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CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45
Depot van CRASH museum beschadigd door brandstichting.
Museum en expositie buiten schot gebleven.
Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 25 juli jl. werd CRASH gealarmeerd door de Brandweer
Kennemerland, dat er een korte brand had gewoed in het leeg staande deel, de kazemat
van het Fort bij Aalsmeer en hierdoor heeft ook ons depot vlam had gevat. Door snel
optreden van de brandweer werd erger voorkomen en was de brand spoedig geblust,
maar is er veel brand -en waterschade aan ons depot ontstaan. De brandweer vermoed
opzet van brandstichting omdat er braaksporen waren aan het toegangshek waarvan het
gaas was doorgeknipt.
In een deel van de expositieruimten van het museum was er veel hinder van brand- en
rooklucht in de expositieruimten en ook moesten noodvoorzieningen en reparaties
uitgevoerd worden. Hierdoor konden we, begrijpelijk, niet openen voor het publiek.
Inmiddels zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen, herstelwerkzaamheden verricht mede
door de goede hulp van de gemeente en wordt begonnen met een inventariseren van de onze
schade. Echter de afgelopen week is gebleken, dat de brand – en rooklucht nog indringend in
diverse ruimten van het museum aanwezig is ondanks de geplaatste luchtreinigers. Daarom
hebben wij ook jl. zaterdag 1 augustus de deuren van het museum om veiligheidsredenen
gesloten moeten houden.
Bestuur en vrijwilligers zijn zeer geschrokken van deze gebeurtenis, maar enigszins opgelucht
dat de museumruimten gespaard zijn gebleven. Dit is te danken aan een snelle brandmelding,
door mensen die aan de overzijde bij de loodsen werkzaam waren en hierdoor de brand tijdig
werd opgemerkt en de middelgrote brand snel door de brandweer kon worden geblust.
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Of ons museum nog langer haar deuren zal moeten dicht houden zal de komende dagen/week
moeten blijken. Wij adviseren dan ook onze facebookpagina en website www.crash40-45.nl in
de gaten te houden waar de nieuwste ontwikkelingen en berichten te lezen zullen zijn.
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Locatie museum: Fort bij Aalsmeer - Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug - email: secretaris@crash40-45.nl
Geopend: iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en op andere dagen voor groepen vanaf 15 personen op afspraak

