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Volgens NEN norm 8112-2017 bijlage F (indicatief)  
 
 
Datum Goedkeuring  Goedkeuring door Versie 
29 januari 2019 Bestuur Stichting de Delftse molen 18 januari 2019 

 

 

Belangrijke telefoonnummers 
 
Voor brandweer, ambulance of politie bellen:  1-1-2  
 

Vermeldt:  
. De te alarmeren instantie: brandweer, ambulance of politie 

. Geef de alarmreden door: brand, gewonde(n), , , , , , 

· Geef lokatie door: molen De Roos, Phoenixstraat 112, 2611 AK  Delft  

· Beantwoordt de verdere vragen van de telefonist(e)/centralist(e) 

. Geef door of er mensen van hoogte moeten worden geevacueerd met een 

 hoogwerker van de brandweer 

 

Voor alarmmelding in winkel/woonhuis en pakhuis: 

015 887 116 2 (telefoon winkel) en/of 06-21701815 (mobiel Gaston Badoux) 
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2. Noodzaak ontruimingsplan en enkele hoofdelementen  

Voor u ligt het ontruimingsplan voor Delftse molen de Roos. Het plan definieert de 
omstandigheden waarbij de molen moet worden ontruimd en het geeft aan hoe een ontruiming 
dient te verlopen en welke taakverdeling daar bij hoort. 

Met het opstellen van dit ontruimingsplan neemt Delftse molen de Roos haar 
verantwoordelijkheid om beleid en een uitvoeringsplan te maken voor het geval dat 
vrijwilligers, cliënten van Doel en (buitenlandse) bezoekers terstond uit de molen in veiligheid 
moeten worden gebracht. Dit is des te belangrijker omdat bezoekers over het algemeen geen 
kennis hebben hoe de molen in elkaar zit. Het ontruimingsplan is onderdeel van het totale 
veiligheidsbeleid van Delftse molen de Roos. 

Als de molen open is zijn er altijd één of meer vrijwilligers in de molen die de molen 
openhouden voor bezoekers, al dan niet in combinatie met het laten draaien van de wieken 
en/of het malen van graan.  

De vrijwilligers dienen op de hoogte te zijn van dit plan, zodat in geval van een calamiteit de 
ontruiming geordend en zonder paniek kan verlopen. Minstens één keer per jaar vindt een 
ontruimingsoefening plaats waarmee de vrijwilligers het plan in de praktijk oefenen. 
 
 
In het vervolg van dit hoofdstuk komen nog aan de orde: 

- de definitie van “calamiteit” die moet leiden tot ontruiming, 
- één eindverantwoordelijke bij een ontruiming, 
- de eigen veiligheid van de vrijwilligers bij een ontruiming, 
- altijd volledige ontruiming. 

 
Onder een calamiteit* wordt elke situatie verstaan waarbij 1-1-2 moet worden gebeld. 
Voorbeelden hiervan zijn het bellen van de ambulancedienst bij onwelwording of zware 
verwonding; het bellen van de brandweer bij brand of rookontwikkeling en het bellen van de 
politie in verband met kwaadwilligen in de molen. Daarnaast wordt onder een calamiteit 
verstaan een zodanig defect aan het gaande werk van de molen dat de molenaar ontruiming 
noodzakelijk vindt.  
Naast het in veiligheid brengen van aanwezigen heeft ontruiming ook nadrukkelijk tot doel 
voldoende ruimte in de molen te creëeren voor het bestrijden van de calamiteit, al dan niet 
door hulpdiensten. 
Tenslotte kunnen zich buiten de molen omstandigheden voordoen, waardoor de molen moet 
worden ontruimd. Voorbeelden hiervan zijn een gifwolk op het DSM-terrein; een grote brand op 
het DSM-terrein of in een pand vlakbij de molen; problemen in de spoortunnel onder de molen 
en brand in de winkel, het pakhuis en/of de molenaarswoning. 
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De molenaar van dienst of bij gebrek daaraan de gids (vrijwilliger) van dienst is het 
aanspreekpunt bij een calamiteit en degene die bepaalt of er een ontruimingsbevel wordt 
gegeven. Hij of zij coördineert alle acties die met betrekking tot de ontruiming uitgevoerd 
moeten worden. Andere vrijwilligers assisteren zoveel mogelijk bij de ontruiming.  
 
Hoewel de Roos beschikt over een ontruimingsplan, met daarin vastgelegde taken en 
verantwoodelijkheden, geldt bij elk incident dat de veiligheid van de vrijwilligers voorop staat. 
Als er sprake is van een onveilige werksituatie voor de verantwoordelijke voor een ontruiming, 
kan niet van hem of haar worden gevergd dat zij hun eigen leven op het spel zetten. In dat geval 
moet het evacueren van personen in de molen worden overgelaten aan professionele redders 
van brandweer, ambulance en politie. 
 
 
Bij ontruiming van de molen gaat het altijd om een totale ontruiming van de molen. De 
belangrijkste reden hiervoor is de onoverzichtelijkheid van de molen, naast de steile en smalle 
trappen die als vluchtweg functioneren. Tevens creëert volledige ontruiming zoveel mogelijk 
ruimte op de zolders voor de bestrijding van de calamiteit. 
Dit houdt overigens in dat Delftse molen de Roos niet werkt met het begrip “incident*”. Alle 
“incidenten” zijn in de molen per definitie “calamiteiten”. 
 
 
  
Een ieder wordt gevraagd dit ontruimingsplan goed door te lezen, zodat iedereen weet wat hij 
of zij moet doen bij ontruiming. Als iedereen weet wat hij of zij moet doen dan is hij of zij ook in 
staat om bezoekers, die op het moment van de calamiteit in de molen zijn en geen kennis 
hebben van het ontruimingsplan, terzijde te staan en uit de molen te evacueren.  
 
 
 
 
____________ 
* Het NEN (normalisatie Instituut) definieert een calamiteit als volgt: "een plotselinge 
ongewenste gebeurtenis die schade veroorzaakt aan het bedrijfsproces, het milieu, mensen of 
de omgeving en waarbij onmiddellijk en professioneel ingrijpen noodzakelijk is". 
 
Het NEN kent naast calamiteit de minder zware categorie “incident”: een plotselinge 
ongewenste gebeurtenis etc. die tot een gefaseerde ontruiming dient te leiden. 
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3. Ligging van het bouwwerk 
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4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens 
 
4.1 Gebouwencomplex 
Molen de Roos maakt onderdeel uit van het gebouwencomplex met adresaanduiding 
“Phoenixstraat 111/112”. Het gebouwencomplex bestaat uit: 
- De molen, met op de begane grond de molenwinkel en de opgang van de molen, 
- de molenaarswoning, gelegen rondom het zuidelijk en westelijk deel van de molen, 

- het pakhuis, gelegen aan de noordwestkant van de molen. 

In dit ontruimingsplan wordt met Delftse molen de Roos bedoeld: de eigen ingang(spartij) van 
de molen op de begane grond (noord-oostzijde molen) en de zeven verdiepingen van de molen. 
Zie hoofdstuk 10 voor plattegrond begane grond en doorsnede van de molen. 
 
De overige complexonderdelen blijven buiten beschouwing in dit ontruimingsplan, met 
uitzondering van het doorgeven van een alarm van de molen naar de winkel. 
 
Brandtechnisch is de molen(toegang) gescheiden van de winkel, het woonhuis en het pakhuis. 
De winkel is van de molen gescheiden met een 30 minuten brandwerende bouwconstructie. De 
opgaande trap van de molen bevindt zich op de begane grond in een van de winkel 
afgescheiden halletje. Bij brand in de winkel blijft de trap naar de eerste verdieping zodoende 
minstens 30 minuten vrij van brand. Hetzelfde geldt voor de inpakzolder (eerste zolder) in 
relatie tot de winkel. Tussen winkel en inpakzolder bevindt zich eveneens een 30 minuten 
brandwerende bouwconstructie, die ervoor zorgt dat bij brand in de winkel de inpakzolder ten 
minste 30 minuten vrij van brand blijft. 
 
 

4.2 Gebouw Delftse molen de Roos 
Het gebouw is een molen uit het midden van de 18e eeuw. De molen heeft 7 verdiepingen (in 
een molen zolders geheten), gerekend vanaf de begane grond. 
Nooduitgangen zijn er op de zolders niet en er is per zolder slechts 1 trap naar boven én 1 trap 
naar beneden. Deze trappen zijn steil en hebben soms een krappe doorgang. Op geen van de 
trappen kunnen mensen elkaar passeren, wat wil zeggen dat er telkenmale éénrichtingsverkeer 
is op de trappen. De trappen staan allemaal in open verbinding met elkaar. Bovenaan een deel 
van de trappen zijn luiken geconstrueerd die de trappen kunnen afsluiten. 
 
De molen zelf kent geen brandscheiding(en). 
 
De molen is aan de buitenkant van steen, terwijl er aan de binnenkant veel hout verwerkt is 
(vloerbalken, vloeren, trappen en de aandrijfinstallatie). Het bovenste deel van de molen (de 
kap) is geheel van hout. 
 
Alle zolders zijn open ruimtes, met uitzondering van de eerste en derde zolder. Op de eerste 
zolder is een ruimte afgetimmerd voor het uitvoeren van inpakwerkzaamheden en het maken 
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van meelmixen. Op de derde zolder bevindt zich de molenaarshut met annex een toilet. Hier 
kunnen de medewerkers zich even terugtrekken. 
 
Op 12 meter hoogte is rond de molen een stelling aangebracht; een geheel rond de molen 
lopend plateau van 2,5 meter breed. Deze stelling kan alleen vanaf de vierde zolder worden 
bereikt via zogenaamde stellingdeuren. Als de molen in gebruik is, zal er doorgaans tenminste 
één deur naar de stelling openstaan. De deuren waarachter de wieken ronddraaien zijn dicht en 
met een slot op de windhaak afgesloten omdat de draaiende wieken achter deze deuren over 
de stelling scheren. Vanaf de stelling zijn er geen vluchtvoorzieningen. De stilstaande wieken en 
de staart van de molen blokkeren een deel van de stelling, zodat niet de gehele stelling 
beschikbaar is voor ontruiming. 
 
Op verschillende zolders kunnen zakken graan en zakken meel zijn opgeslagen, die dan een fors 
gedeelte van de zolders in beslag kunnen nemen. 
 
Gevaarlijke stoffen zijn in de molen niet aanwezig, behoudens huishoudelijk zaken als blikken 
verf en schoonmaakmiddelen. Deze liggen in kastjes in de molenaarshut en in een 
afgeschermde opslagruimte op de derde zolder. 

Hoewel in de molen graan wordt vermalen tot meel, blijkt uit gegevens van de Vereniging De 
Hollandsche Molen dat er in dit type molen nog nooit een meelstofexplosie heeft 
plaatsgevonden. Het meel is opgeslagen in zakken van maximaal 20 kilo inhoud. Er is geen 
meelsilo en er zijn geen transportbuizen voor meel. 

 

4.3 Installatiegegevens  
De meterkast met alle electriciteitsgroepen bevindt zich op de begane grond in de winkel, 
vanaf de buiteningang van de winkel gezien, direct links in een kast. Vanaf de ingang van de 
molen gezien, bevindt de meterkast zich rechts van de poortdeuren van de winkel (zie 
hoofdstuk 10 voor de plattegrond van de begane grond van de molen). De meterkast kent een 
afsluiting met een sleutel. Deze sleutel steekt te allen tijde in het slot, zodat de meterkast direct 
toegankelijk is. 
 
De hoofdkraan voor het water bevindt zich in de keuken van het molenaarshuis (dus buiten de 
molen). Op de tweede zolder van de molen bevindt zich een afsluiter, waarmee de 
watertoevoer verder naar boven kan worden afgesloten. Tappunten bevinden zich alleen op de 
derde zolder; in het molenaarshut en in het toilet. 
 
De molen heeft geen aansluiting op het gasnet. (De molenaarswoning -die hier verder buiten 
beschouwing blijft- heeft wel een gasaansluiting.) 
 
Een verwarmingsleiding ten behoeve van de winkel loopt over de vloer van de eerste zolder. 
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De molen heeft geen sprinkler-installatie, noch stijgleidingen voor brandbestrijding. Vanwege de 
lage waterdruk op de aanvoerleiding van kraanwater is besloten geen brandhaspels te plaatsen. 
Voorts heeft de molen geen rook- en/of brandmelders; mede vanwege het grote aantal te 
verwachten valse meldingen in verband met het meelstof in de gehele molen. 
 
Op verschillende zolders staan of hangen brandblussers, van het type AFFF 
Sproeischuimblussers met een inhoud van 6 liter. De brandblussers staan steeds dicht bij de 
trappen. Brandblussers zijn aanwezig: bij de ingang van de molen, op de eerste tot en met de 
vierde zolder en op de zesde zolder (ten behoeve van de kap). NB: deze sproeischuimblussers 
zijn beperkt geschikt om een in brand geraakte electrische installatie te blussen. Op de blussers 
staat aangegeven: “Geschikt voor gebruik op electrische installaties tot 1000V op 1 meter”. In 
de molen is maximaal 380 V beschikbaar, maar kom bij het blussen van een electrische 
installatie daar niet te dicht bij! 
 
Een overzicht van de in de molen aanwezige electrische apparatuur wordt gegeven in bijlage 1. 
 
  

4.4 Organisatiegegevens  
De eigenaar van de molen is de vereniging De Hollandsche Molen (DHM). De winkel en de 
bebouwing rond de molen wordt door DHM verhuurd aan "Kistje met smaak"/Ambacht. De 
molen staat ter beschikking van vrijwilligers van Molen de Roos. 
 
 

4.5 Gebruik van de Molen  
De molen is doorgaans opengesteld op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Incidenteel 
op andere dagen.  
Woensdags en vrijdags is er doorgaans een molenaar aanwezig om de wieken te laten draaien 
en bezoekers (merendeels buitenlanders, soms ook kinderen) te ontvangen. Incidenteel is er op 
deze dagen ook een molengids aanwezig en/of wordt er graan gemalen.  
Op donderdag zijn molenaars aanwezig om graan te malen. Plm. 5 medewerkers van Doel 
helpen de molenaar, resp. verrichten werkzaamheden op de eerste zolder. Voorts is er 
doorgaans een gids aanwezig op donderdag om de bezoekers (merendeels buitenlanders, soms 
ook kinderen) uitleg te geven.  
Op zaterdag is tenminste een molengids aanwezig en regelmatig een molenaar die de wieken 
laat draaien. Bezoekers zijn merendeels buitenlanders, soms ook kinderen. 
Op andere dagen worden incidenteel groepen rondgeleid; de molen is dan niet open voor ander 
publiek. 
Tijdens publieksevenementen (b.v. de Westlandse molendag, de Nationale molendagen, Open 
monumentendag en voorstellingen van Fringe) wordt actief crowdmanagement toegepast. Er 
worden dan tot 50 mensen tegelijk in de molen toegelaten. Daartoe wordt het aantal 
binnenkomende en vertrekkende bezoekers fysiek geteld. Door dit toelatingsbeleid onstaat 
doorgaans een wachtrij buiten voor de molendeur. Er wordt op toegezien dat de wachtrij de 
uitgang niet blokkeert. Als veiligheidsmaatregel wordt ernaar gestreefd per zolder één 
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vrijwilliger beschikbaar te hebben. Deze vrijwilligers staan via portofoons in direct contact met 
elkaar en met de winkel. De vrijwilligers hebben naast hun uitlegtaak nadrukkelijk een 
verkeersbegeleidingsfunctie. 
 
 
Alle bezoekers in de molen zijn bij machte trappen te lopen. Kinderen hebben daarbij doorgaans 
aanwijzingen en hulp van hun begeleiders nodig. De bezoekers hebben derhalve een grote mate 
van zelfredzaamheid (niet aan bed gekluisterd of lichamelijk gehandicapt). 
 
 
Alle activiteiten in en rond de molen gebeuren door gediplomeerde molenaars, cliënten van 
Doel en vrijwilligers (gidsen etc.). Incidenteel zijn er externe professionele partijen in de molen 
aanwezig voor onderhoudswerkzaamheden, zoals molenmakers of installateurs. 
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5. Alarmprocedure intern en extern 

 
5.1 Alarmering intern  
De Roos heeft geen (automatisch) brand- of ontruimingsalarm. 
 
Rookontwikkeling kan binnen of buiten de molen worden gesignaleerd. 
 
Als er buiten rook wordt gesignaleerd, moeten we hopen dat passanten alarm slaan in de molen 
(indien geopend) en 112 bellen. Als er mensen in de molen zijn, worden zij zo gealarmeerd of zij 
zullen op enig moment zelf rook in de molen waarnemen. Deze waarneming moet worden 
doorgegeven aan de molenaar van dienst (indien aanwezig), die het sein "ontruiming" geeft. In 
andere gevallen is de gids van dienst het aanspreekpunt en degene die het sein “ontruiming” 
geeft. De molenaar of gids zullen een van de aanwezigen vragen mensen in de winkel en/of het 
molenaarshuis op de hoogte te stellen van het alarm. Personen die opdrachten hebben 
gekregen, geven altijd een terugmelding aan molenaar of gids als de opdracht is uitgevoerd. 
 
Andere calamiteiten (zoals onwel wording, ongeluk, kwaadwilligen, problemen met het gaande 
werk) moeten eveneens worden doorgegeven aan de molenaar/gids van dienst, die het sein 
“ontruiming” geeft. Dit geldt eveneens bij externe ontruimingsredenen. 
 
Het sein “ontruiming” wordt –bij gebrek van een ontruimingsalarm- zo luid mogelijk door de 
molen geroepen. Aan aanwezigen wordt gevraagd het ontruimingssein op andere zolders door 
te geven als zij zelf de molen verlaten. 
 
 

5.2 Alarmering extern  
De molenaar/gids van dienst belt het alarmnummer 112 of geeft hiertoe opdracht aan een van 
de aanwezigen en verzoekt in dit laatste geval om terugmelding als 112 is gebeld.  
Bij een brandmelding wordt informatie doorgegeven dat er brand is, het adres van het pand, 
het aantal aanwezigen in de molen en of te verwachten is dat mensen van de stelling (of hogere 
verdiepingen) geëvacueerd moeten worden. Dit is afhankelijk van de plaats waar de brand 
woedt en het al of niet aanwezig zijn van mensen boven de plek van de brand. 
 
Bij andere calamiteiten belt de molenaar/gids van dienst 112 voor een ambulance of de politie 
(of geeft iemand anders hiertoe opdracht). Bij deze melding wordt zo gedetailleerd mogelijk 
informatie doorgegeven over de ernst van het incident (aantal gewonden, ernst verwondingen, 
noodzaak tot evacuatie van hoogte, het aantal kwaadwilligen, het soort onrust, etc.). 
 
Bij een probleem met het gaande werk waarbij moet worden geëvacueerd, volgt doorgaans 
geen externe alamering. 
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6. Stroomschema alarmering  
  Input                    Proces                 Output 

 
Mondelinge melding 

aan molenaar/gids* 

(M/G) van dienst: 

. Rook/brand 

. Ongeval 

. Verstoring 

. Externe reden 

 

Start 

Molenaar vangt de molen 

M/G schouwt locatie 

calamiteit 

M/G geeft bevel ontruiming 

M/G belt 112 Alarmsignaal bij 

hulpdiensten 

Vrijwilligers in de molen 

horen ontruimingsbevel en 

starten de ontruiming van 

de molen 

Bezoekers en vrijwilligers die niet 

naar beneden kunnen, gaan naar 

de stelling en wachten daar op de 

brandweer 

 

Bezoekers en vrijwilligers die 

naar beneden kunnen, gaan naar 

buiten naar het verzamelpunt 

 

 

Hulpdienst rukt uit 

Wieken stilgezet 

Hulpdienst arriveert en neemt leiding bij bestrijding 

calamiteit 

Zo nodig arriveert de brandweer voor evacuatie 

bezoekers en vrijwilligers van de stelling 

Einde 

Molen ontruimd 

Bestrijding calamiteit 

gestart 



13 

 

7. Ontruimingsorganisatie en wijze van ontruiming  
 
Wie het bevel tot ontruiming geeft is afhankelijk van het gebruik van de molen: 
 

1. De wieken draaien (mogelijk in combinatie met het malen van graan tot meel). Er is dan 
altijd een molenaar van dienst aanwezig. De molenaar van dienst besluit over het bevel 
tot ontruiming en geeft leiding aan de ontruiming en de externe alarmering. Zo mogelijk 
schakelt hij of zij anderen in om zijn taken (zie hoofdstuk 8) over te nemen en verzoekt 
om terugmelding over opgedragen taken. 

 
2. Openstelling op dagen dat de wieken niet draaien. Er is dan tenminste één vrijwilliger in 

de molen (meestal een gids). De gids (vrijwilliger) van dienst besluit over het bevel tot 
ontruiming en geeft leiding aan de ontruiming en de externe alarmering. Zo mogelijk 
schakelt hij of zij anderen in om zijn taken (zie hoofdstuk 8) over te nemen en verzoekt 
om terugmelding over opgedragen taken. 

 
 
Zoals in paragraaf 4.2 is beschreven, heeft de molen geen nooduitgangen en zijn de trappen 
(vluchtwegen) op bepaalde plaatsen smal en niet snel af te leggen. Om deze reden kiezen we 
voor een totale ontruiming bij een calamiteit waarbij 112 wordt ingeschakeld of het gaande 
werk zodanig in ongerede is geraakt dat de molenaar evacuatie noodzakelijk acht. 
 
Bij ontruiming wordt iedereen die aanwezig is in de molen naar beneden de trappen af 
gestuurd. 
Ingeval de weg naar beneden (bijv. vanwege een brand) is afgesneden, geldt de afspraak dat 
alle aanwezigen die niet meer naar beneden kunnen, naar boven naar de stelling worden 
gedirigeerd, waar ze buiten op de stelling op de komst van de brandweer wachten, zodat ze 
m.b.v. een hoogwerker kunnen worden geevacueerd. Bij brand dienen de aanwezigen zich aan 
de windzijde op te stellen op voldoende afstand van de wieken (die door de brand naar 
beneden zouden kunnen komen). 
Is er brand boven de zolder met de stelling (4e zolder, zie hoofdstuk 10) en bevinden er zich dan 
nog mensen boven de brand, dan wordt door de aanwezige molenaar(s)/vrijwilliger(s) 
geprobeerd met de aanwezige brandblussers de trappen naar boven brandvrij te maken in een 
poging een brandvrije evacuatieroute voor de mensen boven de brand te maken. De veiligheid 
van de vrijwilligers dient hierbij te allen tijde voorop te staan! 
 
Iedereen die de molen kan verlaten gaat naar de verzamelplaats: de kop van de 
Dirklangendwarsstraat (huisnummers 29 en 44), bij de straatstoeltjes aldaar. 
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8. Taken bij een ontruiming of een ontruimingsalarm 
 
8.1 Molenaar van dienst: 

- (Indien nodig en mogelijk) Zet de molen stil. 

- Zoekt de locatie van de calamiteit en schouwt de ernst ervan. 

- Belt 112 of laat 112 bellen.  

- Gaat onmiddellijk over tot ontruiming en vraagt aanwezigen zo nodig om assistentie. 

- Verzoekt iemand het alarm in de winkel en het woonhuis te melden (Winkel: 015-887 116 2  

en/of Gaston Badoux: 06-21701815.) 

- Verzamelt -indien het niet mogelijk is naar beneden te gaan- aanwezigen op de stelling om 

daar de komst van de hulpdiensten af te wachten. Opstelling: windzijde, weg van de wieken. 

- Start de brandbestrijding met behulp van de brandblussers als er aanwezigen ingesloten zijn 

door de brand en belt wanneer duidelijk is dat er gewonden zijn nogmaals 112 om de 

ambulancedienst op te roepen. 

- Start de verzorging van onwel/gewond geraakte personen of verzoekt een aanwezige dit te 

doen. 

- Zorgt dat alle aanwezigen op de stelling via de hoogwerker van de brandweer naar beneden 

gaan.  

- Vangt -indien mogelijk- de hulpdiensten op en informeert die over de situatie in de molen. 

- Sluit –bij brand en indien veilig mogelijk- alle ramen, luiluiken en deuren in de molen waar hij 

of zij langskomt. 

- Sluit de buitendeur als iedereen de molen heeft verlaten, maar laat de buitendeur niet in het 

slot vallen. 

  

8.2 Gids (vrijwilliger) van dienst: 

-- situatie geen molenaar aanwezig  

- Zoekt de locatie van de calamiteit en schouwt de ernst ervan. 

- Belt 112 of laat 112 bellen.  

- Gaat onmiddellijk over tot ontruiming en vraagt aanwezigen zo nodig om assistentie. 

- Verzoekt iemand het alarm in de winkel en het woonhuis te melden (Winkel: 015-887 116 2  

en/of Gaston Badoux: 06-21701815.) 

- Neemt eventuele bezoekers mee naar beneden of naar boven (naar de stelling, windzijde, weg 

van de wieken).  

- Start de brandbestrijding met behulp van de brandblussers als er aanwezigen ingesloten zijn 

door de brand en belt wanneer duidelijk is dat er gewonden zijn nogmaals 112 om de 

ambulancedienst op te roepen. 

- Start de verzorging van onwel/gewond geraakte personen of verzoekt een aanwezige dit te 
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doen. 

- Zorgt dat alle aanwezigen op de stelling via de hoogwerker van de brandweer naar beneden 

gaan.  

- Vangt -indien mogelijk- de hulpdiensten op en informeert die over de situatie in de molen. 

- Sluit –bij brand en indien veilig mogelijk- alle ramen, luiluiken en deuren in de molen waar hij 

of zij langskomt. 

- Sluit de buitendeur als iedereen de molen heeft verlaten, maar laat de buitendeur niet in het 

slot vallen. 

-- situatie wel een molenaar aanwezig 

- Gaat -na het bevel hiertoe van de molenaar- onmiddellijk over tot ontruiming. Neemt 

eventuele bezoekers mee naar beneden of naar boven (naar de stelling, windzijde weg van de 

wieken).  

- Breng verslag uit aan de molenaar over de uitvoering van door de molenaar opgedragen taken. 

- Ondersteunt de molenaar waar mogelijk. 

- Sluit –bij brand en indien veilig mogelijk- alle ramen, luiluiken en deuren in de molen waar hij 

of zij langskomt. 

 

8.3 Overige vrijwilligers: 

- Bieden –als hun eigen veiligheid dat toelaat- hun diensten aan aan de molenaar/gids van 

dienst, die het besluit tot onruiming heeft genomen. Geven de molenaar/gids een terstonde 

terugmelding van op zijn/haar verzoek uitgevoerde taken. 
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9 Belangrijke telefoonnummers 

Voor brandweer, ambulance of politie bellen:  1-1-2  
 

Vermeldt:  

. De te alarmeren instantie: brandweer, ambulance of politie 

. Geef de alarmreden door: brand, gewonde(n), , , , , , 

· Geef lokatie door: molen De Roos, Phoenixstraat 112, 2611 AK  Delft  

· Beantwoordt de verdere vragen van de telefonist(e)/centralist(e) 

. Geef door of er mensen van hoogte moeten worden geevacueerd met een 

 hoogwerker van de brandweer 

 

Voor alarmmelding in winkel/woonhuis en pakhuis: 015 887 116 2 (telefoon 

winkel en/of 06-21701815 (Gaston Badoux) 
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10 Plattegrond en doorsnede 

 
Hieronder vindt u de plattegrond van de begane grond met daarop aangegeven de vluchtroute 
uit de molen en de doorsnede van alle zolders met daarop aangegeven de aanwezige 
brandbestrijdingsapparatuur.  
Op de plattegrond en doorsnede worden met diverse iconen zaken aangeduid die van belang 
zijn bij een ontruiming of bij brandbestrijding.  
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Bijlage 1. 
 

Aanwezige apparatuur:  

Begane grond: WINKEL/WOONHUIS/PAKHUIS 

 Blijft in dit onruimingsplan buiten beschouwing, aanwezig zijn met name koelunits. 

Eerste zolder:  

 Electrische menginstallatie ("beton"mixer) [P] 

 Electrische stofzuiger  

Tweede zolder:  

 Electromotor die de mengketel aandrijft [D] 

Derde zolder:  

In het molenaarsverblijf electrische oliekachel, radio, koffiezetapparaat, waterkoker en 

kleine boiler [P]. 

 In het toilet een electrische afzuiging [D] en een anti-vries-verwarmingsunit. 

 Electromotor voor het hijsen van zakken graan en meel ("lui-installatie") [D]. 

 Koelkast en luchtdrukcompressor (onder de opgaande trap). 

Vierde zolder: 

 Electrische zeefinstallatie ("buil") 

 Electrische stofzuiger 

Vijfde en zesde zolder:  

Geen apparatuur 

Zevende zolder:  

 Geen apparatuur 

 Bouwlampen voor het aanlichten van de kap 

 

Wanneer de molen niet in gebruik is zijn de stekkers van alle apparaten uit de stopcontacten 
verwijderd, met uitzondering van de apparaten waarbij P[=permanent verbonden met het 
electriciteitsnet] staat aangegeven. Een directe vaste stroomaansluiting [D] hebben de 
electromotoren van de mengketel en de lui-installatie. 

Noot: 
1) De Vereniging De Hollandsche Molen heeft besloten -onder meer rekening houdend met de 
bouwwerkzaamheden rond de molen en het na afronding daarvan aan te passen bestemmingsplan ter 
plaatse- vooralsnog geen gebruiksvergunning aan te vragen. Om voor een dergelijke gebruiksvergunning 
in aanmerking te komen moet het gebouw aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals b.v.: 
noodverlichting, nooduitgang deuren, vluchtroutes, bewegwijzering, brandvoorzieningen en nog andere 
zaken. 
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Bijlage 2. 
 
Oefeningen met het ontruimingsplan en evaluatie 
 
Op 28/8/2017 heeft een interne oefening ontruimen plaatsgevonden, mede bedoeld om vorm 
te kunnen geven aan dit ontruimingsplan. De ervaringen bij deze oefening zijn in dit plan 
verwerkt. 
 
Van volgende oefeningen kan hieronder verslag worden gedaan. 
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Bijlage 3. 
 
Actueel houden van het ontruimingsplan. 
 
Elk jaar wordt in het najaar nagegaan of het ontruimingsplan inhoudelijk nog klopt. Het gaat 
daarbij om veranderingen ín de molen, maar ook om veranderingen in de omgeving van de 
molen die van invloed zijn voor het ontruimingsplan. 
 
Hier volgt een overzicht van de versies van dit plan. 
 

Datum aanpassing Versieaanduiding Belangrijkste wijzigingen 
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Stroomschema alarmering  
  Input                    Proces                 Output 

 

 

Mondelinge melding 

aan molenaar/gids* 

(M/G) van dienst: 

. Rook/brand 

. Ongeval 

. Verstoring 

. Externe reden 

 

Start 

Molenaar vangt de molen 

M/G schouwt locatie 

calamiteit 

M/G geeft bevel ontruiming 

M/G belt 112 Alarmsignaal bij 

hulpdiensten 

Vrijwilligers in de molen 

horen ontruimingsbevel en 

starten de ontruiming van 

de molen 

Bezoekers en vrijwilligers die niet 

naar beneden kunnen, gaan naar 

de stelling en wachten daar op de 

brandweer 

 

Bezoekers en vrijwilligers die 

naar beneden kunnen, gaan naar 

buiten naar het verzamelpunt 

 

 

Hulpdienst rukt uit 

Wieken stilgezet 

Hulpdienst arriveert en neemt leiding bij bestrijding 

calamiteit 

Zo nodig arriveert de brandweer voor evacuatie 

bezoekers en vrijwilligers van de stelling Molen ontruimd 

Bestrijding calamiteit 

gestart 


