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de top-10 is waarschijnlijk  

uit te breiden met nog een 

veelvoud aan hergebruikte 

gebouwen waarin specifiek 

aandacht aan brandveiligheid 

is besteed. er moeten echter  

keuzes  gemaakt worden. in dit 

geval is gekozen voor een mix 

van verschillende gebruiks-

functies en gebouwgrootten. 

zowel kleine als  grote gebou-

wen, zowel woon- en zorg-

functies als utiliteitsfuncties 

zijn opgenomen. de volgorde 

is willekeuring, van een rang-

orde is dus geen sprake.

01  Rijksmuseum AmsteRdAm
misschien is het raar om in dit geval van hergebruik 

te spreken, maar een grootschalige reno-vatie heeft 

het rijksmuseum zeker ondergaan. daarbij is de 

kwaliteit van het gebouw verhoogd, je zou kunnen 

zeggen dat het gebouw is verduurzaamd voor de 

toekomst. dat geldt ook voor de brandveiligheid en 

de daaraan gekoppelde vluchtveiligheid. 

02  the student hotel enschede
student hotels zijn er al in amsterdam, rotterdam, 

den haag en luik. momenteel wordt student hotel 

in enschede ontwikkeld. het hotel is bedoeld voor 

kort verblijf van (buitenlandse) studenten, variërend 

van enkele dagen tot enkele maanden. in enschede 

wordt daarvoor een bestaand universiteitsgebouw 

omgebouwd naar een logiesfunctie

03  ReinieR de GRAAf GAsthuis delft
het reinier de graaf gasthuis in delft is bezig met 

een ingrijpende facelift en uitbreiding. in de uitbrei-

ding van het ziekenhuis worden verpleegafdelingen 

en technische ruimten uitgerust met een hoge druk 

watermistinstallatie. met een dergelijke installatie kan 

een beginnende brand snel onder controle gehouden 

worden met relatief weinig water.

04  RAdboud umc nijmeGen
het radboud universitair medisch centrum in 

nijmegen is een complex van  gebouwen. voor al 

deze gebouwen, en ook voor mogelijk toekomstige 

nieuwbouw, is een visiedocument opgesteld ten 

aanzien van brandveiligheidsdoelen en de uitwerking 

hiervan. die doelen gaan verder dan de publiekrech-

telijke doelen. niet alleen persoonlijke veiligheid speelt 

een rol, maar ook schadebeperking, bedrijfscontinuï-

teit en imagoschade zijn meegewogen.

05  dikkeRscomplex henGelo
het dikkerscomplex maakt deel uit van het voor-

malige stork industrieterrein, dat herontwikkeld 

wordt als het ‘hart van zuid’ in hengelo. in het 

dikkerscomplex zijn diverse instellingen gehuisvest. 

rekening houdend met het specifieke gebruik kon 

hier de oorspronkelijke industriële draagconstructie 

in het zicht blijven, zonder brandwerende bescher-

ming. daartoe zijn wel extra installatietechnische en 

organisatorische voorzieningen getroffen. een mooi 

voorbeeld van de integrale ‘bio’-benadering van 

brandveiligheid.

06  de leeuw vAn vlAAndeRen AmsteRdAm 
het woongebouw aan de leeuw van vlaanderen 

straat in amsterdam bestond uit vier verdiepingen 

portiekwoningen langs de a10. het woongebouw 

kreeg een geheel nieuwe gecombineerde galerij- 

portiek ontsluiting en is met twee lagen staalframe-

bouw opgetopt. vanwege de hoge geluidbelastingen 

zijn de galerijen aan de a10 afgesloten met vlies-

gevels. omdat hierin geen verzwakkingen in de vorm 

van te openen voorzieningen konden worden toege-

staan en er wel een rwa-installatie noodzakelijk was, 

is hier gekozen voor langsventilatie: tunnelventilatie 

in de afgesloten galerijen dus.

07  mAGnA plAzA AmsteRdAm
magna plaza amsterdam is een vroeg voorbeeld van 

hergebruik. dit voormalige hoofdpostkantoor van 

amsterdam is al meer dan dertig jaar als winkel-

centrum in gebruik. vanwege het open karakter in 

het pand en de wens om het oude gebouw in ere te 

houden is hierin een sprinklerinstallatie toegepast.  

08  onze lieve vRouwe GAsthuis AmsteRdAm
het onze lieve vrouwe gasthuis amsterdam is 

niet zozeer een voorbeeld van hergebruik van een 

bestaand gebouw, maar wel van een maatwerkoplos-

sing voor bestaande gebouwen die via besloten ver-

keersruimten (atria) met elkaar verbonden worden.  

in dit geval zijn de verkeersruimten ingezet  als buffer 

tussen de brandcompartimenten, waardoor aan de 

scheidingsconstructies van die brandcompartimenten 

minder zware eisen gesteld konden worden.

09  flAGshipstoRe foReveR 21 AmsteRdAm
de winkelfunctie waarin forever 21 in amsterdam 

gehuisvest is, is een vrijwel volledig nieuw gebouwd 

pand aan het rokin. echter, de plaats is bijzonder: 

hier was vroeger hotel polen gehuisvest, het hotel dat 

in 1977 volledig afbrandde met 33 doden als gevolg. 

dat gaat nu niet meer gebeuren 

10  jAchthuis sint hubeRtus hoendeRloo
bij de renovatie van een monument is het altijd 

zoeken naar creatieve en innovatieve oplossingen 

als het gaat om brandveiligheid. de randvoorwaar-

den kunnen flink in de weg zitten waardoor voor 

de hand liggende oplossingen niet mogelijk zijn. zo 

zijn brandscheidingen in het jachthuis sint huber-

tus zoveel mogelijk aangebracht in overeenstem-

ming met de bestaande historische elementen. van 

zware teakhouten deuren is de brandwerendheid 

opgewaardeerd met behulp van een opschuimend 

verfsysteem.
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Ruud vAn heRpen is fellow 

fire safety engineering aan de 

faculteit bouwkunde van de tu 

eindhoven, lector brandveiligheid 

in de bouw bij saxion kennis-

centrum leefomgeving en tech-

nisch directeur en senior adviseur 

van nieman raadgevende 

ingenieurs vestiging zwolle.

Ruud van HeRpen: 
“vooRal bij HeRgebRuik 

en Renovatie van  
bestaande gebouwen 

is doelgeRicHte bRand-
veiligHeid op basis van 

een Risico-afweging 
noodzakelijk.”


