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d
e serie Verbeelding Bouwbesluit die was gebaseerd op de 
voorschriften van Bouwbesluit 2003 was nog maar net 
gereed, of vanwege de inwerkingtreding van Bouwbe-
sluit 2012 op 1 april 2012 moest er een integrale herzie-

ning plaatsvinden. We hebben ervoor gekozen om te starten met 
het onderwerp brandveiligheid. Juist in de bouwtechnische brand-
veiligheidsvoorschriften zijn de grootste verschillen ten opzichte 
van de oude voorschriften te vinden, zodat er op dat gebied de 
grootste behoefte bestaat aan praktijkinformatie. 
De ontwikkeling van de serie Verbeelding Bouwbesluit is al begonnen 
in 2002. Vanuit de gedachte dat één tekening meer zegt dan 1.000 
woorden, is destijds begonnen om de voorschriften van 
Bouwbesluit 2003 te verbeelden in tekeningen. In elke aanvulling 
(drie keer per jaar) van de voormalige losbladige uitgave van de 
serie Bouwbesluit in de Praktijk werden één of meer afdelingen van 
het Bouwbesluit in tekeningen gepubliceerd. Toen de Sdu er in 
2010 voor koos om de serie voort te zetten in losse boeken, is de 
Verbeelding Bouwbesluit verschenen in vier afzonderlijke publica-
ties in boekvorm:
•	 	Verbeelding	Bouwbesluit	Brandveiligheid;
•	 Verbeelding	Bouwbesluit	Bouwfysica;
•	 Verbeelding	Bouwbesluit	Installaties;
•	 	Verbeelding	Bouwbesluit	Algemeen	bouwkundige	voorschrif-

ten.
Bij de ontwikkeling van de serie is vooral gekeken naar de doel-
groep. Veel gebruikers van het Bouwbesluit zijn voornamelijk visu-
eel ingesteld. Dit geldt met name voor de ontwerpende en uitvoe-
rende partijen. Voor hen blijkt het Bouwbesluit nogal eens lastig te 
doorgronden te zijn en helpen praktische tekeningen om het 
Bouwbesluit te kunnen lezen. Dit gold voor Bouwbesluit 2003 en 
geldt eveneens voor Bouwbesluit 2012.

niEUWE aanpak En OpZEt
Naast de inhoudelijke wijzigingen is ook de opzet van de publicatie 
geoptimaliseerd:
•	 	Er	is	voor	gekozen	om	een	voorschrift	zo	compleet	mogelijk	in	

een tekening te verbeelden en alleen daar waar nodig een aan-
dachtspunt in tekst op te nemen. 

•	 	Bij	de	tekeningen	zijn	aandachtspunten	opgenomen	van	zaken	
waarvan wij weten dat die in de praktijk als complex worden 
ervaren en nogal eens discussie opleveren.

•	

 Naast de eenvoudige standaardsituaties (1-op-1-verbeelding van 
tekst naar tekening) is ervoor gekozen om ook de lastige situaties 
en uitzonderingen te verbeelden.
•	 	Ook	zaken	die	niet	letterlijk	in	de	wettekst	staan,	zijn	daar	waar	

nodig verduidelijkt, waarbij er zo veel mogelijk wordt doorge-
drongen tot de uiteindelijke bedoeling van een voorschrift.

LitERatUUR    tekst inG. P.J. vAn der GrAAF en dr. ir. M. vAn overveLd 

verbeelding Bouwbesluit 
Brandveiligheid geheel herzien

De geheel herziene publicatie verbeelding bouwbesluit 2012 brandveiligheid kan vanaf nu worden besteld 

bij sdu uitgevers. De integrale herziening is nodig geweest vanwege de inwerkingtreding van bouwbesluit 

2012. Tegelijkertijd is het boek geoptimaliseerd met een verdiepingsslag en met het toevoegen van prak-

tijkgerichte aandachtspunten bij de tekeningen. Dit artikel geeft een impressie van het nieuwe boek.
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Daarnaast zijn tekst en beeld meer consistent naast elkaar gezet:
•	 	Linkerpagina:	 op	 de	 linkerpagina	 bevindt	 zich	 de	 tekst	 van	

Bouwbesluit 2012 alsmede de tekst van de integrale toelichting 
uit de publicatie Bouwbesluit 2012 toelichting en commentaren 
(ISBN 9789012574259). Tevens is op de linkerpagina het renvooi 
aangegeven van de tekeningen die op de rechterpagina staan.

•	 	Rechterpagina:	Hier	zijn	de	tekeningen	opgenomen	die	horen	
bij het desbetreffende artikellid. Tevens zijn bij de tekeningen 
de aandachtspunten vermeld.  

dE OvERiGE dELEn
De komende tijd wordt er ook gewerkt aan het actualiseren van de 
overige delen van de serie Verbeelding Bouwbesluit 2012. Het streven 
is om in 2014 de hele serie weer compleet te hebben. In het voorjaar 
van 2013 zal ook de publicatie Brandveiligheidsinstallaties zijn geac-
tualiseerd aan de nieuwe voorschriften van Bouwbesluit 2012. 
Gezien de raakvlakken met de publicatie Verbeelding Bouwbesluit 
2012 Brandveiligheid zullen deze boeken als pakket met een pakket-
korting worden aangeboden.

BEStELmOGELiJkHEdEn
Verbeelding Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid is te bestellen via de 
webshop van Sdu Uitgevers. Via www.omgevingindepraktijk.nl 
kunt u direct doorklikken naar de bestelpagina. Uiteraard is deze 
titel ook bij de klantenservice van Sdu te bestellen: (070) 37 89 880.

Deze titel maakt deel uit van de Reeks Bouwbesluit Praktijk. Bent u 
geabonneerd op deze reeks, dan ontvangt u deze titel binnenkort 
als onderdeel van uw abonnement. Voor een abonnement op de 
Reeks Bouwbesluit Praktijk neemt u contact op met de klantenser-
vice van Sdu: (070) 37 89 880.

ISBN: 9789012577502

Prijs: € 99,95

de auteurs van het geheel herziene boek verbeelding 
Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid, zijn:
•	 ing.	D.M.	Hellendoorn	(Nieman	Raadgevende	Ingenieurs)
•	 dr.	ir.	M.	van	Overveld	(Van	Overveld	Bouwbesluit	Advies)
•	 ing.	H.L.	de	Witte	(Nieman	Raadgevende	Ingenieurs)
•	 ing.	P.J.	van	der	Graaf	(Nieman	Raadgevende	Ingenieurs)
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