Gebruiksvoorschriften Expo Haarlemmermeer
1. Aanleveren gegevens evenementen
Uiterlijk 8 weken voor aanvang van de opbouw van een evenement moet de Brandweer Haarlemmermeer
van alle plannen op de hoogte worden gebracht. Hiervoor moeten bouwkundige indelingstekeningen op
schaal 1:200 en op minimaal A3 formaat worden overlegd. Deze tekeningen behoeven de goedkeuring
van de Brandweer.
De tekeningen moeten de volgende gegevens bevatten:
- De indeling en de bestemming van de verschillende ruimten;
- De maten van de vrij te houden gang- en looppaden en het voor het publiek overig beschikbare
vrije vloeroppervlakte;
- De te gebruiken uit- en nooduitgangen;
- De uitgangsbreedte van de te gebruiken nooduitgangen en het totaal aan uitgangsbreedte
aangegeven in meters;
- Stoelenplannen, tribune opstellingen;
- Plaats en afmetingen van tijdelijke bouwsels;
- Plaats van de blusmiddelen en handbrandmelders.
Er dient tevens vermeld te worden:
- Wat de openings- en sluitingstijden van het evenement zijn;
- Hoeveel personen er op het drukste tijdstip maximaal verwacht worden. Dit dient aangegeven te
worden per gebruiksruimte. Er zal bij het in gebruik nemen van Expo Haarlemmermeer uitgegaan
worden van 4.500 personen tegelijkertijd aanwezig, waarbij het te gebruiken aantal m2 leidend is:
o Entree/foyer:
Maximaal 1080 personen tegelijkertijd;
o Glazen hal (9.800 m2):
Maximaal 4165 personen tegelijkertijd;
o Glazen hal voor (6.400 m2):
Maximaal 3012 personen tegelijkertijd;
o Glazen hal voor (2816 m2):
Maximaal 2050 personen tegelijkertijd.
- Wie contactpersoon voor de Brandweer is en via welk telefoonnummer de organisator tijdens het
evenement te bereiken is.
2. Uitgangen en vluchtwegen
- De indeling van de te gebruiken ruimte(s) dient zodanig te zijn, dat er zichtlijnen zijn naar een
uitgang of nooduitgang. Een mogelijke oplossing hiervoor is te werken met de zogenaamde
H-structuur;
- Binnen maximaal 40 meter afstand moet er zicht zijn op de verwijzing naar een uitgang of
nooduitgang. Indien door decorbouw of dergelijke de aanwezige transparantverlichting wordt
belemmerd, moeten extra transparantverlichtingspunten worden aangebracht die tenminste
voldoen aan de NEN-EN 6088.
- De maximale afstand van de vluchtroute is 30 meter.
- Bij gelijktijdig gebruik van zowel de entree als de glazen Expohal, dienen de gangpaden op elkaar
aan te sluiten;
- Aanduidingen van uitgangen en nooduitgangen die NIET gebruikt worden, moeten worden
afgeblind.
3. Vrijhouden brandpreventieve voorzieningen
De brandslanghaspels, blusapparaten, handbrandmelders en brandmeldpaneel moeten voor onmiddellijk
gebruik gereed, makkelijk bereikbaar en voor een ieder goed zichtbaar zijn. Bij tentoonstellingen en
dergelijke moeten genoemde voorzieningen vanuit de looppaden zichtbaar zijn.

4. Bereikbaarheid
- Tijdens het gebruik van Expo Haarlemmermeer dient de toetreding van het overdekte gedeelte
(de ruimte onder de overkapping vanaf het toeganghek tot aan het einde van de overkapping)
over een minimale breedte van 10 meter ten alle tijden vrij te zijn. Dit in verband met de
passeerbaarheid van twee voertuigen. Het plaatsen van sluizen dient schriftelijk door de
brandweer per evenement te worden goedgekeurd;
- Rondom het gehele complex Expo Haarlemmermeer dient te allen tijden een rijbreedte van
tenminste 3,5 meter en een doorrijhoogte van 4,20 meter vrijgehouden te worden. Extra aandacht
dient er te zijn voor de draaicirkels van de brandweervoertuigen.
5. Vrijhouden doorgangen
- Ingangen, doorgangen, uitgangen, gangpaden, trappen en vluchtwegen moeten te allen tijden
over de volle breedte vrijgehouden worden van obstakels en door eenieder zonder gebruikmaking
van losse voorwerpen kunnen worden geopend. De nooduitgangen aan de buitenzijde van de
hallen moeten eveneens vrijblijven van goederen en voertuigen. Uitgangen en nooduitgangen die
niet gebruikt worden, dienen te worden afgeblend.
- De nooduitgangen aan de kant van de houten kernen mogen onder geen voorwaarden
gebruik worden t.b.v. het laden en lossen voor, tijdens en na een evenement.
- De eerste 3 meter vanaf de gevel (aan de kopse kanten bij entree en opslag) dienen te alle tijden
vrij gehouden worden i.v.m. brandoverslag.
6. Stoffering en versiering
- Decors, rekwisieten en dergelijke mogen niet gemakkelijk ontvlambaar zijn en mogen bij brand
geen grote rookontwikkeling geven. Een en ander volgens ‘Besluit brandveilig gebruik
bouwwerken’;
- Stoffering en versiering worden vrijgehouden van spots en andere warm wordende apparatuur.
De temperatuur ter plaatse van de versiering is niet hoger dan 90 graden;
- Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering blijft een vrije ruimte
over van minimaal 2,50 meter;
- De versiering is in geval van brand niet gemakkelijk ontvlambaar; in geval van brand vindt geen
druppelvorming plaats;
- Met brandbaar gas gevulde ballonnen zijn binnen een bouwwerk niet aanwezig;
- De toe te passen materialen en aankledingproducten hebben in vluchtroutes een navlamduur van
ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden.
7. Drukhouders
- Gebruik van en het aanwezig hebben van drukhouders, ontvlambare vloeistoffen, gassen of
ontplofbare stoffen is verboden. Afwijkingen dienen schriftelijk door de brandweer per evenement
te zijn goedgekeurd;
- Brandstoftanks en eventueel tentoongestelde voertuigen mogen maximaal 5 liter brandstof
bevatten. Eventuele aanwezige accupolen dienen te zijn losgekoppeld.
8. Standbouw, podia, kramen, e.d.
- Voor standbouw, podia e.d. mogen uitsluitend onbrandbare materialen en/of de stoffen worden
toegepast onder de voorwaarde dat deze stoffen voldoen aan veiligheidseisen waarvan de
specificaties zijn op te vragen bij de Brandweer Haarlemmermeer of locatie Expo
Haarlemmermeer.
- De maximale bouwhoogte van standbouw etc. is 4 meter. Bij hoge uitzondering mag een
bouwhoogte van 6 meter aangehouden worden, mits de standindeling voldoet aan het rapport
C981-4A-NO d.d. 22 juni 2009, opgesteld door Peutz. Dit rapport en toelichting is op te vragen bij
Expo Haarlemmermeer.
- Plafonds in de stand uitsluitend in overleg met locatie en Brandweer i.v.m. brandmmeldinstallatie
in de hal.

9. Kabels en snoeren
Aanwezige kabels en snoeren die in gangpaden en vluchtwegen worden gelegd, moeten met goede
plakstrips of rubberen matten worden afgedekt en wel zodanig dat struikelen en/of vallen wordt
voorkomen.
10. Gordijnen etc.
Gordijnen en andere voorwerpen mogen slechts op zodanige wijze zijn aangebracht, dat
voorgeschreven opschriften en richtingspijlen duidelijk zichtbaar blijven en op generlei wijze
het openen van vluchtdeuren belemmeren en/of hinderen.
11. Brandbare producten
Het gebruik van hooi, stro en brandbare emballage zijn in Expo Haarlemmermeer niet toegestaan.
Eventueel onvermijdelijke opslag dient buiten de locatie op een daarvoor goedgekeurde plaats te
geschieden.
12. Open vuur
Het gebruik van open vuur is in Expo Haarlemmermeer verboden.
13. Opstelling van inventaris
1. De inrichting van een ruimte is zodanig dat:
a. voor elke persoon zonder zitplaats ten minste 0,25 m2 vloeroppervlakte beschikbaar is;
b. voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,3 m2 vloeroppervlakte beschikbaar is, indien geen
inventaris kan verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang;
c. voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,5 m2 vloeroppervlakte beschikbaar is, indien
inventaris kan verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang. Bij de berekening van de per
persoon beschikbare vloeroppervlakte wordt uitgegaan van de vloeroppervlakte aan
verblijfsruimte na aftrek van de oppervlakte van de inventaris.
2. In een ruimte met meer dan 100 zitplaatsen zijn de zitplaatsen gekoppeld of aan de vloer bevestigd,
zodanig dat deze niet kunnen verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang, voor zover die zitplaatsen
in meer dan 4 rijen van meer dan 4 stoelen zijn opgesteld.
3. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen is tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig met een breedte van ten
minste 0,4 m, gemeten tussen de loodlijnen op de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen.
4. Indien in een rij als bedoeld in het derde lid tussen de zitplaatsen een tafel is geplaatst, bevindt deze
zich niet in de vrije ruimte, bedoeld in dat lid.
5. Een rij zitplaatsen die slechts aan een einde op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft niet meer dan 8
zitplaatsen.
6. Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft ten hoogste:
a. 16 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, niet groter is dan 0,45 m en de
breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 m is;
b. 32 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, groter is dan 0,45 m en de
breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 m is;
c. 50 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, groter is dan 0,45 m en de
breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 1,1 m is.

14. Overige gebruiksvoorschriften
- Tussen 23:00 en 07:00 uur mag er geen activiteit op Expo Haarlemmermeer zijn, tevens geen
op- en afbouwwerkzaamheden;
- Geluidsnormen Expo Haarlemmermeer:
Expo Haarlemmermeer moet voldoen aan de reguliere geluidsnorm van:
i. Maximaal 50 dB(A) overdag, dit betekend dat het geluidsniveau langs de
gevels en onder het glazen dak tot een maximum van 92 dB(A) moet worden
beperkt.
ii. Maximaal 45 dB(A) in de avond, dit betekend dat het geluidsniveau langs de
gevels en onder het glazen dak tot een maximum van 85 dB(A) moet worden
beperkt.
iii. 40 dB(A) gedurende de nacht, waarbij moet worden opgemerkt dat er tussen
23:00 en 07:00 uur geen activiteit op de locatie mag plaatsvinden.
Deze geluidsnormen gelden voor alle activiteiten op het terrein van Expo
Haarlemmermeer, dus voor muziek, voor alle installaties, voor
opbouwwerkzaamheden, voor het vrachtverkeer en bezoekersverkeer.
- Aangezien het dak van Expo Haarlemmermeer bestaat uit zonnepanelen, heeft het dak een
beperkte dakbelasting. Hierdoor zal ten alle tijden een plan van bevestiging en ophangpunten
opgesteld moeten worden. Expo Haarlemmermeer zal de daadwerkelijke rigging uit laten
voeren en dit kan dus niet door een organisatie zelf geregeld worden.
- Doordat er in Expo Haarlemmermeer een aspiratiesysteem (m.b.t. rookmelders en
ontruimingsinstallatie) aanwezig is, wordt er continue lucht aangezogen. Het is dus van
belang dat hierbij wordt stilgestaan als het gaat om horeca-aangelegenheiden en overige
activiteiten waarbij rook, stoom of stof veroorzaakt kan worden. De organisatie is
verantwoordelijk voor het veroorzaken van een loos alarm ingeval van bovenstaande
activiteiten. De boete, opgelegd door brandweer Haarlemmermeer, zal doorbelast worden.
15. Opvolgen voorschiften brandveiligheid
- Bevelen of aanwijzigingen die met betrekking tot de (brand)veiligheid door of namens de
Brandweer Haarlemmermeer worden gegeven, moeten direct worden nagevolgd. Alle van
overheidswege geldende brandvoorschriften zijn onverminderd van kracht.
- Indien er niet voldaan wordt aan de voorschiften, zoals genoemd in bovenstaand
document, kan de locatie in overleg met Brandweer Haarlemmermeer besluiten de deuren
van het evenement gesloten te houden.

