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Hoogbouw en Brandveiligheid

Björn Peters

Even voorstellen...
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Hoogbouwrichtlijn

Hoogbouwrichtlijn
Brandveiligheidsvoorzieningen bepaald aan
de hand van een drietal aspecten:

• ontruimingsconcept 

• aard van het gebouw

• gebouwhoogte

A, B, C of D

Wordt er geslapen of niet?

70 – 100 m

100 -150 m

> 150 m
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Ontruimingsconcepten
Vier concepten:

Concept A
– Volledige ontruiming � 30 min.

Concept B
– Volledige ontruiming > 30, � 60 min.

Concept C
– Gefaseerde ontruiming met ontruiming emergency

zone � 10. min
– Daarna eventueel volledige ontruiming � 30 min.

Concept D
– Gedeeltelijke ontruiming emergency zone � 10. min
– Geen ontruiming overige delen van het gebouw
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Keuze ontruimingsconcept
Concept A:

– T0 � 23 minuten
– afdaaltijd � 1 minuut
– wachttijd � 30 seconden

Concept B:
– 23 minuten < T0 � 53 minuten
– afdaaltijd � 1 minuut
– wachttijd � 30 seconden

Concept C:
– ontruimingstijd emergency zone � 10 minuten
– ontruimingstijd achtergebleven personen � 30 minuten
– afdaaltijd standaardtrappen > 1 minuut
– wachttijd standaardtrappen > 30 seconden
– extra trap(breedte) nodig voor voldoende doorstroomcapaciteit

Hoogbouwrichtlijn

Theoretische Ontruimingstijd (T0)
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Hoogbouwrichtlijn
Theoretische Ontruimingstijd (T0)

• loopsnelheid ongehinderd 1.60 m/s
• loopsnelheid bij maximale bezetting 0.37 m/s
• loopsnelheid over trap, ongehinderd 0.80 m/s
• loopsnelheid over trap maximale bezetting 0.32 

m/s
• doorstroomcapaciteit trap 1.28 personen/s

per meter effectieve trapbreedte (-0.15 x 2)

Hoogbouwrichtlijn

Extra Controles:

• afdaaltijd 

• wachttijd

• opvangcapaciteit afdoende

� 60 seconden

� 30 seconden

gebaseerd op 4 personen per m²

0.9 persoon per meter trapbreedte



6

Maastoren, Rotterdam

• kantoren, horeca, parkeergarage
• hoogste vloer op 150,6 meter
• 2 trappenhuizen, die op laag 11 worden versleept

New Babylon, Den Haag

• woningen, kantoren (nieuw en bestaand), winkels, 
bioscoop, parkeergarage

• hoogste vloer toren 1 op 135,5 meter, toren 2 op 99,8 
meter

• per toren 2 trappen in wokkeltrappenhuis
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Wijnhavenkwartier, DH
• woningen, kantoren, 

winkels
• hoogste vloer op 122 

meter
• 2 afzonderlijke 

trappenhuizen

T0 volg. Hoogbouwrichtlijn

Maastoren:
• hoogte 150,8 m
• max. 1660 personen per TH

New Babylon, toren 1:
• hoogte 135,5 m
• max. 613 personen per TH

New Babylon, toren 2:
• hoogte 99,8 m
• max. 500 personen per TH

Wijnhavenkwartier
• hoogte 122,2 m
• max. 354 personen per TH

	��	��#�����$�%&���������

�'�	"�#�����$�%&���������

�(�	)�#�����$�%&���������

�*�"*�#�����$�%&���������



8

Is dat niet wat snel?

Doorstroomcapaciteit trappen
• 1,28 pers. m/s (effectieve breedte trap)

Doorstroomcapaciteit Bouwbesluit:
• 0,75 pers. m/s (bouwkundige breedte trap)

Voorbeeld: wokkeltrap met trapbreedte 1,2 m:
• Hoogbouwrichtlijn: (1,2 – 0,3)*1,28 = 1,15

• Bouwbesluit: 1,2 * 0,75 = 0,9

Capaciteiten en loopsnelheden

• Onderzoek naar capaciteiten en loopsnelheden heeft 
tot nog toe meestal betrekking gehad op de normale 
situatie (dus niet op noodsituaties, en al helemaal niet 
voor hoogbouw)

• Capaciteiten vastgesteld in noodsituaties zijn er 
nauwelijks

• Een zeldzaam voorbeeld is de evacuatie van het 
Edinburgh Theatre in 1911 waar 3000 personen het 
gebouw konden verlaten in 2.5 minuut tijd (de tijd is 
gebaseerd op het feit dat de aanwezige band “God 
save the Queen” gedurende de evacuatie volledig heef 
gespeeld
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Voorstel woongebouwen
Gemiddelde looptijd op basis van
gehinderd en ongehinderd lopen

Voorbeeld, woontoren 1 New Babylon:
• ongehinderd lopen: 09:17
• gehinderd lopen: 21:50

Gemiddelde looptijd: 15:34

Afdaaltijd en wachttijd

Eis afdaaltijd < 1 minuut

• bepalingsmethode geeft tijd tot laatste persoon
bovenste traptrede is gepasseerd;

• werkelijke afdaaltijd afhankelijk:

•capaciteit volledig benut?

•instromen personen op lagere verdiepingen?

•tijd die laatste persoon nodig heeft om trap af te
dalen
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Afdaaltijd en wachttijd

Wachttijd < 30 seconden

• bij afdaaltijd van 1 minuut, treedt een wachttijd van 30 
seconden op als:

•Laatste persoon binnen 30 seconden bij trap;

•bij loopsnelheid van 1,6 m = 48 m

• Bouwbesluit eist echter loopafstanden van 20 / 30 m

•laatste persoon dus binnen 13 / 19 seconden bij trap

•te lang wachten bij afdaaltijd vanaf 43 / 49 seconden

•enige mogelijkheid is vergroten loopafstand

Van belang?

• Personen veilig in brandwerend / rookwerend
afgeschermd gebied (afh. van ontruimingsconcept bij
voldoende opvangcapaciteit)

• Wellicht koppeling tussen wachttijd, 
doorstroomcapaciteit en brandwerendheid / 
rookwerendheid toevoegen (zoals in NEN 6089)

• Levert dat paniek op?
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Paniek

• Paniek -> in geval van brand, onstaat vrijwel nooit 
paniek (letterlijk irrationeel en mogelijk zelf-
destructief handelen);

• Paniek zal slechts bij een beperkte groep mensen 
optreden onder brandomstandigheden

• De term paniek wordt meestal gebruikt door niet 
direct betrokkenen (Media en toeschouwers)
– Voorbeeld: het op een uitgang afstormen door een grote 

menigte
– Toeschouwer: een menigte komt als dollen het gebouw uit
– Deelnemer: rationele beslissing om snel te evacueren

Voorzieningen
Brandcompartimentering
• Combinatie sprinklerinstallatie –

brandcompartimentering 1000 m2

• Uitzondering voor woongebouwen tot 100 m
• Grote compartimenten op basis van Beheersbaarheid van 

brand mogelijk (max 2, niet in slaapgebouwen)

• Standaard brandoverslagberekeningen
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Voorzieningen

Hoofddraagconstructie
• Brandwerendheid hoofddraagconstructie 120 min. 

• Reductie mogelijk bij niet woongebouwen op basis 
van sprinklerinstallatie én lage vuurbelasting
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Voorzieningen
Veilig vluchten
• Brandwerendheid trappenhuis afh. van 

ontruimingstijd
• Toeslag brandwerend 2e vluchtroute 30 min. bij niet 

woongebouwen
• Overdruk en/of sluis

– concept A: keuze, tot 150 m, daarboven beide
– concept B en C: beide

• Segmenteren trappenhuis om de 50 m

�������+���������

67%����� !���. ���



13

Voorzieningen

Installaties
• Functiebehoud afh. van ontruimingsconcept
• 2 brandweerliften, met voorportaal op overdruk

• Afvoer bluswater

• Noodverlichting bij brandveiligheidsinstallaties

• Natte blusleiding met 2 aansluitpunten p. verdieping

• Commandoruimte

• Brandslanghaspels

World Trade Centre 
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WTC Gegevens 
• hoogte toren 1: 427 m
• hoogte toren 2: 415 m
• 110 verdiepingen;
• waarvan 12 verdiepingen voor installaties 

(geclusterd per 3);
• 2 skylobbies voor herverdeling liften;
• 1 grote lobby op grondniveau;
• gemiddelde hoogte verdieping: 3,8 m;
• oppervlak aan kantoren per verdieping ca. 2800 

m²;
• gemiddelde bezetting torens 25.000 personen.

N.B. Bij de rekenwaarde van bezettingsgraadklasse B4, 
zou dat neerkomen op ca. 233 personen per verdieping; 
oftewel ca. 25.630 personen per toren

WTC T0 Hoogbouwrichtlijn
• per toren 3 trappenhuizen:

• 2 trappen van 1.12 m
• 1 trap van 1.44 m

• trappenhuizen liggen op korte afstand t.o.v. elkaar
• bij evenredige verdeling over trappenhuizen:

• max. 8333 personen per TH

Theoretische ontruimingstijd volgens Hoogbouwrichtlijn:
• indien doorstroomcapaciteit trap maatgevend; ca. 145 

minuten

• looptijd maatgevend (ongehinderd lopen); ca. 40 minuten
• looptijd maatgevend (gehinderd lopen); ca. 90 minuten
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WTC - Tijdsverloop
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WTC T0 Hoogbouwrichtlijn
Werkelijke bezetting lager 

ca. 6000 personen per toren

Theoretische ontruimingstijd volgens 
Hoogbouwrichtlijn:

• indien doorstroomcapaciteit trap maatgevend; ca. 
44 minuten

• looptijd maatgevend (ongehinderd lopen); ca. 40 
minuten

• looptijd maatgevend (gehinderd lopen); ca. 1,5 uur

WTC - Tijdsverloop
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Loopsnelheid op trap
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WTC – Capaciteit trap
Indicatieve doorstroomcapaciteiten trappen 

(ondergrens)

Toren 1:
ca. 1500 personen per trap hebben toren verlaten voor instorting

Toren 2:
ca. 1800 personen per trap hebben toren verlaten voor instorting
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WTC – Start Ontruiming
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Waarom late ontruiming?
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Aanbevelingen
• Nader onderzoek naar ontvluchting bij hoogbouw 

nodig
• Nadere uitspraak over bepalingsmethode 

ontruimingstijd bij woontorens (T0 op basis van 
loopafstand?)

• Relatie tussen concept (ontruimingstijd) en 
voorzieningen verder uitwerken

• Relatie tussen geëiste voorzieningen en verhoging 
veiligheid beter uitwerken i.r.t. kosten

• Reactietijd afhankelijk van aanwezige informatie 
(BMI/OAI) � hoe ontruimen bij woningen?

• Tekst, tabellen in tekst en bijlagen met elkaar in 
overeenstemming brengen

Ontwikkelingen

SBR Hoogbouwrichtlijn
• wordt herzien

Convenant Hoogbouw
• onderzoek naar bruikbaarheid liften voor evacuatie 

en repressie
• onderzoek naar overdrukinstallaties en 

randvoorwaarden voor hoogbouw (rookvrij houden 
trappenhuizen)

“Fundamenteel” Onderzoek
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Dank u voor uw aandacht
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