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Opdracht: Het vernieuwen van het BWT logo

Het BWT logo krijgt een nieuw jasje. 
Dit betekend dat het oude logo hier en daar wordt aangepast, maar wel zijn herkenning moet 
blijven behouden.

Het logo straalt een stevig, krachtig gevoel uit met een helder, goed te lezen lettertype welke wel 
als modern wordt ervaren. 

De verschillende vormen die gebruikt zijn, zijn te herkennen in het huidige logo alleen zijn ze iets 
meer betrokken bij de bouwmarkt. De vormen bestaan nu uit verschillende bouwelementen.
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De Onderzoekraad voor Veiligheid (OvV) 
heeft naar aanleiding van het ongeval 
op de bouwplaats Rijnstraat te Den 
Haag (26 mei 2016) aan de minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
gevraagd onderzoek te doen naar het valgedrag 
van objecten die uit hijskranen vallen. En op ba-
sis van dit onderzoek een veiligheidsniveau vast 
te stellen voor de omgeving van bouwplaatsen, 
waarbij het effect van vallende voorwerpen voor 
de omgeving zoveel als mogelijk wordt beperkt. 
Gevraagd is om in dit onderzoek het valgedrag te 
onderzoeken van diverse type voorwerpen die 
voor de omgeving risico’s kunnen veroorzaken, 
zowel tijdens het hijsen als tijdens het transpor-
teren, slopen of monteren. Om tegemoet te ko-

Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid 
beschikbaar
In nummer 12 van Bouwkwaliteit in de Praktijk van 2017 was te lezen dat onder de paraplu van 

de Vereniging BWT Nederland wordt gewerkt aan een landelijke richtlijn bouw- en 

sloopveiligheid. Eind maart 2018 is de werkgroep voorlopig voor de laatste keer bij elkaar 

geweest en zijn de laatste aanpassingen verwerkt. De richtlijn en bijbehorende risicomatrix zijn 

via bwtinfo.nl te raadplegen.

men aan de aanbeveling van de OvV heeft BZK 
aan Wabo Advies Vaassen BV en Aboma ge-
vraagd om een expertpanel samen te stellen om 
deze een professional judgement te laten vor-
men, mede op grond van het hiervoor genoemde 
onderzoek. Het expertpanel kende een zo breed 
mogelijke samenstelling om een goed draagvlak 
te creëren.

Resultaten onderzoek 

Om publiek (‘derden’ voor het bouw- en/of 
sloopproject) te beschermen tegen risico’s 
van vallende voorwerpen tijdens een bouw- of 
sloopproject wordt in de praktijk gewerkt met 
een bouwveiligheidszone (BVZ). De bouw- 
veiligheidszone is de zone tussen het bouw- 

en sloopobject en de openbare ruimte. In deze 
zone mag zich geen publiek bevinden.
Door bestudering van het Aboma-onderzoek 
naar de opgetreden incidenten in het verleden 
en de inzichten van het expertpanel zijn de 
huidige werkwijze en regels tegen het licht ge-
houden. Dit heeft geresulteerd in aanbevelin-
gen om deze regels in de landelijke richtlijn 
aan te passen. Door het expertpanel zijn de 
volgende aanbevelingen gedaan: 
1. Pas als basisregel de bouwveiligheidszone 

(BVZ) toe. Deze volgt uit het LRBSV en niet 
de bestudeerde Duitse normering, omdat 
die in tegenstelling tot de LRBSV geen reke-
ning houdt met de omvang van het te hijsen 
voorwerp.

G BVZ G BVZ G BVZ G BVZ

3 1,5 50 7 130 15 210 24

6 2 60 8 140 16 220 25

9 2,5 70 9 150 17 230 26

12 3 80 10 160 19 240 27

15 3,5 90 11 170 20 250 28

20 4 100 12 180 21 260 309

30 5 110 13 190 22 270 31

40 6 120 14 200 23 280 32

290 33

300 34

Tabel Bouwveiligheidszone volgens landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid is verruimd tot een gebouwhoogte van 300 meter.

G=gebouwhoogte, BVZ=Bouwveiligheidszone 

046-047_BKP03_VBWTN.indd   46 13-04-18   15:54



| Bouwkwaliteit in de Praktijk  |nr. 3 April 2018|  47

Verenigingsnieuws VBWTN

Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid 
beschikbaar

2. Pas tussen het te hijsen object en het bouw- 
en/of sloopproject (inclusief uitstekende 
delen) een extra zone toe van 1/3 van de 
bouwveiligheidszone (BVZ). Hierdoor wordt 
de kans dat tijdens het hijsen het gebouw 
wordt geraakt verkleind en wordt naar me-
ning van het expertpanel de veiligheid bui-
ten de bouwplaats significant vergroot.

3. Ontwikkel aanvullende regels voor het weg-
kaatsrisico, waarbij de bouwveiligheidszone 
opnieuw wordt bepaald door de plaats van 
het object waarop het wegkaatsen zich kan 
voordoen. Door het creëren van deze aanvul-
lende bouwveiligheidszone wordt naar me-
ning van het expertpanel de veiligheid buiten 
de bouwplaats voldoende gewaarborgd.
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4. Vergroot tijdens het hijsen en tot het mo-
ment van standzekerheid van lange delen 
(zoals damwandplanken en heipalen) de 
bouwveiligheidszone, bepaald door de 
lengte en positie van het element. Door 
deze vergrote bouwveiligheidszone aan te 
houden wordt tijdens het hijsen en fixeren 
van lange delen de veiligheid buiten de 
bouwplaats significant vergroot. 

5. Het expertpanel stelt voor deze regels voor 
de bepaling van de bouwveiligheidszone op 
termijn te evalueren. 

6. Het expertpanel pleit voor éénduidige lan-
delijke regelgeving waarin de voorgaande 
aanbevelingen worden geborgd.

Om effect van vallende voorwerpen nog verder 
te beperken worden aan opdrachtgevers en 
aannemers van bouw- en sloopprojecten - ter 
aanvulling op de regels over de bouwveilig-
heidszone - aanvullende maatregelen aanbe-
volen in het kader van de Arbowet- en regelge-
ving. Een belangrijke oorzaak van het effect is 
namelijk het treffen van onvoldoende maatre-
gelen of dat er niet conform de Arbowet- en 
regelgeving wordt gewerkt. Veiligheid begint 
namelijk bij het voorkomen van het incident.

Uitbreiding richtlijn

In de richtlijn zijn de aanbevelingen met aan-
vullende tekst en uitleg op de volgende ma-
nier overgenomen.

Verankering in wet- en regelgeving

De vereniging is blij met de reactie van de mi-
nister op de richtlijn. De minister heeft zich 
inmiddels  bereid verklaard de Tabel en ge-
schetste methodieken in het Bouwbesluit, via 
de Regeling Bouwbesluit 2012, rechtstreeks te 
gaan aansturen. Aangezien dit aansturen 
waarschijnlijk pas in het najaar zal plaatsvin-
den gaat de Vereniging BWT de aangesloten 
gemeenten adviseren voorlopig zelf de richt-
lijn  en de risicomatrix vast te stellen.

Informatie over de auteur:
Vincent Hilhorst is mede initiatiefnemer Landelijke Richtlijn 
Bouw en Sloopveiligheid en lid van de werkgroep namens de 
Vereniging BWT Nederland.

 2. Extra 1/3 BVZ afstand tussen hijslast en gevel (steiger). 4. Vergroten BVZ bij inbrengen lange delen.

3. Wegkaatsrisico door objecten in de BVZ zone en onderbouwing publiek in BVZ zone.
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