
Veiligheidsinformatie voor bezoekers 
van Ecopark De Wierde



Welkom op Ecopark De Wierde
Welkom op Ecopark De Wierde van Omrin. Voor een prettig  
en veilig bezoek informeren wij u graag over een aantal 
belangrijke veiligheidsregels.

Bij aankomst op Ecopark 
De Wierde wordt u 
geregistreerd, zodat wij 
weten dat u aanwezig bent. 
Bij uw vertrek meldt u zich 
weer af bij de receptie of 
portiersloge (weegbrug). 

Firma’s derden werken altijd 
met een werkvergunning.

Met behulp van 
pictogrammen zijn 
geboden, waarschuwingen 
en verboden aangegeven. 
Houd rekening met 
de gevaren waar u op 
geattendeerd wordt en volg 
de aanwijzingen altijd op. 
Afgezette plekken/gebieden 
mag u nooit zonder 
toestemming betreden. 

Er mag alleen gerookt 
worden in de daarvoor 
bestemde rookzones.

Het bezit, gebruik of onder 
invloed zijn van alcohol  
en/of drugs is niet 
toegestaan.

Locatiereglement
Naast deze Veiligheidsinformatie is tevens het Locatiereglement 
Ecopark De Wierde van kracht (www.omrin.nl).

Huisregels



Persoonlijke beschermings-
middelen (PBM)
Op het gehele terrein 
geldt een draagplicht voor 
reflecterende en fluoresce-
rende bovenkleding en een 
helm, met uitzondering 
van de toegangsweg, de 
parkeerplaats bij gebouw A, 
gebouw H en i met omlig-
gende terrein. 

Bij het uitvoeren van werk-
zaamheden draagt u  
deugdelijke lichaambedek-
kende werkkleding. 

Er staat aangegeven welke 
aanvullende PBM’s gedra-
gen moeten worden op 
terrein en in gebouwen.

Persoonlijke hygiëne
Wij vinden het belangrijk 
dat u de volgende hygiëni-
sche maatregelen neemt:
• gebruik de verstrekte 

persoonlijke bescher-
mingsmiddelen op de 
juiste manier;

• was uw handen met 
water en zeep vóór het 
eten en drinken, vóór 
het roken en vóór en na 
toiletbezoek;

• alleen in de PBM-vrije 
zones is het toegestaan 
te eten en te drinken; 
de bedrijfskantine mag 
alleen in schone (werk)
kleding en schoeisel 
worden betreden; 

Ongeval
Bel bij levensbedreigende 
situaties eerst 112.

In geval van brand of een 
ongeval met letsel belt u zo 
snel mogelijk het interne 
alarmnummer  
0513 - 61 45 77 of de dienst-
doende ploegleider BHV  
06 - 22 19 75 93. 

Ontruiming
Wanneer het ontruimings-
signaal in uw gebouw klinkt 
(slow whoop) verlaat u de 
werkplek zo snel mogelijk. 
Volg de instructies van de 
medewerkers van Omrin 
op. Afhankelijk van de 
windrichting en de locatie 
gaat u naar één van de drie 
verzamelplaatsen. Deze 
staan aangegeven op de 
plattegrond op de andere 
zijde van deze Veiligheids-
informatie.

Voorkom incidenten!
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Omrin / Ecopark De Wierde

De Dolten 11 

8447 SB  Heerenveen

T (0513) 61 45 00

A Bedrijfsgebouw

B  Oude Portiersloge (weegbrug)

C Scheidingshal

D Vergistingshal

E Waterzuivering

F Recyclinghal

G  Regionaal Sorteer Centrum (RSC)

H Werkplaats

i Stalling

K Afvalbunker

M Gasopwerking

N Technische Dienst

P  DANO hal

Q Tankstation

R KSI

S Weegbrug


