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‘LEVENSLOOPBESTENDIGE 
BRANDVEILIGHEID STAAT 
ONDER DRUK!’

MINIMALE EISEN VAN BOUWBESLUIT BIJ LANGE NA NIET VOLDOENDE

Als bijna 65 procent van de woningen in Nederland geen goed geïnstalleerde rookmelder heeft, dan zou je de conclusie 
kunnen trekken dat de helft van de Nederlanders direct in levensgevaar is als er brand uitbreekt. Uiteraard heeft iedereen 
de mogelijkheid om te kunnen vluchten, maar… we worden in Nederland steeds ouder. De vergrijzing is in volle gang. Hoe 
snel kunnen onze senioren er vandoor als het vuur zich verspreidt?
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Aan het woord is de zichtbaar bevlogen Wouter Puijk, Technical Sales Mana-
ger Benelux bij FireAngel, verkooporganisatie van Sprue. Het is zijn ontem-
bare missie geworden om de hele bouwkolom bewuster te laten worden van 
de risico’s van onvoldoende brandveiligheid. “We moeten in Nederland veel 
dynamischer nadenken over dit thema”, zegt hij. “Als we woningen in de bouw 
levensloopbestendig maken, dan moeten we ook de brandveiligheid laten 
mee-ontwikkelen. Dat doen we op dit moment niet omdat bijna iedereen in 
de bouwkolom nog uitgaat van de minimale eisen in het Bouwbesluit. Echter, 
die zijn niet voldoende. Aanvullende maatregelen zijn niet alleen gewenst; 
deze zijn noodzakelijk. Wie wil er geen levens redden?”

VLUCHTEN MET EEN ROLLATOR 
Wouter visualiseert het onmiddellijk. “Een oudere alleenstaande van een jaar 
of 75 kan nog prima alleen wonen. Maar, is de gezondheid en alertheid van 
deze 75-jarige vijf jaar later nog hetzelfde? Het kan zomaar zijn dat deze is 
verminderd. En dat iemand dus minder snel ter been is. Misschien heeft deze 
dame of heer dan een rollator. Wel, dan doe je er drie keer zo lang over 
om te vluchten. Probleem is dan dat er nog steeds een melder in huis is, 
die is uitgegaan van de situatie van vijf jaar eerder. Dat is vaak niet 
meer voldoende! Met mogelijk rampzalige gevolgen.”

“En, wat te denken van mensen die na een aantal jaren dover worden?’, gaat 
hij verder. “Gewoon, vanwege de ouderdom? In de regelgeving omtrent rook-
melders is vastgelegd dat er in ruimtes waar een bed staat een geluidssterkte 
van minimaal 75dBA is vereist en in overige ruimtes een geluidssterkte van 
minimaal 65dBA. Uit onderzoek is bovendien vastgesteld dat rond de leeftijd 
van 65 jaar een gehoorverlies optreedt van gemiddeld 30dBA. Doordat maar 
weinig slechthorende ouderen overdag een hoortoestel dragen, laat staan 
’s nachts, zullen slechthorende ouderen dus – door deze normen! – minder 
vaak tijdig gealarmeerd worden. Het zal je grootvader of -moeder maar zijn!”

“Zo zijn er volop technische mogelijkheden om naast gekoppelde rookmel-
ders low frequency sounders en Strobs’s te plaatsen. Deze gaan dan allemaal 

*Resultaten onderzoek Brandweeracademie naar effectiviteit rookmelders (IFV)

tegelijk af. Om het alarmsignaal nog beter te versterken en de responstijd 
te verkorten, kunnen naast de hal en de overloop extra rookmelders worden 
geplaatst, zowel in de bed- als niet-bedruimten. Een eenvoudige koppeling 
met buren of alarmering via een Gateway en App draagt bij aan brandveiliger 
leven.”

 GEZAMENLIJKE UITDAGING 
“Dynamische brandveiligheid moet dus op de agenda”, vervolgt Puijk. 
“Brandveiligheid is een interactief aspect in de bouwkolom. Architecten, 
bestekschrijvers, vastgoedeigenaren, Verenigingen van Eigenaren, woning-
corporaties…  het moet voor hen een gezamenlijke uitdaging worden om de 
minimale eisen uit het Bouwbesluit te ontstijgen en op een hoger strate-
gisch niveau te komen. Ik pleit voor een continu debat over meer bewust-
zijn. Levensloopbestendige brandveiligheid moet een groter issue worden 
in de bouwkolom.”

Puijk daagt de markt uit mee te praten over de vraag hoe gezamenlijk produc-
ten voor de toekomst kunnen worden ontwikkeld die niet alleen ons aller 
veiligheidsgevoel vergroten maar ook de feitelijke veiligheid een positieve 
impuls geven. Hij vertelt dat er bij Sprue elke dag aan deze innovatie-ambitie 
wordt gewerkt. “Maar deze kan nóg succesvoller worden als we alle stakehol-
ders in de bouwkolom hierbij betrekken.”

Puijk: “De effectiviteit van rookmelders, extra hulpmiddelen, de wijze van 
plaatsing en het koppelen hiervan bepalen dus voor een groot deel het 
beschermingsniveau. Maar de oplossing zit zeker niet in rookmelders alleen. 
Uit recent onderzoek* van het IVF, Instituut voor Fysieke veiligheid, blijkt 
dat met name ook de mate van zelfredzaamheid de kans op overleven 
bepaalt bij brand en dat andere oplossingen dan alleen rookmelders ook 
altijd noodzakelijk zijn. Voor dat beschermingsniveau voel ik een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid omdat er in de samenleving zoveel verschillende 
niveaus van zelfredzaamheid zijn. Op dit moment is het beschermingsni-
veau vaak niet toereikend.”    ❚

THEMA | Brandpreventie & Brandveiligheid


