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Voorwoord 

 

In ieder gebouw, dus ook in ons kerkgebouw en het bijbehorende 

Ontmoetingscentrum, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk 

maken dat bezoekers het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Zo een 

situatie kan zich voordoen bij brand, wateroverlast, stormschade, bommelding, 

gaslekkage of een aanslag. Hiervoor is een ontruimingsplan nodig. Daarnaast 

voorziet dit plan in voorschriften die gelden voor onwel worden van 

kerkbezoekers.  

 

Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij 

kerkbestuur en enkele vrijwilligers (waaronder het Collectantencollege) bekend 

is. Door middel van instructie en een jaarlijkse (onderdeel)oefening kan dit plan 

aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld. Van het 

Veiligheidsplan moeten het bestuur van SOLVK en vrijwilligers het hoofdstuk 6 

kennen: “taken bij ontruiming” en hoofdstuk 7: “taken bij onwel worden”. 

Bezoekers moeten opdrachten van de leden van het bestuur en de leden van het 

Collectantencollege opvolgen. In situaties waarin niet is voorzien, zal op basis 

van instructies van de aan te wijzen Leider naar bevinding van zaken moeten 

worden gehandeld. 

 

 

Dit Veiligheidsplan is ontwikkeld door SOLVK als gebruiker van het 

kerkgebouw aan de Keizersgracht 220. Het kerkbestuur zorgt voor de 

hulpverleningsorganisatie in het gebouw wanneer zij dit gebruikt.  

 

Het kerkbestuur van de Onze Lieve Vrouwekerk hoopt met dit plan bij te dragen 

aan de veiligheid van en de zorg voor de kerkbezoekers. 

 

 

Juli 2019 

 

 

 

 

 

Een exemplaar van het Veiligheidsplan ligt steeds achter in de kerk   
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A. Veiligheidsplan Onze Lieve Vrouwekerk 
 

 

 

 

1. Situatietekening (ligging van het bouwwerk) 

 

2. Alarmeringsprocedure intern en extern 

 

3. Wijze van ontruiming en de ontruimingsorganisatie 

 

4. Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm 

 

5. Instructies voor kerkgangers/bezoekers bij ontruiming of brand 

 

6. Taken van de Leider en ontruimingsploeg 

 

7. Taken bij onwel worden 

 

8. Gegevens van de organisatie 
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1. Situatie tekening 
 

Het kerkgebouw bestaat uit een bouwdeel met 4 bouwlagen (begane grond, 2 

galerijen, souterrain). Aan het kerkgebouw zijn een Ontmoetingscentrum en een 

kapel verbonden.  

 

Hieronder de situatietekening van de Onze Lieve Vrouwekerk, kapel en 

Ontmoetingscentrum.  

 

Bijzonderheden:  

 

-  Er is geen brandmeldinstallatie in het gebouw aanwezig. 

 

-  Er is geen ontruimingsinstallatie in het gebouw aanwezig. 

 

- Er is een AED aanwezig in het Ontmoetingscentrum. Ook in hotel 

Pulitzer bevindt zich een AED (vragen bij receptie). 

 

- Er zijn oranje hesjes voor een ontruimingsploeg aanwezig. Deze 

bevinden zich achterin de kerk. 
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Hieronder volgen plattegrondtekeningen per verdieping. Daarop zijn de 

uitgangen (groen) en de brandblusinstallaties (rood) aangegeven. 
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PLATTEGROND    Ontmoetingcentrum  en kapel 

 

  

Kapel 

AED 

Ontmoetingscentrum 
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2. Alarmeringsprocedure intern en extern bij calamiteiten 
 

 

2.1 Calamiteit 

 

Indien er een calamiteit zich voordoet zal de Leider de beslissing nemen of het 

kerkgebouw wordt ontruimd. Indien er brand ontstaat in het kerkgebouw zal 

onmiddellijk worden overgegaan tot ontruiming. De Leider is iemand van het 

bestuur van SOLV, een BHV-er of iemand van het Collectantencollege dan wel, 

bij  afwezigheid daarvan, de meest aangewezen aanwezige. 

 

2.2 Interne alarmering 

 

Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het gebouw te waarschuwen 

en de ontruiming op te starten. 

 

Het starten van een ontruiming geschiedt op aangeven van de Leider, die ter 

plekke een ontruimingsploeg organiseert voor de ontruiming. 

 

-   De Leider zal (bij voorkeur vanaf het koor) de ontruiming inleiden, indien 

beschikbaar door een geluidssignaal en flitslicht op het koor; 

-  Alle communicatie tussen Leider en ontruimingsploeg gebeurt mondeling 

of via gsm; 

-  De bezoekers van de kerk worden door de Leider mondeling 

toegesproken. 

 

2.3 Externe alarmering 

 

Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen. 

 

Bij een calamiteit werkt de externe alarmering als volgt: 

 

-  Bij het signaleren van een brand zal de Leider direct actie nemen. 

-  De brandweer wordt gebeld via de vaste telefoon of mobiel, 112. 

-  Bij medische incidenten (zie hierna onder 7) zal eveneens via 112 de 

ambulance gealarmeerd worden. 

-  Aan de betreffende centralist moet worden verteld: 

- Naam van de melder 

- Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220, 1016 DZ Amsterdam 

- Aard van het incident en eventuele bijzonderheden 

-  Of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel. 
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3     Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie 

 

 

Start van de ontruiming 

 

De ontruiming zal als volgt geschieden: 

 

-  De Leider zal de mensen in de kerk rustig toespreken en aangeven dat het 

kerkgebouw moet worden ontruimd. 

 

- De Leider stelt een verantwoordelijke vrijwilliger per ruimte aan: 

 

 Een vrijwilliger start direct de ontruiming van de kindernevendienst 

via de uitgang. 

 Indien er zich mensen in de galerij (zangkoor) bevinden worden die 

door een andere vrijwilliger gewaarschuwd en zal deze daar de 

ontruiming starten. 

 Een derde vrijwilliger gaat naar de verzamelplaats. 

 

 

Verzamelplaats 

 

-  Bij het ontruimen is de verzamelplaats de Westermarkt bij het beeld van 

Anne Frank. 

 

-  Bij een gedeeltelijke ontruiming zal een locatie door de Leider worden 

aangegeven. 

 

-  Op de verzamelplaats worden ouders en kinderen uit de kindernevendienst 

herenigd en wordt nagegaan of mensen nog achter zijn gebleven in de 

kerk. 

 

-  Indien de situatie van lange duur is kan als opvangplaats worden 

uitgeweken naar hotel Pulitzer (Prinsengracht 315 – 331, tevens ingang 

aan de Keizersgracht naast de Onze Lieve Vrouwekerk). 
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4 Inrichting gebouw 
 
Er dient altijd erop gelet te worden dat alle in -, uit- en doorgangen 
vrijgehouden worden van obstakels. 
 

  Buitendeuren dienen door iedereen van binnenuit gemakkelijk te 
openen te zijn. 

  De vloeren van vluchtwegen mogen nooit, door welke oorzaak dan 
ook, glad zijn.  

  In het gebouw dienen de noodzakelijke blusvoorzieningen 
aanwezig te zijn. De aanwezige brandblusmiddelen dienen steeds 
voor onmiddellijk gebruik beschikbaar en bereikbaar te zijn. Zij 
dienen zodanig aangebracht te zijn dat altijd duidelijk is waar het 
materiaal zich bevindt. 

  Zelfsluitende deuren dienen nooit in geopende toestand 
geblokkeerd te worden. 

  Onder trappen in trappenhuizen en in gangen mogen nooit 
goederen worden opgeslagen. 

 
Inspectie 
 
Een jaarlijkse inspectie (door kerkbestuur of brandweer) dient gericht te 
zijn op: 
 
-   plattegronden; 
-   vluchtplan; 
-  pictogrammen; 
- noodverlichting; 
-  draairichting en breedte van deuren; 
- stoelen - en bankenplannen; 
-  brandbare stoffen; 
-  brandblusmiddelen; en 
-  CV-ruimte. 
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5 Instructies voor kerkgangers/bezoekers bij ontruiming of brand 
 

 

Bij het ontdekken van brand: 

 

-  Blijf kalm 

-  Meld de brand bij een collectant of een lid van het bestuur 

-  Aanwezigen veiligstellen. Denk aan de mensen die moeilijk ter been zijn 

en uw eigen veiligheid. 

-  Uitbreiding voorkomen door: 

o Ramen en deuren te sluiten; 

o Indien mogelijk, zelf te blussen (bij beginnende brand). 

-  Verlaat direct de ruimte of het gebouw. 

-  Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. 

-  Volg de instructies van de Leider en de ontruimingsploeg of het bevoegd 

gezag (brandweer, politie, ambulancepersoneel) op. 

-  Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. 

-  Begeef u naar de verzamelplaats, dit is de Westermarkt. 

-  Verlaat nooit zonder melden de verzamelplaats. 

 

Nooduitgangen  
 
Er zijn er 3, kijk op “Situatietekening”.  
 
LED zaklamp  
 
Deze hangt in de meterkast van de kerk, in het voor portaal van het 
Ontmoetingscentrum.  
 
Brandblussers.  
 
Er zijn er 3, kijk op “Situatieschets”. In de bovenzaal van de kerk staat er 
ook nog  een.  
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6     Taken Leider en ontruimingsploeg 
 

 

6.1 Taak Leider bij een brandmelding; 

 

-  Blijf rustig en vraag de juiste locatie van de brand. 

-  Alarmeer de brandweer via 112. 

-  Alarmeer de eventueel aanwezige BHV-ers. 

-   Coördineer de ontruiming. Zorgt dat de ontruimingsploeg de bezoekers 

informeert en de ontruiming opstart. 

-   Bepaal of zelf blusacties worden ondernomen. 

-  Zorg voor de opvang en begeleiding hulpdiensten (stel sleutels en 

plattegronden ter beschikking). 

-  Hanteer de plattegrond en geef de laatste informatie door aan de 

brandweer. 

-  Volg instructies van de brandweer op. 

- Op de verzamelplaats: 

 Controleer aan de hand van de presentielijsten of iedereen 
aanwezig is. 

 Vermisten direct melden aan de brandweer. 
 

6.2  Taken ontruimingsploeg 

 

De ontruimingsploeg bestaat uit de door de Leider aangewezen leden van het 

kerkbestuur, collectanten en bedrijfshulpverleners: 

 

-  Na het geven van de opdracht tot ontruimen door de Leider zorgt de 

ontruimingsploeg voor de ontruiming van de kindernevendienst en van de 

galerij (zangkoor). 

-  De andere vrijwilligers van de ontruimingsploeg zorgen voor een 

adequate ontruiming van het kerkgebouw, de galerijen en het 

ontmoetingscentrum. 

-  In logische volgorde wordt het kerkgebouw gecheckt op achtergebleven 

bezoekers. 

- Controleer de toiletten en overige ruimten. 

- Geef op de verzamelplaats aan de hand van de presentielijst vermissingen 

door aan de aangewezen vrijwilliger voor de verzamelplaats. 

- De taak van de ontruimingsploeg is: controleer of alles geheel ontruimd is. 
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7 Taken bij onwel worden  
 

 
7.1 Stappen 
 

 

Stap 1 

-  Blijf rustig en alarmeer een arts / in de kerk ROEPEN VOOR 
REANIMATIE (elke seconde telt),  

-  Alarmeer de hulpdiensten (bel 112) 

 

Stap 2 

-  Informeer bij slachtoffer naar toestand. Zo nodig:  

 

 Na een eerste diagnose wordt het slachtoffer zo spoedig per 

brancard naar de Ontmoetingsruimte gereden. Hier wordt het 

slachtoffer behandeld en eventuele medische hulp ingeroepen. 

 

 Indien reanimatie is vereist: start onmiddellijk met reanimatie. 

Zorg ervoor dat iemand anders gelijktijdig de AED haalt. Het AED 

apparaat hangt bij de wenteltrap in de gang naar het Ontmoetings-

centrum. Sleutels voor de AED zijn te vinden bij het Collectanten 

College of de ontruimingsploeg. 

 

 Voor hyperventilatie ligt er een plasticzak in de meterkast.  

 

Stap 3 

- Als iemand met de ambulance mee moet, dan familie en/of vrienden 

waarschuwen, zodat dan eventueel iemand meekan met de ambulance.  

 

 

 

7.2. CONTACTGEGEVENS ONWEL WORDEN 

 
politie / brandweer / ziekenwagen: 112 Alarm nummer  
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7.3 RELEVANTE LOCATIES VAN HULPMIDDELEN 
 
AED 
Deze hangt bij de wenteltrap in de gang naar het Ontmoetingscentrum. 
Sleutel verkrijgbaar via het Collectanten College of de Ontruimingsploeg. 
 
 
Brancard  
Deze staat achter in de kerk bij de brandslang.  
 
 
EHBO doos  
Deze staat in de niet gebruikte biechtstoel achter in de kerk.  
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8. GEGEVENS VAN DE ORGANISATIE 
 

 

8.1 Algemeen 
 

Voor kerkelijke gebouwen is volgens de ARBO-wetgeving een veiligheidsplan 

vereist. Voor de wet -en regelgeving is het Bouwbesluit van toepassing. Voor 

monumenten heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

informatiebladen beschikbaar.  

 

Eigenaren van kerkelijke gebouwen dienen een risico-inventarisatie en -

evaluatie op te stellen in verband met de veiligheid van bezoekers in het 

kerkgebouw. Voldoet men hieraan niet, dan kan men bij controle door de 

Arbeidsinspectie met een boete geconfronteerd worden. Hierbij moet gedacht 

worden aan het verlenen van eerste hulp, het voorkomen en bestrijden van een 

begin van brand, het waarschuwen van de betreffende hulpdiensten en ingeval 

van ontruiming het meewerken aan het op ordelijke wijze ontruimen van het 

gebouw. Belangrijk is dat er enkele vrijwilligers (met name collectanten) voor 

deze taken zijn geïnstrueerd.  

 
Een gebouweigenaar is verantwoordelijk voor het gebouw. De Syrisch 

Orthodoxe kerk is eigenaar van het kerkgebouw (Keizersgracht 220). Stichting 

De Oude Gracht is eigenaar van de kapel en het Ontmoetingscentrum. 

Kerkgebouw, kapel en Ontmoetingscentrum worden gehuurd door SOLVK 

(gebruiker).  

 

De gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig gebruiken van het gebouw. 

Stichting Onze Lieve Vrouwekerk (SOLVK) huurt het gebouw onder andere 

voor eucharistievieringen. Kleinere eucharistievieringen vinden plaats in de 

kapel (Keizersgracht 218-B).  

 
Gegevens van de organisatie:   

 

Adres :    Keizersgracht 220 (vlak bij de Westermarkt) 

Telefoonnummer :   Rector Rafael de Ojeda, tel 020 2400803. 

Voorzitter:   Jos Witteman, tel 020-4975097 
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8.2 Eucharistievieringen Rooms-katholieke Gemeenschap 
 

 
 

 

Tijdens de vieringen op zondagmorgen van de rooms-katholieke gemeenschap 

zijn er maximaal 150 mensen in het gebouw aanwezig. Bij de vieringen op 

zondagavond maximaal 400 mensen. Bij hoge uitzondering zal de kerk 

maximaal bezet zijn met 800 mensen, mede op de galerijen van de verdieping. 

Er zijn andere momenten dat het kerkgebouw, de kapel en/of het 

Ontmoetingscentrum in gebruik zijn voor vergaderingen, bijeenkomsten of 

bijzondere kerkdiensten. In de meeste gevallen zal het aantal aanwezigen 

duidelijk lager zijn dan genoemde 150-400. 

 

Na afloop van de eucharistievieringen wordt gebruik gemaakt van het 

Ontmoetingscentrum (Keizersgracht 218-B).  

 

 

*** 


