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nieuwbouw/verbouw Hip Stop Stay (HSS)
brandweeroverleg: vluchtroutes, brandveiligheid,
calamiteitenvoorzieningen
JP (brandweercommandant), LV (architect), GH (hostelmanager HSS)
20 mei 2011
aanwezigen, ambtenaar Bouwtoezicht, aannemer

Opening:
LV opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Het gesprek is bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de goedkeuring van de tekeningen
en ontwerpen van de nieuwbouw van HSS, en te praten over de vluchtroutes en
nooduitgangen.

Mededelingen en informatie:







JP geeft aan dat de tekening van de nieuwbouw is goedgekeurd.
De draairichting van de deuren is gecontroleerd en goedgekeurd.
GH geeft aan dat de nieuwbouw precies gebouwd gaat worden zoals getekend is.
LV zegt dat HSS ontruimingsplattegronden moet maken waarop de vluchtroute voor
de gasten is aangegeven.
Daarnaast moet aangegeven worden waar de brandblussers worden gehangen.
JP zegt dat het ook belangrijk is dat op die tekening de nooddeuren staan
aangegeven en de deuren waardoor de hulpdiensten naar binnen gaan bij een
noodsituatie. De deuren die de hulpdiensten dan gebruiken, moeten in het gebouw
naar binnen draaien.

Vluchtwegen:









Vanuit elke kamer moeten mensen naar twee kanten kunnen vluchten naarde
dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
Nooduitgangen zijn deuren die bij vluchten zonder sleutel open kunnen. Deze deuren
draaien in de richting van het vluchten.
De buitendeur aan het einde van de gang is een nooduitgang.
De buitendeuren in het restaurant zijn allemaal nooduitgangen.
De buitendeur in de gang tussen hostelgebouw en restaurant is een nooduitgang.
De buitendeur in de pantry is een nooduitgang.
De buitendeur in de keuken is een nooduitgang.
Liften mogen bij brand niet worden gebruikt.

Toegang hulpdiensten:
De entreedeuren van de hoofdingang zijn deuren die naar binnen en naar buiten kunnen
draaien.
Omdat deze deuren ook naar binnen kunnen draaien, zullen de hulpdiensten bij
noodsituaties het gebouw binnengaan via deze deuren.

Brandblussers en brandslangen:
In het gebouw moeten op de begane grond vier brandblussers komen te hangen:
 in de keuken tegen de wand bij de binnendeur naar het restaurant
 in het restaurant tegen de wand naast de deur naar de gang
 in de gang op de begane grond aan de wand tussen de kamers 4 en 5
 in de gang op de begane grond aan de wand tussen de kamers 13 en 14
Op iedere verdieping komen twee brandslanghaspels. De brandslang is 25 m lang. Met de
brandslangen moet elk punt op de verdieping bereikt kunnen worden. Daarbij mag je
rekening houden met een worplengte van de waterstraal van 5 meter.

Afspraken:
GH laat een ontruimingsplattegrond maken voor elke ruimte in het gebouw.

Sluiting:
LV sluit de vergadering en dankt iedereen voor de inbreng.

