Bouwkundige tips ter voorkoming van woninginbraak

















Zorg voor goedgekeurd (SKG kenmerk "een rondje met een R erin" wat zich achter de
sterren bevindt, Politie Keurmerk Veilig Wonen) hang- en sluitwerk op ramen,
(garage)deuren en eventuele lichtkoepels. Op de sloten staan een aantal sterren. Kies
daarvoor 2 of 3 sterren. Noodzakelijk is niet alleen het slot, maar ook het
veiligheidsbeslag, sluitkom en scharnieren. Dit beslag is nodig opdat demontage,
vernieling en verwijdering van het cilinderslot en van de deur van buiten niet kan
plaatsvinden. SKG-sloten houden 90% van alle gelegenheidsinbrekers tegen;
Sommige inbrekers maken gebruik van zelfgemaakt of professioneel gereedschap uit
de slot- en sleutelbranche. Met dit gereedschap trekken ze de cilinder rechtstandig
uit het slot. Dit kunt u voorkomen door cilinders te monteren die tegen dit
zogenaamde ‘kerntrekken’ bestand zijn. Ook bestaat er beslag dat tegen kerntrekken
is beveiligd;
Breng een speciaal slot aan voor de inbraakgevoelige schuifpui;
Plaats eventueel kierstandhouders als u ramen open wilt laten staan;
Zorg voor goede en voldoende buitenverlichting op (achter)deuren (het liefst met
een schemersensor), of lampen met bewegingssensor, zowel voor als achter als
eventueel in een gang. Een inbreker werkt het liefst in het donker. Dat geldt
trouwens alleen voor plekken waar anderen hem kunnen zien. In een totaal
afgeschermde achtertuin maakt u het hem met licht alleen maar makkelijker. Het is
bekend dat inbrekers niet graag plotseling worden bijgelicht door schrikverlichting
van bijvoorbeeld een halogeenlamp. Installeer de lamp op ongeveer 3 meter hoogte,
zodat men er vanaf de grond niet zo makkelijk bij kan;
Verstop uw huis niet achter hoge hagen en hekken; sociale controle wordt daardoor
onmogelijk;
Zorg ervoor dat er geen bomen, struiken of struikjes aan de zijkant vlak bij uw
voordeur worden geplant. Deze boompjes zijn namelijk schuilplekken voor inbrekers
als zij pogen de voordeur open te breken. Verwijder deze boompjes of kap ze op een
maximale lengte van 1 meter;
Beveilig ook de bovenverdieping van het huis vooral als deze makkelijk te bereiken is
door bijvoorbeeld een uitbouw of erker. Het is bekend dat in 50% van alle gevallen
door inbrekers getracht wordt om naar de bovenste verdieping te klimmen. Beveilig
dus ook de bovenverdieping, de bovenlichten en kleine ramen (ook de begane grond)
via een extra slot. De sloten moeten af te sluiten zijn met een sleutel;
Raamkozijnen dienen grondig met de pui verankerd te zijn, anders zijn ze een te
makkelijk doelwit voor inbrekers die het gehele kozijn eruit slopen. Wanneer u
nieuwe kozijnen in het huis nodig heeft, wordt aangeraden bij de fabrikant naar de
laatste anti-inbraak maatregelen voor de kozijnen te vragen. Dit geldt voor zowel
kunststoffen als houten kozijnen;
De voordeur dient van vol materiaal te zijn. Voordeuren met ramen of zwakke
beplating kunnen te gemakkelijk worden ingetrapt. Informeer daarover bij uw
vakman of bouwmarkt. Laat het plaatsen van een nieuwe voordeur met anti-inbraak
technologie over aan uw vakman of woningbouwvereniging;














Wie braak van de voordeur of achterdeur wil voorkomen, kan z.g. anti-inbraakstrips
plaatsen, waardoor het niet mogelijk is om een koevoet of breekijzer tussen de deur
te krijgen. Anti-inbraakstrips voorkomen ook dat dagsloten via een schroevendraaier
van buitenaf worden opengewipt. Houdt er rekening mee, dat ook scharnieren van
deuren en ramen kunnen worden aangevallen;
Om te voorkomen dat inbrekers een deur of raam (gedeeltelijk) intrappen om een
woning binnen te komen kunt u uw deur verstevigen met een extra slot op
kniehoogte, of een stevigere deur plaatsen;
Plaats eventueel een kap over uw brievenbus zodat niemand via de brievenbus
binnen kan komen;
Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld met een deurketting of
kierstandhouder. Of laat een kijkgaatje in uw deur maken. Zo kunt u zien wie er voor
uw deur staat zonder uw deur open te doen;
Anti-inbraakstrip op ramen en deuren monteren om ‘flipperen’ te voorkomen
(Inbrekers kunnen met een (bank)pasje tussen de deur en het kozijn het slot - de
'dagschoot' – indrukken en openen);
Wanneer de deur van de berging een raam heeft, kan men erachter een z.g.
barrièrestang plaatsen, waardoor inbraak via het raam wordt voorkomen.
Barrièrestangen kunnen worden gekocht op de bouwmarkt en zijn voorzien van het
SKG-keurmerk;
Schuttingwanden (rond tuinen) dienen horizontaal gelamenteerde elementen te
bevatten, waardoor inklimming van buitenaf extra wordt bemoeilijkt. Informeer ook
bij uw gemeente inzake plaatsing van schuttingswanden (wellicht heeft u een
vergunning nodig).

