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Noodmaterialen  
VOORBEELD LCM 
 

Waarschuwing vooraf: 

• Er mag nooit met opruimen gestart worden voordat het sporenonderzoek is afgerond en het 

gebouw is vrijgegeven. 

• Bij opruimen en schoonmaken kunnen objecten of delen ervan verdwijnen of beschadigen. Wacht 

liever op de restaurator of geef een instructie vooraf. 

 

o.a. uit Voor het kalf verdronken is 

(Naar:  Hunter, J., Preparing a Museum Disaster Plan. (National Park Service) 1980) 

 

Maar weinig instellingen zullen alle hieronder genoemde materialen nodig hebben. Aan de andere 

kant zullen sommige instellingen materialen nodig hebben die hieronder niet genoemd staan. Deze 

lijst is bedoeld als richtlijn en is dus niet klakkeloos voor elke instelling toepasbaar. 

Bij het opslaan van noodmateriaal moet men op het volgende letten. 

a. Materiaal dat ten tijde van een calamiteit van kritisch belang is en dat niet gemakkelijk en 

snel elders kan worden verkregen, moet dusdanig worden opgeslagen, dat het na een 

calamiteit meteen te pakken en te gebruiken is. 

b. Sommige materialen, zoals batterijen, hebben een beperkte levensduur. Vervang 

dergelijk materiaal periodiek. 

c. Leg altijd handboeken en gebruiksaanwijzingen bij instrumenten, toestellen en 

gereedschappen, zodat ook minder ervaren mensen weten hoe ze werken. 

 

• Bewaar de materialen per hoofdcategorie bij elkaar en geef dit ook duidelijk aan. 

• Sommige materiaalsoorten staan bij meerdere hoofdcategorieën genoemd. Zorg dat dit ook 

voldoende aanwezig is. 

• Maak scheiding van materialen voor collectie / niet-collectie 

• Houdt er bijvoorbeeld bij de gereedschappen rekening mee dat ze passen bij het gebruikte 

(ophang)systeem van de objecten 

• Zorg dat de opbergplaats snel en gemakkelijk bereikbaar is, eventueel extern opslaan. Dicht bij de 

uitgang kan een goede plek zijn. Denk dus goed na over de plek waar de noodmaterialen 

opgeborgen worden. 

• Bewaar de sleutels van de opbergplaatsen op centrale plaatsen en buiten het museum 

• Zorg dat iedereen weet bij wie de sleutel verkrijgbaar is 

• Controleer de nooduitrusting maandelijks 

• Stel perso(o)n(en) verantwoordelijk voor het aanvullen van voorraden 

• Er zijn een aantal spullen die best in een later stadium gekocht kunnen worden bij algemene 

huishoudelijke winkels of bij de bouwmarkt. Zorg ervoor dat het boodschappenlijstje klaar ligt in de 

ruimte waar de aanwezige noodmaterialen opgeslagen zijn. Bedenk wel dat deze winkels niet 

altijd geopend zijn. 
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Basisset noodmaterialen 
de materialen in dit blok (zie ook volgende pagina) zijn in ieder geval aan te bevelen: 

 

 Leverancier 

Schoonmaakmateriaal 

• bezem 

• borstel (schrobben) 

• mop 

• luiwagen 

• dweil 

• spons 

• emmer 

• rol vuilniszakken 

Huishoudelijke winkel 

Materiaal voor reddingen, reparaties en het ruimen van puin 

• gereedschapskist 

• klauwhamer 

• set inbus sleutels 

• (kruiskop)schroevendraaier klein en groot 

• rolmaat 3 meter 

• stanleymes 

• tacker en doosje nietjes 

• handboor met boortjes 

• elektrische boor + accu's + acculader 

• bol vliegertouw 

• rol ijzerdraad 

• afzetlint 

Bouwmarkt 

Bouwmateriaal 

• spijkers (2-duimers), schroeven (zelftappend) en pluggen in 

verschillende maten 

Bouwmarkt 

Nooduitrusting 

• staaflantaarns 

• helmen met verlichting 

• kabelhaspel 

• bouwlamp 

• noodverlichting met extra batterijen 

• zaklantaarns met extra batterijen (eventueel oplaadbaar) 

• verlengsnoeren (bij voorkeur met aardlekonderbrekers) 

• (wegwerp)fotocamera 

 

 

Manutan 

Materiaal voor bescherming en veiligheid van het personeel / personen 

• rol afzetlint 

• EHBO-trommel (extra, bovenop de per verdieping wettelijk verplichte 

EHBO-trommel) 

• herkenbare hessen 

 

Manutan, Seton 

Manutan, Seton 
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Vervolg basisset noodmaterialen 

Voorraden en gereedschap voor conservering 

• watten 

• kwastjes 

• melinex polyesterfolie 

• plastic zakjes met sluiting (minigripzakjes) 

• polyethyleen-folie  

• polyethyleen zakken 

• dik & doorzichtig afdekplastic  

• zuurvrij wit vloeipapier 

• wegwerpdoekjes 

• rollen wit keukenpapier 

• schadeformulieren 

• telefoonlijst restauratoren 

• telefoonlijst vriesmogelijkheden 

• filtreerpapier 

• absorptiemiddel 

 

 

 

Jansen - Wijsmuller & Beuns BV 

Manutan, Topa Verpakkingen 

BV, Seton 

Manutan, Seton 

Topa Verpakkingen BV 

Jansen - Wijsmuller & Beuns BV 

 

 

 

 

http://www.restaurator.nl 

http://nekovri.nl 

Transportmateriaal 

• karretje 

• dollie 

• labels 

• dekens 

• singels in diverse maten 

• plastic zakken 

• etiketten (watervaste) 

• potloden 

• telefoonlijst transporteurs 

• telefoonlijst voor tijdelijke opslag 

• (wegwerp)handschoenen 

 

Schäfershop, Manutan 

Schäfershop, Manutan 

Overige voorraden en gereedschappen 

• dozen en kratten (opvouwbare plastic kratten zijn gemakkelijk op te 

slaan, te gebruiken en te dragen) 

• rol noppenfolie 

• breed plakband en handafroller 

• reserve plakband 

• markeerpennen, bij voorkeur waterproof 

• onbedrukt krantenpapier 

• evacuatieformulieren 

• opvouwbare tafel, uitklapbaar 

 

 

 

 

Manutan, Topa Verpakkingen 

BV 

 

 

Peter van Ginkel, 

papierleverancier 

 

http://www.restaurator.nl/
http://nekovri.nl/
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Overige noodmaterialen, ter aanvulling van de basisset 
 
Schoonmaakmateriaal 

• microvezeldoekjes (geen reinigingsmiddel nodig) 

• schimmeldodend middel (Quat SU319 en Suma bac D10, ontsmetting van 

ruimtes) 

• ontsmettingsmiddel 

• absorptiekorrels voor chemicaliën / kattenbakkorrels ? 

• rubber handschoenen 

• zwabber 

• trekker 

• stoffer en blik 

• teil 

• waterslang en aansluiting voor kraan 

• vuilnisbakken 

• stofzuiger met accessoires 

• waterzuiger met accessoires 

• chemische sponsen 

 

 

Jansen - Wijsmuller, Van 

Lierop  

De Bever Cleaning 

 

 

 

Manutan, Seton 

 

Manutan, Seton 

 

 

 

 

Manutan 

Materiaal voor reddingen, reparaties en het ruimen van puin 

• diverse soorten sleutels (passend op de gebruikte ophang- en 

bevestigingssystemen) 

• tangen van diverse afmetingen 

• schroevendraaiers 

• duimstok 

• houtzagen 

• metaalzagen met reservezaagjes 

• sloophamer 

• zakmes met accessoires 

• draadtangen met geïsoleerde grepen 

• blikscharen 

• pijpensnijder 

• snijijzers voor schroefdraad 

• koevoet 

• bijl 

• haak om putdeksels te lichten 

• sleutels voor stopkranen in standpijpen en peilbuizen 

• blok (=katrol) en touw 

• ladder 

• transportkar, onderzetwielen 

• 3-ton hydraulische heftruck 

• krantenpapier (niet-collectie) 

 

Communicatiemateriaal 

• walkietalkie met extra batterijen 

• megafoon 

• mobiele telefoons 

NB controleer maandelijks 

of het nog werkt 

 

Overige voorraden en gereedschappen 

• rollen onbedrukt keukenpapier 

• piepschuim 
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• ander materiaal om voorwerpen mee in te pakken 

• papieren handdoeken en standaard voor handdoeken 

• dompelpomp 

• ventilator 

 

Bouwmateriaal 

• multiplex om ramen mee dicht te maken of af te 

sluiten 

• blokken hout en planken 

• verschillende soorten tape, draad en band 

(afplakband, isolatieband, elektriciteitsdraad enz.) 

• lijm 

• draad en touw 

• lappen plastic ter bescherming tegen spatten en 

lekkages 

• binddraad 

 

Nooduitrusting 

• elektriciteitsgenerator met benzinemotor 

NB: Bespreek het vermogen met een deskundige 

installateur; e.e.a. hangt af van de apparatuur die in 

werking moet worden gehouden (eventueel tot en 

met de hele luchtbehandeling en bevochtiging). 

• extra handblussers 

• draagbare radio met batterijen 

• geigerteller en dosimeters 

• gasmaskers met extra absorptiepatronen 

• zuurstofmasker met extra zuurstof tanks 

• beademingsapparatuur 

• waterpomp met benzinemotor 

• ontvochtigers 

• ventilatoren 

• glaszuigers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutan, vitrineleveranciers 

Materiaal voor bescherming en veiligheid van het 

personeel / personen 

• overalls 

• overalls van brandvertragend materiaal 

• rubber handschoenen 

• wegwerphandschoenen 

• hittebestendige handschoenen 

• rubber laarzen 

• helmen 

• rubber schort 

• regenbroeken en -jassen 

• beschermende maskers 

• brancard 

• sanitaire voorzieningen 

• reservekleding 

• slaapzakken en lakens 

 

 

 

 

Manutan, Seton 

 

Manutan 

 

 

 

 

 

 

Manutan, Seton 
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Leveranciers van noodmaterialen 
 
De Bever Cleaning Systems 

Molenwerf 7-b 

1911 DB Uitgeest 

0251 317 224 

http://www.debever-cs.nl/ 

Peter van Ginkel Kunstenaarsbenodigdheden BV 

ZWANENBURG 

Afhaalcentrum, hoofdkantoor 

telefoon: 020-4074407 

AMSTERDAM 

Winkel en lijstenmakerij 

telefoon: 020-6189827 

UTRECHT 

Winkel en lijstenmakerij 

telefoon: 030-2801232 

ARNHEM 

Winkel en lijstenmakerij 

telefoon: 026-4423334 

MAASTRICHT 

Winkel en lijstenmakerij 

telefoon: 043-3233939 

GRONINGEN 

Winkel en lijstenmakerijen 

telefoon 050-3182489 

http://www.petervanginkel.nl/pagina/over-pvg 

Manutan B.V. 

Elandlaan 2 

3734 CP Den Dolder 

030 - 229 61 11 

http://www.manutan.nl/ 

Seton 

Postbus 116 

2170 AC Sassenheim 

0800 020 5883 

http://www.seton-signalering.nl/ 

Topa Verpakking BV 

Torenlaan 10 

2215 RW Voorhout 

0252-245200 

http://topaverpakking.nl/nl/producten/ 

Schäfer Shop bv 

Delta 100 

6825 MV Arnhem 

026-3847384 

http://www.schaefer-shop.nl 

http://www.debever-cs.nl/
http://www.petervanginkel.nl/pagina/over-pvg
http://www.manutan.nl/
http://www.seton-signalering.nl/
http://topaverpakking.nl/nl/producten/
http://www.schaefer-shop.nl/
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Verenigde Bedrijven Jansen-Wijsmuller & Beuns B.V. / CEKA Handelsonderneming B.V. 

Postbus 166 

1530 AD Wormer 

075-6211001 

Bezoekadres 

Veerdijk 44 

1531 MS Wormer 

http://www.jwb-ceka.nl/ 

Van Lierop 
Koperweg 31 
2401 LH Alphen aan de Rijn 

0172-433514 
http://www.vanlierop.nl/Contact/Vestiging-Alphen-aan-den-Rijn-62 

 
 

http://www.jwb-ceka.nl/
http://www.vanlierop.nl/Contact/Vestiging-Alphen-aan-den-Rijn-62

