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compartimentering. Verder zijn de scheidingen 

tussen de diverse nieuwe functies ingezet als 

brandscheiding, zodat beheersaspecten en  

compartimentering elkaar niet tegenwerken.  

Daar waar meerdere verdiepingen voorkomen zijn 

deze zoveel mogelijk gecombineerd in hetzelfde 

brandcompartiment, om het aantal brandover-

slagtrajecten te beperken. Het oplossen van de 

resterende trajecten was niet eenvoudig; de 

bestaande stalen puien met enkel glas zijn niet 

brandwerend, maar moesten wel gehandhaafd 

worden. Daar waar geveldelen brandwerend 

moeten zijn, wordt dit ingevuld door voorzetko-

zijnen (binnenzijde) die ook een akoestische en 

thermische functie hebben.

Veilige ontVluchting 
Een belangrijke ingreep die een veilige ontvluch-

ting mogelijk maakt, betreft een ‘snede’ door 

het volledige gebouw. Dit is een verkeersruimte, 

feitelijk een langgerekt trappenhuis, van waaruit 

alle functies en verdiepingen ontsloten worden. 

De snede is m.u.v. het deel dat grenst aan het 

grand café ‘brand- en rookvrij’ uitgevoerd, zodat 

deze in principe altijd beschikbaar is. Dit betekent 

een 60 minuten brandwerende scheiding met 

aangrenzende bouwdelen en relatief zware eisen 

aan materiaal en inventaris. Daar waar vanuit 

het gebruik toch een open verbinding met de 

snede gewenst is, zijn automatisch sluitende 

brandschermen toegepast. De benodigde tweede 

vluchtroute wordt gevormd door kleinere  

trappenhuizen die rechtstreeks op het maaiveld 

uitkomen. 

Het feit dat meerdere groepen gebruikers 

samenkomen in de snede is de reden geweest om 

de ontvluchting verder te toetsen aan de hand 

van simulaties. Daarmee is voor uiteenlopende 

gebruikssituaties inzichtelijk gemaakt of de zalen 

tijdig ontruimd kunnen worden en waar mogelijk 

opstoppingen ontstaan. Binnen het casco van het 

bestaande gebouw kan op die manier een opti-

male lay-out van vluchtroutes bepaald worden.

het casco Van een bestaand gebouw 
Compartimentering en vluchtroutes hebben 

alleen effect als ze constructief voldoende lang 

intact blijven. Het casco van een bestaand 

gebouw zal dus de nodige kwaliteit moeten 

bezitten om een veilige herbestemming mogelijk 

te maken. Na het aanbrengen van brand- 

werende bescherming op vitale plaatsen voldoet 

de constructie van het Energiehuis aan de nieuw-

bouweisen van het Bouwbesluit. Bescherming 

van constructies is echter niet altijd mogelijk of 

wenselijk. Zo komen er in het Energiehuis rank 

uitgevoerde vakwerkliggers voor die het dak 

dragen. Brandwerend coaten levert onvoldoende 

bescherming en volledig inpakken zal het beeld 

te veel wijzigen. Om brandoverslag via het dak 

te voorkomen is ervoor gekozen het dak onbe-

schermd te laten, en de overslagbescherming te 

realiseren via brandwerende voorzetramen in de 

opgaande gevel (hier aan de buitenzijde). 

Flexibel brandVeiligheidsconcept 
Nog meer dan bij een nieuwbouwproject zijn 

creativiteit en een flexibel brandveiligheids-

concept belangrijk bij herbestemming van een 

bestaand gebouw. Tijdens de uitvoering komen 

geheid ‘konijnen uit de hoge hoed’ waar op dat 

moment met alle partijen een passende oplossing 

voor gezocht moet worden. Denk aan verborgen 

sparingen, constructies die door een brandschei-

ding lopen, een noodzakelijke trapbreedte die 

toch net niet blijkt te passen, of een beperkte vrije 

hoogte. Alertheid bij de uitvoerende partijen om 

dergelijke zaken te signaleren is dus een vereiste. 

Alleen dan is het mogelijk om een brandveilig-

heidniveau te realiseren dat de oorspronkelijke 

staat van het gebouw respecteert, maar past bij 

de huidige maatstaven.
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D
e brandveiligheid wordt hoofdzakelijk 

bepaald door het brandscenario (condi-

ties tijdens een brand) en de benodigde 

vluchttijd. Belangrijk factoren zijn de 

hoeveelheid gevelopeningen, aangezien deze 

maatgevend zijn voor de zuurstoftoevoer naar 

de brand. Het is dus erg bepalend of en wanneer 

de beglazing bezwijkt. Er is echter nog weinig 

bekend over de sterkte van dubbel en triple glas 

tijdens een brand. wanneer verondersteld wordt 

dat standaard dubbel glas in een vroeg stadium 

bezwijkt terwijl thermisch goed isolerend glas 

intact blijft, is het mogelijk dat het brandscenario 

in een energiezuinige woning afwijkt ten opzichte 

van een traditionele woning. 

brandscenario
De onderstaande grafieken geven verschillende 

brandscenario’s schematisch weer met de tem-

peratuurontwikkeling in verhouding tot de tijd. 

Bij een energiezuinige woning kan een situatie 

ontstaan waarbij de brand in een vroeg stadium 

gesmoord wordt door zuurstoftekort (figuur 1). 

Hierdoor blijft de temperatuur laag maar zal er 

meer rookontwikkeling ontstaan door onvolle-

dige verbranding. Er is dus ook een groter risico 

op koolmonoxidevergiftiging of een gasexplosie 

(bijvoorbeeld wanneer de brandweer een ruit 

inslaat en er plotseling zuurstof bij de brand kan 

komen). in een traditioneel gebouw met dubbel-

glas is de kans op het ontstaan van een volledig 

ontwikkelde brand wellicht groter (figuur 2). 

kenmerkend voor brandscenario’s in deze 

gebouwen zijn hogere temperaturen en minder 

rookontwikkeling. 

experimenteel onderzoek
Verschillende brandscenario’s brengen specifieke 

veiligheidsrisico’s met zich mee. Om het brand-

scenario in (bijna) luchtdichte nieuwbouw- 

projecten vast te stellen is door de Tu Eindhoven 

experimenteel onderzoek gedaan naar het  

breekgedrag van tripleglas ten opzichte van  

dubbelglas.1)

iN NiEuwBOuwprOjECTEN wOrDT sTEEDs VAkEr gEkO-

ZEN VOOr NiET-TrADiTiONElE BOuw- EN ENErgiECONCEp-

TEN ZOAls ‘pAssiEf BOuwEN’. Om AAN DE CriTEriA VAN 

DEZE CONCEpTEN TE VOlDOEN wOrDEN BETErE prEsTATiEs 

VAN DE THErmisCHE sCHil VOOrgEsCHrEVEN. BijVOOr-

BEElD DOOr EEN DikkEr isOlATiEpAkkET Of DOOr TriplE-

glAs iN plAATs VAN DuBBElglAs. Om DE THErmisCHE 

sCHil TE OpTimAlisErEN sTrEEfT mEN NAAr NAgENOEg 

luCHTDiCHT BOuwEN. mAAr wAT ZijN DE EffECTEN VAN 

DEZE BOuwkuNDigE mAATrEgElEN VOOr DE BrANDVEi-

ligHEiD?

EnErgiEzuinig 
bouwEn En 
branDveiligheiD
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1) Het volledig verslag van dit onderzoek 

is te vinden op http://www.nieman.nl/ 

wp-content/uploads/2013/03/

Influence-of-the-performance-of-

triple-and-double-glazing-on-the-fire-

development-in-a-dwelling.pdf
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Voor het experimentele onderzoek is een  

gecertificeerde brandoven gebruikt om zowel  

een proefopstelling met dubbelglas als met triple-

glas te testen. figuur 3 geeft een impressie van 

de uitgevoerde brandproef. Voor het experiment 

is onderscheid gemaakt tussen kleine ramen  

(0,85 vierkante meter) en grotere ramen  

(1,75 vierkante meter) aangezien de sterkte van 

het glas ook wordt beïnvloed door de grootte van 

het glaspaneel. Voor het temperatuurverloop in 

de brandoven is de ’slow heating curve’ gebruikt.  

Dit temperatuurverloop is overeenkomstig 

de temperatuuropbouw van een gemiddelde 

woningbrand tijdens de beginfase. Het glasuitval 

tijdens de brandproef is bijgehouden (figuur 4) 

en vervolgens vertaald naar percentages. 

Het temperatuurverloop tijdens de brandproef 

is uitgezet tegenover het glasuitval van de kleine 

ramen (figuur 5). Hieruit valt af te lezen dat  

glasuitval optreedt na circa 17 minuten voor  

dubbelglas en 21 minuten voor tripleglas.

in figuur 6 wordt hetzelfde verband weergegeven 

voor glasuitval van de grote ramen. Hieruit valt  

af te lezen dat er al eerder glasuitval optreedt.  

Voor beide grafieken geldt dat het verschil tussen 

dubbel -en tripleglas in tijd tot bezwijken duide-

lijk te zien is. 

uiteindelijk is er vanuit het experimentele onder-

zoek een glasuitval-criterium gedefinieerd (figuur 

7), dat gebaseerd is op de interne energie in het 

gasvolume. Dit criterium is vervolgens vergeleken 

met de condities van verschillende brandscenario 

varianten in een woning. Hierbij is gebleken dat 

zowel bij dubbel en triple glas bij een lokaal tot 

normaal brandscenario het glas intact blijft. Bij 

een snelle en hevige brandontwikkeling zal er 

eerder glasuitval optreden. in deze situaties is 

dus een volledig ontwikkeld brandscenario in een 

woning aannemelijker.

conclusies
Hoewel de luchtdichtheid weinig invloed heeft 

op het brandscenario is het wel mogelijk dat een 

goede kierdichting resulteert in een hoge druk-

opbouw tijdens een brand. Hierbij is een situatie 

denkbaar waarbij het vluchten wordt bemoeilijkt 

doordat de voordeur moeilijk te openen is. De 

drukopbouw heeft naar verwachting geen grote 

invloed op het bezwijkmechanisme van glas. 

momenteel is er een  aanvullend onderzoek 

gaande vanuit de Tu Eindhoven om dit scenario 

te verifiëren. 

uit het experimentele onderzoek is gebleken 

dat triple glas langer intact blijft dan dubbel 

glas. wanneer de prestaties van het glas worden 

vergeleken met verschillende brandscenario’s die 

in een woning kunnen optreden leidt dit slechts 

in enkele gevallen tot verschillen. Hieruit valt af te 

leiden dat een gesmoord brandscenario niet uit-

sluitend voor het passief huis concept een risico 

vormt maar dat het kan optreden in een breed 

scala aan woningen dat voorzien is van dubbel 

glas. Aangezien het brandscenario ook wordt 

beïnvloed door het type brandstof, vuurlast en 

invloed van bewoners zijn er ook legio aan situa-

ties denkbaar waarbij geen gesmoord brandsce-

nario optreedt. wel is het duidelijk dat het risico 

op een gesmoord brandscenario groter wordt bij 

toepassing van meerlaags glas (zowel dubbel als 

triple). Vanuit het perspectief van brandveiligheid 

is het daarom belangrijk om te anticiperen op 

beide brandscenario’s.
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1. gEsmOOrD BrANDsCENAriO.

2. VOllEDig ONTwikkElD  

 BrANDsCENAriO.

3. BrANDprOEf TriplEglAs. 

4. glAsuiTVAlpATrONEN.

5.  TEmpErATuurVErlOOp VErsus 

glAsuiTVAl VAN kleIne rAmEN.

6.  TEmpErATuurVErlOOp VErsus 

glAsuiTVAl VAN grote rAmEN.

7.

5 6 7

‘LEidt dE ontwikkELing 
van EnErgiEzuinigE 
woningEn tot EEn 
vErhoogd risico op 

kooLmonoxidE  
vErgiftiging tijdEns 

EEn brand?’

‘wat voor 
consEquEntiEs 
hEEft dE Lucht-
dichthEid van 
EEn woning  
op dE brand-
vEiLighEid?’


