgende 
chaos direct een nieuw onderkomen geboren. In zeer korte tijd werd de beste kennis en 
talenten van studenten, onderzoekers, medewerkers, alumni en externe bureaus 
gebundeld. Door een zeer intensieve samenwerking en passie voor Bouwkunde, 
transformeerde in slechts een jaar tijd het leegstaande gebouw aan de Julianalaan tot 
BK Bouwkunde. 

Het gebouw heeft: 

 een vloeroppervlak van ongeveer 36.000 m2; 
 meer dan 50% van die oppervlak wordt gebruikt als studio of kantoorruimte; 
 veel verschillende soorten ruimtes voor presentaties; 
 aparte studio ruimtes voor bachelor en master studenten; 
 workshop-ruimtes; 
 ruimtes voor lezingen en conferenties (zoals de Berlage conferentiezalen); 
 ontmoetingsruimtes en lounges; 
 een restaurant en een espresso bar 
 enkele onderzoekslabs (genaamd: BKlabs) 

Het gebouw biedt bijzondere ruimte en daarmee iets extra's aan de vele 
samenwerkingen waar we onderdeel van zijn. BK Bouwkunde is de thuisbasis voor de 
kick-offs van projecten, finales, workshops, bestuursvergaderingen, hackatons, 
presentaties, seminars, symposia en conferenties. 

 Zie bijlage 1 Kaarten van de omgeving  
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2. Gebouw, installatie en organisatiegegevens 

In het gebouw aan de Julianalaan 134 worden drie ruimtes verhuurd aan externen 
(Waltman Bouwshop, Copie Sjop en Cirfood). Er zijn geen proef- of testopstellingen. Wel 
zijn er onderzoeksopstellingen waar risico’s aan verbonden zijn (Vormstudiehal, glaslab, 
robot-arm).  

Afhankelijk van de risico’s, geldt per ruimte beperkende toegangsautorisaties.  

Adresgegevens   
TU 
gebouwnummer 
en gebouwnaam 

Gebouw 8, Faculteit Bouwkunde 

Object 

 
Adres Julianalaan 134 
Postcode  2628 BL Delft 
Telefoon: 015 - 2783333 
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Plaats andere 
ingangen: 

Leveranciersingang: Logistiek punt. Michiel de Ruyterweg 500 

 

Los- en laadplatform, Zuidplantsoen: louter voor leveringen 
Cirfood  
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Oost-entree  

 

West-entree  

 

 Zie bijlage 2 Tekeningen van het gebouw 
 Zie bijlage 5 Huurders en derde partijen   
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2.1 Openingstijden 

Gebouw 8 heeft een Servicepunt wat tijdens openingstijden door minimaal 2 personen 
bemenst wordt. Bezoekers kunnen zich melden en kunnen hier worden opgehaald. 

Bezoekers van De Faculteit Bouwkunde kunnen hun aanwezigheid kenbaar maken doch 
zijn dit niet verplicht. De Faculteit Bouwkunde is een open instelling. 

Gebouw 8 kent de volgende openingstijden: 

Gebruikers maandag t/m vrijdag weekend/feestdagen 
Medewerkers (met 
een daarvoor 
geautoriseerde pas 
van 07.00-08.00 uur) 

Ma t/m do van 07.00-22 uur en 
vrijdag van 07.00-19.00 uur 

Gesloten, bij uitzondering 
geopend (evenementen of XXL 
openstellingen) 

Bezoekers  Ma t/m do van 08.00-22 uur en 
vrijdag van 08.00-19.00 uur 

gesloten 

Leveranciers Ma t/m do van 08.00-22 uur en 
vrijdag van 08.00-19.00 uur 

gesloten 

 

Medewerkers die met hun werkzaamheden willen starten tussen 07.00-08.00 uur zijn 
welkom op de Faculteit, doch dienen zich bewust te zijn van het feit dat er geen 
Facultaire BHV-organisatie aanwezig is. Zij kunnen rekenen op hulpverlening vanuit het 
aanbestede beveiligingsbedrijf G4S. Zij hebben een aanrijdtijd van 10 minuten. 

Toegang tot het gebouw 

Medewerkers hebben een persoonsgebonden pas. 
Individuele bezoekers aan de locatie worden niet 
geregistreerd.  

De medewerkers/aannemers binnen de 
onderhoudscombinaties hebben een gepersonaliseerde 
campuskaart.  
Deze campuskaart geeft toegang tot de traka-kast. De 
OCmedewerkers/aannemers pakken een pas uit de traka-kast die voor die dag toegang 
geeft tot de ruimtes waar zij daadwerkelijk moeten zijn. In de traka-kast onderscheiden 
we campuskaarten met toegang tot ruimtes waar werktuigbouwkundige- en 
electrotechnische en Bouwkundige werkzaamheden kunnen plaats vinden. 
  
De medewerkers/aannemers die op plekken werkzaamheden gaan uitvoeren waar 
mogelijk het ontruimingssignaal niet hoorbaar is, zijn verplicht om een pager mee te 
pakken uit het rek achter het Servicepunt. Zij worden hierop gewezen door de 
medewerker van Gebouwbeheer. 
Ook geldt in deze gevallen een meldplicht. Elk uur dient de medewerker/aannemer te 
bellen met de medewerker van Gebouwbeheer. 
Onderaannemers van de OC worden begeleid door dezelfde OC. 
De onderaannemers hanteren dus dezelfde afspraken en BHV richtlijnen. 
 
Tijdens evenementen 

Regelmatig vinden er evenementen plaats waarbij ook externe bezoekers welkom zijn. 
We onderscheiden hier evenementen die tijdens openingstijden plaatsvinden en 
evenementen die buiten openingstijden plaatsvinden. 
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Evenement tijdens openingstijden: 

De organisator dient een evenementenformulier in waarna, na inhoudelijke goedkeuring, 
het HBHV de sterkte van de ploeg toetst a.d.h.v. het te verwachten aantal bezoekers 
i.r.t. ruimte. 

Evenement buiten openingstijden: 

De organisator dient een evenementenformulier in, waarna een gesprek volgt met HBHV 
en dienstverlening. De organisator moet een veiligheidsplan indienen. Dienstverlening 
heeft contact met de Meldkamer; ook omtrent inschakelen van een extra wens/eis m.b.t. 
inzet van G4S ter plaatse. 

Evenementen die na 22.00 uur plaatsvinden, langdurig van aard zijn of met een 
verhoogd risico, dienen samen met bureau BHV kritisch te bekeken worden. Bepaald 
dient te worden of eventueel externe ondersteuning nodig is om de veiligheid te 
garanderen. 

Bij grootschalige en/of eenmalige evenementen dient, in verband met de BGBOP 
(Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen), de organisator de 
bijeenkomst aan te melden bij het TU-evenementenbureau. In overleg met het hoofd 
BHV zal, afhankelijk van de geïnventariseerde risico’s, aanvullende maatregelen 
getroffen worden. 

Brandweeringang met sleutelbuis 

Bij de entree (voorgevel buiten) van de Faculteit Bouwkunde bevindt zich een 
sleutelbuis. Deze sleutelbuis bevat een sleutel die de externe hulpdiensten, in geval van 
nood, toegang geven tot het gebouw. In de praktijk zal dit mogelijk niet nodig zijn, 
aangezien de bikers (mobiele beveiliging) binnen enkele minuten ter plaatse zijn 
(maximaal 10 minuten).  

2.2 Gebruik gebouw 

Gebouw 8 bestaat uit verschillende bouwdelen die onderling in hoogte c.q. aantal 
verdiepingen verschillen. De verdiepingen zijn met elkaar verbonden via open 
trappenhuizen en per bouwdeel een lift. 

Julianalaan 134 bestaat uit 3 bouwlagen, 2 tussenvloeren, een kelder en een zolder 
waarvan de centrale gangen zonder beperkingen toegankelijk zijn.  
 
Bouwlaag 1 
Hier bevinden zich kantoren en onderwijs- en vergaderruimtes.  

Ruimten die uitsluitend toegankelijk zijn voor daartoe geautoriseerde personen, zijn te 
herkennen aan bebording met daarop ‘verboden toegang’. 
 
Bouwlaag 2 
Hier bevinden zich kantoren en onderwijs- en vergaderruimtes.  

Bouwlaag 3 
Hier bevinden zich onderwijs- en vergaderruimtes.  
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De entree geeft toegang tot de Faculteit Bouwkunde; In de hal bevindt zich het 
Servicepunt. Aan weerszijden van de hal bevindt zich de zgn Straat van Bouwkunde. 

Naast kantoren bevindt zich op deze verdieping een gezamenlijke kantine, sanitaire en 
technische ruimten. 

 Zie bijlage 2: tekeningen van het gebouw 
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Risicodragende ruimten 
In het gebouw bevindt zich een aantal risicodragende ruimten: de werkplaats van de 
Vormstudiehal, het glaslab en de robot-arm. 
 
Foto glassnijmachine: 
 

 
 
Foto Robot-arm: 
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Vormstudiehal werkplaats 
De werkplaats in de Vormstudiehal is alleen toegankelijk voor mensen die een 
werkplaatsveiligheidsinstructie hebben gevolgd. In deze instructie komen de volgende 
onderwerpen aan bod: 

- Blussen 
- Alarmmeldingen opvolgen 
- Vluchtwegen  
- Gebruik van machines 

Er mogen alleen werkzaamheden plaatsvinden in aanwezigheid van de beheerder. Bij 
zijn incidentele afwezigheid, is een minimale bezetting van twee personen geëist.  

Foto Vormstudiehal: 

 

Samengevat 

Conform het PVE kent het gebouw de volgende gebruiksfunctie: 

 Onderwijsfunctie   
 Onderzoeksfunctie 
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Aanwezigen 

Tijdens de reguliere kantoortijden zullen maximaal 4000 personen aanwezig zijn.  

De aantallen niet zelf-redzame personen varieert; incidenteel is het mogelijk dat deze 
zich in het pand begeven, doch is het niet bekend wanneer; zij worden niet 
geregistreerd. Bij een ontruiming is het noodzakelijk om een niet zelf-redzaam persoon 
over te brengen naar een veilig compartiment. De ploegleider brengt de brandweer 
hiervan op de hoogte. De BHV’ers zijn op de hoogte van de op voorhanden middelen 
(bijv. Evac-chairs). 

2.3 Technische installaties en bouwtechnische voorzieningen 

In het gebouw is een aantal technische installaties aangebracht om de veiligheid van de 
aanwezigen te borgen. 

Brandmeldinstallatie (BMI) 

  
Merk en type Ascom Autrosafe 
Locatie brandweerpaneel  Tegenover het Servicepunt 
Locatie brandmeldcentrale  Ruimte naast de personenlift, tegenover 

rode trappenhuis 
Locatie nevenpaneel 
brandmeldinstallatie 

Achter het Servicepunt 

Beheerder BMI (opgeleid persoon)  Gebouwbeheer 
Omvang bewaking BMI  Gedeeltelijke bewaking 

 Ruimtebewaking 
 Objectbewaking  
 Volledige bewaking  

 
Zie voor toelichting het PVE 

Sturingen BMI  Ontruimingsalarm (Slow-whoop) 
 Kleefmagneten 
 Ontgrendeling vluchtdeuren / 

toegangscontrolesysteem 
 Ventilatie / luchtbehandeling 
 Liften 
 Brandweeringang 
 Flitslicht brandweeringang 
 Doormelding RID 

Welke doormelding vindt plaats van een 
handbrandmelding of automatische 
(rook)melder? 

 Meldkamer TU Delft 
 RAC 

Is de doormelding vertraagd? Nee  
Locatie omroepinstallatie  Achter het Servicepunt 
Wie bedient de omroepinstallatie? In eerste instantie HBHV, daarna 

ploegleiders (standaard teksten 
aanwezig in NL en ENG) 
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Resetten van de BMI 
De meldkamer voert een reset uit in opdracht van de ploegleider of de bevelvoerder van 
de brandweer.  
 
Luchtbehandeling 

In het gebouw zijn diverse luchtventilatiesystemen aangebracht. Deze 
ventilatiesystemen worden automatisch aangestuurd door de brandmeldinstallatie. De 
hoofdschakelaar bevindt zich in het laagspanningstation tussen Zuidplantsoen en 
Zuidserre.  

 
Afsluiters 

Het bedienen van afsluiters en schakelaars is in principe voorbehouden aan daartoe 
geautoriseerd personeel van de onderhoudscombinatie (OC’s) en daartoe 
geautoriseerde gebruikers. Het afsluiten van gas, water en/of elektriciteit gebeurt in 
opdracht van de dienstdoende medewerker van de technische dienst en/of de externe 
hulpdiensten. Ook kunnen afsluiters bediend worden door gebouwbeheer. De locatie 
van de, voor het bedrijfsnoodplan belangrijke, afsluiters en schakelaars bevinden zich op 
tekening in de bijlage. 

 Zie bijlage 3: locatie afsluiters 

Compartimentering 

Om tijdens een brand rookverspreiding en branduitbreiding tegen te gaan, zijn in het 
gebouw rook- en brandwerende scheidingen aangebracht. Hierbij is onderscheid te 
maken in een drietal scheidingen: 

1. Brandwerende scheiding (60 minuten); 
2. Brandwerende scheiding (30 minuten); 
3. Rookwerende scheiding (30 minuten). 

 Zie bijlage 2: tekeningen van het gebouw 

Noodverlichting (nood-evacuatieverlichting) 

In het gebouw is noodverlichting aangebracht, die binnen 15 seconden wordt 
ingeschakeld en tenminste één uur op de vereiste lichtsterkte blijft branden zodra de 
normale energievoorziening uitvalt.  

Transparantverlichting (vluchtwegverlichting en - aanduiding) 

Om in geval van brand of ontruiming, de aanwezigen in het gebouw de juiste 
vluchtweg te wijzen, zijn er in het gebouw boven alle uitgangen en nooduitgangen 
continu brandende transparantverlichtingen aangebracht. Dit zijn de groene bordjes 
met hierop een pictogram. 
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3. BHV-organisatie en communicatiemiddelen 

In geval van een (dreigende) noodsituatie dient de BHV-organisatie tijdig en snel te 
worden gealarmeerd, zodat deze doelmatig kan optreden om de gevolgen van de 
situatie zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast helpt dit plan om betrokkenen te 
informeren en bewust te maken van de mogelijke risico’s waar men mee in aanraking 
kan komen.   

De BHV-organisatie zorgt voor de coördinatie en uitvoering van de hulpverlening bij 
calamiteiten en ongevallen tot de externe hulpdiensten aanwezig zijn. Daarna biedt de 
BHV-organisatie ondersteuning aan externe hulpdiensten. 

Belangrijke overwegingen voor het bepalen van de omvang van de BHV-organisatie zijn 
de risico’s en maatgevende factoren. De BHV-organisatie moet zodanig georganiseerd 
zijn dat binnen enkele minuten adequaat kan worden opgetreden voor de taken 
genoemd in artikel 15 van de Arbowet. Met de totale omvang van de BHV-organisatie is 
rekening gehouden met ziekte en afwezigheid van BHV’ers.  

De bedrijfshulpverlening op de locatie bestaat uit:  
 Hoofd BHV  
 Ploegleider BHV 
 BHV’ers  

o BHV’ers 
o BHV+ 

Het BHV-team verzamelt zich te allen tijden bij het Servicepunt, mits een calamiteit 
plaatsvindt nabij een BHV’er; dan handelt de BHV’er direct mits er geen gevaar voor 
eigen veiligheid dreigt. Indien een BHV’er direct handelt dient deze wel communicatie op 
te starten met het Servicepunt, door bijv. een omstander de opdracht te geven het 
Servicepunt te informeren en/of een portofoon op te laten halen. 

Paraatheid 

De continuïteit van de bedrijfshulpverleningsorganisatie is afhankelijk van de 
aanwezigheid van het vastgestelde aantal bedrijfshulpverleners. Om deze continuïteit te 
garanderen moeten er méér bedrijfshulpverleners aangesteld zijn dan strikt benodigd is. 
Er moet rekening gehouden worden met afwezigheid door ziekte, vakantie of andere 
oorzaken.  

De minimale bezetting is bepaald met een sterkteberekening. Deze berekening is 
gemaakt door de HSE adviseur en het scenariomodel is hiervoor als hulpmiddel 
gebruikt. Dit scenariomodel dat voor elke locatie wordt toegepast, is opgenomen in het 
Kaderplan BNO. 

Een overzicht van de samenstelling van de BHV-organisatie is aanwezig bij het Hoofd 
BHV.  
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De sterkteberekening heeft voor gebouw 8 geresulteerd in de volgende, minimale 
bezetting van de BHV-organisatie:  

 
Functie Minimum aantal 
Hoofd BHV 1 
Ploegleider BHV 5 
BHV’ers 20 
BHV+ers 7 

De BHV-organisatie kan beschikken over de verschillende BHV-materialen, zoals hesjes 
en verbandmaterialen. Daarnaast zijn de bikers van de TU meldkamer binnen enkele 
minuten na een melding ter plaatse voor ondersteuning.  

Taken BHV-organisatie bij een calamiteit 

Hoofd BHV  
Taken 
Begeef u naar het Servicepunt  

1. Stel u op de hoogte van de situatie. 
2. Stuur één of meerdere ploegleiders aan. 
3. Noteer op het daarvoor bedoelde whiteboard, alle berichten en meldingen, 

inclusief tijdstippen. 
4. Zet de BHV-middelen gereed (portofoons, sleutelbossen). 
5. Verstrek de BHV-middelen. 
6. Start het alarmsignaal indien dat nog niet is gedaan en wel nodig blijkt door 

het indrukken van een handbrandmelder. 
7. Onderhoud contact met de complexbeheerder en eventuele externen (bv. 

Externe hulpdiensten, of omwonenden als die zelf contact opnemen) over de 
actuele situatie. 

8. Schat op basis van de ontvangen informatie de ernst van de situatie in. 
Adviseer i.o.m. de ploegleider, de complexbeheerder over de ontruiming. 

9. Informeer de complexbeheerder regelmatig over de situatie 
(complexbeheerder informeert afhankelijk van de schaalgrootte, het CvB, 
manager Integrale Veiligheid, facility manager, HSE adviseur). 

10. Informeer tussentijds de externe hulpdiensten aangaande de situatie. 
11. Vang de externe hulpdiensten bij hun aankomst op (of laat deze opvangen) 

en informeer hen over de situatie. 
12. Meld vermissing aan de externe hulpdiensten. 
13. Laat nagaan of de verzamelplaatsen veilig zijn. 
14. Laat zo nodig en in afstemming met Gebouwbeheer hoofdafsluiters afsluiten. 
15. Regel personen die de toegangen bewaken, zodat niemand onbevoegd het 

gebouw kan betreden. 
16. Draag de taken over aan externe hulpdiensten. 
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Ploegleider(s)  
Taken 
Begeef u met uw uitrusting naar het Servicepunt: 

1. Stel u op de hoogte van de situatie.  
2. Laat, als dit nog niet is gedaan, een eerste verkenning uitvoeren.  
3. Controleer of de TU-alarmcentrale is gewaarschuwd. Indien niet gebeurd 

of onbekend: alarmeer hen alsnog! 
4. Onderhoud portofooncontact met de eigen ploeg. 
5. Onderhoud (portofoon-)contact met het Hoofd BHV. 
6. Schat op basis van de ontvangen informatie de ernst van de situatie in en 

besluit (eventueel in overleg met het Hoofd BHV) of ontruiming 
noodzakelijk is.  

7. Instrueer de BHV-ploeg aangaande de inzet. 
8. Draag de leiding over aan externe hulpdiensten als deze ter plaatse zijn. 

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers, BHV+ers) 
Taken 
Begeef u met uw uitrusting naar het Servicepunt 

1. Meld u bij de ploegleider. 
2. Stel u op de hoogte van de situatie. 
3. Controleer portofoon op goede werking. 
4. Voer de opgedragen taken uit. 
5. Informeer de ploegleider aangaande bevindingen en de voortgang van de 

inzet. 
 

 
NB: BHV+ers zijn tevens belast met EHBO-taken.  
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Communicatie- en alarmeringsmiddelen 

Onderlinge communicatie tussen BHV’ers vindt mondeling plaats of via de portofoons en 
telefoons. 

 Locatie 
Pagers  Servicepunt 
Portofoon Servicepunt 

 
Handleidingen pieper en portofoon zijn te vinden op Sharepoint van Bureau BHV. 

Overige BHV-middelen 

Middel Aantal Locatie 
Verbandmiddelen in bezit van nagenoeg elke 

BHV 
er 

Achter het Servicepunt, 
logistiek punt en in bezit 
van nagenoeg elke BHV’er 
(dus op de werkplek) 

AED 2 Servicepunt, ingang West 
Evac-chair 2  Trappenhuis Oost en West 

2e verdieping 
Rolstoel 1 Achter het Servicepunt 

 
Middelen met betrekking tot bedrijfshulpverlening dienen te zijn aangemeld bij Bureau 
BHV ten behoeve van periodieke controle en onderhoud.  
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3.1 Alarmeringsprocedure 
 
Interne alarmering 

Bij een calamiteit in het gebouw kan de BHV-organisatie op diverse manieren worden 
gealarmeerd: 

 Mondeling 
 Via het piepersysteem 
 Middels het ontruimingsalarm (slow-whoop) 

Medewerkers en gasten worden in geval van brand of ontruiming gewaarschuwd door de 
ontruimingsinstallatie met het slow-woop alarm. Eventueel kunnen medewerkers 
daarnaast ook mondeling worden gewaarschuwd.  

 Zie bijlage 6: stroomschema bij alarmering 

Externe alarmering 

Bij de externe alarmering is het belangrijk om de externe hulpdiensten zo snel mogelijk 
ter plaatse te laten komen.  

De TU meldkamer wordt bij activering van de BMI automatisch gealarmeerd, voorzien 
van locatiegegevens en aard van de melding. Daarnaast kan de TU meldkamer 
telefonisch worden gealarmeerd (via 015 – 27 88888). Een telefonische melding zal de 
TU centralist volgens het meldkamer protocol uitvragen. 
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Er zijn verschillende manieren om de externe hulpdiensten op te roepen: 

Mogelijkheid 1 
Door het indrukken van een handbrandmelder wordt de brandmeldcentrale 
geactiveerd. 
Bij brand geeft het brandmeldsysteem een directe doormelding aan de TU 
Meldkamer. De TU meldkamer informeert de betrokken externe hulpdienst over de 
locatie en aard van de calamiteit. 

 
Mogelijkheid 2 
Een BHV’er of medewerker belt naar het interne alarmnummer (015 – 27 88888) en 
vraagt de centralist om de externe hulpdiensten te alarmeren. Geef de benodigde 
informatie: 

 Naam van de melder 
 Locatie  

o Gebouw Faculteit Bouwkunde 
o Julianalaan 134, 2628 BL Delft 
o Bouwdeel/ruimte nummer 

 Grootte en aard van de calamiteit 
 Aantal (eventuele) slachtoffers, toedracht situatie en verdere bijzonderheden 

 
Mogelijkheid 3 
Een bezoeker belt 112 en vraagt om de externe hulpdiensten. Geef de onderstaande 
informatie:  

 Naam van de melder 
 Locatie  

o Gebouw Faculteit Bouwkunde 
o Julianalaan 134, 2628 BL Delft 
o Bouwdeel/ruimte nummer 

 Grootte en aard van de calamiteit 
 Aantal (eventuele) slachtoffers, toedracht situatie en verdere bijzonderheden 

 
 

 

Opmerking 
Abusievelijk kunnen melders het landelijk 112 nummer bellen 
waarna de alarmering via de regionale meldkamer loopt. De TU 
meldkamer is in dat geval niet geïnformeerd.  

 
Loos alarm 

Bij ‘loos alarm’ dient de ploegleider direct contact op te nemen met de TU Meldkamer. 
Indien de externe hulpdiensten ook opgeroepen zijn, zorgt de ploegleider er voor dat zij 
aan de voorzijde van het gebouw worden opgevangen. 
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Overheidsalarm (overheidsalarm via sirenes) 

Wanneer de sirene (luchtalarm) afgaat buiten het reguliere testmoment (1e maandag 
van de maand om 12.00 uur), wanneer een bericht via NL-Alert verstuurd wordt, of 
wanneer gecommuniceerd wordt doormiddel van de inzet van geluidswagens, dan is er 
meestal sprake van een externe calamiteit. De reden dat het alarm af gaat, is dat het 
gebouw zich bevindt in het zogenaamde effectgebied. Zo mogelijk zal aanvullend via de 
omroepinstallatie worden gewaarschuwd dat buiten het gebouw gevaar dreigt. 

Het is niet uit te sluiten dat het gevaar niet direct waarneembaar is door geur-, kleur en 
smaakloze stoffen. In geval van een crisissituatie wordt de website http://www.crisis.nl 
geactiveerd en voorzien van relevant en actuele informatie over de situatie. 

Bij het overheidsalarm (sirenes buiten) wordt niet ontruimd, maar 
moeten ramen en deuren worden gesloten en de NL-Alert worden 
geraadpleegd / radio (omroep West) of televisie worden aangezet 
voor meer informatie. Het hoofd BHV initieert eventueel in 
samenwerking met de ploegleider, de benodigde acties binnen de 
organisatie en voorkomt de uittocht van mensen uit het gebouw. 

Bij een sirenealarm treedt het rampenplan in werking; daarbij coördineert de BHV het 
sluiten van ramen, buitendeuren en luchtinname-punten, en voorkomt ongewenste 
uittocht van mensen uit het gebouw. 

In geval van alarmering moeten de medewerkers: 

1. Direct naar binnen gaan (als men daar niet reeds is) 
2. Ramen sluiten 
3. Zich via radio, televisie of internet informeren over de situatie 
4. Aanwijzingen opvolgen van BHV’ers en gebouwbeheer  

 
Primaire BHV-acties 

 Zodra de sirenes gaan, geluidswagens rondgaan of anders, bv. via de TU 
meldkamer, wordt gewaarschuwd dat een ramp dreigt, komt de BHV samen op het 
verzamelpunt bij de Servicepunt om de inzet te bepalen. Zo snel mogelijk zal de 
uittocht van personen worden tegengegaan. Dit zal door de ploegleider en het Hoofd 
BHV worden gecoördineerd. 

 Het Hoofd BHV laat het volgende binnen het gebouw omroepen1: 
 "Attentie, attentie, om veiligheidsredenen wordt u verzocht om binnen het 

gebouw te blijven en alle ramen te sluiten." 
 "Attention, attention, for safety reasons you are requested to stay within the 

building and to close all windows".  
 Alle personen die zich nabij het gebouw bevinden worden door de BHV gesommeerd 

om direct naar binnen te gaan. 
 Het Hoofd BHV neemt zo snel mogelijk contact op met de complexbeheerder en 

Facility manager. 
 Indien noodzakelijk en mogelijk worden de ventilatievoorzieningen door 

Gebouwbeheer uitgeschakeld.  

                                                
1 Indien een omroepinstallatie ontbreekt of defect is moet de bovenstaande boodschap door de BHV’ers 
mondeling aan de aanwezigen worden doorgegeven. Hierbij volgen zij het veegscenario. 
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Secundaire acties BHV en FM (= gebouwbeheer) 

 Gebouwbeheer controleert of alle ramen en buitendeuren gesloten zijn, zo nodig 
maken zij een controleronde ronde (houd veegplan aan als leidraad).  

 Via radio, TV en internet wordt getracht om een helder beeld te krijgen van de 
situatie. Beperk het telefoonverkeer om overbelasting van het netwerk te voorkomen. 

 Zo snel mogelijk wordt relevante informatie over de ramp doorgegeven aan de 
aanwezigen (omroepinstallatie of mondeling). Informeer hen daarna periodiek (ook 
als de situatie zich niet heeft gewijzigd). 

 De BHV’ers en Gebouwbeheer houden zich beschikbaar van de complexbeheerder 
resp. externe hulpdiensten. 

 Zodra het sein "VEILIG" gegeven wordt via sirenes, geluidswagens of alarmcentrale, 
wordt dit tevens via de omroepinstallatie of mondeling doorgegeven aan de 
aanwezigen. 
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3.2 Bij een ontruiming 

Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan op de locatie 
een situatie ontstaan die dusdanig ernstig is dat ontruiming van het gebouw noodzakelijk 
is. In dit ontruimingsplan is door middel van een aantal instructies aangegeven wie in 
geval van een calamiteit en/of ontruiming welke acties moet ondernemen.  

Besluit tot ontruiming 

Een mondeling bevel van één van de BHV’ers, het afgaan van de slow-whoop na een 
het indrukken van een handbrandmelder of door activatie van een automatische 
melding, kan aanleiding zijn voor de ontruiming van het gebouw en/of terrein.  

De ploegleider neemt de operationele leiding op zich. Bij een ontruiming richt de 
aandacht zich op de aanwezige medewerkers en bezoekers. Zie paragraaf 2.2 voor het 
handelen m.b.t. niet zelfredzame mensen. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor 
hun gasten.  

Actie BHV-organisatie na alarmering 

1. Het Hoofd BHV, de ploegleider en BHV’ers verzamelen bij het Servicepunt. 
2. Het Hoofd BHV ondersteunt de ploegleider. 
3. De ploegleider deelt taken aan BHV’ers uit waarna de BHV-ploegen gaan 

handelen. 
4. De BHV-ploegen informeren de ploegleider over de actuele situatie. 
5. De ploegleider schat op basis van de ontvangen informatie de ernst van de 

situatie in en beslist, eventueel in overleg met het Hoofd BHV en zo mogelijk 
ook de complexbeheerder, over de ontruiming. 

6. De ploegleider informeert de externe hulpdiensten over de ontruiming. 
7. De ploegleider laat nagaan of de verzamelplaatsen veilig zijn. 
8. De ploegleider regelt personen die de toegangen bewaken, zodat niemand 

onbevoegd het gebouw kan betreden. 
9. Per verzamelplaats is 1 BHV’er aanwezig die actief informeert of er mogelijk 

mensen zijn achter gebleven in het gebouw.  
10. De ploegleider informeert bij aankomst de externe hulpdiensten over de situatie. 

Totale of gedeeltelijke ontruiming 

1. Als de situatie dat toelaat controleert de BHV-organisatie of alle personen de 
verdieping hebben verlaten (eigen veiligheid eerst). 

2. De aanwezige personen worden naar de met borden aangegeven 
verzamelplaats(en) gedirigeerd. 

3. Collega’s helpen verminderd zelfredzamen bij het verlaten van het gebouw 
(vooraf worden hier afspraken binnen de afdeling over gemaakt). 

 
 Zie bijlage 4: locatie verzamelplaatsen 
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Het ontruimingsprincipe 

Uitgangspunt is een volledige ontruiming. De ploegleider kan hier van afwijken.  

Bij een ontruiming veroorzaakt door brand in een ruimte, zal de ontruiming op de 
volgende manier gebeuren: 

 Als eerste wordt de ruimte ontruimd waar brand is. 
 Als tweede de tegenoverliggende ruimte. 
 Als derde de aangrenzende ruimtes. 
 Als vierde de aangrenzende ruimtes van de 

tegenoverliggende ruimte enz. 
 Vervolgens zullen de bovenliggende en onderliggende 

etage(s) worden ontruimd. 

De medewerkers die gaan ontruimen zullen: 

 De aanwezigen verzoeken om zich via de dichtstbijzijnde nooddeur en vluchtroute 
richting de verzamelplaats te begeven. 

 Alle vertrekken op achtergebleven personen controleren. 
 Zich strikt houden aan de opdrachten en gebruik maken van de dichtstbijzijnde 

vluchtwegen. 
 Terugkoppelen aan de ploegleider zodra een ruimte volledig leeg en gecontroleerd 

is. 
 Appél houden op de verzamelplaats en eventuele vermiste personen melden aan de 

ploegleider. 

De bedrijfshulpverleners die ter plaatse gaan zullen: 

 Denken aan eigen veiligheid. 
 Opdrachten van ploegleider opvolgen. 
 Indien het veilig kan, één bluspoging ondernemen. 
 De ploegleider informeren over voortgang van de inzet. 

De aanwezige personen dienen: 

 Opvolging te geven aan het ontruimingsalarm. 
 Aanwijzingen van de BHV-organisatie op te volgen. 
 Via de dichtstbijzijnde, veilige, nooduitgang naar de verzamelplaats te gaan. 
 Op de toegewezen verzamelplaats te blijven in verband met het nagaan van 

mogelijk achtergebleven personen.  
 

Ontruimen van niet zelfredzamen 
Niet zelfredzamen en zijn/haar directe medewerkers volgen de ontruimingsinstructie die 
is afgesproken met de niet-zelfredzamen. Indien nodig en mogelijk neemt de niet 
zelfredzame persoon contact op met het alarmnummer. Vervolgens zal de BHV-
organisatie worden ingezet ter assistentie bij de ontruiming. 
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Ontruimen van onwelwillenden 
Als BHV’ers aanwezigen aantreffen die het gebouw niet willen verlaten, dan worden zij 
gewezen op de noodzaak te vertrekken. Wanneer de aanwezigen onwelwillend blijven, 
melden de BHV’ers in ieder geval het ruimtenummer en indien beschikbaar de namen bij 
de ploegleider. Deze informatie wordt door de ploegleider, eventueel via het Hoofd BHV, 
doorgegeven aan de externe hulpdiensten. 

Verzamelplaatsen 

Voor de locatie is 1 verzamelplaatsen aangewezen.; nl. het parkeerterrein Oost. In de 
praktijk zien we dat mensen die vluchten de dichtstbijzijnde uitgang kiezen. Hierdoor is 
onduidelijk op welke plekken rondom het pand personen zich bevinden. 
De ploegleider dient er voor te zorgen dat in een vroeg stadium BHV’ers aangewezen 
worden om naar de diverse verzamelplaatsen te gaan. 
 

 Zie bijlage 4: locatie verzamelplaatsen 
 
Indien de omstandigheden hierom vragen kan de ploegleider beslissen om uit te wijken 
naar een alternatieve verzamelplaats.  
 
Indien het vermoeden ontstaat dat er nog personen in het gebouw aanwezig zijn 
(bijvoorbeeld directe collega’s, medestudenten, personen die zij net nog zagen, etc.) 
dient dit te worden gemeld bij de BHV. 

Signaal “veilig” 

Het signaal “veilig” wordt op de verzamelplaats gegeven door het Hoofd BHV / 
ploegleider. Dit in samenspraak met de directie en na vrijgave door de operationeel 
verantwoordelijke van het bevoegd gezag/brandweer.  

Pers en media 

Tijdens of kort na een incident of calamiteit kan de pers zeer snel ter plaatse zijn. Het is 
in een dergelijk geval belangrijk om via de TU meldkamer altijd direct contact te laten 
leggen met de directie Communications. 
 
Algemene instructie ‘Hoe te handelen wanneer de pers en media ter plaatse zijn?’ 
Sta een journalist altijd vriendelijk te woord maar ga niet inhoudelijk in op de vragen en 
verwijs hen naar de directie Communications. 
Journalisten met perskaart mogen zonder beperkingen werken in een door de 
hulpdiensten afgezet gebied. 
 
Registratie incidenten 

Wanneer de BHV is opgeroepen dan dient de ploegleider na afloop hier een melding van 
te maken. 

 Zie formulier ‘melding ongevallen, incidenten en BHV’’ op Sharepoint. 
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Bijlagen 
De bijlagen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: 

 Gebouwinformatie en -beheer 
 Processen, protocollen en instructie 
 Controle en beoordeling 
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Gebouwinformatie en -beheer 

 
Bijlage 1 Kaarten van de omgeving 
Bijlage 2 Tekeningen van het gebouw 
Bijlage 3 Locatie afsluiters 
Bijlage 4 Locatie verzamelplaatsen 
Bijlage 5 Huurders 
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Bijlage 1 Kaarten van de omgeving 
 

 

Bron: Googlemaps.nl 
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Bijlage 2 Tekeningen van het gebouw 
 
Tekeningen van brandscheidingen 

 Tekening brandscheidingen – Kelder 
 Tekening brandscheidingen – Begane grond 
 Tekening brandscheidingen – Tussenetage 
 Tekening brandscheidingen – Eerste verdieping 
 Tekening brandscheidingen – Tussenetage 
 Tekening brandscheidingen – Tweede verdieping 
 Tekening brandscheidingen – Derde verdieping 
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Ontruimingsplattegronden 
 Ontruimingsplattegrond – Kelder 
 Ontruimingsplattegrond – Begane grond 
 Ontruimingsplattegrond – Eerste verdieping 
 Ontruimingsplattegrond – Tussenetage 
 Ontruimingsplattegrond – Tweede verdieping 
 Ontruimingsplattegrond – Derde verdieping 
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Bijlage 3 Locatie afsluiters 
 
Type afsluiter Locatie  
Water   

 

K1.oost.390 & K1.West.551 

Gas  

 

Geen aardgas aanwezig 

Elektriciteit  

 

Laagspanningstation tussen 
zuidplantsoen en Zuidserre. 

Luchtbehandelingskast (LBK)  

 

In geval van Brand krijgen deze 
luchtbehandelingskasten een sturing 
vanuit de regelkast om uit te schakelen. 

Anders: Laagspanningstation tussen 
zuidplantsoen en Zuidserre. 

Brandschakelaar CV  

 

In geval van Brand krijgt deze installatie 
een sturing vanuit de regelkast om uit te 
schakelen. 

Anders: Laagspanningstation tussen 
zuidplantsoen en Zuidserre. 
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Bijlage 4 Locatie verzamelplaatsen 
 

LOCATIES VERZAMELPLAATS 
  

Parkeerplaats Oost 

 
 

Overzichtsplattegrond 
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Bijlage 5 Huurders en derde partijen   
 
Etage  Bedrijf Contact-

persoon 
Contact  Max. aantal 

aanwezigen 
In 

bezit 
van 

pieper 
Begane 
grond 

Waltman 
Bouwshop 

Wim Prins waltmanbouwshop@tudelft.nl 
+31152783529  

30 nee 

Begane 
Grond 

Copie Sjop Cinko 
Veldman 

info@copie-sjop.nl 
 
015-2190190 

20 nee 

Begane 
grond 

Cirfood Pieter van 
de Graaf 

p.h.vandegraaf@tudelft.nl 200 nee 
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Processen, protocollen en instructie 
 

Bijlage 6 Stroomschema bij alarmering 
 

Melding
(auto/hand)

Alarmeren 
hulpdienst

Alarmeren BHV

Eventueel 
vertraagd

Alarmeren 
aanwezige

BHV’ers 
verzamelen

Instructie door 
ploegleider

BHV start 
ontruiming

Hoofd BHV 
informeert 
hulpdienst

Verzamel-
plaats 

Activeren BMI
Activeren slow 

woop

Arriveren 
hulpdienst

Hulpdienst neemt 
regie inzet 

Externe 112 
melding

Interne melding 
via

015 – 27 88888

Inschatting TU 
meldkamer
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Controle en beoordeling 

Bijlage 7 Mutaties in het noodplan 
 
datum auteur wijziging 
3-11-2021 Bureau BHV Opstellen concept Noodplan BHV en ontruiming 

(concept) 
22-11-2021 Bureau BHV Opstellen concept Noodplan BHV en ontruiming 

(definitief) 
 
 
 


