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Bouwbesluit brandveiligheid

Uit de doelen volgen prestatie-eisen:

 “Een (…) bouwwerk is zodanig dat brand en 
rook zich niet snel kunnen ontwikkelen”

=> Brandklassen voor oppervlakken

 “Een (…) bouwwerk is zodanig dat de kans op 
een snelle uitbreiding van brand voldoende 
wordt beperkt”

=> WBDBO*-waarden tussen ruimten

*: WBDBO = Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag http://www.panoramio.com/photo/41526272 https://archi.ru/projects/russia/8331/...

http://www.panoramio.com/photo/41526272
https://archi.ru/projects/russia/8331/rekonstrukciya-zhk-feniks-v-groznom
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Bouwbesluit brandveiligheid

Brandvoortplanting over gevel

 Brandklassen voor gehele gevelopbouw

 Voor buitenoppervlak buitenschil en  
oppervlakken in een spouw

Branduitbreiding tussen brandcompartimenten

 Weerstand tegen branduitbreiding binnendoor 
en buitenlangs (WBDBO)

 Ook tegen branduitbreiding via de spouw en 
via de gevel-vloer-aansluiting
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Recente situatie

Weinig aandacht voor ‘gevels en brand’

 Niet kritisch ontworpen

 Niet gecontroleerd

Weinig kennis over ‘gevels en brand’

 Bij architectenbureau’s

 Bij veel brandveiligheid-adviseurs

 Bij veel toezichthouders

Weinig controle op eigenschappen van gevels
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Recente situatie

Veel gevels voldoen niet aan het Bouwbesluit

Brandklassen / brandbaarheid:

 De eis is aan de volledige gevelopbouw

 Praktijk 1: Brandklasse van componenten
• B + B + B + B ≠> B

 Praktijk 2: Brandklasse van alleen buitenblad
• Zo zijn zeer gevaarlijke gevels mogelijk

WBDBO:

 Branduitbreidings-trajecten vergeten

 Spouw en vloer-gevel-aansluiting vergeten
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Nu: (h)erkenning van risico’s

Brandklassen- en WBDBO-bepaling worden beter 
gecontroleerd (voor hoe lang?) 

Gevoel van urgentie bij eigenaren en politiek:

 Onzekerheid over risico’s 

 Zijn de risico’s feitelijk of perceptie? 
(perceptie is ook belangrijk)

 Geeft de casuïstiek inzicht? 
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Nu: twijfel over huidige eisen

Hebben de eisen gefaald?

 Zijn de testen wel representatief voor gevels?

 Laten de eisen te hoog risico toe?

 Eisen zijn grof filter!

Moeten we testen op volle schaal?

 Voor welke risico’s?

 Tegen welke kosten?

 Selectief inzetten!

Was dit onbekend bij opstellen van de eisen?

https://www.hfm.tum.de/fileadmin/_processed_/csm__DSC2236-w_23e8ebf740.jpg

https://www.hfm.tum.de/fileadmin/_processed_/csm__DSC2236-w_23e8ebf740.jpg
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Zijn de testen representatief voor gevels?

De invloed van brandscenario’s

(verschillende bijdragen van geleiding, convectie en straling)
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Zijn de testen representatief?

Gevelbrand wijkt af van het SBI-scenario

 Grotere ontstekingsbron(nen)
• Externe brand tegen/bij de gevel
• Compartimentsbrand met uitslaande vlammen 

en/of branddoorslag

 Andere schaal
• Grote doorlopende oppervlakken
• Meer deformatie van de constructie
• Meer ‘trek’ langs en in gevel

 Grote schaal geveltesten in ontwikkeling (EU)
• Harmonisatie-onderzoek is gestart
• Europese klassering?: nog onbekend
• NL wetgeving?: nog onbekend 

https://www.hfm.tum.de/fileadmin/_processed_/csm__DSC2236-w_23e8ebf740.jpg

https://www.hfm.tum.de/fileadmin/_processed_/csm__DSC2236-w_23e8ebf740.jpg
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Problemen en oplossingen

Geventileerde gevelspouw

 Toegang van vlammen naar en vanuit de 
spouw verhinderen
• Gesloten buitengevelvlak
• Vlammen om spouwrand geleiden
• Spouwranden afdichten of ‘afknijpen’
• Brandwerend afschermen spouw van binnen uit

 Vlamuitbreiding in de spouw verhinderen
• Spouwonderbreking / fire stops; permanent of 

geactiveerd door vlammen
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Problemen en oplossingen

Gevel-vloer-aansluiting bij vliesgevel

 Dichting behouden bij vervormen 
(kromtrekken gevel, doorbuigen 
vloeren), smelten, branden
• Stalen zetwerk of beugels onder en/of 

boven de vloer
• Steenwol onder compressie
• Fire Stop Spray

http://www.tectonica-online.com/products/1795/curtain_walls_sealant_protection_fire_elastic/

http://www.tectonica-online.com/products/1795/curtain_walls_sealant_protection_fire_elastic/
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Brandvoortplanting ‘buitenzijde’

Hoe te bepalen of gevelconstructie voldoet?

 Brandklasse van gehele gevelopbouw (uit test)
• Met alle relevante details en aansluitingen
• Standaard SBI-test heeft naden in oppervlak en aansluit-

details inwendige hoek; geen aansluitdetails bovenzijde / 
onderzijde

• Aansluitdetails boven en onder via ad hoc proefstukopbouw 
mogelijk

 Brandklasse van componenten (uit test)
• Alle componenten behalen een klasse                        ≠> 

gehele gevelopbouw behaalt die klasse
• Veilige optie: componenten A2 => geheel B
• B-componenten => geheel B? => deskundigenoordeel:

• ‘Goede’/’slechte’ B’s
• Verhouding massa’s componenten
• Positie in constructie
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Brandvoortplanting ‘buitenzijde’

Alternatieven via gelijkwaardigheid

 Doel van de wetgeving:
• “Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat brand en 

rook zich niet snel kunnen ontwikkelen”

 Brandklasse voldoet niet, en dan:
• Onderbreek gevel met horizontale stroken (bijv. 

borstweringen, raamstroken, of andere materialen)
• Onderbreek spouw met spouw barrières

• permanente of te activeren barrières
• door gehele spouw of bij gevelopeningen

• Beperk spouwventilatie
• zodat vlam er niet in of uit gaat 
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Belang van geveleisen

Brandveiligheid van een gebouw

 Eisen aan vele aspecten en componenten

 Overmaat in eisen voor risico-reductie

Gevolg falen van gevel

 Afhankelijk van gebruik(sfunctie)

 Afhankelijk van lay-out gebouw

 Afhankelijk van voorzieningen brandveiligheid

=> Risico varieert sterk 
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Belang van geveleisen (voorbeeld)
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Toekomst (mijn glazen bol)

Tijdelijk meer aandacht voor ‘gevels en brand’

 Investeringen overheden en private eigenaren

 Meer cowboys op de markt

Hogere eisen voor hoog-risico gebouwen

 Grote geveltest als basis

 Gebouwen met veel minder-zelfredzamen

Meer risicobenadering

 Ontwikkeling gelijkwaardige oplossingen

 Ontwikkeling risico-gebaseerde instrumenten
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Toekomst (mijn glazen bol)

Wijziging in verdeling verantwoordelijkheid in de 
bouw (verbetering of verslechtering?)

 Private Kwaliteitsborging

 Hervormingen à la rapport Dame Hackitt

Nieuwe risico’s door nieuwe ontwerpen/functies

 Nieuwe materialen (mat.samenstellingen)

 Domotica in de gevel

 Energiewinning in de gevel
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Brandveilige gevels?

Let op bekende kwetsbaarheden

 Geventileerde spouwen

 Vliesgevels

Welk risico in de praktijk?

 Voldoe aan wetgeving

 Bekijk ook feitelijke risico’s

Hoe belangrijk is de gevel?

 Risico’s gevel in context totale brandveiligheid

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Upper_Grenfell_Tower.jpghttp://www.mirror.co.uk

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Upper_Grenfell_Tower.jpg
http://www.mirror.co.uk/
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Meer informatie?

DGMR-paper ‘Brandveiligheid gevels’, juni 2018:

 Onderzoek brand Grenfell

 NL bouwregels brandveiligheid gevels

 Bouwpraktijk met gevel-voorbeelden
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