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Masterclass  

“Is een passiefhuisconcept brandveilig?” 

 

7 december 2011 

 

 

Aandacht voor brandveiligheid van nieuwe en bestaande 

gebouwen wordt afgedwongen in de regelgeving. De regels zijn 

daarbij opgesteld vanuit de gedachte dat een gebouw in geval 

van brand voldoende veiligheid moet bieden aan gebruikers, 

hulpverleners en omgeving. Ook bij integrale brandveiligheids-

oplossingen, zonder directe toepassing van regels, vragen we 

ons af wat de invloed van brand op het gebouw is. Stellen we 

de vraag wel juist? Zouden we ons ook niet moeten afvragen 

wat de invloed van het gebouw op de brand is? 

 

De gebouwschil beïnvloedt het brandscenario, meestal in 

ongunstige zin. Branden in gebouwen zijn dan ook gevaarlijker 

dan branden in de open lucht, dit blijkt onomstotelijk uit de 

statistieken. Krijgen we dan ook met andere brandscenario’s te 

maken wanneer de kwaliteit van de gebouwschil verandert? Wat 

zijn bijvoorbeeld de consequenties van het passiefhuisconcept 

op het brandscenario? 

 

Deze masterclass is bedoeld om een tipje van de sluier op te 

lichten ten aanzien van de interactie ‘brand – gebouw’ en 

‘gebouw – brand’. De masterclass is daarmee interessant voor 

gebouweigenaren en gebouwbeheerders, adviseurs en toetsers, 

maar ook voor ontwikkelaars, bouwers en de toeleverende 

industrie. 

 

 

Datum: woensdag 7 december 2011 

Tijd: 14.00 – 17.30 uur 

Locatie: Saxion Deventer (Handelskade 75).  

 

Kosten: EUR 100 voor deelname 

 

 

Voor aanmelding en informatie over o.a. route en parkeren: 

www.saxion.nl/leefomgeving/masterclass_brandveiligheid 

 

 

Programma z.o.z.>>
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www.saxion.nl/leefomgeving 

 

 

Programma 

 

 

14:00 Welkom door ir. Ruud van Herpen, lector 

Brandveiligheid in de bouw, Kenniscentrum 

Leefomgeving Saxion 

 

 

14:15 Het passiefhuisconcept als duurzame oplossing voor 

woningklimatisering, door ir. Bas van der Veen, lector 

Vernieuwend ondernemen in de bouw, Kenniscentrum 

Leefomgeving Saxion 

 

 

14:35 Bouwkundige aspecten van een passiefhuisconcept, 

door ir. Wim Baartman, docent Ruimtelijke Ordening en 

Bouw, Saxion 

 

 

15:00 Brand in huis: overleven of overlijden? door ing. Jan 

Linssen, free lance brandveiligheidsadviseur 

 

 

15:30 Pauze 

 

 

15:45 Pro’s en con’s van sprinkleren van woningen, door 

ing. Christiaan Huijbreghs, adviseur bij Altavilla 

 

 

16:15 Passiefhuisconcept brandveilig? door ir. Ruud van 

Herpen, lector Brandveiligheid in de bouw, Kennis-

centrum Leefomgeving Saxion 

 

 

16:45 Discussie en afsluiting 

 

 

17:00 Borrel 

 

 

Voor aanmelding en informatie over o.a. route en parkeren: 

www.saxion.nl/leefomgeving/masterclass_brandveiligheid 
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