
28 Stedebouw & Architectuur
Brand/veiligheid

uBij het realiseren van woningbouwprojecten krijgen de bouwende partijen steeds vaker te maken 

met de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Wanneer deze sociale veiligheid in het 

ontwerpproces niet de aandacht krijgt die het verdient, kan dit tot problemen leiden. Het gevolg is, 

nog afgezien van boeteclausules en imagoschade, een onveilige woonsituatie voor de bewoners. 

Zeker in deze tijd van meer aanbod dan vraag is het belangrijk dat er woningen (en omgevingen) 

komen waar mensen graag willen wonen; oftewel waar men zich ook veilig voelt! Waar moet een 

ontwerper op letten als hij een gebouw ontwerpt? Dit artikel geeft enkele aandachtspunten.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Om de sociale veiligheid in de woonomgeving te ver-

beteren zijn de eisen en aanbevelingen van het Poli-

tiekeurmerk Veilig Wonen een handig hulpmiddel. Het 

keurmerk geeft eisen en aanbevelingen op allerlei ni-

veaus. Deze gaan van groot (stedenbouwkundig) tot 

klein (de woning zelf). In bijstaand figuur met driehoek 

is deze opbouw kort toegelicht. 

In de huidige bouw heerst een cultuur dat het PKVW 

lastig is en ook forse meerkosten met zich meebrengt. 

Dit is dan ook de reden dat veel corporaties in hun 

PVE hebben staan dat ‘zoveel mogelijk aan PKVW 

wordt voldaan’. Wanneer je echter al vanaf het begin 

van het proces aandacht schenkt aan deze eisen, 

blijkt het echter wel mee te vallen. Tegen geringe 

meerkosten, worden dan sociaal veilige woningen 

(en omgevingen) gecreëerd; wie wil nou niet in zo’n 

woning wonen? 

Fouten
Hieronder enkele veelvoorkomende voorbeelden van 

fouten tijdens inspecties.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden (‘S-Eisen’)

Met betrekking tot de stedenbouwkundige randvoor-

waarden bevat het PKVW veel aanbevelingen, welke 

dus niet verplicht zijn om het keurmerk te verkrijgen. 

Twee voorwaarden zijn wel verplicht; de eisen omtrent 

de routes voor langzaam verkeer en die omtrent ach-

terpaden. Deze eerste blijkt blijkt in de praktijk relatief 

weinig problemen op te leveren; de achterpaden wor-

den besproken bij de kavels. 

Openbare ruimte (‘O-eisen’)

Tijdens inspecties wordt vaak vergeten dat een do-

cument moet worden opgeleverd waaruit blijkt dat 

de gemeente gaat voldoen (of heeft voldaan) aan de 

vereiste openbare verlichting. Het is dan ook zorg om 

dit reeds in een vroeg stadium met de gemeente kort 

te sluiten.Ook omtrent tunnels en onderdoorgangen 

worden eisen genoemd; veelal gaat het goed, maar 

een enkele keer wordt een tunnel te smal uitgevoerd 

(breedte moet minimaal ‘vier of vijf meter zijn (afhanke-

lijk van de lengte) en de hoogte minimaal drie meter). 

Omdat tunnels veelal gebruikt worden als hangplek 

voor jongeren is het niet toegestaan om zogenaamde 

‘poort-woningen’ te maken; Het PKVW gaat er immers 

vanuit dat een woning (of berging) altijd veilig betre-

den moet kunnen worden. Het ontwerpen van deuren 

in een tunnel is dus niet toegestaan.

Kavels (‘K-eisen’)

In het onderdeel ‘Kavels’ leveren bij inspecties vooral 

de eisen aan achterpaden hoofdbrekens op. Zo wor-

den regelmatig achterpaden ontworpen met meer 

dan twee toegangen en meer dan één hoeken erin, 

hoeken die bovendien niet worden afgeschuind, of 

‘onthoekt’ zoals het handboek het noemt, of niet wor-

den voorzien van vandalismebestendige spiegels. 

Ook verlichting wil nog weleens ontbreken. Zo worden 

achterpaden onoverzichtelijk, wat aanleiding geeft tot 

een onveilig gevoel bij bewoners.

Gebouw (‘G-eisen’)

De Gebouw-eisen hebben betrekking op de alge-

mene ruimte van het woongebouw en met name de 
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De eisen uit het PKVW gaan van macro naar micro 

en zijn onderverdeeld in vijf groepen:

• Stedenbouwkundige randvoorwaarden: Eisen 

aan routes langzaam verkeer, verkavelingen 

achterpaden.

• Openbare ruimte: Eisen aan openbare verlich-

ting, parkeren in de open lucht, openbare par-

keergarages, tunnels en onderdoorgangen en 

binnenterreinen.

• Kavels: Eisen aan achterpaden en complexen 

van bergingen en privégarages, inclusief ver-

lichting.

• Gebouw: Eisen aan omvang en toegankelijk-

heid van woongebouwen, hoofdingangen, 

toegangsdeuren gemeenschappelijke ruimten, 

verlichting, liften, bergingscomplexen en indivi-

duele bergingen, voorzieningen, fietsstallingen, 

parkeergarage en beheerplan en toezicht.

• Woning: Eisen voor de woningen zelf; zicht 

openbare ruimte, verlichting, inbraakwerend-

heid, rookmelders en voorlichting veilig gedrag 

naar bewoners.
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 Fout: geen onthoeking of spiegel.
 Goed: onthoeking achterpad.
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eisen rond de toegang(sbeperkingen) in het gebouw 

spelen een rol. Bij het ontwerp wordt bijvoorbeeld een 

tochtsluis bedacht, waarin de diverse postkasten vol-

ledig binnen zijn gesitueerd. De postbode moet in 

deze tochtsluis zijn post bezorgen. Wanneer de post-

bode naar binnen kan, is deze ruimte ook bereikbaar 

voor andere onbevoegden (hangjongeren/ zwervers), 

welke we liever niet in ons gebouw willen hebben. Ook 

het ’s avonds afsluiten is dan geen fraaie oplossing, 

omdat dit dan problemen oplevert wanneer iemand 

zelf ’s avonds een kerstkaart of de ochtendkrant wil 

bezorgen. Kortom, de postbode moet zijn werk kun-

nen doen zonder dat hij het gebouw moet betreden. 

De anti-flippervoorziening op de entreedeur van de 

hoofdingang van het woongebouw wordt dikwijls over 

het hoofd gezien. Wanneer deze niet wordt voorzien 

kan van buitenaf de deur worden geopend met be-

hulp van het flipperen met een kaartje.

De galerij op de eerste verdieping ligt over het alge-

meen op een hoogte van minder dan 3,5 meter boven 

het maaiveld. Om opklimming te voorkomen is het 

dan noodzakelijk om de balustrade zo uit te voeren 

dat een inbreker zich er niet aan kan optrekken. De 

standaard oplossing van een spijlen hekwerk voldoet 

dan niet aan de eisen. Dit zal een gladde afscheiding 

(bijvoorbeeld glas) moeten zijn.

De eisen uit het PKVW leveren in de praktijk wel eens 

conflicten op met de voorwaarden voor een veilige 

ontvluchting bij brand. Met name het vluchten vanuit 

het woongebouw via parkeergarages, bergingsgan-

gen en afgesloten binnenplaatsen verdient hier extra 

aandacht. In de basis moet er van uitgegaan worden 

dat niet zonder sleutel een bergingscomplex of gara-

ge bereikt mag worden (en deze deur dus ongeschikt 

is voor het vluchten).

Woning (‘W-eisen’)

Het PKVW Handboek 2011 bevat op woningniveau 

een aantal eisen die veelal aan de aandacht ontsnap-

pen. Zo is de kierstandhouder op de voordeur een eis 

geworden (mits dit technisch uitvoerbaar is). De reden 

hiervoor is het sterk groeiende aantal woningoverval-

len.Onder de inbrekers wint de zogenaamde ‘Zieh-Fix’ 

methode aan populariteit. Het slot wordt stuk getrok-

ken door in de cilinder een schroef te draaien waarna 

met speciaal gereedschap de cilinder stuk wordt ge-

trokken. Het PKVW eist nu daarom dat óf de cilinder, óf 

het cilinderveiligheidsbeslag van bereikbare deuren 

is uitgevoerd met kerntrekbeveiliging.In het algemeen 

is wel bekend dat tot een hoogte van 5,5 meter vanaf 

het maaiveld deuren en ramen inbraakwerend moe-

ten worden uitgevoerd volgens weerstandsklasse 2  

van NEN 5096. Maar de mogelijkheid tot doorklimmen 

binnen 2,40 meter of eenvoudig doorklimmen via bij-

voorbeeld een hemelwaterafvoer wordt vaak verge-

ten, waardoor bijvoorbeeld een dakraam in een min-

der schuine gevel dan 50 graden ineens bereikbaar 

kan zijn en dus ook aan de eis moet voldoen. Waar 

het ook regelmatig misgaat is bij ruimten die toegang 

geven tot de woning, bijvoorbeeld een inpandige ber-

ging of een klompenhok. Bij dergelijke ruimten moet 

altijd de buitenzijde worden voorzien van deuren en 

ramen met weerstandsklasse 2 (dus niet de tussen-

deur). Deze eis wordt bij nieuwbouw ook al vanuit het 

Bouwbesluit gesteld, maar toch gaat het in de praktijk 

nog wel eens mis (‘Vroeger’ mocht vanuit het Bouw-

besluit wel de tussendeur inbraakwerend uitgevoerd 

worden in plaats van de buitenschil, maar dit is dus 

gewijzigd).Het PKVW houdt er rekening mee dat in 

woninggarages vaak dure spullen staan. Ook al geeft 

de garage geen toegang tot de woning, toch moet 

worden voldaan aan weerstandsklasse 2. Dat dit con-

sequenties heeft voor de kanteldeur aan de voorzijde 

is dan vaak wel evident, maar in de deur of raam 

aan de tuinzijde wordt regelmatig spiegeldraadglas 

aangetroffen in plaats van het minimale vereiste dub-

belglas. Rookmelders verdienen speciale aandacht. 

Het PKVW gaat ervan uit dat op elke verdieping met 

een vloeroppervlakte van minstens 8 vierkante me-

ter en een stahoogte van 1,90 meter een rookmelder 

moet worden geplaatst. Zij moeten aan het plafond, 

bij voorkeur in het midden van de ruimte en 50 cen-

timeter  uit de hoek en/of wand. Op een zolder met 

schuine daken is vaak net wat meer aandacht vereist 

voor de projecteringseisen uit de NEN EN 2555, zoals 

de minimale en maximale afstand vanaf de nok.

Samenvatting
Te weinig aandacht voor de eisen inzake de sociale 

veiligheid (PKVW) kan leiden tot onveilige en onge-

wenste situaties en hogere kosten voor de bouwer. 

Veel van die problemen kunnen echter op de tekenta-

fel of bij het schrijven van het bestek al worden voor-

komen. Met wat extra aandacht voor de in dit artikel 

genoemde aspecten staat (bijna) niets u in de weg 

om — na oplevering van de woningen — ook daad-

werkelijk het certificaat PKVW aan te vragen (en te 

krijgen). t
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 Fout: spiegel ontbreekt.
 Goed: van spiegels voorzien.
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 Fout: niet zelfsluitend.
 Goed: deurdranger.
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