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I
n compartimenten met een standaard 

gebruiksfunctie, kleiner dan 1000 vierkante 

meter, ontwikkelt een brand zich zo snel dat 

soms al binnen enkele minuten flashover 

optreedt, de brand breidt zich op dat moment 

uit tot het hele compartiment. Het vermogen 

van een compartimentsbrand is groot, waar-

door ook de thermische belasting op draag- en 

scheidingsconstructies groot is. Bovendien geeft 

een compartimentsbrand vrijwel altijd uitslaande 

vlammen. Die vergroten het risico op brandover-

slag naar andere compartimenten.

Het vermogen van een autobrand in een parkeer-

garage is ook groot. Toch treedt hier een heel 

ander brandscenario op. Zeker in grote compar-

timenten met de nodige ventilatie (mechanisch 

of natuurlijk) is de cumulatie van warmte in de 

garage relatief gering. De autobrand breidt zich 

wel uit naar de naast geparkeerde auto’s, maar 

de auto waarin de brand is ontstaan is vanwege 

het hoge vermogen al bijna uitgebrand voordat 

de brand in de naast geparkeerde auto’s tot 

maximale ontwikkeling gekomen is. Zo ontstaat 

een brand die zich van auto naar auto voortplant, 

maar niet per se tot flashover leidt. Van een com-

partimentsbrand is geen sprake. De thermische 

belasting op draag- en scheidingsconstructies 

en het risico van uitslaande vlammen is daarmee 

aanzienlijk lager dan bij een compartiments-

brand. In principe kunnen dan ook eisen aan de 

brandwerendheid van draag- en scheidingscon-

structies in de parkeergarage achterwege blijven 

en zijn grotere compartimenten mogelijk.
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Parkeergarages moeten worden geventileerd om 

voldoende luchtverversing voor de afvoer van ver-

ontreinigingen zoals koolmonoxide en benzeen te 

verzekeren. Bij bovengrondse parkeergarages zijn 

de gevels vaak zo luchtopen dat de natuurlijke 

ventilatie via de gevels in voldoende luchtverver-

sing kan voorzien. Bij ondergrondse garages zal 

dat op mechanische wijze moeten geschieden.

De ventilatie die voor het normale gebruik van de 

garage nodig is kan ook warmte en rook afvoeren 

in geval van een brandcalamiteit. Al met een 

beperkte ventilatiecapaciteit kan worden voorko-

men dat flashover in de garage optreedt, zodat 

een compartimentsbrand niet ontstaat.

Een autobrand zal bij dergelijke ventilatiecondi-

ties wel uitbreiden naar de naast geparkeerde 

auto’s maar niet alle aanwezige auto’s gelijktijdig 

aansteken. Echter, uiteindelijk kan wel een hele 

rij geparkeerde auto’s uitbranden. Om de schade 

beperkt te houden tot één of enkele auto’s zal 

in het brandscenario actief moeten worden 

ingegrepen. In het algemeen zijn daarvoor twee 

mogelijkheden:

• automatische blusinstallatie in de parkeer-

garage

• handmatige blussing in de parkeergarage.

Een automatische blusinstallatie is efficiënt en 

betrouwbaar. Handmatige blussing zal altijd 

minder efficiënt en betrouwbaar zijn. Dat wordt 

veroorzaakt doordat met handmatige blussing 

minder snel in het brandscenario kan worden 

ingegrepen dan met automatische blussing. 

Daarnaast moeten condities in de garage worden 

gecreëerd die een offensief brandweeroptreden in 

de garage mogelijk maken. Er zal dus warmte- en 

rookbeheersing noodzakelijk zijn. Deze ‘brand-

ventilatie’ heeft als doel om een rookvrij gebied 

te realiseren in de garage, van waaruit de brand 

offensief benaderd en geblust kan worden. 

Hiervoor kan de mechanische gebruiksventilatie 

worden ingezet, die dan voor dit doel met een 

grotere capaciteit wordt uitgerust. Met aanvul-

lende stuwkrachtventilatoren wordt vervolgens 

het rookverspreidingsgebied gecontroleerd. Dit 

brandventilatieconcept is niet toepasbaar in 

natuurlijk geventileerde parkeergarages, aange-

zien de randcondities bij natuurlijke ventilatie 

oncontroleerbaar zijn.

Samengevat kunnen voor grote parkeergarages 

dus drie verschillende brandbeveiligingsconcepten 

worden toegepast:

1. Alleen basisventilatie (natuurlijk of mecha-

nisch), zonder blussing van de brand;

2. Brandventilatie, zodat handmatige blussing 

van de brand mogelijk is;

3. Automatische blussing met bij voorbeeld een 

sprinklerinstallatie.

consequenties
Alle drie genoemde concepten kunnen aan 

de publiekrechtelijke eisen met betrekking tot  

brandveiligheid voldoen. Maar er is wel een groot 

verschil in schade-omvang, deze varieert van 

één auto in geval van automatische blussing, tot 

enkele auto’s in geval van offensief brandweerop-

treden (met brandventilatie) en een hele rij auto’s 

wanneer er niet actief in het brandscenario wordt 

ingegrepen (basis).

Ook de thermische belasting op draag- en schei-

dingsconstructies zal daardoor voor elk concept 

anders zijn. Met de schade-omvang zal ook de 

thermische belasting toenemen. De thermische 

belasting is in figuur 4 weergegeven.

Ten slotte zijn er verschillen ten aanzien van 

duurzaamheid en robuustheid. Hoewel hiernaar 

nog geen onderzoek is verricht, is het vermoeden 

dat de automatische blusinstallatie tot het meest 

robuuste concept leidt. Bij brandventilatie met 

offensieve brandweerinzet is de gevoeligheid voor 

brandcondities, en daarmee de onzekerheid van 

het concept groot. Een vaak vergeten concept 

van basisventilatie zonder actief ingrijpen leidt 

wel tot een grote schade-omvang, maar is tame-

lijk robuust. Dat vergeten concept is bovendien 

vaak het enig mogelijke brandbeveiligingsconcept 

voor natuurlijk geventileerde parkeergarages.
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parkeren

PARkEERgARAgES ZIjN VAAk gROTER DAN 1000 VIERkANTE METER. VOlgENS BOUw-

BESlUIT 2012 ZOUDEN DERgElIjkE gARAgES IN BRANDcOMPARTIMENTEN MOETEN 

wORDEN VERDEElD VAN MAxIMAAl 1000 VIERkANTE METER PER cOMPARTIMENT. 

IN DE PRAkTIjk gEBEURT DAT MEESTAl NIET, ENERZIjDS OMDAT DAT ONwENSE-

lIjk IS, ANDERZIjDS OMDAT DAT OOk NIET NODIg IS. HET BRANDScENARIO IN EEN  

PARkEERgARAgE IS ZO SPEcIFIEk DAT cOMPARTIMENTERINg NIET ZINVOl IS.
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Figuur 1. UITSlAANDE VlAMMEN BIj  

EEN cOMPARTIMENTSBRAND.

Figuur 2. HET BRANDVERMOgENSScENARIO VAN EEN NATUURlIjkE 

BRAND IN EEN wIllEkEURIg BRANDcOMPARTIMENT. DE ENERgIE-

INHOUD, EN DAARMEE DE THERMIScHE BElASTINg VAN DE lOkAlE 

BRAND (HET VERMOgEN, gEïNTEgREERD OVER DE TIjDSDUUR) IS 

EEN FRAcTIE VAN DE ENERgIE-INHOUD VAN DE VOllEDIg ONTwIk-

kElDE cOMPARTIMENTSBRAND.

ConsequentIes van het autobrandsCenarIo

Figuur 3. BRANDVENTIlATIE IN PARkEERgARAgES MOET MET BEHUlP VAN 

cFD-SIMUlATIES (cOMPUTATIONAl FlUID DyNAMIcS) wORDEN gEDIMEN-

SIONEERD. IN DIT gEVAl IS DE ZIcHTlENgTE IN DE gARAgE wEERgEgEVEN 

(BlAUw: ROOkVRIj gEBIED, ROOD: ROOkBElEMMERD gEBIED).

Figuur 4. VERlOOP VAN 

HET BRAND-VERMOgEN BIj 

EEN lOkAlE AUTOBRAND, 

VOlgENS DE DRIE VERScHIl-

lENDE BRANDBEVEIlIgINgS-

cONcEPTEN: BASISVENTI-

lATIE, BRANDVENTIlATIE  

MET OFFENSIEVE BRAND-

wEERINZET, EN AUTOMA-

TIScHE BlUSINSTAllATIE.

i
kom naar de Praktijkdag Parkeergarages 

op 16 juni 2014 in het iJsseldelta center 

te Zwolle.


