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E
rwin Medendorp, onderzoeker en 

schrijver van het rapport ‘Bouwen aan 

constructieve veiligheid; Lessen uit 

instorting parkeergebouw Eindhoven 

Airport’, nam de zaal mee in het onderzoek, 

maar vooral over de lessen die de bouwsector 

hier uit zou moeten trekken. De inhoud van de 

presentatie ging veel constructeurs niet diep 

genoeg omdat zij vooral benieuwd waren naar 

de constructieve aspecten. Deze diepgang 

kwam gelukkig wel in de daaropvolgende  

presentaties over 3D Beton printen en bijvoor-

Van staalvezelbeton tot evenementenveiligheid

Op 1 november 2018 werd in de Arminiuskerk in Rotterdam het jaarlijkse COBc-

congres gehouden. Bijna 200 constructeurs vanuit het hele land hebben zich in 

Rotterdam laten bijpraten over de actualiteiten van het vakgebied. Een van de 

thema’s die veel aandacht kreeg, was de uitleg door de Onderzoeksraad voor 

Veiligheid over haar bevindingen over de instorting van het parkeergebouw op 

Eindhoven airport.

beeld de workshop ‘Staalvezelbeton in funde-

ringsconstructies’. Over dit onderwerp werd 

tijdens het jaarcongres ingegaan door voor-

zitter van het COBc, Joop van Leeuwen, en 

Anne Hoekstra van Bekaert. Het COBc toet-

singshulpmiddel is te downloaden als  

document via de website www.cobc.nl 

Naast het document over staalvezelbeton voor 

funderingsconstructies werd ook de nieuwe 

versie gepresenteerd van de COBc richtlijn 

‘Constructieve Toetsingscriteria Evenementen-

vergunning, versie november 2018’. Dit docu-

ment kunt u ook vinden op www.cobc.nl,  

onder documenten. Deze versie is op basis 

van commentaar in de afgelopen periode  

geactualiseerd in nauwe samenwerking met 

de evenementenbranche.  

De richtlijn omschrijft een eenduidig toet-

singskader voor gemeentelijke constructeurs 

en toezichthouders die betrokken zijn bij het 

verlenen van een vergunning voor een evene-

ment en het toezicht en de handhaving hierop.
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Op 14 juni 2017 vond in Londen de brand in 

de Grenfell Tower plaats, waarbij tientallen 

bewoners om het leven zijn gekomen. Bij 

deze brand was sprake van een snelle 

branduitbreiding langs de gevel. De Engel-

se overheid heeft direct na de brand een 

onderzoek ingesteld om te achterhalen hoe 

deze brand zo fataal heeft kunnen aflopen. 

Behalve de gevel hebben waarschijnlijk ook 

andere zaken een rol gespeeld. Omdat er 

ook in Nederland maatschappelijk zorgen 

zijn over de brandveiligheid van gevels, 

heeft minister Ollongren samen met de VNG 

besloten gemeenten te vragen om bij de 

meest risicovolle gebouwen onderzoek in 

gang te zetten. 

Aan alle Colleges van Burgemeester en Wet-

houders in Nederland is dan ook verzocht 

om de meest risicovolle gebouwen te inven-

tariseren. Vervolgens wordt gevraagd toe te 

zien dat eigenaren van deze gebouwen on-

derzoek uitvoeren naar de brandveiligheid 

van de gevels en indien noodzakelijk maat-

regelen nemen om de veiligheid te waarbor-

gen. In samenspraak met de Vereniging 

Bouw- en Woningtoezicht Nederland 

(VBWTN) en Brandweer Nederland heeft de 

Minister een protocol Inventarisatie en  

onderzoek brandveiligheid gevels opge-

steld waarmee gemeenten de meest risico-

volle gebouwen kunnen selecteren. 

Het protocol is te vinden op: www.rijksover-

heid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/

documenten/brandveiligheidgevels.

Deze selectie betreft hoge gebouwen met 

minder zelfredzame personen (onder  

andere ziekenhuizen en zorginstellingen) 

en andere hoge gebouwen waarin wordt 

geslapen (woongebouwen en hotels). Aan-

nemelijk is dat bij deze gebouwen de mees-

te risico’s zijn te verwachten. Dit betekent 

echter niet dat er in ieder afzonderlijk  

gebouw daadwerkelijk een risico is, maar 

dat het onderzoek hierover helderheid moet 

geven. De minister zal over de voortgang 

van dit onderzoek periodiek met de VBWTN 

en Brandweer Nederland overleggen. Als 

Vereniging BWT Nederland willen wij het 

gemeentelijk BWT dan ook oproepen dit on-

derzoek voortvarend op te pakken. Over  

enkele maanden zal de Vereniging BWT  

Nederland de gemeenten vragen naar de 

resultaten van dit onderzoek.

Onderzoek brandveiligheid gevels


