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Brandveiligheidsrichtlijn hoogbouw 

Commentaar op SBR-richtlijn hoge gebouwen (2005) 
– ‘Dubbele’ veiligheid 

• Sprinkler en WBDBO 
• Overdruk en rooksluis 

– Grote brandcompartimenten 
• Wanneer wel en wanneer niet? 
• 2 bouwlagen in 1 BC? 

– Realisering WBO, WBD en WRD 
• Tijdsduur voor ontruiming gekoppeld aan WRD en WBDBO-eisen 
• Europese bepalingsmethode toepassen 

– Overdrukinstallaties trappenhuizen en brandweerliften 
• Conflicterende eisen, overdruk niet goed toepasbaar 
• Europese bepalingsmethode toepassen 

– Evacuatieberekeningen 
• Huidige rekenmethode niet realistisch 
• Evacuatie via liften (NEN-convenant Hoogbouw) 
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Handreiking brandveilige hoogbouw 

Nieuwe insteek brandveiligheid hoge gebouwen 

– Integrale (probabilistische) benadering 
• Veiligheid = (risico)-1   

• Risicodoelen zijn gewenst! 

– Projectspecifieke parameters 
• Bron en respons 

– Maatwerk! 

 

 Integrale genuanceerde benadering met doelkwantificering 
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Bron, respons en risico 

Risico = kans x (effect)n  

– Risicodoelen: toelaatbare faalkans van risicosubsystemen 

• Bezwijken omgeving 

• Bezwijken HDC 

• Bezwijken BC/subBC 

• Bezwijken vluchtroute 

• Bezwijken aanvalsroute 

 

 Risicodoelen niet expliciet in Bouwbesluit 
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Bron, respons en risico 

Risicobenadering met: 

– Bron 

Natuurlijk brandconcept 
(ontwerp-NEN 6055), 
afhankelijk van: 

– Brandstofkenmerken 

– Ruimtekenmerken 

– Respons  

Mechanische respons 
draagconstructies 

Thermische respons 
scheidingsconstructies 
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Bron 
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Thermische belasting op basis van het natuurlijk brandconcept NEN 6055 
Zonemodel als basis 

 

Vóór flashover: twee zones   Ná flashover: één gemengde zone 
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Bron 

Twee kritieke incidenten: 

 

– Ontstaan van lokale brand 

Afhankelijk van de 
gebruiksfunctie en 
gebruiksoppervlakte 

 

– Flashover naar 
compartimentsbrand 

Afhankelijk van 
brandvermogensscenario en 
compartimentskenmerken 
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Respons 

Pre flashover: 

– Consequenties binnen het compartiment 
• Persoonlijke veiligheid in het compartiment 

Post flashover: 

– Consequenties voor gebouw en omgeving 
• Veilige vluchtroute(s) 

• Veilige aanvalsroute(s) 

• Veilige compartimenten 

• Veilige draagstructuur 

• Veilige omgeving 

Respons van constructies: 
• Mechanische respons (R voor draagconstructies, E voor scheidingsconstructies) 

• Thermische respons (I en W voor scheidingsconstructies) 
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Risico 

Hoe toetsen zonder risicodoelen? 

 Gebruik de impliciete risicodoelen van het Bouwbesluit! 
 

– Extrapolatie van risicodoelen 
voor een referentie 
verdiepingengebouw 
(Bouwbesluit) naar een 
hoogbouw 

– Voor alle risico subsystemen 

9 

reference 

highrise 
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Risico 

Onzekerheden verkleinen door installatietechnische en 
organisatorische maatregelen 
Onzekerheden verdisconteren in de thermische belasting 
Risicofactor op het brandvermogen: 

– Ontstaanskans van brand 
– Gebruiksfunctie, gebruiksoppervlakte 

– Installatietechnisch beveiligingsniveau 
– Overheidsbrandweer, bedrijfsbrandweer 
– Automatische blusinstallatie 
– Automatische detectie (thermisch of optisch) 
– Automatische doormelding (RAC) 

– Organisatorisch beveiligingsniveau 
– Relatief lage betrouwbaarheid 
– Nauwelijks relevant voor de thermische en optische belasting 
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Projectspecifiek of generiek 

Risicobenadering is projectspecifiek 

Concrete generieke grenswaarden gewenst 

 

Strategie: 
– Elimineren van projectspecifieke kenmerken: 

• Adiabatische berekening met openingsfactor = 1 (conservatief) 

– Vaste referentie van 10 verdiepingen en een vaste hoogbouwgrens van 50 verdiepingen 

– Casussen kantoorfunctie, woonfunctie en logiesfunctie als basis 

– Aanvullend installatietechnisch beveiligingsniveau hoogbouw: sprinkler en 
overdrukinstallatie 

– Voorzieningen brandweerinzet: standaard (reductie waardering brandweerinzet t.o.v. 
referentie) 

– 3 ontruimingsconcepten 
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Casus kantoorfunctie 

Referentie: 

– 10 verdiepingen 

– vliesgevel 

Hoogbouw: 

– 50 verdiepingen 

– vliesgevel 

 

Alle verdiepingsvloeren hebben 
dezelfde layout 
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Casus kantoorfunctie 
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Casus kantoorfunctie 
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Casus kantoorfunctie 
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Casus kantoorfunctie 

Vertaling van de benodigde respons van het natuurlijk brandconcept 
naar equivalente duur volgens de standaard brandkromme 
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Risicogebaseerde generieke eisen 

3/19/2013 17 



Bezwaren op de nieuwe visie 

• Projectspecifieke benadering niet geschikt voor generieke eisen of 
richtlijnen 

• Resultaat te conservatief (hogere eisen dan huidige SBR-richtlijn) 

• Combinatie natuurlijk brandconcept en risicobenadering 
onvoldoende valide (fundamenteel onderzoek ontbreekt) 

• Brandweerinzet onduidelijk 

• Aansluiting op NTA’s convenant hoogbouw onduidelijk 
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Herziene aanpak (2013) 

• Geen natuurlijk brandconcept meer, maar standaard brandkromme 

• Dus ook geen kwantitatieve risicobenadering meer, maar een 
kwalitatieve beschouwing in risicoklassen 

• Risicoklassen uitdrukken in brandduren (30, 60, 90, 120 min.) 
volgens de standaard brandkromme 

• Risico’s volledig buiten beschouwing laten is niet mogelijk: 
hoogbouw valt buiten het directe toepassingsgebied van het 
Bouwbesluit 

• Brandweerinzet aansluiten op kwadrantenmodel IFV 
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Herziene aanpak (2013) 
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Voorlopig resultaat herziene aanpak brandveilige hoogbouw 
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Doel Gebruiksfunctie Voorziening 

1 

(hoofddraagconstructie) 

Kantoorfunctie R = 60 min. 

Woonfunctie R = 90 min. 

Logiesfunctie R = 60 min. 

2 

(brandcompartimentering) 

  

Alle gebruiksfuncties 

  

WBDBO = 30 min. (EIW) 

3 

(bescherming van vlucht- en 

aanvalsroutes) 

Kantoorfunctie, 

ontruimingsconcept A 

  

WBDBO = 30 min. (EW-Sm) 

Kantoorfunctie, 

overige ontruimingsconcepten 

  

WBDBO = 60 min. (EW-Sm) 

Woonfunctie, 

ontruimingsconcept A 

  

WBDBO = 45 min. (EW-Sm) 

Woonfunctie, 

overige ontruimingsconcepten 

  

WBDBO = 90 min. (EW-Sm) 

Logiesfunctie, 

ontruimingsconcept A 

  

WBDBO = 45 min. (EW-Sm) 

Logiesfunctie, 

overige ontruimingsconcepten 

  

WBDBO = 60 min. (EW-Sm) 

  Tussen vluchtroutes onderling  EW 30-Sa 
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(brandbeveiligingsinstallaties) 

  

Alle gebruiksfuncties 

Conform Bouwbesluit 2012; 

Aanvullend: 

 Sprinklerbeveiliging 

 Overdrukvoorziening 



Herziene aanpak (2013) 
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Ook voor bestaande bouw? 

 

 

 

 

 

 

Meer info: 

r.vanherpen@nieman.nl 

r.a.p.vanherpen@tue.nl 
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