
Aanvullen uitvoeringsrichtlijnen voor historische daken 

(URL 4004, URL 4010, URL 4011 en URL 4014) met 
maatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden  
 

 

URL 4004 Riet  

 

Par. 3.3.3 Maatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden  

 

Brandgevaar bij uitvoering van werkzaamheden 

Bij de werkzaamheden zijn brandgevaarlijke risico’s aanwezig bij aansluitingen op platte 

daken, werkzaamheden met slijpschijven zoals doorslijpen van rietvorsten of 

werkzaamheden in de naaste omgeving door  pannendekkers. 

Brand ontstaat door smeulen, vaak lang nadat de werkzaamheden zijn beëindigd. Als 

bestek of werkomschrijving niet aangeeft aan welke voorwaarden voldaan moet worden, 

gelden de volgende voorzorgsmaatregelen: 

- Tref voldoende organisatorische maatregelen en zorg dat allen die bij het werk betrokken 

zijn, van rietdekker tot timmerman, doordrongen zijn van het brandgevaar.  

- Zorg dat de ondergrond en de omgeving stofvrij is. Denk ook aan spinrag en sterke tocht 

die een vlam naar binnen zuigt. Stof kan lang na het beëindigen van het werk nog 

ontbranden. 

- Meld brandgevaarlijke situaties aan de opdrachtgever, zoals nokbalken die opgelegd zijn 

in een schoorsteen, vegen van schoorstenen etc. 

- Verwijder ingerotte houtconstructies. Deze gelden als zeer brandgevaarlijk. 

- Controleer gedurende minimaal 2 uur na het einde van de werkzaamheden het 

uitgevoerde werk op smeulbranden of laat dit doen door een ingehuurde brandwacht. In 

overleg met de opdrachtgever kan hiervan worden afgeweken. 

 

 

Opslag brandbare stoffen en materialen 

- Brandbare stoffen, behalve waarmee of waaraan de werkzaamheden plaatsvinden, zijn 

op een afstand van minimaal 5 meter opgeslagen (bij lassen, snijden of slijpen 10 

meter), of indien dit onmogelijk is, zijn de materialen beschermd door bijvoorbeeld 

blusdekens. 

- Brandbaar materiaal is op minstens 3 meter van de dakranden en op minstens 5 meter 

van opgaand gevelwerk opgeslagen. Brandbare isolatiematerialen zijn niet hoger dan 2 

meter opgestapeld; 

 

Voor een controlelijst per project zie Bijlage X Checklist brandgevaarlijke werkzaamheden.  

 

(paragraaf 3.3.3 wordt hernummerd naar paragraaf 3.3.4) 

 

 

URL 4010 Historisch leidak 

 

Par. 3.3.3 Maatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden 

 

Brandgevaar bij uitvoering van werkzaamheden 

Bij de werkzaamheden zijn beperkt brandgevaarlijke risico’s aanwezig. Dit betreft 

voornamelijk als ijzeren verankeringen door middel van snijbranden verwijderd moeten 

worden. 

Brand ontstaat door smeulen, vaak lang nadat de werkzaamheden zijn beëindigd. Als 

bestek of werkomschrijving niet aangeeft aan welke voorwaarden voldaan moet worden, 

gelden de volgende voorzorgsmaatregelen: 

- Tref voldoende organisatorische maatregelen en zorg dat allen die bij het werk betrokken 

zijn, van leidekker tot loodgieter en timmerman, doordrongen zijn van het brandgevaar.  

- Zorg dat de ondergrond en de omgeving stofvrij is. Denk ook aan spinrag en sterke tocht 



die een vlam naar binnen zuigt. Stof kan lang na het beëindigen van het werk nog 

ontbranden. 

- Als bij aansluitingen op leidekkerswerk brandgevaarlijke werkzaamheden worden 

uitgevoerd zorg dan dat 2 brandblussers van 12 kg en 2 blusdekens direct bij de hand 

zijn. 

- Controleer gedurende minimaal 2 uur na het einde van werkzaamheden door loodgieters 

het uitgevoerde werk op smeulbranden.   

- Brandbaar materiaal is op minstens 3 meter van de dakranden en op minstens 5 meter 

van opgaand gevelwerk opgeslagen.  

 

Opslag brandbare materialen 

- Brandbaar materiaal zoals isolatie is op minstens 3 meter van de dakranden en op 

minstens 5 meter van opgaand gevelwerk opgeslagen. Brandbare isolatiematerialen zijn 

niet hoger dan 2 meter opgestapeld. 

 

Voor een controlelijst per project zie Bijlage X Checklist brandgevaarlijke werkzaamheden.  

 

(paragraaf 3.3.3 wordt hernummerd tot 3.3.4 en 3.3.4 wordt 3.3.5)  

 

 

URL 4011 Metalen dakbedekking op monumenten  

 

Par. 3.3.3 Maatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden 

 

Brandgevaar bij uitvoering van werkzaamheden 

Bij de werkzaamheden zijn brandgevaarlijke risico’s aanwezig bij open vuur zoals bij 

lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen en dergelijke. Het gebruik van open vuur is niet altijd 

te vermijden.  

Brand ontstaat door smeulen, vaak lang nadat de werkzaamheden zijn beëindigd. Als 

bestek of werkomschrijving niet aangeeft aan welke voorwaarden voldaan moet worden, 

gelden de volgende voorzorgsmaatregelen:  

- Tref voldoende organisatorische maatregelen en zorg dat allen die bij het werk betrokken 

zijn, van timmerman tot loodgieter, doordrongen zijn van het brandgevaar.  

- Zorg dat de ondergrond en de omgeving stofvrij is. Denk ook aan spinrag en sterke tocht 

die een vlam naar binnen zuigt. Stof kan lang na het beëindigen van het werk nog 

ontbranden. 

- Maak houtconstructies onder de te solderen metaal vochtig met een natte doek. Zorg dat 

2 brandblussers van 12 kg en 2 blusdekens direct bij de hand zijn. 

- Controleer gedurende minimaal 2 uur na het einde van de werkzaamheden het 

uitgevoerde werk op smeulbranden of laat dit doen door een ingehuurde brandwacht. In 

overleg met de opdrachtgever kan hiervan worden afgeweken. 

- Scherm bij het werken met een open vlam de andere constructies af met een vuurvast 

materiaal. 

 

Opslag brandbare materialen 

- Brandbaar materiaal, zoals isolatie is op minstens 3 meter van de dakranden en op 

minstens 5 meter van opgaand gevelwerk opgeslagen. Brandbare isolatiematerialen zijn 

niet hoger dan 2 meter opgestapeld. 

Voor een controlelijst per project zie Bijlage X Checklist brandgevaarlijke werkzaamheden.  

 

 

URL 4014 Historisch pannendak  

 

par. 3.3.3 Maatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden 

 

Brandgevaar bij uitvoering van werkzaamheden 

- Tref voldoende organisatorische maatregelen en zorg dat allen die bij het werk betrokken 

zijn, van pannendekker tot loodgieter, doordrongen zijn van het brandgevaar.  



- Zorg dat de ondergrond en de omgeving stofvrij is. Denk ook aan spinrag en sterke tocht 

die een vlam naar binnen zuigt. Stof kan lang na het beëindigen van het werk nog 

ontbranden. 

- Maak houtconstructies onder de te solderen metaal vochtig met een natte doek. Zorg dat 

2 brandblussers van 12 kg en 2 blusdekens direct bij de hand zijn. 

- Controleer gedurende minimaal 2 uur na het einde van de werkzaamheden het 

uitgevoerde werk op smeulbranden of laat dit doen door een ingehuurde brandwacht. In 

overleg met de opdrachtgever kan hiervan worden afgeweken. 

- Scherm bij het werken met een open vlam de andere constructies af met een vuurvast 

materiaal. 

 

Opslag brandbare materialen 

- Brandbaar materiaal zoals isolatie is op minstens 3 meter van de dakranden en op 

minstens 5 meter van opgaand gevelwerk opgeslagen. Brandbare isolatiematerialen zijn 

niet hoger dan 2 meter opgestapeld. 

 

Voor een controlelijst per project zie Bijlage X Checklist brandgevaarlijke werkzaamheden.  

 

 

(paragraaf 3.3.3 wordt hernummerd tot 3.3.4 en 3.3.4 wordt 3.3.5)  

 



(invoegen in alle URL-en) 

 

Bijlage Checklist brandgevaarlijke werkzaamheden  
 

 

Aandachtspunten Opmerkingen/maatregelen Actie 

gereed 

d.d. 

V = akkoord; X = tekortkoming;  

- = n.v.t. 

01 Procedure uitvoering 

Er is een procedure (werkwijzer) 

voor het uitvoeren van 

brandgevaarlijke werkzaamheden 

   

02 Procedure bij brand 

Er is een procedure voor het 

melden, ontruimen en het blussen 

van kleine branden. 

   

03 Instructie 

Personeel dat deze werkzaamheden 

uitvoert is geïnstrueerd voor de 

specifieke werkzaamheden. 

   

04 Uitvoering 

Brandgevaarlijke werkzaamheden 

worden met z’n tweeën uitgevoerd, 

zodat bij onverwachte gebeurtenis 

een ongevalsmelding gedaan kan 

worden. 

   

05 Poederblusser en blusdeken 

Tijdens solderen en andere 

werkzaamheden met open vuur is 

in de directe omgeving van de 

werkzaamheden twee 

poederblussers van 12 kg aanwezig 

en twee blusdekens. 

   

06 Beëindiging werkzaamheden 

2 uur voor het beëindigen van de 

werkzaamheden worden geen 

werkzaamheden meer verricht met 

open vuur. Bij het verlaten van de 

bouwplaats worden de plaatsen 

waar gewerkt is, met de 

achterliggende ruimten 

gecontroleerd op rook of 

smeulbranden. 

   

07 Vastleggen in planning 

Brandgevaarlijke werkzaamheden 

zijn vooraf kenbaar gemaakt, dan 

wel in een detailplanning van de 

(hoofd)aannemer vastgelegd. 

   

08 Borgen vluchtwegen 

Er zijn voldoende vluchtwegen 

geborgd, aangegeven en bekend 

van de steiger of uit het gebouw. 

   



 

Aandachtspunten Opmerkingen/maatregelen Actie 

gereed 

d.d. 

V = akkoord; X = tekortkoming; - = 

n.v.t. 

09 Tijdelijke rookmelders 

In ruimten of kappen waar aan de 

buitenzijde langdurig 

brandgevaarlijke werkzaamheden 

worden uitgevoerd zijn tijdelijk 

rookmelders geïnstalleerd en 

aangesloten op een 

alarminstallatie. 

   

10 Opslag brandbare stoffen 

Brandbare stoffen, behalve 

waarmee of waaraan de 

werkzaamheden plaatsvinden, zijn 

op een afstand van minimaal 5 

meter opgeslagen (bij lassen, 

snijden of slijpen 10 meter), of 

indien dit onmogelijk is, zijn de 

materialen beschermd door 

bijvoorbeeld blusdekens. 

   

11 Opslag brandbare materialen 

Brandbaar materiaal is op minstens 

3 meter van de dakranden en op 

minstens 5 meter van opgaand 

gevelwerk opgeslagen. Brandbare 

isolatiematerialen zijn niet hoger 

dan 2 meter opgestapeld; 

   

12 Elektrische installatie 

Er is gecontroleerd of de aanwezige 

installatie berekend is op het toe te 

voegen vermogen van materieel, 

materiaal en verlichting. 

   

 

 

 

 


