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Het ontwikkelen van de richtlijn heeft 
wel iets langer geduurd dan eerst de 
bedoeling was, maar dat heeft een 
goede reden. Tijdens het schrijven 

Nieuwe regels omtrent veilig bouwen en slopen
Al bijna twee jaar is de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland bezig 

met een Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid. Deze richtlijn die tot 

stand is gekomen met behulp van diverse experts vanuit verschillende 

gemeenten en het adviesbureau Aboma, is nu bijna af en zal over enkele weken 

formeel worden gepubliceerd. 

van de richtlijn is het onderzoek uitgekomen 
van de Onderzoeksraad voor veiligheid over 
het kraanincident tijdens de verbouw van het 
voormalige VROM-gebouw aan de Rijnstraat in 

Den Haag. De Onderzoeksraad heeft in dit  
onderzoek een aantal aanbevelingen opgeno-
men waarbij verzocht is deze uit te werken en 
deze op te nemen in de in ontwikkeling zijnde 
richtlijn. 
In samenspraak met het ministerie van BZK is 
een expertpanel van diverse deskundigen uit 
de bouw- en sloopwereld samen met de  
Vereniging BWT Nederland aan de slag gegaan 
om dit uit te voeren. De meest belangrijke aan-
beveling van de Onderzoeksraad was het in 
samenwerking met de bouwsector verbeteren 
van het inzicht in de omvang en aard van de 
bouwrisico’s voor de omgeving van een bouw-
plaats. Maar ook om te onderzoeken wat het 
valgedrag is van objecten die uit hijskranen 
kunnen vallen. Dit onderzoek is de afgelopen 
maanden uitgevoerd, en de resultaten hiervan 
zijn direct door het expertpanel beoordeeld en 
besproken. Hierdoor kunnen nieuwe betere en 
meer veilige regels worden opgesteld die het 
risico van vallende voorwerpen moeten gaan 
beperken. 

Nieuwe regels

Uiteraard is het meest belangrijke dat tijdens 
de bouw- en sloopwerkzaamheden de Arbo- 
eisen volledig worden nageleefd. Maar omdat 
er altijd een risico is dat deze regels, door 
menselijk handelen, niet geheel worden nage-
leefd, zijn door de expertgroep nieuwe regels 
voorgesteld. Uit het onderzoek kwam naar  
voren dat enerzijds incidenten ontstonden 
doordat de hijslast te dicht langs de gevel 
werd of moest worden gehesen, met een kans Extra bouwveiligheidszone bij object binnen bouwveiligheidszone.
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Op 19 januari hield het bestuur van de  
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht  
Nederland haar jaarlijkse heidag. Dit keer 
op Urk met prachtig uitzicht op het oude 
stadje, de haven en het IJsselmeer. De loca-
tie zorgde al voor veel inspiratie maar voor-
al de kabinetsplannen van het kabinet  
Rutte III werden gepresenteerd. Dit om als 
voeding te dienen voor de rol, inhoud en 
vooral meerwaarde van de Vereniging in de 
komende jaren.

Het Regeerakkoord in relatie tot bouwen en 
de bebouwde omgeving, laat duidelijk zien 
dat het politiek de komende jaren maar om 
één hoofdthema gaat: namelijk verduur-
zamen. De nieuwe minister van BZK Kajsa 
Ollongren heeft al veel maatregelen aange-
kondigd die een relatie hebben met het re-

duceren van de energievraag en het  
verduurzamen van vooral de bestaande 
voorraad. De gebouwde omgeving moet 7 
Megaton reductie-uitstoot zien te reduceren 
in 2030. Daarbij is opgesplitst in optimali-
satie energiegebruik kantoren met 3 Mega-
ton, door isolatie en het van andere energie 
voorzien van bestaande woningen met  
2 Megaton en door het aanscherpen van de 
energieprestatie van nieuwbouw met  
2 Megaton.
In het bestuur was het snel duidelijk dat 
waar het gaat om deze ambities, het Bouw- 
en Woningtoezicht een zeer belangrijke rol 
in te nemen heeft. Waar het gaat om huur-
woningen is vanuit de overheid wel de aan-
sluiting te vinden met de woningcorpora-
ties, maar de grootste opgaaf ligt in het 
particulier woningbezit. En daar is juist het 

lokaal bevoegd gezag, met een afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht de partij die hier-
in het verschil kan maken. Hierbij dient het 
vakgebied wel te transformeren naar een 
meer adviserende, co-creërende en onder-
nemende afdeling, maar die beweging zien 
we toch al worden gemaakt door de komst 
van de Omgevingswet. 
Het bestuur van de vereniging heeft gespro-
ken over de manier waarop de vereniging 
meer betrokken kan raken bij alle ontwikke-
lingen rond deze verduurzamingsopgaaf, en 
heeft ook aangegeven dit thema in de  
komende periode met de leden te gaan  
bespreken, uitwerken en borgen. Al bij de 
eerstkomende regiodagen in maart/april 
zal dit thema dan ook prominent op de 
agenda komen te staan.

Duurzame Heidag bestuur Vereniging BWT Nederland

op het raken van het gebouw. Anderzijds 
bleek dat bij de bouwveiligheidszone geen of 
te  
weinig rekening werd gehouden met obstakels 
binnen de bouwveiligheidszone waarop val-
lende voorwerpen konden afketsen. Door dit 
afketsen konden deze buiten de bouwveilig-
heidszone terechtkomen, hetgeen ook in Den 

Haag tot het noodlottige ongeval heeft geleid. 
Voor beide situaties deed het expertpanel een 
voorstel die in onderstaande tekening visueel 
zijn gemaakt. Voor het op voldoende afstand 
hijsen van last langs een gebouw is een extra 
afstand van 1/3 van de bouwveiligheidszone 
tussen gebouw en hijsgebied voorgesteld, en 
voor het voorkomen van afkaatsende vallende 

voorwerpen buiten de bouwveiligheidszone is 
voorgesteld om ter plaatse van het object in 
de bouwveiligheidszone in relatie tot de hoog-
te van de object een nieuwe bouwveiligheids-
zone op te nemen. In dit artikel wellicht wat 
kort toegelicht, maar in de richtlijn zal dit uit-
gebreid worden beschreven. 

Eénderde bouwveiligheidszone breedte aan ruimte tussen gebouw en hijszone.
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