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Dit boek bevat de neerslag van gesprekken
met vijfentwintig bouwrechtjuristen. Juristen
die zich in hun werk veelvuldig met het bouwrecht in al zijn facetten hebben bezig gehouden
of nog steeds bezig houden. Dat kan zijn als
geschilbeslechter, wetenschapper, advocaat, als
overheidsjurist of bedrijfsjurist, notaris of als
jurist bij een brancheorganisatie. De bouwrechtjuristen die aan het woord komen, zijn soms
werkzaam in het civielrechtelijke bouwrecht,
soms in het publiekrechtelijke domein en een
enkele keer in beide vakgebieden.
Aan hen werden diverse vragen voorgelegd
die zij zorgvuldig beantwoord hebben. Het zijn
vragen van specifiek juridische aard maar ook
enkele vragen met een persoonlijk karakter die
inzicht geven in het denken van betrokkene
als bouwrechtjurist. De leeftijd van de respondenten varieert. Oud en jong komen aan het
woord. Mannen zowel als vrouwen. Op deze
manier wordt een beeld verkregen van persoonlijke opvattingen over het bouwrecht. Maar in
vergelijkend perspectief levert het tevens een
schets op van bouwrechtelijke onderwerpen en
hoe daar al dan niet verschillend over gedacht
wordt en kan worden.
Ten slotte biedt het een intrigerend tijdsbeeld van het bouwrecht in al zijn dynamiek. De verhalen
van de bouwrechtjuristen zijn geïllustreerd met persoonlijk gekozen foto’s van bouwwerken en/of
kustwerken en voorzien van persoonlijke notities.
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