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      ALGEMEEN 

Er is een ronde gemaakt door de Vlasserij en door het Suikermuseum. Daarnaast werd de vluchtweg via de 

wenteltrap bekeken. 

 

CONCLUSIE  

Er werden geen onveilige situaties vastgesteld.  

De museale ruimten zagen er netjes uit. Toepasbaarheid van windhaken op de paniekdeuren, aangebracht   

i.v.m. de ventilatie adviezen van de museumvereniging, dient te worden nagegaan . Hier en daar stonden in 

beide musea  objecten die niet in het museum hoorden ( b.v.een  laddertje) en losse objecten, die een 

potentieel gevaar zouden kunnen opleveren. .  

Er zijn een aantal aandachtspunten(niet alle de veiligheid betreffende)  die hieronder worden toegelicht 

 

1. Haken op de paniekdeuren 

De vluchtdeuren zijn onlangs voorzien van windhaken ,zodat ze tijdens bezoekuren open gezet kunnen 

worden. Dit is gebeurd op advies van de museumvereniging n.a.v. de Corona perikelen. Afgevraagd 

wordt of het aanbrengen van windhaken op paniekdeuren wettelijk  toegestaan is. Dit dient te worden 

nagegaan. .    

 

2.  Electrische kabels bij de repelmachine en vlasbinder. (zie foto 1) 

Al eerder is opgemerkt dat deze los op de grond liggende kabels een potentieel gevaar opleveren bij 

demonstratie  van de vlasbinder. Liever zagen wij deze kabels bovenlangs naar de apparatuur geleid 

zodat deze geen obstakel vormen voor de rondleiders die de vlasbinder demonstreren.  

  
1) nauwe doorgang naar vlasbinder 

met electa kabels 

 
 

2) stoeltjes in de zwingelkooi 

 



 

 

3. Bereikbaarheid stoeltjes bezoekers (zie foto 2) 

Met de aanpassingen in de vlas  zijn bezoekerstoeltjes achter “het touw” terecht gekomen. 

Dit was natuurlijk niet de bedoeling.  

 

4. Opstelling losse objecten in suiker (foto 3) en vlas 

 

 

In de 2
de

 gang van de suiker werden enige losstaande objecten 

aangetroffen. Er was geen toelichting wat deze voorstelden en ze 

stonden zodanig opgesteld, dat bij onvoorzichtig gedrag,  er een 

kleine kans bestond op een ongewenste gebeurtenis. 

 

In de vlas werd een losstaande riek aangetroffen die 

waarschijnlijk tijdelijk was losgenomen..  

 

Geadviseerd wordt losse voorwerpen die een potentieel gevaar 

kunnen opleveren, zo veel mogelijk  te borgen. Daar waar 

rondleiders ze in de hand willen nemen bij hun uitleg, kunnen ze 

zodanig  gemonteerd worden dat ze makkelijk los te nemen zijn.   

 

 

 3) 

 

 

5. De vluchtweg vanaf zolder  
Al eerder was geconstateerd dat de bewegingsmelder (PIR) boven de vluchtdeur, verplaatst mag worden. 

Oorspronkelijk bestreek deze de 3
de

gang van de Suiker. Na het installeren van een afgeschermde 

vluchtroute (wensteltrap)  vanaf de nieuwe zolder , is de PIR blijven hangen  maar bestrijkt niet meer de 

3
de

 gang. Op deze locatie is hij overbodig;  er zit een magneet contact op de vluchtdeur dat bij inbraak 

via deze route alarmeert. De noodzaak van een PIR in gang 3 zou ter discussie kunnen worden gesteld. 

 

Onderaan de trap is verlichting aangebracht die automatisch aanspringt.Het was er namelijk erg donker. 

Alleen bij brandalarm  gaat de noodverlichting aan.  De extra lamp gaat  tamelijk laat branden. .  

De verlichting zou al moeten gaan branden als men onderaan de wenteltrap arriveert.  

Daarnaast is de vluchtweg armatuur pas op het laatste moment te zien.  

Wellicht zijn hier nog verbeteringen aan te brengen.   

 

6. Ontvangstruimte 

Hier zijn geen bijzonderheden te melden. Wel dient het TV scherm  waarop via de camera’s de gang van 

zaken in het museum is te volgen, z.s.m. weer werkend te zijn zodat er van toezicht in de 

museumruimten sprake kan zijn. .  

 

Daarnaast is er geen controle op personen die tijdens bezoekuren zonder toestemming naar zolder gaan. 

Wellicht kan  hier een bel zoals bij de voordeur met een lichtsensor geïnstalleerd worden. Ongewenste 

personen zouden naar boven kunnen gaan en via de vluchtroute/wenteltrap  het pand weer ongemerkt 

kunnen verlaten 

 

Voorgesteld wordt het logboek weer in gebruik te nemen. Hier kan iedere medewerker zijn suggesties, 

op- of aanmerkingen kwijt. Wel dient het bestuur dit logboek regelmatig te lezen en waar nodig terug te 

koppelen naar de schrijvers. Een geschikte plek dient  in overleg vastgesteld te worden. E.e.a. dient naar 

alle  medewerkers gecommuniceerd te worden.         ----------------------------- 


