
 

BBN studiedag 

met als thema: brandveiligheid door rookbeheersing 

 

Waarom de veiligheid is gediend met de beheersing van rook in gebouwen, hoe de veiligheid verbeterd 

kan worden en wat de aandachtspunten zijn bij ontwerp, bouw, verbouw en beheer van gebouwen. 

Gebouweigenaren, brandweer en bouw en woningtoezicht met hun adviseurs en toeleveranciers zijn 

aan zet! 

BBN Themabijeenkomst met key note speeches van 

• Maarten de Groot 

• Rudolf van Mierlo 

• Lieuwe de Witte  

 

Doelgroepen 

Gebouweigenaren, brandveiligheidsadviseurs, brandweer, bouw en woningtoezicht, toeleveranciers 

van facilitaire diensten, architecten, aannemers, verzekeraars.  

 

Datum   Donderdag 18 juni 

Tijdsduur  12.00 uur tot 17.00 uur 

Plaats   Gebouw Koninklijke Metaalunie, Einsteinbaan 1 te Nieuwegein 

 

Aanleiding 

• Rook kan leiden tot ernstige verstoring van vluchtmogelijkheden bij brand waardoor de 
veiligheid van de mensen in het pand ernstig in het geding is. Bijvoorbeeld de snelheid van 
verspreiden is niet te onderschatten 

• Rookwerendheidseisen worden transparanter gedefinieerd in de in 2021 in te voeren 
vervanger van het bouwbesluit het BBL. Daarmee wordt invulling gegeven aan duidelijkere 
eisen aan rookwerendheid. In de vervanger van het bouwbesluit  

 

Doel  

Bewustwording van het belang van rookbeheersing voor veiligheid van gebruiker hulpverlener, dus 
van iedereen in het pand. 

 

 

 



 
 

Programma 

12:00-12:30  Inloop, lunch en bezoek kennisplein 

12:30-12:45  Opening door dagvoorzitter Henk Breel 

12:45-13:30  Hoe is de staat van de rookbeheersing in uw gebouw?  

 

Maarten de Groot is directeur/eigenaar van Altavilla B.V. een adviesbureau voor 

bouwprojectmanagement en brandveiligheid. In zijn dagelijkse praktijk is hij senior 

adviseur bij complexe brandveiligheids-vraagstukken in de utiliteitsbouw en industrie. 

Daarnaast heeft hij de dagelijkse leiding over het bureau en is hij sinds de oprichting in 

2006, voorzitter van de Verenigde Brandveiligheidsexperts (VBE). De VBE is een 

beroepsvereniging voor specialisten die werkzaam zijn in de brandveiligheidssector. 

Maarten heeft meer dan 25 jaar ervaring in de adviessector op het gebied van milieu, 

bouw en de laatste 20 jaar met name brandveiligheid. Binnen zijn bureau is ruime 

kennis en ervaring aanwezig in de deelgebieden regelgeving, brandfysica, 

brandbeveiligings-installaties, bouwkundige brandveiligheid en projectmanagement 

Als gebouweigenaar en huurder ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van de 
mensen in je gebouw en als je er zelf woont staat het helemaal buiten kijf dat je het 
veilig wilt hebben. De rookbeheersing in een gebouw heeft grote invloed op de 
veiligheid van de mensen in dat gebouw maar hoe werkt dat precies en waar moet ik 
op letten? Hoe zie ik het risico op een moment dat ik nog maatregelen kan nemen om 
het te verminderen? Welke technische invulling kan gegeven worden aan het 

voorkomen van rookverspreiding in het gebouw (denk hierbij aan rookdichting, 

doorvoeringen maar ook Rook- en WarmteAfvoersystemen (RWA) en overdruk-

installaties)? 

13:30-13:40 Elevator pitches 

13:40-14:15 Pauze met bezoek aan kennisplein 

14:15-15:00 Experimenten rookverspreiding Oudewater; wat valt er te leren over rookverspreiding 
en het effect ervan op gebouwgebruikers en hulpverleners? 

 

Lieuwe de Witte is senior onderzoeker en adviseur brandpreventie bij de 
brandweeracademie, onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid.  

Naast onderzoeker ook docent binnen diverse opleidingen van PHBO FSE FSM 
tot repressieve opleidingen (OVD).  

 

 

 

 

  



 
 

In 2019 zijn uitgebreide experimenten uitgevoerd in een voormalig verzorgingstehuis in 
Oudewater. In het leegstaande gebouw zijn bij brandmetingen gedaan tijdens de 
vluchtfase van personen en inzetfase van de brandweer. Dat is een unieke situatie, 
omdat dergelijke metingen bij brand in daadwerkelijke gebouwen niet of nauwelijks 
uitgevoerd worden. Het mag duidelijk zijn dat ieder op het puntje van zijn/haar stoel zit 
om te horen water er geconstateerd is over brand en vooral rookverspreiding. Kloppen 
onze aannames hierin wel? Lieuwe de Witte werpt in deze presentatie een licht op de 
meetresultaten met een aantal conclusies aangaande rookverspreiding. 
 

15:00-15:45 Waaraan moet u met het nieuwe BBL tenminste voldoen? 

 Rudolf van Mierlo is senior adviseur brandveiligheid bij DGMR. 33 Jaar actief in 

onderzoek en advisering in de brandveiligheid, met als belangrijkste specialismen: 

materiaalgedrag bij brand, branduitbreidings- en rookverspreidingsmodellen, 

brandveiligheid van opslag gevaarlijke stoffen, methoden voor de integrale 

beoordeling van brandveiligheid en Nederlandse en Europese brandveiligheids-

regelgeving.  

Docent in cursussen voor bedrijven en overheden en reguliere opleidingen. Lid van 

de BZK-Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften. 

 

De eisen aan rookbeheersing zijn met de NEN 6075 verhelderd en duidelijker opgeschreven. 
Deze norm is ook opgenomen in het BBL, het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving, die in 
2021 wordt ingevoerd. Wat houden deze eisen in? Wat betekenen ze voor de veiligheids-
risico’s en waarom zou u ze niet nu al toepassen?  
NEN 6093, beoordeling Rook- en WarmteAfvoersystemen wordt op dit moment 

herzien. 

15:45-16:00 Samenvatting door de dagvoorzitter Henk Breel 

16:00-17:00 Borrel op het kennisplein 


