
Paard als NABOR 
 

Ontruimingsplan 

 

 

Op het moment dat zich tijdens openingstijden van de manege een calamiteit voordoet 

(in welke vorm dan ook), moet dit altijd gemeld worden aan de leiding van de manege (CharLotte 

Rijnders / Saskia van Hassent). Deze besluit of er eventueel moet worden overgegaan tot  het verlenen 

van eerste hulp ter plaatse, of dat er professionele hulp moet worden ingeschakeld (huisarts, 

ziekenauto, politie, brandweer), en of er tot onmiddellijke ontruiming van het gebouw moet worden 

over gegaan. 

Calamiteiten die waargenomen worden tijdens de gesloten uren van de manege kunnen worden 

gemeld op de volgende telefoonnummers:  

 0168-401617 CharLotte Rijnders (06-50555663) 

 06-22674880  Saskia van Hassent 

 112  Algemene alarm nummer 

 

Deze telefoonnummers zijn ook bij de toegangspoort van het terrein zichtbaar opgehangen. 

 

Het gebouw is voorzien van in serie geschakelde brandmelders in de algemene verblijfsruimten. 

Blusmiddelen en noodverlichting / verlichting nooduitgangen zijn conform de eisen van de brandweer 

op zichtbare plaatsen aangebracht. De voorzieningen worden periodiek gecheckt.  

Roken is op het gehele complex verboden behoudens op het terras voor de kantine. Peuken moeten 

worden gedoofd in de daarvoor bestemde emmers met zand. Deze maatregel is opgenomen in het 

huishoudelijk reglement van de manege. 

In geval een calamiteit plaatsvindt mogen er alleen mensen het terrein af naar de verzamelplaats toe. Er 

mogen geen derden, behalve professionele hulpverleners en de BHV-ers het terrein óp, totdat het sein 

veilig wordt gegeven. 

 

Het aantal ontruimingsoefeningen per jaar is wisselend per doelgroep, doch zal tenminste 1 maal per 

jaar geschieden. Deze worden na afloop geëvalueerd en ervaringen voor de toekomst vastgelegd. 

 

Wie geeft opdracht tot ontruimen?  CharLotte Rijnders (eigenaar/bhv-er) 

      Saskia van Hassent (bhv-er) 

        

 

Deze personen waarschuwen door:  persoonlijk melden,  

Of:   mobiele telefoon CharLotte Rijnders (06-50555663) 

mobiele telefoon Saskia van Hassent (06-22674880) 

 

Begeleiders voor ontruiming worden persoonlijk gewaarschuwd. 



Communicatie middelen: 

Om communicatie tijdens een eventuele calamiteit te kunnen behouden, worden walkie-talkies 

uitgedeeld door de manege -BHV-er. Deze staan in de tweede CV-ruimte d.i. de ingebouwde kast naast 

de bar in de kantine, en staan altijd op de oplader. 

 

Controle verlaten gebouw: CharLotte Rijnders / Saskia van Hassent 

 

Registratie op verzamelplaats: door manegeleiding aangewezen persoon 

 

Volgorde van ontruiming: EERST MENSEN, DAN DIEREN !!!!! 

De volgorde van ontruiming van de ruimten in het gebouw is afhankelijk van het gebruik van de 
manege op dat moment. Grofweg zijn er drie verschillende situaties te herkennen: 

1. weekse dagen, overdag  
2. weekse dagen, naschoolse uren en avond 
3. weekeinden 
 

1. Overdag zijn er doorgaans door de week weinig mensen aanwezig. Deze worden in geval 
van een calamiteit ontruimd door de manege BHV-er 

 
2. Tijdens lessen in de naschoolse uren en de avond 

Personen worden ontruimd door de BHV-manege te beginnen met die ruimte die het dichtst 

gelegen is bij de bron van de calamiteit. Uit de binnenrijbaan worden personen in principe 

ZONDER paard geëvacueerd. In alle gevallen moet de teugel achter de beugel gehaakt 

worden, en worden de dieren achter gelaten in de binnenrijbaan. Daarna worden de stallen 

en de zadelkamers ontruimd en de invaliden-wc geïnspecteerd. 

3. Weekeinden / tijdens evenementen 

Omdat tijdens evenementen grotere aantallen personen aanwezig kunnen zijn, zijn er in die 

gevallen altijd twee BHV-ers aanwezig. Personen worden ontruimd door de BHV-groep van de 

manege. Eén BHV-er neemt de kantine en de sanitaire voorzieningen voor zijn rekeningen en sluit 

indien mogelijk het gas en de elektra af in de hoofd-meterkast. De ander neemt de stallen, 

binnenbaan en de invaliden-wc en de zadelkamers voor zijn rekening. Indien nodig schiet hij daarna 

de andere BHV-er te hulp. 

 

Dieren worden ALTIJD asl laatste ontruimd. Dit gebeurt door de manege-BHV, eventueel in 

samenwerking met op dit gebied ervaren mensen (brandweer) 

 

Verzamelplaats  

In de verste hoek van het terrein , richting de uitgang naar het bos (rechts gezien vanuit de entree van 

de stallen) bevindt zich de verzamelplaats. Deze plaats mag in geval zich een calamiteit voordoet, niet 

verlaten worden tot hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven. 


