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Techniek

Brandveilig ontwerpen

Auteur Maartje Henket

Bij de Nederlandse regelgeving omtrent brandbeveiliging, is 

het behoud van het brandende gebouw(deel) onbelangrijk. 

De regels moeten ervoor zorgen dat de gebruikers voldoen-

de tijd en ruimte hebben om zichzelf in veiligheid te brengen 

en om te voorkomen dat de brand overslaat naar naburige 

panden. Een goede compartimentering is daarom bij grotere 

gebouwen de eerste vereiste. Als die er niet is, kan de brand-

weer de brand niet beheersen. Ook is het dan lastig om 

gebruikers een veilige plek te bieden waar ze naartoe kun-

nen vluchten. Verder zijn de vluchtroutes cruciaal, net als de 

kwaliteit van de draagconstructie. Dit laatste bepaalt hoeveel 

tijd de brandweer binnen kan blijven om zijn werk te doen. 

Compartimentering
De overheid gaat er vanuit dat een brand binnen vijftien 

minuten is ontdekt en doorgemeld, dat de brandweer acht 

minuten nodig heeft om bij de brand te komen en zeven 

minuten om zijn slangen uit te rollen en water op het vuur te 

krijgen. Vervolgens wordt er een half uur geblust, waarna, 

een uur na het ontstaan van de brand, het sein ‘brand mees-

ter’ kan worden gegeven. Dit is de reden dat compartimen-

ten in een normaal gebouw zestig minuten brandwerend 

moeten zijn.

De compartimenten bedragen normaal gesproken maximaal 

duizend vierkante meter: een oppervlakte die met twee 

brandweerwagens kan worden bemensd. Net als bij alle 

regels in het Bouwbesluit zijn hier echter variaties op te 

bedenken: ‘Gelijkwaardige Oplossingen’, die ofwel kunnen 

worden gevonden in het gelijknamige document dat is opge-

steld door de Vereniging Stadswerk Nederland1, ofwel door 

de architect en de brandtechnisch adviseur zelf kunnen  

worden bedacht. Dat laatste is natuurlijk het leukst.

Ook als je je wel aan de duizend vierkante meter houdt, valt 

er bij het compartimenteren veel winst te behalen. Een slim-

me compartimentering kan ervoor zorgen dat je geen brand-

werend glas hoeft te gebruiken voor de ramen in de hoek 

van een patio. Iets vergelijkbaars geldt bij een glazen pui 

over meerdere verdiepingen: door de hele pui in één com-

partiment te laten vallen, kan hij van gewoon glas worden 

gemaakt. Het kan dan wel nodig zijn een extra wand te plaat-

sen. Om horizontale overslag in een vlakke gevel te voorko-

men is een veilige afstand van honderd millimeter genoeg.

Vluchten
Als alles goed gaat, hoeft de brandweer bij brand geen men-

sen te redden. Die zijn in het eerste halfuur namelijk zelf naar 

een veilige plek gelopen. Daartoe moet je vanaf elke plek in 

het gebouw binnen dertig meter in een rookvrije ruimte kun-

nen zijn. Deze afstand staat gelijk aan dertig seconden en zo 

lang kunnen mensen hun adem inhouden. En er moeten 

twee vluchtroutes zijn omdat de brand er één kan afsluiten.

Adviseur bouwfysica en brandveiligheid Mark van Veghel van 

abt: “De basis van brandveilig ontwerpen is heel eenvoudig. 

Je moet vanuit elke ruimte twee kanten op kunnen, zonder 

obstakels tegen te komen. Vervolgens moet je binnen dertig 

meter op een veilige plek zijn. Als er veel mensen zijn, zoals 

in een school, heb je extra brede vluchtroutes nodig. Als er 

wordt geslapen, zoals in een hotel, een ziekenhuis, of een 

gevangenis, moet dat in een dertig minuten brandwerend 

subcompartiment van 25 tot 50 vierkante meter. Dat bete-

kent onder meer dat de ruimte een zelfsluitende brand-

werende deur moet hebben: het geheel van het kozijn, de 

deur, het hang- en sluitwerk en de dranger dient te zijn 

getest op brandwerendheid. De horizontale en de verticale 

doorvoeren moeten goed brandwerend worden gemaakt. En 

verder moet alles functioneren: de noodverlichting, de 

brandmeldinstallatie, de brandlift en de haspels. Als daaraan 

is gedacht, dan ben je al een heel eind op weg.”

Als je als architect in een vroeg stadium nadenkt over 
brandveiligheid, kun je een hoop aanpassingen achteraf voorkomen 
en de daarbij behorende kosten besparen. Wat voor slimme 
oplossingen maken een gebouw brandveilig? Wat kun je doen op het 
gebied van compartimentering en vluchtroutes om te besparen op 
dure brandwerende materialen?

De bovenste verdiepingen van de 

160,5 meter hoge woontoren New 

Orleans in Rotterdam hebben een 

H-frame van zestig minuten 

brandwerende betonwanden. In 

de parkeergarage zouden deze 

wanden het manoeuvreren echter 

in de weg staan. Op de eerste en 

tweede verdieping van het 

gebouw worden de krachten daar-

om overgezet op veertien kolom-

men van HD 35 staal met een flens 

van 12 centimeter dik. De kolom-

men wegen maar liefst 1060 kilo-

gram per strekkende meter en 

zijn 150 minuten brandwerend.
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ICOON
Bij het multifunctionele gebouw ICOON in de Amersfoortse 

wijk Vathorst staan sommige programmaonderdelen op  

verschillende tijden van de dag ter beschikking van verschil-

lende gebruikersgroepen. De theaterzaal hoort overdag bij 

de middelbare school en ’s avonds bij de School voor de 

Kunsten; het multimediacentrum van de school bevindt 

zich in een hoek van de bibliotheek en ook een deel van de 

algemene voorzieningen, zoals vergaderruimtes, wordt 

gedeeld. Zo heeft elke gebruikersgroep meer ruimte dan hij 

anders had kunnen betalen. Het betekent echter ook dat de 

func-tionele scheiding steeds verplaatst.

DP6 wilde voorkomen dat de functiescheiding bij brand 

wordt opgeheven. Brandalarm is bijna altijd vals en je moet 

er niet aan denken dat je middelbare school ’s avonds plot-

seling vol staat met baldadige ouderen. Toch mag geen 

brandcompartiment te groot zijn en moeten alle gebruikers 

ten minste twee kanten op kunnen vluchten, bij elke denk-

bare bezettingsgraad en bij elke denkbare configuratie van 

scheidingen.

Het bureau houdt er niet van om overal veiligheidstrappen-

huizen te realiseren. De weidse trap, zoals die gebruikelijk is 

in scholen, heeft een belangrijke ontmoetingsfunctie. Leer-

lingen kunnen kijken en bekeken worden en leraren kunnen 

de boel in de gaten houden. Als iedereen zich gaat verplaat-

sen over achteraftrappetjes, verdwijnt dit contactmoment 

en wordt het toezicht bemoeilijkt. Daarnaast is het zonde 

om veel ruimte te besteden aan trappenhuizen die alleen 

maar in geval van brand worden gebruikt. Omdat het niet 

alleen gaat om de trap zelf, maar ook om het introduceren 

van een ruime, veilige, rookvrije opstelruimte, kosten derge-

lijke noodtrappenhuizen veel geld.

Een extra uitdaging bij ICOON vormde het feit dat sommige 

functies openbaar zijn (bibliotheek, School voor de kunsten) 

en andere privé (middelbare school, kinderopvang). De func-

tionele scheiding moet dus ook daadwerkelijk dicht zijn, 

want de bibliotheekbezoeker mag niet plotseling in de mid-

delbare school staan.

DP6 heeft deze uitdaging gepareerd door een ruime centrale 

hal te introduceren, waar de andere gebouwdelen slim op 

aansluiten. De hal bestaat in feite uit twee delen: een open-

baar deel en een deel dat bij de middelbare school hoort.  

De scheiding bestaat uit stalen brandwerende glaspuien 

met deuren erin. Een aantal programmaonderdelen is niet 

bereikbaar via de centrale hal, maar via andere routes. Daar 

zijn vergelijkbare scheidingen gerealiseerd.

De hallen lopen verticaal over meerdere verdiepingen en 

zijn voorzien van een glazen pui. Zo bieden ze een gevoel 

van ruimte en weidsheid, terwijl ze toch kleiner zijn dan dui-

zend vierkante meter. De middelbare school beschikt verder 

over zeven grote leerhuizen die elk een compartiment vor-

men. Deze indeling past bij de specifieke, open manier van 

lesgeven van het Vathorst College, waarbij circa 150 leerlin-

gen uit zich in één ruimte bevinden. Mocht de visie op 

onderwijs in de toekomst veranderen, dan kan elk comparti-

ment eenvoudig worden opgedeeld in vijf lokalen. Vanuit 

deze compartimenten kan de leerling altijd vluchten naar de 

centrale hal en naar een ander compartiment óf naar een 

dak. Doordat de daken tevens dienen als schoolplein, heeft 

het bureau de brandveiligheid met een andere functie kun-

nen verenigen. Ook de bibliotheek, de sporthal, de School 

voor de kunsten en de kinderopvang vormen aparte com-

partimenten, van waaruit je altijd meerdere kanten op kunt. 

Robert Alewijnse van DP6 architectuurstudio: “De kunst is 

om een ontwerp te maken dat weliswaar gecompartimen-

teerd is, maar waar de gebruiker niet het gevoel heeft dat hij 

de hele tijd door deuren moet. Het is dan ook het best om 

de brandscheiding te combineren met de functionele schei-

ding.

New Orleans
Woontoren New Orleans in Rotterdam is 160,5 meter hoog. 

Voor een dergelijk hoog gebouw kent Nederland geen duide-

lijke brandvoorschriften. De voorschriften gaan tot zeventig 

meter en daarna staat er: sprinkleren. Maar welke maatrege-

len zijn nog meer van belang? Nederland heeft redelijk wat 

ervaring met gebouwen tot honderd meter en heeft een 

stuk of tien gebouwen die hoger zijn. Dat is onvoldoende om 

blind op terug te vallen. Projectmanager Frans van Dun van 

Wilimas Bouwadviseurs: “Daarom hebben we gekozen voor 

Gelijkwaardige oplossingen 

De Nederlandse bouwregelgeving 

biedt de mogelijkheid om ‘Gelijk-

waardige Oplossingen’ te bedenken 

voor de regels in het Bouwbesluit.  

De afdeling Bouwtoezicht van de 

gemeente waar het gebouw komt te 

staan beslist of de oplossing goed 

genoeg is. Hoe die beoordeling uit-

valt, kan zelfs een brandadviseur niet 

van tevoren met zekerheid zeggen. 

Robert Alewijnse van DP6 architec-

tuurstudio: “In een bioscoop in 

Emmen wilden wij compartimenten 

van meer dan duizend vierkante 

meter realiseren. Om dat erdoor te 

krijgen, hebben we een computer-

simulatie laten maken door een 

brandadviseur. Daarbij zie je mensen 

vluchten en opstoppingen ontstaan 

zodra er iets uitsteekt. Die comparti-

mentering is goedgekeurd.”

In het Vathorst College dient de 

centrale trap met de omringende 

ruimte als ontmoetingsplek.  

Ook hier loopt dit centrale deel 

over alle verdiepingen als één 

compartiment. 

De centrale hal van het publieke 

gedeelte is één brandcomparti-

ment. Zo konden probleemloos 

galerijen en een gebouwhoge  

glazen pui worden gemaakt.  

Foto Thea van den Heuvel/DAPh

ICOON is een multifunctioneel 

gebouw, met onder meer een 

bibliotheek, een school voor de 

kunsten en een middelbare 

school. DP6 ontwierp het gebouw 

zo dat de functie- en de brand-

scheiding samenvallen. Aange-

zien sommige delen van het 

gebouw publiek zijn en andere  

privé, moesten er meerdere 

entree’s worden gemaakt. Op de 

foto is de publieke entree te zien.  

Foto Thea van den Heuvel/DAPh

Schematische weergave brandcompartimenten ICOON

brandcompartiment 00

brandcompartiment 01

brandcompartiment 02

mogelijke vluchtroute
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een team met adviseurs die ‘bewezen goed’ zijn, maar die 

niet pretenderen hét te weten. Ik wilde zorgen dat we tot 

een veilig gebouw zouden komen door goed na te denken 

en samen te werken en ik wilde voorkomen dat iemand de 

arrogantie van de macht of de kennis had. Want je kunt geen 

expert zijn in dergelijke gebouwen in Nederland.”

De brandbeveiliging in de toren speelt zich af op drie 

niveaus: de beveiliging per appartement, de beveiliging per 

verdieping en de beveiliging van de gehele toren. De beveili-

ging per appartement is gewaarborgd doordat bijna alle  

wanden zijn gemaakt van zestig minuten brandwerend 

beton. Deze wanden vormen meteen het H-frame die de 

toren zijn stabiliteit geeft. Ook zijn ze geluid- en inbraakwe-

rend. Op elke verdieping bevinden zich vier grote hoek- en 

twee kleinere tussenappartementen. De enige wanden die 

niet van beton zijn, zijn die tussen de hoekwoningen. Hier is 

gekozen voor een zestig minuten brandwerende Metal Stud-

wand, die tot manshoog is voorzien van een wapeningsnet. 

Dit omdat de ervaring in de naastgelegen toren Montevideo 

leert dat je er anders met een zakmes doorheen kunt.

Elke woning is gesprinklerd en voorzien van een brand-

werende zelfsluitende voordeur. Ook de vloeren zijn meer 

dan zestig minuten brandwerend. Bovendien bevinden alle 

verticale doorvoeren zich buiten het appartement. Dus de 

ventilatieschachten, de elektra en de meterkast zitten in een 

kastenwand aan de buitenkant van de brandwerende schei-

ding. Zo is elk appartement een op zichzelf staande unit die 

constructief gezien al zestig minuten brandwerend is en er 

nog dertig minuten bijkrijgt vanwege de sprinklers.

Buiten de appartementen, in de ruimte bij de liften, is de 

vloer van natuursteen gemaakt en het plafond van beton, 

terwijl de deuren en wanden van de meterkasten en schach-

ten bestaan uit mdf. Dat geeft wel rook, maar geen brandlast. 

Doordat de appartementen, inclusief de voordeuren, zestig 

minuten brandwerend zijn, hoefde de brandweerlift geen 

eigen brandwerende deuren te krijgen. Dat betekent dat de 

ruimte rond de liftschacht open kon worden gehouden. Voor 

de afvoer van het sprinklerwater is de vloer op een licht 

afschot gemaakt. Zo stroomt het water niet in de richting 

van de schacht van de brandweerlift, maar naar de ventilatie-

kokers, die buiten de appartementen recht naar beneden 

lopen. Aan de achterkant van de liften bevinden zich wokkel-

vormige trappen met een steek per verdieping, zodat er 

altijd ten minste een trap bruikbaar is. De trap is bij elke 

ingang voorzien van een rooksluis. Normaal gesproken moe-

ten de wokkels op overdruk worden gehouden, maar bij een 

hoogte van 160 meter is dat ondoenlijk. Daarom zijn de  

wokkels in drieën geknipt, en steeds voorzien van een rook-

werende scheiding.

Op torenniveau is het volgende aan de hand: de hele draag-

constructie is 120 minuten brandwerend. Ook is de hele 

toren gesprinklerd, wat telt voor een half uur extra. Dat bete-

kent dat er tweeënhalf uur tijd is tussen het ontstaan van de 

brand en het instorten van de constructie. Die tijd wordt als 

volgt gebruikt: er staat een half uur voor het detecteren van 

de brand en het vluchten. Dan heeft de brandweer een half 

uur om te blussen. Als de brandweer op dat moment denkt 

dat de brand na twee uur niet onder controle is, wordt ieder-

een persoonlijk gealarmeerd en verlaten alle brandweer- 

lieden de toren. Daartoe is één gedeelte van het wokkel-

trappenhuis negentig minuten brandwerend.

Een laatste interessant punt is het feit dat de toren op een 

parkeergarage staat. Daarin is het natuurlijk moeilijk 

manoeuvreren als er overal brandwerende betonnen wan-

den staan. Op de eerste en tweede verdieping boven het 

maaiveld, worden de krachten dan ook overgezet op veer-

tien hoogwaardige stalen kolommen (HD 35, met een flens 

van twaalf centimeter dik en een gewicht van 1060 kilogram 

per strekkende meter) die het op hun beurt afvoeren op de 

fundering. De vloeren werken hier als knikverkorters. Van 

Dun: “Wij wilden graag breedplaatvloeren, maar die zijn in 

Nederland maximaal 120 minuten brandwerend. De staalcon-

structie was echter 150 minuten brandwerend. We hebben 

toen de Europese regelgeving van stal gehaald, aangetoond 

dat je Europese regels mag gebruiken als er geen Nederland-

se regels zijn, en met de leverancier van de vloeren uitgere-

kend hoe je ze 150 minuten brandwerend kunt maken.”

Fase 1 van de parkeergarage is gesprinklerd. Dit is het deel 

recht onder de toren. De 150 minuten brandwerende con-

structie zorgt ervoor dat bij het ontwerpen van fase 2 van de 

parkeergarage nog besloten kan worden of de gehele par-

keergarage wordt uitgerust met sprinklers (dat is niet waar-

schijnlijk), de gehele garage met brandventilatie, of fase 1 

met sprinklers en fase 2 met brandventilatie. In het laatste 

geval moet dan het specifiek rookgedrag bij de overgang 

nader worden onderzocht. Dit zou prima kunnen via een CFD-

simulatie.

Architecten beschouwen eisen op gebied van brandveilig-

heid vaak als een belemmering, maar de in dit artikel 

getoonde projecten laten zien dat ze dat niet hoeven te zijn. 

In het Bouwbesluit zit de nodige ruimte en mits slim wordt 

omgegaan met compartimentering en vluchtwegen, hoeft 

brandveiligheid geen belemmering te zijn. Wie in een vroeg 

stadium met een open blik en met een team van profes- 

sionals naar het onderwerp kijkt, komt vaak tot prima oplos-

singen die een goede functionaliteit en een prettige sfeer in 

het gebouw niet in de weg staan.

1 Dit document is te vinden op internetsite www.bwtinfo.nl

Sprinklers

In tegenstelling tot de meeste archi-

tecten, is de brandweer enorm 

gecharmeerd van sprinklers. De aan-

wezigheid van een sprinklersysteem 

kan de eis voor de maximale omvang 

van een brandcompartiment verho-

gen en de eis aan de hoofddraag-

constructie met dertig minuten  

verlagen. Hoewel je nog steeds na 

dertig meter in een rookvrije ruimte 

moet kunnen zijn, kan dit de kosten 

compenseren die een sprinkler-

installatie met zich meebrengt.

Materialisatie

Het is moeilijk om de juiste 

materialen te kiezen als het aankomt 

op brandwerendheid. Afgezien van 

de standaardeisen aan de 

standaardmaterialen, wil de 

brandweer het liefst van alles een 

attest zien. Dat kan alleen als het 

materiaal is getest (bijvoorbeeld 

door tNO of Peutz kan ook). Maar als 

een brandwerende beglazing is 

getest met een maximale hoogte 

van 2.40 meter en je wilt hem 

toepassen met een hoogte van 2.60 

meter, telt het testresultaat niet. 

Daarnaast moet je opletten: is het 

product getest in steen of in hout? 

Stond het op keramische blokjes? 

Om de hoeveel centimeter zat er 

een schroef door de glaslat? En hoe 

is de aansluiting?

New Orleans in Rotterdam is met 

160,5 meter de hoogste woon-

toren in Nederland. Aangezien de 

‘eenduidige’ regelgeving op het 

gebied van brandveiligheid 

ophoudt bij 70 meter hoogte, 

vormde de invulling van de brand-

veiligheid in de toren een interes-

sante uitdaging. Foto Rob ‘t Hart
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ICOON Amersfoort

Opdrachtgever Gemeente Amersfoort

Ontwerp DP6 architectuurstudio, Delft

Projectarchitecten Robert Alewijnse & Chris de Weijer

Medewerkers Tim Sluiter, Harrie Hupperts, Raquel Oliveira,  

Mark van der Hoff, Muhsin Sagdic

Adviseur constructie Pieters Bouwtechniek, Almere

Adviseur installaties Royal Haskoning Installatietechniek, Rotterdam

Adviseur akoestiek DHV, Eindhoven

Aannemer Dura Vermeer, Hengelo; Heijmans, Amersfoort

Bruto vloeroppervlakte 15300 m2

Netto vloeroppervlakte 9.000 m2

Programma Vathorst College, Scholen in de kunst met wijktheater, 

bibliotheek, kinderopvang en sporthal

Datum voorlopig ontwerp juni 2006

Datum definitie ontwerp juni 2007

Datum oplevering december 2009

Bouwsom inclusief installaties € 24.000.000

Woontoren New Orleans, Rotterdam

Opdrachtgever Vesteda, Rotterdam

Ontwerp Álvaro Siza Vieira, Porto (P)

Projectarchitecten Álvaro Siza Vieira en Avelino Silva

Samenwerkende architect aDP Architecten, Amsterdam  

(Marc a Campo en Erik Platvoet)

Bouwmanagement Wilimas Bouwadviseurs, Zeist

Adviseur constructie DHV Bouw en Industrie, Zaandam

Technisch adviseur Techniplan Adviseurs, Rotterdam

Adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid Peutz,  

Zoetermeer

Bouwkundig aannemer Besix Nederland, Barendrecht 

Leverancier staal  ArcelorMittal, Differdange (Lux)

Staalbouwer CSM Steelstructures, Hamond-Achel (b)

Technische installaties Spindler, Rotterdam

Natuurstenen gevel Van Stokkum natuursteen, Venlo

Liften Kone, Den Haag

Gevelonderhoudsinstallatie Manntech Gevelinstallaties, Moerdijk

Uitwerking daktuin Quadrat landschapsarchitecten, Rotterdam

Bruto vloeroppervlakte 50.000 m2

Netto oppervlakte woningen 24,130 m2

Aantal woonlagen 45

Hoogte 160,5 m

Ontwerp 2000-2007

Realisatie 2007-2010

Oplevering november 2010 

Programma 234 woningen (huur- en koopappartementen en  

50 short stay huurappartementen), 3 gastenkamers, 450 m2 vvo  

commerciële ruimte, leisure-deel met fitness, sauna, zwembad en  

dakterras, arthouse (4500 m2 vvo)

De 12e tot en met 35e verdieping 

van de New Orleans-toren in  

Rotterdam zijn elk verdeeld in  

zes appartementen: vier op de 

hoeken en twaalf in het midden. 

Bijna alle woningscheidende wan-

den zijn van zestig minuten 

brandwerend beton. Deze wanden 

vormen meteen de H die de stabi-

liteit van de toren waarborgt. De 

wand tussen de woningen op de 

hoeken is niet van belang voor de 

stabiliteit. Daar is gekozen voor 

een zestig minuten brandwerende 

Metal Stud-wand. Doordat de deu-

ren ook zestig minuten brand-

werend zijn, is elk appartement 

een zestig minuten brandwerend 

compartiment.

De toren staat op een parkeergarage. Om goed te kunnen  

manoeuvreren met de auto kan daar geen brandwerende  

H-constructie van beton staan. Daarom worden de krachten op  

de eerste en tweede verdieping boven het maaiveld overgebracht 

op stalen kolommen. De hele constructie, inclusief de breedplaat-

vloeren die functioneren als knikverkorter, is 150 minuten brand-

werend. De tweede verdieping dient in zijn geheel als technische 

ruimte. Op de eerste bevinden zich de fietsenstalling en een  

commerciële ruimte.

De eerste verdieping van de New 

Orleans toren en de zalen van 

Theater Lantaren/Venster. In de 

toren bevindt zich hier een fiet-

senstalling en een commerciële 

ruimte. Het theater heeft een 

multifunctionele foyer, vijf bios-

coopzalen van in totaal zeshon-

derd zitplaatsen, een theaterzaal 

van ongeveer driehonderd zit-

plaatsen of vierhonderd staan-

plaatsen en een expositieruimte.

1  woningscheidende wanden en H-constructie van zestig minuten brandwerend beton  2  Metal Stud, zestig minuten brandwerend

3  alle schachten en andere verticale doorvoeren liggen buiten de woning  4  de vloer loopt iets af richting de schachten. 

Daardoor, en doordat de appartementen zijn uitgevoerd als zestig minuten brandwerend compartiment, hoefden de brandliften niet  

te worden voorzien van een voorportaal.  5  wokkelvormige steektrappen  6  rooksluis voor de trap
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