
Inspectie  verslag. 

Aanleiding: een melding over een incident bij ,  
 

Het MOS nummer is 1019874.00 en in BVM  gaat het om klachtenformulier Attractie- en 
speeltoestellen NVWA-0078267 

Datum ongeval:  14-5-2022. 

Datum inspectie: 16-5-2022. 

Gesproken bij  met: de heer  

Voorbereiding van de inspectie: 
Voorafgaand aan de inspectie is er door en andere collega  telefonisch contact geweest met de 
familie van het slachtoffer. Uit het gesprek zijn geen concrete aanknopingspunten gekomen voor een 
richting van het onderzoek. Er waren door de bezoekers geen vreemde geluiden gehoord, geen 
gekke bewegingen gevoeld aan of in de boot of andere onderdelen van de attractie. Door de melder 
is ook een videofilmpje meegestuurd. Op dat filmpje is geen afwijkend gedrag of afwijkende geluiden 
van de attractie gehoord of gezien. Op het filmpje lijkt het slachtoffer een afwijkende zithouding te 
hebben ten opzichte van de voorgeschreven zithouding bij dit soort attracties. 
 

Bevindingen voor wettelijke eisen: 

Attractie is voorzien van een RAS nummer:  De attractie is goedgekeurd door  
. Het nummer van het certificaat van goedkeuring is:  revisie 00. Het 

certificaat is geldig tot 28-11-2022. 

Soort attractie: 

De attractie is een flume ride met 12 boten. Dit is een boomstamattractie waar in een wildwaterbaan 
de boomstamvormige boten in een smalle goot varen. De boten in de vorm van een boomstam 
leggen het parcours af in een smal vormgegeven waterbak. De waterbaan is meestal gemodelleerd 
met meerdere hellingen en afdalingen. In de boomstam kunnen meerdere personen plaats nemen. 
In de boomstam zitten geen veiligheidsgordels of veiligheid beugels. In dit type attractie is een 
veiligheidsbeugel ook niet verplicht of voorgeschreven. 

Impressie van een rit in een boomstam met deze flume ride is te zien via de onderstaande link: 

 

Het incident is gebeurt na de afdeling van de tweede helling bij het in contact komen met het water, 
de zogenaamde splash. 
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Figuur 1 overzicht van tweede helling 

Inspectie bevindingen ter plaatse:  

Aankomst en introductie: 

Bij aankomst op het park gemeld bij de heer  Aanleiding van het inspectie bezoek vermeld, 
namelijk de bij de NVWA ingediende melding over een ongeval met de botenbaan. De heer  
was op de hoogte van het ongeval echter niet van de zwaarte van de verwondingen. Het park heeft 
wel contact gezocht met de familie maar nog geen contact kunnen krijgen volgens de heer   
door de familie van het slachtoffer is de ambulance gebeld, en naar aanleiding daarvan is de interne 
noodorganisatie van  in actie gekomen. Er zijn BHV-ers naar de attractie gegaan en er 
BHV-ers naar de toegangspoort gegaan om de ambulance op te vangen en verder op het park te 
begeleiden. Naar aanleiding van het incident heeft  de attractie geïnspecteerd op 
defecten en hiervan een verslag gemaakt en verklaringen van personeelsleden opgenomen. Deze 
stukken zijn als bijlage opgenomen in dit verslag. 
Na dit kantoorbezoek ben ik samen met medewerkers van  naar de attractie gelopen 
voor een zichtinspectie.  
Bij de tweede helling heb ik enkele boten (7 stuks) naar beneden zien komen. In 4 van de 7 boten 

zaten bezoekers. Ik zag dat de bezoekers in de 
boten geen harde schok naar voren kregen tijdens 
het neerkomen in het water. Ik zag dat het 
aanwezige waterniveau ook goed was. Ik zag 
namelijk dat de overloop gaten in de waterloop 
goed bewaterd waren.  

 

 

 

 

 Figuur 2 wateroverloop 
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Bij het hokje waar de operator staat zag ik de volgende opschriften. 

Figuur 3 opschriften en pictogrammen 
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Op de onderstaande foto is te zien hoe de binnenkant van de 
boomstam er uit ziet. Op het groene gedeelte dient te 
bezoeker te gaan zitten. Op de bodem van de boot zitten 
diverse stalen ribbels waar de bezoeker zijn/haar voeten kan 
plaatsen om tegendruk te geven bij de splash, De splash is het 
laatste gedeelte van de afdaling van de helling waarbij de 
boot het water raakt. De gele stang is geplaats om steun aan 
de handen te geven tijdens de rit en met name de splash. 

 

 

 

 

 

 

Bij het startplatform, waar de bezoekers instappen en wachten om in te kunnen stappen hangen op 
diverse plaatsen foto`s waarop instructies te lezen zijn over de houding tijdens de rit.  

Figuur 5 gebruikersvoorschriften 

Figuur 4 binnenzijde boomstam 
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Foto`s van de details op en rondom de attractie. 

 

Vervolg inspectiebevindingen: 

Na de observaties van het gebruik van de attractie heb ik zelf een proefrit in een willekeuringe 
boomstam uitgevoerd. Tijdens deze rit heb ik geen afwijkend gedrag, afwijkende geluiden of andere 
bijzonderheden van de attractie geconstateerd. Ook de splash is geen onverwachte en harde schok. 
Het is wel aan te bevelen om de voorgeschreven houding, de voeten schrap tegen de ribbels te 
houden en de handen aan de gele leuningen vast te pakken. 
 
Controle van documenten:  
Na het ongeval heeft  de attractie in zijn geheel nagekeken Bij deze controle/inspectie 
zijn geen tekortkomingen in de technische staat geconstateerd. Het water niveau was in orde, de 
besturing werkte naar behoren en bij een testrit zijn er geen afwijkingen door  
geconstateerd. Een afschrift van deze controlestaat is toegevoegd aan deze rapportage. 
 
Oordeel: Bij mijn inspectie heb ik geen wettelijke en technische tekortkomingen vastgesteld. Om 
toch zekerheid te hebben dat de attractie technisch in orde is heb ik gevraagd om de AKI,  

, de attractie ook technisch na te laten kijken. 
Deze inspectie van  is uitgevoerd en bij deze inspectie/keuring zijn geen technische en 
wettelijke tekortkomingen geconstateerd. Het verslag van deze inspectie door  is als bijlage bij 
dit verslag. Op basis van het NVWA onderzoek en het onderzoek van  is de oorzaak van het 
ongeval is op dit moment niet te vinden in de technische staat van het toestel, de boomstam(men) of 
in besturings, en/of bedieningsfouten. Er is geen aantoonbaar bewijs gevonden dat de attractie niet 
voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld zijn in het WAS. 
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Ongeval waterbaan 14 mei 2022 

op zaterdag 14 mei Omstreeks 14:17 kreeg ik de heer onderhoudsmonteur in 

een telefoontje dat er een vrouw onwel was geworden bij de waterbaan. 

Ik was op dat moment aan het werk bij de waterstructuur, 
Ik ben snel richting de waterbaan gelopen om te kijken waar deze mevrouw zou zijn. 
Vervolgens heb ik mevrouw gevonden in een bootje bij de waterbaan in het perron. 
Mevrouw was bij bewustzijn en klaagde dat haar nek pijn deed en geen gevoel meer had in haar 
handen en benen. 

Eén van de familieleden was al met de eerste hulp aan het bellen (112). 
erbij gekomen en is het hoofd van de vrouw gaan helpen ondersteunen. 

waren de ambulance al aan het opwachten bij de poort. 

Vervolgens is de ambulance bij de waterbaan geparkeerd. 
Daarna i ___ samen met 1 familielid, doormiddel van ondersteuning van de ambulancier met de 
mevrouw richting de ambulance gelopen. 

De ambulancier vroeg tijdens het lopen aan mevrouw hoe dit is gebeurt, haar antwoord was dat ze 
zich niet goed vast heeft houden. 

Ze hebben mevrouw vervolgens op de brancard gelegd in een vacuüm zak ter ondersteuning. 

Toen mevrouw weg was heb ik gevraagd aan de persoon die de waterbaan bediende van hoe en wat 
er gebeurd is. 

Hij heeft mij het volgende gezegd: 
De twee mevrouwen zijn van de laatste helling af gegaan, de eerste vrouw had de handen in de lucht 
toen ze omlaag gingen was alles nog in orde met de eerste vrouw. 
Ze gingen het water in om afte remmen en alles was nog steeds in orde (in deze positie zal de boot 
sterk gaan afremmen) mevrouw zou in deze situatie ook geen problemen hebben gehad. 
Toen de boot van de rails het diepere water in ging viel mevrouw naar voren en zou haar hoofd 
hebben gestoten tegen de voorkant van de boot. 

Ik heb vervolgens de baan gecontroleerd op mogelijke problemen die dit ongeluk zou hebben 

reroorzaakt. 1 1 

Alle bootjes die ik heb gecontroleerd waren in orde. 
De bakken waren in orde, de rails waar het bootje over reed vertoonde geen oneffenheden, ... 
Dit is gecontroleerd bij alle bergen en alle bootjes. 

Vervolgens hebben we een test ronde gedaan met alle bootjes, ook dit vertoonde geen problemen. 
Nadat de eerste test gedaan was ben ik zelf in een bootje gaan zitten om specifiek te zijn bootje nr3 
waar het ongeluk in is gebeurd. 

Ik heb een hele rit gedaan en geen vreemde bevindingen geconstateerd. 
Vervolgens heb ik een tweede test gedaan met ·een collega. Deze heeft ook geen vreemde dingen 
gevoeld of gehoord. 

Ondertekend door 
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Ongeval waterbaan 14-5-2022 

Op 14 mei werd ik omstreeks 14.17 doo gebeld. Er was een mevrouw in de 

waterbaan die EHBO nodig had. Ook vertelde hij dat lllonbereikbaar was en onderweg naar 
de waterbaan was. Ik was op dat moment op kantoor en ben naar de waterbaan gerend. In de 
tussentijd heb ikc::::}!ebeld, hij was inmiddels al ter plaatse. 

De mevrouw die met haar hoofd tegen de voorkant van de boot kwam, gaf aan dat ze erg last van 

haar nek had. De vrouw die bij haar hoorde was aan het bellen met 112. Tussentijds kwamllll 
- aan . Ik heb hem gevraagd om de ambulance opte vangen. Ik gaf hem aan om de ambulance 
via de hoofdparkeerplaats aan te laten kom en en deze bij de poort van de - binnen te 

laten. Omdat de andere vrouw aan het bellen was, heeft it ook met deze vrouw kortgesloten 
om dit telefonisch aan te geven. 

Ik heb gevraagd om de andere mensen uit de waterbaan te laten stappen 
Ik vroeg mevrouw of ze haar hand kon bewegen, dit ging heel moeizaam. 

Ik ben vervolgens bij mevrouw in de boot gaan zitten om haar hoofd vast t e houden en haar pijn te 

verlichten. Op een gegeven moment wou mevrouw haar voeten graag vooruit zetten, dit lukte. Ook 
gaf ze aan dat haar hand al wat beter begon te voelen. 

Toen de ambulancebroeder aankwam, gaf mevrouw aan dat ze enorme last van haar nek had en dat 

ze last van haar gehemelte had. De ambulancebroeder vroeg of mevrouw ook last van haar benen 
had, dit was niet het geval. Waardoor de ambulancebroeder de beslissing genomen heeft om 
mevrouw uit de boot op te laten staan en samen naar de brancard te lopen. De ambulancebroeder 
heeft vervolgens mijn taak overgenomen en het hoofd vastgehouden. 

Ik heb vervolgens mevrouw bij de arm genomen en de mevrouw die bij haar hoorde, heeft mevrouw 

aan de andere arm vastgenomen. De ambulancebroeder bleef het hoofd vasthouden. 
Op het tempo van mevrouw zijn we naar de brancard gelopen. Mevrouw is op de brancard gaan 

liggen en de ambulancebroeders hebben mevrouw mee naar het ziekenhuis in Heerlen genomen. 

We - en ik) hebben contactgegevens van een andere vrouw uit het gezelschap gevraagd. En 
tevens de vraag gesteld om ons op de hoogte te houden. 

Ook heb ik aangegeven dat we het gezelschap kaartjes wouden aanbieden om een andere dag naar 
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My name is ___ 1 was standing at the water flume on 14-5-2022 when the accident happened. 

The accident happened on the last mountain . There were 2 women's and 1 girl in the boat. There 

was 1 adult sitting in the front. When they carne down, the first women put her hands in the air. So 
she hasn't good grip. When the boat comes into the water, the first women clapped with her face 
against the front of the baat. 1 saw she was lhurting. The other wamen yelled, the wamen needs help, 
she has pain. 

So I immediately calle ____ 1 said tollll1 need help for first aid. 

When the baat carne into the perron. 1 sto~ e water flume. 
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revisie 00 

Het toestel wordt goedgekeurd. De t ijdens de keuring vastgestelde tekortkomingen zijn gecorrigeerd en beoordeeld 

met een nacontrole. Zie hoofdstuk 6 voor eventuele opmerkingen. 

Inspecteur: Gecontroleerd door: 

© 2021 Het rapport mag enkel in zijn volledigheid worden gereproduceerd. -2152022100241 PR-RAP-02.rev02 
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1. Inleiding 

1.1 Keuringsinhoud en terminologie 

~ is aangewezen bij ministeriële besch ikking van de M inister voor Medische Zorg van ~ 
, als keuringsinstelling in het kader van het Warenwetbesluit attractie- en 

speeltoestellen (WAS). Voor de periodieke keuring van attractietoestellen is~ door de Nederlandse 
Raad voor Accreditatie onder kenmerk 1 - geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17020 als type A 
inspectieorgaan. 

De periodieke keuring wordt uitgevoerd volgens het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Zie 

hoofdstuk 3 voor nadere informatie. Door middel van een visuele inspectie en funct ietesten wordt getoetst of 
er sprake is van een mate van degradatie, veroudering of verslechtering die het veil ig gebruik van het toestel 
in de weg staat. Enkel zichtbare en bereikbare delen worden visueel gecontroleerd, zonder belasting en zonder 
voorafgaand demonteren. Een herbeoordeling van de initiële ontwerpoverwegingen (ofwel het technisch 
constructiedossier) is uitdrukkelijk geen onderdeel van de periodieke keuring. Enkel evidente gevaren ten 
aanzien van de ontwerpoverwegingen kunnen in voorkomend geva l gerapporteerd worden. 

De beheerder dan wel uitbater dient volgens het Warenwetbeslu it attractie- en speeltoestellen aan de 

beheersverplichting te voldoen. De beheersverplichting bestaat uit de zorg dat het toestel zodanig is 
geïnstalleerd, gemonteerd, is beproefd, geïnspecteerd en onderhouden en van opschriften is voorzien, dat er 
bij gebruik geen gevaar voor de gezondheid of veil igheid van personen bestaat. Het voldoen aan deze 

verplichting moet aangetoond worden door bijhouden van een actueel dossier, zoals een logboek. De 
periodieke keuring is enkel een onderdeel van de beheersverplichting en betreft slechts een momentopname. 
De periodieke keuring vervangt niet regelmatige operationele controles en inspecties, (preventief)onderhoud 
en herstelwerkzaamheden, inspecties met demontage en eventueel NDO welke nodig zijn voor een veilig 
gebru ik en goed beheer van het attractietoestel. 

1.2 Certificaat van goedkeuring 

Met een certificaat van goedkeuring voldoet u aan de Nederlandse wetgeving. Zonder geldig certificaat van 
goedkeuring mag het attractietoestel niet worden uitgebaat. 

De keuringsperiod iciteit van het attractietoestel wordt vastgesteld conform de matrix periodiciteit van keuring 
van attractietoestellen uit de Nadere regels attractie- en speeltoestellen. Specifieke afspraken gemaakt tussen 
de aangewezen keuringsinstanties zu llen hierbij opgevolgd worden. 

Indien een periodieke keuring uitgevoerd wordt binnen 3 maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het 
hu idig certificaat van goedkeuring, za l de startdatum van het nieuwe certificaat van goedkeuring beginnen op 
de vervaldatum van het vorige certificaat van goedkeuring. 

Indien buiten toedoen van de toestelhouder niet t ijdig kan worden gekeurd, behoudt het certificaat van 
goedkeuring zijn geld igheid gedurende ten hoogste v ier maanden na afloop van de einddatum, voorover aan 
de voorwaarden ten aanzien van de geld igheid van dat certificaat van goedkeuring voldaan is. 

1.3 Wijziging of reparatie van het attractietoestel 

De aangewezen keuringsinstantie dient onverwijld in kennis te worden gesteld van elke wijziging of reparatie 
van een toestel. Indien naar het oordeel van de aangewezen keuringsinstantie er sprake is van een ingrijpende 
wijziging of reparatie die veiligheid of gezondheid van personen kan beïnvloeden, is een herkeuring 
noodzakelijk. Indien w ijzingen of reparaties, uitgevoerd na de datum van fysieke keuring, niet gemeld worden 
verliest een eventueel certificaat van goedkeuring zijn geldigheid. Indien w ijzigingen of reparaties, uitgevoerd 
voorafgaand aan de datum fysieke keuring, niet beoordeeld zijn of niet gemeld worden kan er op basis van de 
rapportage niet geconcludeerd worden dat deze w ijzigingen of reparaties beoordeeld zijn. Een eventueel 
verstrekt certificaat van goedkeuring verliest zijn geld igheid. 



2. Toestelkenmerken 

2.1 Toestelbeschrijving 

Nadere aanduiding 
Soort 
RAS nummer 
Serienummer 
Type aandu iding 
Fabrikant 
Bouwjaar 
Leverancier 
Jaar van leverantie 
Keuringsperiod iciteit 
Nummer voorgaand certificaat 
Vervaldatum voorgaand certificaat 

Gebruikersrestricties 
Lengte onder begeleiding 
M in. lengte zelfstandig 
Maximum lengte 
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Opmerking: de hier vermelde gebruikersrestricties zijn een weergave van de restricties zoals aangetroffen t ijdens de periodieke 
keuring. Zie het originele technisch construct iedossier, originele gebruikershandleiding, keuringsdossier van ingebruikname keuring 
voor een volledig overzicht van de geldende restricties. 

Overige gegevens 
Capaciteit 
Overige 

2.2 Situatie foto's 

12 boten 
Maximaal 5 personen per boot en maximaal 375 kilogram per 
boot. 

Hieronder weergegeven foto's betreffen het toestel zoals aangetroffen tijdens de keuring. 
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3. Basis van de keuring 

3.1 Nationale wetgeving 

C8J Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen (Stb. 474, 1996 / Stb. 134, 2016), incl. w ijzigingen. 

C8J Nadere regels attractie- en speeltoestellen (Stcrt. 33, 17 februari 1997 / Stcrt. 19088, 2016), inclusief 
wijzigingen 

3.2 Normen, richtlijnen en voorschriften 

Ons onderzoek baseert zich op verscheidene inhoudelijke punten van de hieronder vermelde norm(en): 

C8J NEN-EN 13814:2004 Machines en constructies op kermisterreinen en amusementsparken - Veiligheid. 

□ NEN-EN 13814-1:2019 - Veiligheid van attractietoestellen - Deel 1: Ontwerp en vervaardiging. 

□ NEN-EN 13814-2:2019 - Veiligheid van attractietoestellen - Deel 2: Bedien ing, onderhoud en gebruik. 

C8J NEN-EN 13814-3:2019 - Veiligheid van attractietoestellen - Deel 3: Inspectie-eisen t ijdens ontwerp, 
vervaardiging, bediening en gebruik. 

Ons onderzoek houdt tevens rekening met de hieronder vermelde richtlijnen en voorschriften: 

C8J Besluitenlijst AKI-overleg; geldende versie op datum aanvang keuring 

C8J Praktijkrichtlijnen voor elektrische installaties attractietoestellen; versie 28 februari 2008 

D Praktijkrichtlijnen voor cakew alks; versie 01 juni 2006. 

3.3 Uitgevoerde werkzaamheden 

C8J Visuele inspectie 

C8J Functionele testen 

□ Ons onderzoek is gebaseerd op de volgende NDO rapporten: 

Rapport nummer - referentie Uitgevoerd door 

D Ons onderzoek is gebaseerd op de volgende documenten, rapporten of onderzoeken: 

Rapport nummer - referentie Uitgevoerd door 
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4. Gebruikte test- en meetmiddelen 

4.1 Test- en Meetmiddelen 

De volgende aangekruiste test- en meetmiddelen zijn tijdens de keuring gebruikt: 

IZI Aardlektester ld.nr.: MM9151 

IZI Meetmiddelen, zoals rolmaat, schuifmaat, etc. 

□ Manometer ld.nr. : 

□ Testlichamen conform EN 1176 normenreeks. ld.nr.: 

□ Overig, nl.: ld.nr.: 



Doe 1 Bijlage 2 

RAPPORT PERIODIEKE KEURING 
Pagina 7 van 14 

5. Instructie wijze afmelding en nacontrole 

5.1 Beschrijving urgentieniveaus 

De waarnemingen t ijdens de keuring worden gecategoriseerd in drie urgentien iveaus. 

Urgentieniveau Beschrijving 

A Het toestel dient d irect buiten gebruik gesteld te worden. 
De geldigheid van eventueel voorgaande certificaten verva lt onmiddellijk. 

B Pas na posit ieve beoordeling van de herstelmaatregelen wordt het cert ificaat verstrekt. 
De tekortkoming dient zo snel mogelijk hersteld te worden. Een eventueel nog niet 

verlopen certificaat van een voorgaande keuring blijft geldig, indien aan eventuele 
voorwaarden van dat certificaat is voldaan. 

C Een certificaat van goedkeuring wordt verstrekt. 
Een opmerking niveau C dient zo snel mogelijk (binnen een redelijke termijn) verholpen 

te worden . Indien een tekortkoming van niveau C niet juist verholpen wordt, kan dit bij 
een volgende periodieke keuring leiden tot een tekortkoming niveau B. 

5.2 Wijze van afhandeling 

De tekortkoming(en) zijn gecorrigeerd en beoordeeld t ijdens een nacontrole. Het doeltreffend verhelpen van 

eventueel openstaande opmerkingen met urgentien iveau C wordt beoordeeld tijdens de volgende period ieke 
keuring. 
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6. Tekortkomingen, opmerkingen en bevindingen 

6.1 Tekortkomingen en opmerkingen 

Urgentieniveau B - Tekortkomingen 

1. 

2. 

Scheurind icaties aanwezig in eerste geleidingsprofiel na de lopende band /rol 
bij berg 1 aan de linkerzijde. 

Op het eerste geleid ingsprofiel na de lopende band /rol bij berg 1 aan de 
rechterzijde zit op het einde vee l speling, waardoor deze niet vlak op het 
volgende geleidingsprofiel. 

Pagina 8 van 14 

Corrigerende 
maatregel is 
geaccepteerd. 
20-05-2022 

~ 

Corrigerende 
maatregel is 
geaccepteerd. 

r-===---------== =-- -=-r;;:=================:1 20-05-2022 

~ 
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Urgentieniveau B - Tekortkomingen 

3. 

4. 

5. 

Scheurind icaties aanwezig in lasverbinding bootjesdranger voor berg 3. Corrigerende 

maatregel is 
geaccepteerd. 
21-05-2022 

~ 

rg 3 ter oog e Corrigerende 
maatregel is 

r.;;;;::;;;;;==---===:--=-------=======•--=====--================-:;===::;-1 geaccepteerd. 

20-05-2022 

~ 

Diverse scheurindicaties aanwezig in geleidingsprofiel afdaling berg 3 Corrigerende 
maatregel is 
geaccepteerd. 
21-05-2022 

~ 
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Urgentieniveau B - Tekortkomingen 

6. 

7. 

8. 

9. 

Bij berg 3 ontbreken bij de lopende band 2 geleidingsrollen onder en 7 
geleidingsrollen boven. 

Corrigerende 
maatregel is 

r------:::;;;;::-:-.;;;;;;iiiiii;::;;;;:;-"'7,;;-;--- ;---r,iiiiii;;;;;;;;~;;;;;;iiiiii;;:::;:::::::::;~::;::;;- --;:;;;;::::::;-1 geaccepteerd. 

21-05-2022 

~ 

Corrigerende 
maatregel is 

1aiiiiiiiiiiiiiiiiii ... miiiiiii:i. .. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii11===:::::;;::::= :::;:::; =:::::;;;;;::;;::;::;:; .. .1 ge accept ee rd. 

20-05-2022 

~ 

Op diverse plaatsen zijn spleetopeningen aanwezig tussen de spatschermen en 
de baandelen veroorzaakt door de loskomende afdichtingen (purschuim). 

Corrigerende 
maatregel is 

r------------::;;;;;;:====,--------------î geaccepteerd. 

20-05-2022 

~ 

Stootbuffers op de achterzijde van boot nr. 6 en 9 zijn beschadigd. Corrigerende 
r.::::;;;;;;;;;:;;;:;;;;::::==========================:::::;t maatregel is 

geaccepteerd. 
20-05-2022 
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Urgentieniveau B - Tekortkomingen 

10. Op enkele locaties zijn de sensors voor het zone controle systeem vervangen 
door nieuwe sensors. De originele sensors d ienen te worden teruggeplaatst of 
er d ient een modificat ie verzoek voor de nieuwe sensors worden inged iend. 

De opdrachtgever geeft aan dat de originele sensors worden terug geplaatst, 
aangezien de nieuwe sensors te veel storingen veroorzaken. 

Nieuwe sensor. Oude sensor. 

Urgentieniveau C - Opmerkingen 

In het tegelpad bij de ingang en het eerste dee l van de uitgang zijn d iverse 

verzakkingen aanwezig. 
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Corrigerende 
maatregel is 
geaccepteerd. 
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Urgentieniveau C - Opmerkingen 

12. 

13. 

14. 

Het eerste gedeelte van afdaling na berg 2 vertoont corrosie, met name ter 
hoogte van de lamellen. 

De vloer van het perron van het bedienend personeel begint door te zakken ter 
hoogte van de filterinstallatie. 
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Urgentieniveau C - Opmerkingen 

15. 

16. 

Bij diverse polyester baandelen is s lijtage van de coating laag aanwezig, met 
name tussen berg 2 en berg 3. 

Bij enkel boten ontbreken de stickers met instructies en waarschuwingen. Corrigerende 
_DezeJ nstructï_euiin weLaanw_e_zie bjilie.t instaooexron._ __________ ,~maatregel is 

geaccepteerd. 
20-05-2022 
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6.2 Overige bevindingen 

Omschrijving 

Naar aanleiding van een ongeval is een aanvullende inspectie uitgevoerd op 20-05-2022. Het attractietoestel 

is visueel geïnspecteerd, de juiste werking van beveiligingen is gecontroleerd en getest. Er zijn geen 
technische tekortkomingen vastgesteld of onjuist functioneren. Er zijn aanvu llende beheersmaatregelen 

getroffen: 

aanvullende instructies voor het personeel ter controle van juiste zithouding; 
extra camera toezicht, zodat eventuele incidenten/ ongevallen geanalyseerd kunnen worden. 

De beheerder onderzoekt of voor de langere termijn aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden. 
Technische maatregelen en organisatorische maatregelen betreffen en een wijziging die door de keurende 

instantie beoordeeld dienen te worden. 

Na telefon isch overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, welke een inspectie heeft 
uitgevoerd van het toestel op 17-03-2022, is er geen bezwaar tegen nadere openstelling van het 
attractietoestel. 




