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Veel meer dan andere recente en spectaculaire gevelbranden in 
veelal exotische oorden, heeft de brand in de Grenfell woontoren in 
Londen op 14 juni 2017, wereldwijd de aandacht gevestigd op de rol 
van gevels bij de verspreiding van brand in een gebouw. Dat geldt 
ook voor Nederland. 

Veel betrokken partijen zitten met onbeantwoorde vragen:

 Gevelbouwers, leveranciers: leveren wij wel altijd veilige 
gevels?

 Architecten en adviseurs: zijn onze ontwerpen en adviezen 
over gevels wel volledig en correct?

 Toetsers (bouwtoezicht, brandweer-risicobeheersing): toetsen 
wij wel streng genoeg?

 Ontwikkelaars, aannemers: bouwen wij wel veilig genoeg? 
Gaan er geen dingen (erg) fout tussen de vergunning en de 
oplevering?

 Vastgoedeigenaren: zijn de gevels van mijn gebouwen wel 
veilig genoeg? Kan een brand als bij Grenfell ook bij mijn 
gebouwen voorkomen?

DGMR heeft het voortouw genomen door op 28 september 2017 een 
symposium te organiseren over dit onderwerp. Deze paper dient 
primair om de bezoekers van het symposium aanvullende informatie 
te bieden en om meer inzicht te geven in de specialismen 
Geveltechniek en Brandveiligheid.

De opzet is breed gemaakt met het doel als kennispartij onze kennis 
en ervaring te delen, op het snijvlak van Geveltechniek en 
Brandveiligheid.

DGMR
Arnhem, Den Haag 
18-05-2018

Aan deze paper werkten mee: 
Tekst: Rudolf van Mierlo, Peter van de Leur, Esther Hebley, 
Christiaan de Wolf, Johan Koudijs
Vormgeving: Sharon Ligthart, Jeroen ter Haar 

Paper Brandveiligheid gevels2 |

Inhoud

https://www.vibe.be/gebouwen/hoe-kunnen-we-rampen-als-brand-
grenfell-tower-londen-voorkomen/

2 |

H
O

E N
U

 VERD
ER

3 | D
E BO

U
W

PRAKTIJK
2 | N

ED
ERLAN

D
SE BO

U
W

REG
ELS 

BRAN
D

VEILIG
H

EID
 G

EVELS
1 | O

N
D

ERZO
EK BRAN

D
O

O
RZAAK 

G
REN

FELL
IN

LEID
IN

G
/ IN

H
O

U
D

https://www.vibe.be/gebouwen/hoe-kunnen-we-rampen-als-brand-grenfell-tower-londen-voorkomen/


1. Onderzoek brandoorzaak Grenfell
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1.0 Inleiding

Per jaar ontstaan in Nederland zo’n 40.000 branden. De meeste 
branden leveren alleen materiële schade op. Maar helaas zijn er elk 
jaar weer slachtoffers te betreuren. Om verschillende redenen is 
het dus belangrijk om meer te weten over het ontstaan en het 
verloop van branden.

De brand in de Grenfell Tower woontoren in Londen heeft over de 
hele wereld professionals wakker geschud. Het gevaar van 
gevelbranden was daarvóór zeker niet onbekend, maar de overgrote 
meerderheid van de branden was te kenmerken als een ‘bijna-
ramp’, d.w.z. er vielen geen of maar enkele slachtoffers. Dat nu 
door een simpele koelkastbrand een woontoren zo goed als geheel 
uitbrandt en er 71 dodelijke slachtoffers zijn gevallen, kwam 
daarom toch als een verrassing.

De gevel heeft een grote rol gespeeld bij het verloop van de brand 
in de Grenfell toren. Dit hoofdstuk legt de belangrijkste kenmerken 
van de brand vast en bespreekt de rol van de gevel bij het verloop 
en de gevolgen van de brand. 

De bespreking vindt plaats aan de hand van de gegevens over de 
brand en het gebouw zoals die op het moment van opstellen van 
deze paper uit publieke bronnen bekend was. 

Onderzoek naar de brandoorzaak

Met kennis van het ontstaan van branden kunnen we 
deze ook beter voorkomen. Maar er zijn meer redenen 
om de oorzaak van een brand te willen achterhalen. In 
strafrechtelijke zin, maar ook voor de afhandeling van 
schadeclaims, is het belangrijk om vast te stellen of een 
brand is aangestoken of dat deze een technische 
oorzaak heeft. De objectieve vaststelling van de oorzaak 
vormt de eerste stap in de verdere afwikkeling van een 
brand. DGMR helpt klanten bij dit onderzoek en daarbij 
maken wij gebruik van door derden (technische 
recherche, schade-experts) verzamelde gegevens, maar 
desgewenst verrichten wij ook zelfstandig 
brandonderzoek.

Ondersteuning in juridische procedures

Een brand kan voor de betrokkenen tot een juridische 
procedure leiden. Tijdens een civiel- of strafrechtelijke 
procedure is het van belang de juiste technische 
ondersteuning te krijgen. Dan is het belangrijk om te 
kunnen vaststellen wat de oorzaak van de brand is 
geweest. De onderzoekers van DGMR hebben tientallen 
jaren ervaring op dit gebied en worden als deskundigen 
regelmatig ingeschakeld.
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De bouw 

De Grenfell toren was een toren van 24 bouwlagen. De 
deelgemeente Kensington is eigenaar, de toren werd voor de 
gemeente beheerd door een particulier bedrijf, Kensington and
Chelsea TMO (Tenant Management Organisation). De onderste vier 
lagen hadden gemengde functies, de 20 lagen erboven alleen 
appartementen.  De toren is opgeleverd in 1974 en had toen 120 
appartementen met 1 en 2 slaapkamers. Het gebouw had een 
betonconstructie, met een betonnen gevel en kolommen. De 
appartementen bevonden zich om een kern met daarin twee 
brandweerliften en één gesloten trappenhuis.

Renovatie

In 2016 is een renovatie afgerond waarin de plint van het gebouw is 
heringedeeld (9 appartementen extra). Het gebouw is voorzien van 
nieuwe kozijnen en is uitwendig geïsoleerd met PIR isolatie en ACM 
(aluminium composiet materiaal) panelen. Nieuwe verwarming is 
aangebracht en een mechanisch ventilatiesysteem met daarin een 
systeem voor rookafvoer uit de overlopen in de kern.

Brandveiligheid

Bij oplevering in 1974: elk appartement was een 
brandcompartiment met onderling 60 minuten brandwerende 
scheidingen, net als het trappenhuis. De niet zelfsluitende 
woningtoegangsdeuren en de wel zelfsluitende trappenhuisdeur 
waren 30 minuten brandwerend. De overloop had natuurlijke 
rookafvoer volgens UK regelgeving, met toevoer van verse lucht via 
een kier onder de trappenhuisdeur. De brandveiligheid van de 
grotendeels onbrandbare gevel was geen punt van zorg.

Na de renovatie in 2016: Nieuwe brandwerende 
woningtoegangsdeuren geplaatst; nieuwe mechanische rookafvoer 
(‘lobby smoke ventilation system’) geactiveerd door rookmelders op 
de overloop, toevoer van verse lucht onveranderd via een kier onder 
de trappenhuisdeur. Gevel voorzien als: PIR isolatie Celotex FR 
(brandklasse B-s1,d0), afwerking zink composiet panelen (VMZ 
composite, brandklasse B-s1,d0 ) en cavity barriers. 

De realisatie was afwijkend, o.a. door een bezuinigingsronde: PIR 
Celotex RS (brandklasse C-s1-d0), afwerking Reynobond ACM PE 
(brandklasse E, bron: cstb classificatiedocument), horizontale 
cavity barriers (steenwol strips met een bij brand opschuimende
strip die genoeg ruimte overlaat voor ventilatie en waterafvoer, 
maar bij verhitting opschuimt en zo de spouw dichtzet; strips 
doorgezet over gevelkolommen).

1.1 Het gebouw
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Brandventilatie

Brandventilatie in de gemeenschappelijke verkeersruimte is in het 
VK verplicht voor nieuwbouw woongebouwen met maar één 
trappenhuis. Natuurlijke ventilatie is toegestaan, maar mechanische 
systemen worden hoger aangeslagen. 
Bij de renovatie van Grenfell is het bestaande natuurlijke systeem 
vervangen door een mechanisch systeem. Enkele ontwerpgegevens 
van de brandventilatie zijn op de website van de installateur Witt 
UK Group te vinden, zie http://wittukgroup.co.uk/grenfell-tower-
london-w11-1tq-regeneration-project :

 Afzuiging uit voorportaal brandverdieping + 2 verdiepingen 
erboven + 1 eronder

 Aanvoer schone lucht uit trappenhuis via kier onder 
trappenhuisdeur

 Bij gesloten trappenhuisdeur: onderdruk in voorportaal t.o.v. 
trappenhuis

 Bij open trappenhuisdeur: 2 m/s lucht uit trappenhuis (klasse B 
systeem volgens EN 12101-6)

 Afvoer: 2 ventilatoren (1 plus 1 standby) op installatieverdieping 
24 en 2 ventilatoren in leidingsysteem op verdieping 1; 
afzuigsysteem separaat van ventilatiesysteem voor 
normaalbedrijf 

 Druksensoren in elk voorportaal, frequentieregelaar voor 
afvoerventilatoren i.v.m. beperking drukverschil en 
openingskracht trappenhuisdeuren tot maximaal 100 N

 Activatie afzuiging via rookmelder in voorportaal

 Bediening mogelijk in het trappenhuis op elke verdieping en in de 
beheerdersruimte

Brandmelding / ontruiming

Elke woning was voorzien van een rookmelder met signaalgever 
bedoeld voor de alarmering van de bewoners bij brand in die 
woning. Elk voorportaal was voorzien van een rookmelder die was 
bedoeld voor het activeren van het rookafvoersysteem van de 
verkeersroutes. Een centrale ontruimingsalarminstallatie was niet 
voorzien. Dat is zowel in het VK als in Nederland ook niet 
gebruikelijk voor woongebouwen.
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1.2 Ontstaan en verloop van de brand

De brand is ontstaan in de nacht van 13 op 14 juni 2017 in een koel-
vriescombinatie in woning nr. 16 gelegen aan de noordoosthoek op 
verdieping 4. De brandweer is om 0:54 gealarmeerd, en heeft de 
brand geblust. Toen de blusploeg beneden buiten kwam merkten ze 
dat de noordgevel in brand stond.

Om ca. 01:15 was de brand over de noordgevel voortgeplant tot 
dakniveau. In onderstaande figuur is een foto van dat tijdstip gezet 
naast een geveltekening. De figuur laat zien dat de voortplanting 
van de brand primair over twee kolommen is verlopen.

Om 1:30 beperkte de brand zich nog tot de noordgevel. De 
voortplanting naar achtereenvolgens de west-, zuid- en oostgevel is 
relatief langzaam verlopen, zie de serie van negen foto’s.

Ruim binnen het eerste uur na ontstaan is de brand op verschillende 
verdiepingen doorgeslagen naar achterliggende appartementen. Dat 
kon gemakkelijk omdat het een warme nacht was, en veel mensen 
hun ramen open hadden staan. Anderzijds was de gevelbrand zo 
intens dat ook de niet brandwerende beglazing van een gesloten 
raam de brand niet lang zal hebben tegengehouden.

Ten minste van even groot belang is dat al na zeer korte tijd, 
waarschijnlijk binnen het kwartier na aanvang, veel rook in het 
trappenhuis en voorportalen was terechtgekomen. Tot op heden is 
er in de pers weinig aandacht gegeven aan hoe de rook zo snel de 
enige vluchtroute kon versperren. 
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1.3 Bestrijding en ontruiming

De brandweer heeft de brand bestreden met 250 brandweerlieden 
van 40 ploegen. De eerste ploeg was om 1:00 ter plaatse. De laatste 
brandhaarden brandden nog op 16 juni.

In november heeft de Londense politie officiële tellingen 
gepubliceerd. Op het moment van de brand waren 293 personen in 
het gebouw aanwezig. 71 zijn omgekomen, 223 hebben het er 
levend vanaf gebracht. Daarvan zijn er tussen 65 en 75 door de 
brandweer gered, de overigen hebben zichzelf in veiligheid 
gebracht.

In de pers zijn vele tientallen verslagen te vinden van bewoners die 
lang de aanbeveling van het commandocentrum van de brandweer 
om in hun woning te blijven, hebben gevolgd. Een aantal van hen is 
op enig moment toch gaan vluchten en hebben het gered, anderen 
hebben het niet overleefd. Pas vanaf 02:47 kregen bewoners het 
advies om te proberen te vluchten (bron: bbc
http://www.bbc.com/news/uk-40575329 ).

Brandweerlieden en bewoners rapporteerden vrijwel nul zicht in het 
trappenhuis boven de 9e verdieping (bron: metro.uk 
http://metro.co.uk/2017/06/19/firefighter-gives-harrowing-
account-of-grenfell-tower-rescue-mission-6718449 ). Toch hebben 
brandweerlieden geprobeerd tot bovenin de flat mensen te redden. 
Daarbij zijn ze tijdens de brand niet boven de 20e verdieping 
gekomen.

Tot ongeveer 04:00 zijn bewoners op eigen kracht naar beneden 
gekomen. Om 12:30 ’s middags heeft de brandweer nog een blinde 
man gered uit zijn woning op de 11e verdieping. 
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Het brandgedrag van de gevel was veel slechter dan verwacht op 
basis van de brandklasse B die in de planningsfase was voorzien. Dat 
is te wijten aan een drietal factoren:

Het toepassen van ACM1. -panelen met de veel slechtere 
brandklasse E in plaats van B. Dit is ongetwijfeld een belangrijk 
deel van de oorzaak van het slechte gedrag van de gevel.
De horizontale 2. fire stops / cavity barriers zijn niet effectief 
geweest om de snelle verspreiding omhoog te stoppen. Dat is 
deels te verklaren door het gemak waarmee de vlammen zich 
aan de buitenzijde van de ACM panelen konden uitbreiden, 
daarmee de cavity barriers passerend. Ook zijn er aanwijzingen 
dat de steenwolstroken op de uitwendige kolommen niet goed 
op elkaar aansloten (geen product-, maar een uitvoerings-
kwestie), waardoor verticale schoorstenen ontstonden waarin de 
vlammen zich gemakkelijk omhoog konden voortplanten. 
De brandbare isolatie 3. (voornamelijk PIR, op sommige plaatsen 
Fenol). De bekende classificatiedocumenten voor Reynobond FR 
specificeren een onbrandbare achterconstructie. PIR en fenol 
zijn brandbaar en dragen dus bij aan de brandvoortplanting; 
voor die toepassing zijn de classificatiedocumenten niet geldig. 
Proef 5 van de serie grootschalige proeven volgens BS 8414-2, 
uitgevoerd door BRE in juli/augustus 2017 naar aanleiding van 
de Grenfell brand, bevestigt dat PIR met een ACM A2 bekleding 
voldoet aan de criteria van de proef.

De combinatie van deze drie factoren verklaart de waargenomen 
extreem snelle ontwikkeling. Dat wordt bevestigd door de 
resultaten van proef 1 van de eerder genoemde serie grootschalige 
proeven volgens BS 8414-2 (zelfs zonder de factor van niet goed 
aansluitende cavity barriers). PIR (brandklasse B of C) met een ACM 
FR (klasse B) voldoet niet, zij het dat de criteria van de proef maar 
net worden overschreden. Dit laatste resultaat is onverwacht, in de 
zin dat diverse ‘desktop studies’ de verwachting uitspraken dat PIR 
in combinatie met een ACM FR, die op een onbrandbare achtergrond 
brandklasse B haalt, zal voldoen aan BS 8414. 

De brandweer kan een brandende gevel niet of nauwelijks 
blussen. De blusstralen van standaardmaterieel van de brandweer 
halen een maximale hoogte van ruwweg zo’n 30 m, dus als de brand 
boven die hoogte begint is van buitenaf niets te beginnen; het 
zelfde geldt als de brand lager begint maar tot boven 30 m is 
gekomen als de brandweer start met blussen. Bovendien is een 
gevelconstructie bedoeld om water te weren, zodat als de brand 
achter de gevelbekleding langs omhoog kruipt, de brandweer daar 
niets tegen kan doen. Kortom, de gevel moet op grote hoogte 
inherent bestand zijn tegen de reëel mogelijke 
ontstekingsscenario’s: ook zonder hulp door de brandweer mag bij 
die scenario’s geen snelle brandvoortplanting over een grote 
oppervlakte en hoogte plaatsvinden.

1.4 Analyse brandontwikkeling
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1.5 Stay Put

In de discussies na de ramp is veel aandacht gegeven aan de 
aanbeveling, of zelfs het commando, dat de commandocentrale van 
de brandweer tot laat in het incident aan bewoners gaf om niet te 
vluchten, maar in de relatieve veiligheid van de eigen woning 
blussing en redding af te wachten.

Achteraf is voor iedereen duidelijk dat dat advies verkeerd was, 
althans vanaf het moment waarop de brandweer wist dat ze niets 
kon betekenen voor de bewoners bovenin het gebouw.
Op voorhand was en is het echter een breed geaccepteerd advies, 
niet alleen in de VK maar ook in Nederland, dat rust op een paar 
uitgangspunten:

 Een brand ontstaat alleen in een woning.

 Een woningbrand blijft vrijwel altijd beperkt tot één woning. 
Zo’n brand kan de brandweer meestal uitmaken vóór hij is 
uitgebreid naar andere woningen naast of boven de brandhaard.

 Zelfs als zo’n beperkte uitbreiding plaatsvindt kan de brandweer 
die toch beheersen en blussen.

 De brandweer kan bewoners van de direct bedreigde 
appartementen naar veiligheid begeleiden als dat nodig is.

Zolang aan die uitgangspunten is voldaan, is het advies aan 
bewoners om op hun plek te blijven verstandig. Het advies is in NL 
overigens verankerd in de bouwregelgeving voor woongebouwen:

 De aanwezigheid van een brandmeldinstallatie en een 
ontruimingsalarminstallatie zijn niet verplicht (tot 70 m), en 
daarom in de praktijk vrijwel nooit aanwezig. Er is dus ook geen 
middel beschikbaar om bewoners te alarmeren.

 De doorstroomcapaciteit van de trappenhuizen is niet afgestemd 
op een maximale ontruimingstijd van 15 of 20 minuten, zoals bij 
andere gebouwen van dezelfde hoogte. Een bepaling van de 
ontruimingstijd is niet vereist.

 Een ontruimingsplan is niet vereist. Die vereiste geldt alleen 
waar een brandmeldinstallatie verplicht is.

Daarnaast is het niet zonder gevaar om bij brand te vluchten. Als de 
brandweer een brand blust, dan doen ze dat met een brandslang die 
door het trappenhuis wordt gevoerd vanaf buiten of vanaf een 
aansluiting op een blusleiding één of twee verdiepingen lager. De 
brandslang drukt op de brandverdieping de toegangsdeur van het 
trappenhuis open, waardoor rook massaal het trappenhuis in kan 
stromen. Die rook brengt bewoners in gevaar als die op hetzelfde 
moment over dat trappenhuis vluchten. Een Engelse brandweerman 
legt dit helder uit in http://www.mirror.co.uk/news/uk-
news/london-firefighter-explains-grenfell-tower-10647135. 
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Tegen de argumenten van de Londense brandweerman is 
wel wat in te brengen:

 In Nederland zijn er bijna altijd twee of meer 
beschermde trappenhuizen. De brandweer gebruikt 
er maar één voor de bestrijding, het andere blijft 
vrij van rook en kan zonder gevaar worden gebruikt 
voor vluchten.

 De gewoonte om de brandslang op een lagere 
verdieping aan te sluiten is welbeschouwd lang niet 
altijd nodig en verstandig. Een alternatief dat het 
trappenhuis rookvrij laat en dus veilig blijft voor 
vluchtende bewoners, is goed denkbaar maar vereist 
aanpassing van een norm en van 
brandweerprocedures

Vaak treft de brandweer een situatie aan waarin ze de 
brandslang prima kunnen aansluiten op de 
brandverdieping zelf, direct buiten het trappenhuis. Als 
er een sluis is, of een gemeenschappelijk voorportaal 
voor liften en trappenhuizen, is aansluiten in de sluis op 
de brandverdieping optimaal. In beide gevallen kunnen 
de trappenhuizen rookvrij blijven. De norm NEN 1594 
staat plaatsing buiten het trappenhuis helaas (en ten 
onrechte) niet toe, en de inzetprotocollen van de 
brandweer (o.a. instructiekaarten) verbieden het 
aansluiten op de brandverdieping. 

De figuur laat zien over welk gebied ongehinderde 
verspreiding van rook plaatsvindt als de brandweer de 
brandslang aansluit in de sluis op de verdieping onder 
de brand of in de sluis op de brandverdieping zelf. Het 
is dus wenselijk om als brandweer te kiezen voor 
aansluiten in de sluis op de brandverdieping (voorkeur 
1) of, als die er niet is, op de brandverdieping direct 
buiten het trappenhuis (voorkeur 2) of, als daar teveel 
rook of hitte is om dat veilig te kunnen doen, op de 
verdieping lager. Dan is het minder vaak gevaarlijk om 
bewoners te laten vluchten op hetzelfde moment dat de 
brandweer via het trappenhuis de brand bestrijdt.
Het duurt enige tijd voordat de brandweer ter plaatse is 
en een brandslang op de brandverdieping heeft, pakweg 
ten minste een kwartier. Tot die tijd kunnen bewoners 
veilig via de trappenhuizen vluchten zonder gevaar voor 
rook die door de brandweerinzet in het trappenhuis 
komt.
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bron: DGMR

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/london-firefighter-explains-grenfell-tower-10647135


Overigens gaan de Nederlandse regels ook niet uit van een absoluut 
vertrouwen in het concept: ondanks dat de regels ervan uitgaan dat 
bewoners in hun woning blijven, stelt de regelgeving voorzieningen 
verplicht om te kunnen vluchten als dat onverhoopt toch nodig is. 
Deze komen voor hoogbouw op hoofdlijnen neer op het volgende: 

 Ruimten om te vluchten hebben vanaf de woningtoegangsdeur de 
status van extra beschermde vluchtroute.

 Er zijn twee trappenhuizen (tenzij het trappenhuis alleen via de 
buitenlucht toegankelijk is, waardoor toetreding van rook 
goeddeels wordt voorkomen).

 Tussen de twee vluchtroutes bestaat een 30 minuten 
brandwerende scheiding, zodat de vluchtroutes onafhankelijk 
zijn.

 Een trappenhuis hoger dan 20 m is alleen toegankelijk via een 
sluis, waardoor toetreding van rook wordt beperkt. 

 Woning-toegangsdeuren mogen niet direct in het trappenhuis of 
in een sluis uitkomen.

Sinds de instorting van de WTC torens in New York in 2001 is het 
grote publiek – of althans een gedeelte daarvan – zich ervan bewust 
dat rekenen op de succesvolle inzet van de brandweer niet altijd 
het verstandigste is. Daar past bij dat bewoners beseffen dat zij 
zich bij een incident enerzijds moeten (laten) informeren over het 
verloop en over de vraag of het nog steeds verstandig is op de 
plaats te blijven, maar anderzijds mogelijk geen informatie kunnen 
krijgen. Bij andere gebruiksfuncties is de informatie er mogelijk 
wel, maar moeten gebruikers zich afvragen of de informatie wel up 
to date en verstandig is. 
Grenfell zal deze zorgen alleen maar groter maken, nu een 
‘gewone’ brand in een ‘gewoon’ woongebouw tot zulke enorme 
gevolgen leidt, de brandweer vrijwel direct machteloos was, en het 
communicatiecentrum van de brandweer twee uur vasthield aan het 
bericht ‘blijf waar je bent’. 

In Nederland wordt het concept ook her en der ter discussie 
gesteld. De brandweer heeft in enkele situaties zorgen geuit over 
het niet beschikken over een middel om bewoners te alarmeren: 

 Brand in een parkeergarage, ontruimen van het erboven 
aanwezige woongebouw in verband met gevaar van de rook;

 Brand in een winkelcentrum, alarmeren bovengelegen woningen 
niet mogelijk.

In dergelijke gevallen moet de brandweer deur voor deur de 
woningen af, en moet eigenlijk zelfs dichte deuren inbeuken als de 
bewoners niet reageren (bijvoorbeeld omdat ze al weg zijn of 
sowieso niet thuis zijn). Dat is een uitermate tijdrovende zaak, en 
als de brand uit de hand loopt, neemt de kans toe dat het gebouw 
bezwijkt voordat alle bewoners gewaarschuwd en geëvacueerd zijn.
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https://www.huffingtonpost.fr/2017/06/14/incendie-de-la-grenfell-tower-a-londres-une-veillee-pour-le-ram_a_22202449/
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1.6 Toetsing en inspecties

Het VK kent een duaal systeem voor de beheersing van de kwaliteit 
van bouwwerken. De bouwer heeft de keuze om de controle op de 
kwaliteit te laten toetsen door de overheid (de gemeente) of 
daarvoor een particuliere partij in te huren. 

Voor Grenfell zijn verbouwplannen ingediend bij de gemeente (de 
Royal Borough of Kensington and Chelsea), in de vorm van de 
‘Grenfell Tower Regeneration Project’ planning statement en 
planning application van oktober 2012, opgesteld door Studio E 
architects als onderdeel van de aanvraag voor een ‘planning 
permission’. Deze indiening was overigens bedoeld voor ruimtelijke 
ordening en welstand.

De bouwer heeft de keuze om de plannen vooraf te laten toetsen, 
of te kiezen voor regelmatige controle op de bouw. In de renovatie 
van de Grenfell toren is dat laatste gebeurd, met de gemeente als 
toetsende partij. De gemeente (Kensington and Chelsea Council) 
heeft in 2014 complete plannen met detailgegevens beoordeeld, 
waaronder de specificaties van materialen en producten. Het 
resultaat van die beoordelingen is niet bekendgemaakt. In totaal 
hebben inspecteurs van de gemeente tussen augustus 2014 en juli 
2016 zestien inspecties uitgevoerd
(bron: The Guardian, https://www.theguardian.com/uk-
news/2017/jun/21/grenfell-tower-16-council-inspections-failed-to-
stop-use-of-flammable-cladding ). Bij geen van die beoordelingen en 
inspecties is de vinger gelegd op tekortkomingen in de 
gevelconstructie. De definitieve plannen en detailtekeningen zijn 
niet publiekelijk beschikbaar. De gemeente heeft op 17 juli 2016 
een Completion certificate afgegeven voor de verbouwing.

In het publieke domein is geen informatie aangetroffen over de 
wijze waarop de toetsing van de verbouwing tegen het VK 
bouwregelgeving daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dat geldt 
daarmee ook voor de specifieke punten van aandacht van deze 
paper, de gevel en de rookafvoerinstallatie.

Voor de toetsing van de brandveiligheid van de gevel geeft de 
‘recommendation document’ bij ADB (Applied Document B, deel 2) 
vier mogelijkheden om aan te tonen dat aan de doelstelling wordt 
voldaan:

1. De ‘major components’ van de gevelconstructie zijn 
onbrandbaar (‘limited combustibility’, brandklasse A2).

2. Het complete gevelsysteem voldoet aan BR135, dat 
doorverwijst naar de grootschalige proef volgens BS 8414-1 of 
BS 8414-2.

3. Een ‘desktop study’, waarin een expert beargumenteert, op 
basis van BS 8414 proeven en EN 13501-1 classificaties van 
isolatie en bekleding, aangevuld met informatie over het 
gedrag van de overige onderdelen, dat het beoogde 
gevelsysteem zal voldoen aan BR135.

4. Een algemene Fire Safety Engineering analyse, die aantoont 
dat het gebouw inclusief de beoogde gevel de vereiste 
veiligheid levert.

 Optie 1 is uitgesloten als PIR of een andere brandbare isolatie 
wordt toegepast. 

 Optie 2 is in het geval van Grenfell niet toegepast: er is vóór de 
brand geen gevelsysteem getest volgens BS 8414 met PIR isolatie 
en Reynobond PE ACM panelen. 

 Optie 3 kan zijn toegepast, maar een vermelding daarvan is niet 
aangetroffen. 

 Toepassing van optie 4 is onwaarschijnlijk.
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https://www.theguardian.com/uk-news/2017/jun/21/grenfell-tower-16-council-inspections-failed-to-stop-use-of-flammable-cladding


1.7 Voorlopige conclusies

Voorlopige conclusies over de oorzaak van het 
grote aantal slachtoffers

De extreem snelle branduitbreiding over de gevel is er de primaire 
oorzaak van dat de brand na zeer korte tijd (orde 10 minuten na 
ontsteking van de gevel) onbeheersbaar is geworden, en dat het 
gebouw en alle woningen daarin verloren zijn gegaan. Dat er dan ’s 
nachts in de woningen slachtoffers vallen is haast onvermijdelijk. 

 Maar het grote aantal dodelijke slachtoffers is alleen te verklaren 
door het falen van de gevel en de voorzieningen die het 
trappenhuis als vluchtroute moesten beschermen: de 
brandwerende omhulling van het trappenhuis en/of het 
rookafvoersysteem in de gemeenschappelijke verkeersruimten.

Het belang van falen van de vluchtvoorzieningen betekent niet dat 
het falen van de gevel onbelangrijk is. Het is niet acceptabel dat 
het falen van de gevel (het zo uitvoeren dat snelle branduitbreiding 
kon optreden) zulke enorme consequenties heeft dat de brandweer 
direct machteloos staat, en dat het basisconcept van de ‘stay in 
place’ direct overboord moet: de kans op dergelijke consequenties 
moet zeer klein worden gemaakt.

Voorlopige conclusies over het brandverloop

Het brandverloop in de Grenfell toren is bijzonder geweest, in de 
zin dat het beveiligingsconcept van het gebouw daar niet tegen 
bestand is geweest. 

 Een brand die zich langzaam langs de gevel uitbreidt, laat 
voldoende gelegenheid om de bewoners te evacueren en de 
brand te bestrijden, maar de extreme snelheid van verticale 
brandvoortplanting maakte beide hoofddoelstellingen van de 
brandveiligheidsvoorschriften onhaalbaar. 

Hoe de brand in korte tijd heeft geleid tot het met rook vullen van 
het trappenhuis en de voorportalen is nog onduidelijk, maar het is 
een tweede essentiële afwijking van het beveiligingsconcept. Het 
technisch onderzoek laat hopelijk zien hoe dat is gebeurd, zodat die 
mogelijkheid in andere gebouwen kan worden weggenomen. 

 Het vermoeden is voorlopig dat de rookafvoerinstallatie een 
negatieve rol heeft gespeeld bij de interne verspreiding van rook. 
Wellicht door in plaats van schone lucht rook aan te zuigen vanaf 
het dak, maar daar zijn geen concrete aanwijzingen voor.
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De Celotex RS 5000 PIR is in 2017 zelfstandig beproefd met 
een onbrandbare achterconstructie, volgens de BS 476. Het 
resultaat was een UK Class 1 (ruwweg brandklasse C), niet 
Class 0 (ruwweg brandklasse B) zoals tot 2016 verklaard op 
basis van een proef uit 2011 (bron: Celotex, 
https://www.celotex.co.uk/5000-test ). Volgens dezelfde 
referentie heeft de kern van Celotex FR 5000 exact dezelfde 
samenstelling, en is het product gebruikt in de BS 8414-1 tests 
van BRE in juli 2017, waarbij test 5 (PIR met ACM A2) aan alle 
criteria voldeed. Een Declaration of Performance (DoP) van 
december 2016 vermeldt voor de eigenschap Reaction to Fire: 
‘niet bepaald’ (NPD). De Celotex Handy Guide (bron: 
https://www.encon.co.uk/sites/default/files/handy_guide_fi 
nal_low_res.pdf.pdf ) vermeldt ‘Class 0 in accordance with BS 
476 parts 6 and 7’ maar ook ‘Celotex RS 5000 is the first PIR 
insulation board to meet the criteria set out in BR 135’. 
Dat laatste blijkt wel waar te zijn, maar alleen als de isolatie 
onderdeel is van een gevelsysteem met een onbrandbare 
gevelbeplating (Eternit 12 mm vezelcement plaat) ervoor 
(bron: https://www.bre.co.uk/regulatory-testing )
Noot: Dit laatste benadrukt de noodzaak om, als toepassing 
van een product wordt overwogen, zorgvuldig te controleren 
of de toepassing binnen het geldigheidsgebied van de 
kwaliteitsverklaringen valt.

De gevelbeplating van de Grenfell toren was in de 
oorspronkelijke planning van oktober 2012 beschreven als 
zinkbeplating (Zink ACM met minerale vulling). In 2014 vond 
een bezuinigingsronde plaats, opgedragen door Kensington 
and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO) 
namens de gemeente als eigenaar van het gebouw. In een 
herziene aanvraag (‘planning submission’) van 30 september 
2014 was de zinkbekleding vervangen door aluminium ACM, 
zonder specificatie van een merk en type maar ook zonder 
specificatie van de brandprestatie 
(bron: https://www.buzzfeed.com/patricksmith/a-major-
investigation-will-ask-why-the-grenfell-

blaze?utm_term=.xsn4Avlk7#.xrgebqQNR  en 
http://www.bbc.com/news/uk-40453054). 
Het aannememingsbedrijf Rydon koos uiteindelijk voor 
Reynobond PE. De panelen zijn geleverd door Arconic, 
voorheen Alcoa. De beplating is geproduceerd (op maat 
gemaakt, gezet, geboord) door Omnis Exteriors en geleverd 
aan Harley Facades die het als onderaannemer van Rydon in 
de Grenfell toren heeft aangebracht. 
De documentatie van Arconic vermeldt voor de A2 en FR 
varianten prestaties A2 resp. B-s1-d0 volgens EN 13501-1. 
Voor de PE variant wordt geen prestatie volgens de Europese 
norm genoemd, wel diverse nationale prestaties (M1 in 
Frankrijk, B2 in Duitsland, Class 0 in Engeland, ‘meets
requirement’ in de VS) (bron: Reynobond® Architecture and
Reynolux® Building certifications).*

Verontrustend is dat op het internet behalve 
classificatierapporten die Reynobond PE klasseren als 
brandklasse E ook classificatierapporten te vinden zijn die 
Reynobond PE klasseren als brandklasse B-s1-d0, zonder een 
duidelijk verschil in toepassing.

Paper Brandveiligheid gevels

Voorlopige conclusies over toegepaste producten

 De in Grenfell daadwerkelijk toegepaste producten in de gevel
hebben, samengevoegd, geleid tot een gevelsysteem dat niet
voldeed aan de Engelse regelgeving. Dat geldt ook, maar in veel
mindere mate, voor de producten die waren gepland.
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1.8 Acties in het Verenigd Koninkrijk na Grenfell

Paper Brandveiligheid gevels

In de commotie direct na de Grenfell brand ontstond in het VK grote 
onrust over de vele (woon)gebouwen in het land die waren gebouwd 
of gerenoveerd met mogelijk dezelfde of vergelijkbare 
gevelsystemen als die in de Grenfell toren. Om de onrust te 
bezweren heeft de DCLG (Department for Communities and Local
Government) een onafhankelijke commissie (expert advisory panel) 
benoemd die de staatssecretaris (Secretary of State for
Communities and Local Government) moest adviseren over de 
noodzaak van onmiddellijke maatregelen voor de veiligheid in 
hoogbouw. De commissie heeft direct het Building Research 
Establishment (BRE) screening tests laten uitvoeren om vast te 
stellen in welke gebouwen met ACM gevelbekleding de kern van die 
panelen voldoet aan de vereiste ‘Limited combustibility’ (A1 of A2 
volgens EN 13501-1). 

In totaal hebben meer dan 600 eigenaren van woongebouwen die 
screening laten uitvoeren, en vrijwel alle geteste gevels faalden. De 
commissie heeft parallel BRE een zestal grootschalige proeven 
volgens BS 8414-1 laten doen met combinaties van drie varianten 
ACM (PE, FR en A2) en isolatie (PIR, fenol en steenwol), en cavity
barriers als voorgeschreven in het VK (horizontaal, verticaal en rond 
kozijnen). De resultaten ervan zijn in beknopte vorm gepubliceerd. 
(https://www.gov.uk/guidance/building-safety-programme#latest-
advice-for-landlords-and-building-owners).

De resultaten zijn in tabel 1  samengevat, met vermelding wanneer 
de test is gestopt. Een gevel is succesvol als de gevel gedurende 30 
minuten voldoet aan de criteria. 

 De gevels met ACM PE blijken beide te falen, ongeacht of de 
isolatie PIR of steenwol is.

 De gevels met ACM FR voldoen met steenwol isolatie, maar niet 
met PIR of Fenol isolatie.

 De gevels met ACM A2 voldoen, ongeacht of de isolatie PIR of 
steenwol is.

De gegevens over de gescreende gevels zijn onderdeel geworden 
van een groter onderzoek in het kader van het Building Safety 
Programme, waarover DCLG maandelijks publiekelijk rapporteert. 
Per 15 maart 2018 is van 319 gebouwen (vnl. woongebouwen, 
enkele ziekenhuizen en scholen) hoger dan 18 m vastgesteld dat die 
een ACM gevel hadden. In 261 daarvan betrof het een categorie 3 
ACM (de PE variant). In geen van die gevallen kan één van de vier 
eerder beschreven goedkeuringsmogelijkheden met positief 
resultaat zijn gevolgd, althans niet correct.

Het lijkt er vooralsnog op dat bij de Grenfell toren geen van de vier 
goedkeuringsmogelijkheden werkelijk is gevolgd en dat producten 
zijn gekozen zonder dat een partij die keuze heeft getoetst. En dat 
dat in het VK geen uitzondering is. 

15 |

Nummer Isolatie ACM Resultaat Opmerking

1 PIR PE Faal Gestopt na 
6 min 35 s

2 Steenwol PE Faal Gestopt na 
7 min 5 s

3 PIR FR Faal Gestopt na 
25 min 12 s

4 Steenwol FR Succes

5 PIR A2 Succes

6 Steenwol A2 Succes

7 Fenol FR Faal Gestopt na 
28 min 14 s

Tabel 1: Resultaten proeven volgens BS 8414-1

H
O

E N
U

 VERD
ER

3 | D
E BO

U
W

PRAKTIJK
2 | N

ED
ERLAN

D
SE BO

U
W

REG
ELS 

BRAN
D

VEILIG
H

EID
 G

EVELS
1 | O

N
D

ERZO
EK BRAN

D
O

O
RZAAK 

G
REN

FELL
IN

LEID
IN

G
/ IN

H
O

U
D

bron: BRE Global testreport, B137611-1037 (DCLG test 1) issue 1:0

https://www.gov.uk/guidance/building-safety-programme#latest-advice-for-landlords-and-building-owners


2. Nederlandse bouwregels brandveiligheid gevels
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2.0 Nederlandse wettelijke eisen

De eisen

Bouwbesluit-prestatie-eisen

De Nederlandse bouwwetgeving stelt eisen aan de brandveiligheid 
van gevels. Als we een eventuele dragende functie buiten 
beschouwing laten, is de enige rechtstreekse eis de beperking van 
de brandvoortplanting over de buitenzijde van de gevel. Voor 
geveldelen tot 2,5 meter en boven de 13 meter t.o.v. meetniveau is 
bij nieuwbouw brandklasse B volgens NEN-EN 13501-1 
voorgeschreven, voor overige geveldelen een klasse C of D. Zie de 
tabel 2 en het kader hiernaast (KADER 1) voor details. Voor 
bestaande bouw bevat het Bouwbesluit iets lichtere minimum 
voorschriften op basis van de oude Nederlandse test- en 
klasseringsmethode volgens NEN 6065. De daarin genoemde klassen 
1 t/m 5 zijn gebaseerd op twee testmethoden die niet meer 
beschikbaar zijn.

NEN 6068

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de weerstand tegen branddoorslag 
en brandoverslag (WBDBO) tussen ruimten, bepaald volgens NEN 
6068. Deze eisen leiden indirect tot eisen aan de brandveiligheid 
van een gevel. Het gaat dan primair om de brandwerendheid van 
gevel-vloer aansluitingen, de mogelijke branduitbreidingstrajecten 
door de gevelconstructie en de afstanden tussen openingen in de 
gevel. Daarnaast volgt uit de WBDBO-eisen indirect een extra eis 
aan de brandvoortplanting over de buitenzijde van de gevel: klasse 
B volgens NEN-EN 13501-1. De NEN 6068 berekent namelijk de 
mogelijkheid van branduitbreiding via de buitenlucht alleen op basis 
van warmtestraling van uitslaande vlammen vanuit een 
gevelopening, en stelt zodanige voorwaarden dat de kans op andere 
manieren van branduitbreiding, dus ook die via brandvoortplanting, 
klein genoeg is. Omdat de voorwaarde bijna altijd van toepassing is, 
moet bijna elke gebouwgevel – bestaand of nieuw! – voldoen aan 
brandklasse B. 

Brandgedrag gevel volgens EN 13501-1 (klassen A1, A2, B - F)

Geveldeel > 13m           B

Geveldeel < 2,5m
(excl. woning buiten woongebouw)          B (indien een vloer >5m)

Geveldeel tussen 2 BC’s B (voorwaarde NEN 6068)

Geveldeel naast vluchtroute:
 Extra beschermde vluchtroute
 Beschermde vluchtroute        

B (celfunctie), C (rest)
B (celfunctie), C 

(slaapfunctie), D (rest)

Geveldeel rest D

Afwijking: deur, raam, kozijn, e.d. D

Afwijking: 5% van het oppervlak ‘in een ruimte’ is vrijgesteld
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De Nederlandse technische wetgeving voor de brandveiligheid van 
gebouwen is opgenomen onder de Woningwet, in Bouwbesluit 2012, 
de Regeling Bouwbesluit 2012 en in de normen waarnaar deze 
documenten verwijzen. 

We bekijken hier deze wettelijke eisen en de bijbehorende 
bepalingsmethoden voor gevels. Vervolgens bekijken we de 
beperkingen van deze bepalingsmethoden en de risico’s die daaruit 
volgen. In het volgende hoofdstuk illustreert DGMR hoe met deze 
beperkingen om te gaan. 

Waar in dit hoofdstuk de wettelijke eisen worden behandeld, zijn 
dit de Bouwbesluit-prestatievoorschriften. Deze voorschriften zijn 
een mogelijke invulling van de doelen van het Bouwbesluit. Op basis 
van het gelijkwaardigheidsprincipe is het altijd mogelijk om op een 
andere wijze een zelfde mate van brandveiligheid te bereiken.

2.1 Brandvoortplanting

Kader 1:

SBI-test, NEN-EN 13823

De Europese norm NEN EN 13501-1 klasseert het brandgedrag 
van bouwproducten op basis van 1, 2 of 3 testen, afhankelijk 
van de klasse. Voor nieuwbouwgevels zijn in Nederland de 
klassen B, C en D van belang, zoals blijkt uit het overzicht van 
Bouwbesluit-voorschriften in bovenstaande tabel. De 
klassering in die klassen is bijna uitsluitend gebaseerd op de 
EN 13823, de SBI-test. Deze test bepaalt de eigenschappen 
van een product, of van een gevelsysteem opgebouwd uit één 
of meer gevelproducten, zo veel mogelijk in hun werkelijke 
toepassing, dus inclusief de wijze van plaatsing en montage 
en inclusief de onderlinge interactie tussen de 
gevelproducten, bij blootstelling aan een brand aan de 
buitenzijde van de gevel. 
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Tabel 2: Eisen bouwbesluit



Waar gelden de eisen aan de brandvoortplanting?

Welke delen van de gevel moeten aan de brandvoortplantings-
voorschriften voldoen? Daarvoor gaan we eerst naar het doel van de 
afdeling 2.9 van het Bouwbesluit: “Een te bouwen bouwwerk is 
zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen.”. 
Nieuwbouw voldoet aan dit doel als aan de set prestatie 
voorschriften volgens de artikelen 2.67 t/m 2.71 wordt voldaan. Zie 
ook KADER 2. 

De set bevat voorschriften voor de brandklasse van 
constructieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht en van 
onderdelen die grenzen aan de buitenlucht. Voor sommige zijden 
van constructieonderdelen, zoals onderdelen in, of grenzend aan, 
geventileerde gevelspouwen, is het niet direct duidelijk of ze aan 
de binnenlucht of aan de buitenlucht grenzen, omdat de mate van 
verbinding met de buitenlucht, nodig om van buitenlucht te 
spreken, niet is gekwantificeerd. 

De brandklassen worden vereist van de gevelconstructie en niet van 
de afzonderlijke gevelproducten of gevelmaterialen. De 
beperkingen van de testmethoden achter de brandklassen zorgen er 
echter voor dat de prestatie van de constructie als geheel niet 
altijd duidelijk blijkt uit de behaalde Europese brandklasse. Dit 
laatste is bijvoorbeeld het geval als er een geventileerde spouw 
aanwezig is waardoor de brand zich kan voortplanten en die 
voortplanting niet optreedt in de Europese testmethode.

Beide onderwerpen, de eis op constructieniveau en de beperkingen 
van de testmethode, worden hierna nog behandeld, maar hier 
concluderen we alleen dat een beperkte interpretatie van de term 
buitenlucht in combinatie met de beperkingen van de Europese 
brandklassen ertoe kan leiden dat bepaalde delen van de 
gevelconstructie die belangrijk zijn voor de brandvoortplanting niet 
worden betrokken bij het voldoen aan doelen van de voorschriften. 

Op basis van het doel van de voorschriften beschouwen we daarom 
in ieder geval die delen van de constructieonderdelen als grenzend 
aan de buitenlucht, die in contact staan met de buitenlucht, goed 
bereikbaar zijn voor vlammen aan de buitenzijde van het gebouw en 
waarvan de verbranding ook bijdraagt aan de vlammen aan de 
buitenzijde. Dit betreft vooral de vrije oppervlakken in goed 
geventileerde gevelspouwen.
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Kader 2: 

Ook Bouwbesluitartikel 2.72 wordt genoemd in afdeling 2.9, 
maar dit artikel bevat geen voorschrift, omdat de in het 
artikel genoemde ministeriële regeling nooit is opgesteld. 
Desondanks kan de toelichting op dit artikel tot verwarring 
leiden, omdat het de volgende zinnen bevat: “In de artikelen 
2.67 en 2.68 gaat het om de eigenschappen van het materiaal 
aan de oppervlakte van het constructie-onderdeel. In dit 
artikel (2.72) gaat het echter om de eigenschappen van 
materialen die onder de oppervlakte van het 
constructieonderdeel liggen.”. Deze uitleg is strijdig met de 
brandfysica en de bepalingsmethoden die door het 
Bouwbesluit worden aangewezen. De eigenschappen van 
materialen onder het oppervlak zijn daarin ook belangrijk 
voor de brandvoortplanting over het oppervlak. Proefstukken 
in de Europese testmethode NEN-EN 13823 zijn niet voor niets 
tot 20 cm dik. 

http://gcoe.tus-fire.com/eng/ffsa/?p=1761
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http://gcoe.tus-fire.com/eng/ffsa/?p=1761


Gevelconstructie of gevelproduct

De bouwpraktijk probeert de brandvoortplantingsprestaties van een 
gevel vaak te onderbouwen met de prestaties van de afzonderlijke 
bouwproducten waaruit de gevelconstructie is opgebouwd. Het 
Bouwbesluit stelt echter eisen aan de gevelconstructie als geheel. 
Dit is een principieel probleem, zoals hieronder toegelicht.

De brandvoortplanting over het buitenoppervlak van een gevel 
hangt niet alleen af van het product zichtbaar aan de buitenzijde, 
maar ook van de onderliggende lagen en constructies en de wijze 
waarop deze aan elkaar bevestigd zijn. De meeste gevelconstructies 
zijn opgebouwd uit meerdere bouwproducten: buitenbekleding, 
folie, spouw, isolatie, binnenspouwblad, bevestigingsrails en -
beugels. De onderliggende lagen en constructies bepalen mee hoe 
hard de gehele constructie brandt. Dat kan positief zijn, door 
bijvoorbeeld warmte snel naar onbrandbare onderlagen af te 
voeren. Maar het kan ook negatief zijn, als gemakkelijk brandbare 
achterliggende producten bij de brand betrokken raken. De opbouw 
bepaalt ook hoe en hoe snel de brand de constructie binnen dringt, 
bijvoorbeeld via naden tussen afwerkingsplaten of door spleten en 
scheuren die ontstaan in het oppervlak als gevolg van de verhitting.

De bijdrage aan de brandvoortplanting van een constructie wordt 
daarom in de SBI test bepaald met een proefstuk waarin de 
gevelopbouw, binnen de beperkingen van de proefstukomvang, zo 
goed mogelijk is nagebootst. Helaas geldt dat niet voor de 
aansluitingen op aangrenzende constructieonderdelen in de gevel, 
zoals een raamkozijn; daarop komen we hierna nog terug.

Door de hierboven genoemde effecten hoeft een gevel die is 
samengesteld uit klasse B-producten nog geen constructie op te 
leveren met een B-klasse (zie ook KADER 3). 
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Kader 3:

Redeneren vanuit de brandklasse van elk product apart kan 
gemakkelijk tot de verkeerde conclusie leiden

B plus B is B? Een gemakkelijk brandbaar PE folie 
bijvoorbeeld kan als het redelijk dun is klasse B halen 
omdat de vrijkomende warmte klein is. In een 
gevelconstructie met de folie tussen andere klasse B 
brandbare componenten kan de brandende folie de overige 
producten aansteken, waardoor meer warmte vrijkomt dan 
bij de beproeving van de afzonderlijke producten, en de 
combinatie slechter scoort dan B. 

 A1 plus E is E? Een gevelconstructie met een gemetseld 
buitenblad zonder openingen naar de spouw erachter, en 
gemakkelijk brandbare isolatie erachter. Het buitenblad 
schermt achterliggende componenten zo goed af voor de 
brand, dat zij niet kunnen bijdragen aan de 
brandvoortplanting. A1 plus E kan dus ook A1 zijn.

 A1 plus A2 is B? Een gevelconstructie samengesteld uit A1-
en A2-producten levert een B-klasse gevel of beter; 
daarvoor is geen test nodig.
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https://www.archined.nl/projecten/item/hoofdkantoor-a-s-r-
utrecht

https://www.archined.nl/projecten/item/hoofdkantoor-a-s-r-utrecht


Beperkingen van de testmethode volgens NEN-EN 
13823 

De bijdrage aan de brandvoortplanting van een constructie wordt 
bepaald met de NEN-EN 13823, de zogenaamde SBI-test, die vrijwel 
altijd bepalend is voor de belangrijke middenklassen B, C en D van 
NEN-EN 13501-1.

Het brandvoortplantingsgedrag van een constructieonderdeel hangt 
echter af van enkele factoren waarmee slechts beperkt rekening is 
gehouden in deze testmethode: van de brand waaraan het wordt 
blootgesteld, van de aard van de ruimte en de ventilatiecondities 
daarin, en van de manier waarop de gevel uit de componenten 
wordt samengesteld en is aangebracht. We bekijken deze factoren 
hierna afzonderlijk.

De brand

Van de brand is vooral belangrijk hoe groot deze is (het vermogen) 
en hoe de brand de constructieonderdelen verwarmt: staat de vlam 
vol tegen de constructie aan, of verwarmt de brand de constructie 
alleen door warmtestraling? Ofwel, hoe groot zijn de relatieve 
bijdragen van straling, convectie en geleiding?

Omdat materialen voor ontsteking een bepaalde temperatuur 
moeten overschrijden is het zeer belangrijk of en waar een brand 
die opwarming kan veroorzaken. Materialen die niet of nauwelijks 
op een kleine brand reageren kunnen dat namelijk plotseling wel 
doen als er een kritische temperatuur wordt overschreden. Hierdoor 
kan een brandklassering bij een bepaalde brandgrootte een 
verkeerde verwachting scheppen van het gedrag bij een ander 
formaat brand.

Het gedrag van sommige gevelconstructies is daarom zeer gevoelig 
voor het vermogen van de brand. Dat geldt vooral voor gelaagde 
afwerkingspanelen, omdat brandbare lagen die bij een beperkt 
brandvermogen afgeschermd blijven, bij een iets hoger vermogen 
volledig kunnen bijdragen aan de brand. Maar ook een naad tussen 
panelen kan bij een bepaalde temperatuur gesloten blijven en bij 
iets hogere temperatuur opentrekken, waarna vlammen toegang 
hebben tot gemakkelijker brandbare materialen erachter.

De 30 kW brander in de SBI proef vertegenwoordigt de beginfase van 
een brand. In een besloten ruimte is de brandontwikkeling in die 
fase van belang voor de snelheid waarmee de condities in die 
ruimte veilig vluchten uit de ruimte toelaten. Als de brand is 
gegroeid, is de brandvoortplanting minder van belang, omdat alle 
aanwezigen dan de ruimte hebben verlaten. Voor een gevel gaat die 
redenering niet op. Als de ruimte waar de brand is ontstaan 

vlamoverslag heeft doorgemaakt, en de vlammen uit de 
gevelopeningen slaan, dan is de ruimte wel verlaten, maar het hele 
gebouw meestal nog lang niet. Als de sterke uitslaande vlammen 
snelle brandvoortplanting over de gevel veroorzaken, dan kan de 
hele gevel snel in brand staan, en veel brandcompartimenten 
tegelijk bedreigen. Een brandklasse B, bepaald met de 30 kW vlam 
van de SBI is dan maar beperkt relevant.

In de praktijk zijn er meerdere ontstekingsbronnen duidelijk groter 
dan de 30 kW-brander in de SBI proef:

Een externe brand tegen/bij de gevel, zoals een brandende 
vuilcontainer of voertuig

Een compartimentsbrand met uitslaande vlammen

Een compartimentsbrand achter een tegenoverliggende gevel

Ruimte en ventilatiecondities

De tweede factor is de aard van de ruimte en de ventilatiecondities 
daarin. Uit internationaal onderzoek voorafgaand aan de vorming 
van het Europese brandklassen-systeem is geconcludeerd dat meer 
dan 10 brandscenario’s zijn te onderscheiden waarin een brand zich 
duidelijk verschillend ontwikkelt met dezelfde bouwproducten. In 
de figuur 1 hiernaast zijn de belangrijkste acht scenario’s 
symbolisch weergegeven. 

De SBI-testmethode vertegenwoordigt alleen het ‘brandscenario 
kleine ruimte’ rechtstreeks. De testmethode staat model voor een 
brandende prullenbak of klein meubel in de hoek van een kamer. De 
klasseringscriteria zijn zo goed mogelijk afgestemd op een wat 
groter referentiescenario van een hoekbrand in een kleine kamer 
(de ‘Room corner test’, EN 14390). 

Het brandgedrag van een bouwproduct aan de binnenzijde van een 
geventileerde spouw kan sterk afwijken van het brandgedrag van 
dat zelfde product aan de vrije buitenzijde, vanwege de trek in de 
spouw en de interactie met het materiaal aan de overzijde van de 
spouw. Het gedrag in de spouw is daarom met de standaard 
testmethode niet goed te bepalen. 

Schaal

De derde factor is de schaal van de constructie. Deze kan veel 
invloed hebben op het brandgedrag van constructieonderdelen, 
vooral als het prestatieniveau laag is, als ventilatie/ stroming langs 
het oppervlak belangrijk is en als de vervorming door opwarming 
van de constructie groot is. De volledige invloed van ventilatie en 
vervorming op het brandgedrag zijn bijna alleen op volle schaal 
goed te bepalen.
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Brandscenario dak Brandscenario trappenhuis

Brandscenario grote ruimte Brandscenario kleine ruimte

Brandscenario gevel Brandscenario horizontale spouw

Brandscenario verticale spouw Brandscenario gang

Figuur 1: Acht basis brandscenario’s
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Aansluitingen

De vierde factor zijn de aansluitingen. Horizontale en verticale 
naden in het oppervlak worden in het proefstuk opgenomen, maar 
openingen bij aansluitingen op omringende constructies meestal 
niet. Dit laatste is belangrijk waar deze aansluitingen in de praktijk 
verbindingen zijn met de buitenlucht. Het zijn dan vaak de plaatsen 
waar vlammen de constructie in en uit kunnen. Voor een 
realistische klassering zouden de aansluitingen daarom in het 
proefstuk van een test moeten worden opgenomen, en wel zo dat 
zij door de testbrand worden belast. 

De opbouw van een SBI-proefstuk is echter voor een bouwproduct 
vastgelegd in de geharmoniseerde Europese productnorm. Als die 
informatie daar ontbreekt of de geharmoniseerde productnorm zelf 
ontbreekt, is de opbouw in meer algemene zin vastgelegd in de SBI-
testnorm NEN-EN 13823. 
In deze normen is de onderzijde van het proefstuk in de 
testopstelling geplaatst tegen een opstaande rand, zodat de 
vlammen niet via de onderzijde in een eventuele spouw kunnen 
komen. Eén zijkant van het proefstuk bevat een binnenhoek; andere 
aansluitingen zijn hier nooit aanwezig. De andere zijkant van het 
proefstuk wordt zelden door de vlammen bereikt en beïnvloedt 
daardoor niet of nauwelijks het testresultaat. Alleen via naden in 
het oppervlak, de hoeknaad tussen beide vleugels van het 
proefstuk, of door het doorbranden/smelten van het oppervlak 
kunnen de vlammen in de spouw komen. 
Specifiek voor gevels is dit een ernstige tekortkoming, omdat in het 
belangrijke scenario van de uitslaande brand de horizontale en 
verticale kopse einden bij kozijnen sterk aan vlammen blootstaan. 
Ook bij overgangen en buitenhoeken tussen geveldelen geeft de test 
vaak geen goed beeld van de brandvoortplanting over de gevel, door 
het ontbreken van realistische aansluitingen op de omgeving in de 
genormeerde proefstukopbouw.

Wat doen we met deze beperkingen? 

Ondanks het nadrukkelijke streven om in de SBI test de ‘end use
conditions’ van de beoogde toepassing zo goed mogelijk te 
benaderen, is het ‘bekend en geaccepteerd’ dat de voorgeschreven 
testopstelling en de testbrand lang niet altijd representatief zijn 
voor de praktijk. De test vertegenwoordigt een compromis tussen 
vele belangen, en het mag niet verbazen dat belangrijke 
afwijkingen kunnen optreden tussen de brandontwikkeling in de 
proef en die in de praktijk.
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De volledige invloed van de hier besproken factoren is alleen 
zichtbaar te maken door de volledige constructie op volle schaal te 
testen in alle mogelijke brandscenario’s en bij alle mogelijke 
branden. Het zal duidelijk zijn dat dat om organisatorische en 
vooral financiële redenen geen optie is. We doen het nu dus met 
een klassering die niet alle risico’s goed in kaart brengt.

Voor een specifieke gevel is het mogelijk om in de SBI-
testopstelling een proefstuk te monteren waarin de gevelopbouw 
beter wordt gerepresenteerd en de vlam tegen de spouwopeningen 
staat. Dat is dan een SBI-test ‘op maat’; een test die niet voldoet 
aan de randvoorwaarden van de relevante productnorm of 
testnorm. Een dergelijke test kan veel beter inzicht geven in het 
werkelijke brandgedrag van de gevel. 

Bestaande bouw, oude testmethoden

Voor gevels in bestaande bouw gelden, in plaats van de NEN-EN 
13501-1, de oude Nederlandse test- en klasseringsmethode volgens 
NEN 6064, NEN 6065. Deze oude testmethoden zijn niet ontworpen 
met het expliciete doel om de werkelijke ‘end use conditions’ te 
benaderen, en bieden nog minder inzicht in de invloed van 
producttoepassing en schaaleffecten op het brandgedrag. 
De beperkingen van de Europese testmethoden moeten ook worden 
gewogen door ze in verhouding te zien met de veel grotere 
beperkingen van de oude Nederlandse methoden. 

Risico’s verbonden aan een gevelbrand

Gevels onderscheiden zich van verticale oppervlakken binnen 
gebouwen doordat ze relatief hoog zijn en in één vlak kunnen 
doorlopen langs veel brandcompartimenten. Kijkend naar 
brandrisico’s is niet alleen de mogelijkheid van het ontstaan van 
een doorgaande gevelbrand van belang, maar ook de mogelijke 
vervolgeffecten daarvan. 

Een belangrijk risico van een gevelbrand over gevels van meerdere 
brandcompartimenten is een snelle branduitbreiding naar veel 
brandcompartimenten tegelijk, in tegenstelling tot gangbare 
branduitbreiding binnen een gebouw die via brandscheidingen één 
of hoogstens enkele brandcompartimenten tegelijk bedreigt. 

De risico’s van een gevelbrand zijn daarom groter dan een even 
snelle brandvoortplanting binnen een (groot) brandcompartiment. 
De risico’s van brandvoortplanting in doorgaande verticale 
schachten en horizontale plenums zijn om vergelijkbare redenen 
groot, al zijn die risico’s relatief eenvoudig te beheersen door 
compartimentering van die ruimten.
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Rechten van deze afbeelding 
nog nagaan of vervanger 
plaatsen.

bron: Fire safety engineering – Handboek voor de bouw, Tromp/van 
Mierlo, Eburon 2014
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2.2 Branduitbreiding

De eisen

Het Bouwbesluit vereist ‘Beperking van uitbreiding van brand’. Aan 
deze doelstelling is voor nieuwbouw voldaan als aan de set 
prestatievoorschriften in de artikelen 2.82, 2.83 en 2.84 wordt 
voldaan. Het centrale voorschrift in deze set is de weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), bepaald volgens NEN 
6068, van een brandcompartiment naar een andere ruimte. De 
vereiste WBDBO-waarde kan worden behaald met een of meer 
brandwerende scheidingsconstructies of een ruimtelijke afstand in 
de buitenlucht op elk mogelijk branduitbreidingstraject van de ene 
naar de andere ruimte.

Waar gelden de eisen aan de branduitbreiding?

Voor welke geveldelen is er een brandwerendheids-voorschrift van 
toepassing? Dat kan voor elk geveldeel zijn dat op een mogelijk 
branduitbreidingstraject ligt, ofwel bijna elke geveldeel. 

Over de interpretatie van de voorschriften voor de WBD, de 
weerstand tegen branddoorslag, ofwel de branduitbreiding binnen 
het gebouw, bestaat weinig discussie. Het principe dat de WBD 
tussen twee ruimten de kleinste som is van brandwerendheden die 
op een branduitbreidingstraject gepasseerd worden, is duidelijk. 
Iets moeilijker is de beslissing welke brandwerendheidscriteria (R, 
E, I en/of W) in een bepaalde situatie gehanteerd moeten worden. 
Deze criteria zijn af te leiden uit tabel 2 van NEN 6069. De 2016-
versie van deze norm is weliswaar ingewikkelder dan de 2011-
versie, maar geeft meer duidelijkheid over de eisen voor de gevel. 

Over de interpretatie van de plaatsen waar de WBO-eisen gelden, is 
wel wat discussie. Niet voor de brandoverslag van gevelopeningen 
naar gevelopeningen in dezelfde gevel, maar wel voor de 
brandoverslag vanuit een gesloten gevel naar een identieke gevel 
gelegen aan de andere kant van een perceelgrens. Het Bouwbesluit 
2012 stelt geen eisen aan de wijze waarop de brandwerendheden 
over het branduitbreidingstraject naar het fictieve eigen 
spiegelbeeld-gebouw zijn verdeeld, terwijl dit voor de WBDBO in de 
praktijk wel van belang is.

Bij aanwezigheid van een gevelspouw kunnen de trajecten door die 
spouw kritische trajecten zijn. Hetzelfde geldt voor trajecten langs 
of door de aansluiting tussen de vloeren en de gevel. Deze kunnen 
door vervorming van vooral de gevel bij verhitting gaan kieren. Dit 
speelt in het bijzonder bij vliesgevels. Beide trajecten verdienen 
extra aandacht bij de bepaling van de WBD. In deze paragraaf 
richten we ons vooral op de gevels met spouwen.
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WBDBO – beperkingen

Weerstand tegen branddoorslag (WBD) 

De brandwerendheid van scheidingsconstructies wordt bepaald 
volgens EN 13501-2, via een verwijzing door NEN 6069. Net als bij 
de bepaling van de brandvoortplanting volgens EN 13501-1, heeft de 
brandwerendheidsbepaling beperkingen die kunnen leiden tot 
verkeerde verwachtingen over de veiligheid. 

De belangrijkste beperkingen in de bepaling van brandwerendheid 
op de scheidende functie zijn de modellering van de brand en de 
beperkte schaal van de testen. 

De brand is in brandwerendheidstesten een vast 
temperatuurverloop aan de brandzijde van de scheiding. Dat 
temperatuurverloop komt niet overeen met het temperatuurverloop 
van een echte brand, maar wordt gebruikt om een praktische 
ordening te krijgen van slechte tot steeds betere constructies, naar 
mate de scheidingsconstructie langer aan de relevante 
brandwerendheidscriteria blijft voldoen.

Vooral het vaste temperatuurverloop is een beperking, omdat het 
falen van een constructie sterk kan afhangen van de snelheid 
waarmee de temperatuur toe- of afneemt. Deze afhankelijkheid is 
bij een vast temperatuurverloop natuurlijk niet zichtbaar.

De andere belangrijke beperking is de schaal van de testen. De 
invloed van grote schaal vervormingen komt op de beperkte schaal 
van brandwerendheidstesten, meestal op proefstukken van 3m bij 
4m, niet altijd goed tot uiting. Het Europese klasseringssysteem 
heeft voor het schaaleffect een gedeeltelijke oplossing in de vorm 
van de EXAP-normen (EXAP: ‘extended application’/uitgebreide 
toepassing van testresultaten). Hierin worden testresultaten op 
beperkte schaal vertaald naar resultaten die op grotere schaal te 
verwachten zijn. 

Het deformatiegedrag van gevel-vloer-aansluitingen bij grote 
verticale overspanningen kan ook met de huidige EXAP-norm nog 
niet goed worden ingeschat vanuit de beperkte-schaal 
testresultaten. In de praktijk hanteren we daarom vooral praktische 
oplossingen waarvan we verwachten dat ze ook op grote schaal een 
goede bijdrage leveren.
Bij een normale verdiepingshoogte van 3 tot 4 m is deze vervorming 
echter nog beperkt. 
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Tegenover bovenstaande beperkingen staan overigens enkele 
veiligheidsmarges:

 Het niet meer voldoen van een scheidingsconstructie aan de 
formele brandwerendheid betekent in de praktijk nog niet dat 
een brand aan de andere zijde van de scheiding start. Als daar 
waar het brandveiligheidscriterium wordt overschreden geen 
brandbaar materiaal aanwezig is aan de niet-brand zijde van de 
scheiding, dan ontstaat daar geen brand.

 Bij de WBD-bepaling worden de brandwerendheidstijden op een 
branduitbreidingstraject gesommeerd, zonder mee te rekenen 
dat een startende brand aan de koude zijde van de scheiding tijd 
nodig heeft om te groeien tot een volledig ontwikkelde brand die 
de volgende brandwerende scheiding met hoge temperaturen kan 
belasten.

 De standaardbrandcurve loopt snel op tot hoge waarden. De 
meeste werkelijke branden groeien langzamer.

Weerstand tegen brandoverslag (WBO) 

De bepaling van de weerstand tegen brandoverslag kent ook 
beperkingen, en die zijn zelfs relatief groot. 

De WBO, de weerstand tegen brandoverslag, geldt vanuit de 
gevelopeningen van een brandruimte naar gevelopeningen van 
ruimten in andere brandcompartimenten of extra beschermde 
vluchtroutes. Brandoverslag wordt verondersteld op te treden als de 
straling vanuit de gevelopeningen van de brandruimte en vanuit de 
uitslaande vlammen samen meer dan 15 kW/m2 opleveren op de 
gevelopeningen van de andere ruimten. ‘Openingen’ zijn in deze 
bepalingsmethode geveldelen met een brandwerendheid in de 
beschouwde richting van minder dan 30 minuten. Geveldelen met 
een brandwerendheid in de beschouwde richting tussen 5 en 30 
minuten, ‘semi-openingen’, worden soms als open en soms als 
gesloten beschouwd. 

De NEN 6069 geeft aan wanneer de brandwerendheidscriteria (R, E, 
I en/of W) gehanteerd moeten worden. In de versie 2011 van NEN 
6069 zijn die criteria eenvoudig af te lezen, voor de meer 
gedifferentieerde criteria in de 2016-versie van NEN 6069 vereist 
dat meer aandacht. Belangrijk is in ieder geval dat de 
brandwerendheid van een gevel van binnen naar buiten is gebaseerd 
op andere criteria dan de brandwerendheid van buiten naar binnen.

https://www.express.co.uk/pictures/pics/13567/fire-london-
lancaster-west-estate-police-firefighters-blaze-huge-pictures
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De belangrijkste beperking in de bepaling van brandoverslag zijn de 
modellering van de brand en die van de gevelopeningen. 

De brand wordt verondersteld constant in de tijd te zijn, uniform in 
de gehele brandruimte, met een temperatuur die is gebaseerd op 
grote schaal houtbranden, met een omvang vooral gebaseerd op de 
formele status van ruimten, een sterk gestileerd vlamvolume, en 
een wat willekeurige grenswaarde voor de warmtestralingsflux. Al 
deze factoren wijken sterk af van de werkelijkheid en de validatie 
van het model is zeer beperkt.

De gevelopeningen zijn wel of geen openingen op basis van hun 
brandwerendheid. De semi-openingen worden een keer allemaal 
dicht en een keer allemaal open verondersteld (er worden altijd 
twee brandoverslagberekeningen uitgevoerd). Nog afgezien van de 
betrouwbaarheid van de aangehouden brandwerendheden is het 
vooral de aanname dat semi-openingen geheel wegvallen of geheel 
niet wegvallen die grote invloed heeft op de uitkomst van de 
brandoverslagberekening. Bij erg veel open geveloppervlak, en dus 
veel zuurstoftoevoer naar de brand, zijn de uitslaande vlammen 
namelijk klein. Bij erg weinig open geveloppervlak, en dus erg 
weinig zuurstoftoevoer, zal de brand vaak smoren en zijn de 
uitslaande vlammen ook klein. De gevaarlijkste openingsvariant zit 
tussen die twee uitersten qua openingen, en die variant wordt niet 
bepaald in NEN 6068.

De snelle conclusie van het voorafgaande zou kunnen zijn dat we de 
WBDBO te onveilig bepalen. De onzekerheid in de risico’s die we 
lopen geeft daar aanleiding toe. Ook hier geldt echter dat veel 
technische wetgeving over brandveiligheid vooral een grof filter is 
voor het tegen acceptabele kosten vermijden van de echt 
gevaarlijke situaties.
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Samenvatting WBDBO-beperkingen

De belangrijkste beperkingen in de bepaling van brandwerendheid 
op de scheidende functie zijn de modellering van de brand en de 
beperkte schaal van de testen. De gevolgen voor de risico’s die 
hierdoor ontstaan lijken mee te vallen, omdat het relatief lang 
duurt voordat negatieve veiligheidseffecten optreden en omdat 
diverse veiligheidsmarges risico-reducerend werken. Mogelijk vormt 
de brandwerendheid van schachten een uitzondering op deze 
conclusie, omdat bij falen daarvan vele compartimenten 
tegelijkertijd kunnen worden bedreigd.

De belangrijkste beperking in de bepaling van de WBO zijn de 
modellering van de brand en die van de gevelopeningen. Beide 
factoren wijken in de bepalingsmethode sterk af van de 
werkelijkheid en de validatie van het model is zeer beperkt. De 
gevolgen voor de risico’s door de gebruikte WBO-bepaling zijn 
feitelijk onbekend, maar het is vermeldenswaard dat het gebruikte 
model veel genuanceerder is dan de methode gebruikt in (bijna) elk 
buitenland, waar vaak simpele vuistregels worden gebruikt. 
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De wettelijke eisen zijn bedoeld om de brandveiligheidsrisico’s van 
gebouwen op een acceptabel niveau te brengen. Het pakket van 
vooral kwantitatieve prestatie-voorschriften, als invulling van de  
kwalitatieve functionele eisen, is daarbij niet meer dan een grof 
filter waarmee een groot deel van de gevaren wordt afgewend. 

We bekijken nu de belangrijke gaten in het filter, d.w.z. de 
situaties waarin de huidige regels niet het veiligheidsniveau bieden 
dat we verwachten. Daarvoor gebruiken we de bespreking van de 
bepalingsmethoden, inclusief de beperkingen daarvan en de risico’s 
die daardoor ontstaan.
Daarna bekijken we het belang van de gevelrisico’s in de 
brandveiligheid van een gebouw.

In alle eisen en bepalingsmethoden zitten onzekerheden, maar niet 
in dezelfde mate. Als we willen weten of onzekerheden in het risico 
met de huidige Bouwbesluit-eisen voor bijvoorbeeld 
brandvoortplanting te groot zijn, is een vergelijking nodig met 
andere risico’s, zoals die in de bepaling van de WBDBO en die op 
alle andere aspecten van de brandveiligheid van het gebouw. 
Een brand in een gebouw met een snel wegbrandende gevel hoeft 
bijvoorbeeld nog niet tot slachtoffers te leiden als er goede 
vluchtmogelijkheden zijn en alle aanwezigen zelfredzaam en 
wakend zijn. 

In de volgende tabel 3 zijn als illustratie belangrijke eigenschappen 
van een gebouw en het gebruik ervan opgenomen, met de 
potentiële positieve en negatieve invloed ervan aangegeven met 
respectievelijk ‘+’-en en ‘ ̶ ‘-en.
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Hieruit kunnen we bijvoorbeeld aflezen dat een hoog woongebouw 
met één trappenhuis veel negatieve factoren combineert, zodat een 
onveilige gevel daar een groot risico oplevert.

Het veiligheidsniveau dat met het pakket Bouwbesluit-prestatie-
voorschriften wordt bereikt, is niet voor alle gebouwen gelijk, maar 
afhankelijk van het specifieke ontwerp. Zo kan een vereiste 
maatregel in een gebouwontwerp een belangrijk risico-reductie 
opleveren en dat in een ander ontwerp veel minder doen. En het 
falen van een maatregel kan in twee verschillende ontwerpen sterk 
ongelijke gevolgen hebben. Deze variatie in veiligheidsniveau 
binnen de wetgeving vraagt, zeker bij gecompliceerde gebouwen, 
van een gebouweigenaar en een gebouwgebruiker dat ze nadenken 
over het aanwezige risico, naast het voldoen aan de letter van de 
wetgeving. Dat is feitelijk wat de, ook wettelijke maar minder 
concrete, zorgplicht van beide partijen vraagt.

Naast de veiligheid voor personen is voor een eigenaar en/of zijn 
verzekeraar de potentiële schade van belang. Daarbij spelen ook 
andere factoren een rol dan waar we in dit hoofdstuk naar kijken.

De vraag is hoeveel onveiligheid we accepteren doordat we risico’s 
niet zien, hoeveel onnodige kosten we accepteren doordat we 
risico’s overschatten en hoeveel slachtoffers en schade we 
maatschappelijk en politiek acceptabel vinden. Daarop bestaat geen 
eenduidig goed antwoord. Het is een afweging die we om de zoveel 
tijd maken, helaas meestal pas als reactie op een ramp. 

2.3 Brandrisico’s op gebouwniveau
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Tabel 3: Gebouw(gebruik)-kenmerken

Gebouw(gebruik)-kenmerken

Gebruikersfunctie

Slaapfunctie voor minder-zelfredzamen - - -

Minder-zelfredzamen - -

Slaapfunctie - -

Hoge bezetting (personen/m2) - -

Hoogte gebouw

Gebouw alleen BG 0

Gebouwhoogte >100m - - -

Ligging vluchtroutes

Twee trappehuizen op grote onderlinge afstand 0

Twee trappehuizen in één kern - -

Eén trappenhuis - - -

Trappenhuis brandwerend gescheiden van gevel +

Aanwezigheid voorzieningen

Blusinstallatie ++

Extra snelle detectie en alarm ++

Brandwerende gevel ++



2.4 Eisen in de EU

Paper Brandveiligheid gevels

De Europese lidstaten, d.w.z. de EU- en EFTA-landen, stellen ieder 
hun eigen wettelijke eisen, maar moeten voor het stellen van die 
eisen dezelfde Europese klasseringen voor brandeigenschappen 
hanteren. Voor het brandgedrag en constructiegedrag van 
constructieonderdelen zijn dit de klasseringen bepaald volgens de 
NEN-EN 13501-normdelen. Dit systeem komt voort uit de in die 
landen van kracht zijnde Europese Verordening Bouwproducten 
(‘Construction Products Regulation’, CPR). Het bevoegd gezag in de 
lidstaten mag geen brandvoorschriften aan bouwproducten opleggen 
die niet zijn te beoordelen op basis van de eigenschappen in de CE-
markering van de producten.

In de praktijk hanteren veel lidstaten desondanks voorschriften die 
niet zijn gebaseerd op klasseringen van het CPR-systeem. In 
principe is dat verboden, want het leidt tot handelsbelemmering als 
een lidstaat eisen op basis van alternatieve criteria en 
producteigenschappen stelt, bijvoorbeeld eigenschappen bepaald 
volgens nationale methoden. Het is niet verboden als de 
alternatieve voorschriften optionele voorschriften zijn naast die 
gebaseerd op Europese klasseringen. Een vergunning-aanvrager 
heeft dan altijd de mogelijkheid een onderbouwing bij de aanvraag 
te baseren op de Europese producteigenschappen. Het is wel 
verboden voor een lidstaat om alternatieve voorschriften op te 
leggen als die voorschriften het gebruik van de Europese 
klasseringen uitsluiten. 

Aan dit principe wordt voldaan naar de letter, maar niet naar de 
geest, als het alternatieve (nationale) voorschrift veel minder 
streng is. Een situatie die sterk lijkt op die voor hoge gevels van 
woongebouwen in het Verenigd Koninkrijk. 

Ook andere lidstaten hanteren in de praktijk alternatieve wettelijke 
voorschriften, omdat ze vinden dat ze de risico’s van het 
brandgedrag van gevels onvoldoende kunnen reduceren zonder ook 
acceptabele geveluitvoeringen te verbieden. Vaak gebruiken ze 
daarvoor eisen op basis van resultaten van midden-schaal of volle-
schaal geveltesten, zoals de Duitse DIN 4102-20 en Technical 
regulation A 2.2.1.5, de Engelse BS 8414-1/-2, de Franse LEPIR 2, de 
ISO 13785-1/-2, de Oostenrijkse ÖNORM B 3800-5 en de Zweedse SP 
Fire 105; en deze lijst is nog onvolledig. 

Bron: Fire Hazards of Exterior Wall Assemblies Containing Combustible Components, Nathan White 
CSIRO, Australia, Michael Delichatsios, FireSERT, Northern Ireland; June 2014, FPRF Report
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BS 8414-1/-2 DIN 4102-20 NEN-EN 13823 (SBI)

Fire scenario Flames emerging from a flashover
compartment fire via a window

Flames emerging from a flashover
compartment fire via a window

Room corner fire of waste paper 
basket size

Geometry
Two walls in re-entrant corner 
“L” arrangement; one fire
compartment opening

Two walls in re-entrant corner 
“L” arrangement; one fire
compartment opening 

Two walls in corner “L” 
arrangement; burner in corner on 
floor level

Heat source ± 3.000 kW ± 300 kW 30 kW

Heat exposure Typical 75 kW/m2 at 1m
above facade opening

Typical 35 kW/m2 at 1m
above facade opening;
60 kW/m2 at 0,5m

40 kW/m2 at ± 0,5 m above
burner

Maximum flame height (with
non-combustible wall) ± 2,5m above opening ± 2,5m above opening ± 0,75m above burner

Test duration 30 min. 20 or 30 min. 20 min.

Wall height ≥8m (6m above opening) ≥5,5m (4,5m above opening) 1,5m

Opening dimensions Width 2m, height 2m Width 1m, height 1m -

Noot: 

In het Verenigd Koninkrijk schrijft de wet (Approved
Document B, feitelijk een praktijkrichtlijn) voor dat de 
onderdelen van de gevel klasse A2 zijn volgens EN 13501-1. 
Het alternatieve voorschrift staat brandbare componenten 
toe, als het gevelsysteem voldoet aan BS 8414-1/-2. 

In reactie op deze handelswijze van de lidstaten laat de Europese 
Commissie de mogelijkheid onderzoeken om één Europees 
geharmoniseerde grote-schaal gevel-brandtest vast te leggen. Een 
draft final report daarvan is in november 2017 gepubliceerd 
(Project: SI2.743702-30-CE-0830933/00-14, 10/11/2017). Het 
onderzoek spitst zich toe op de mogelijkheden van de DIN 4102-20 
of de BS 8414-1/-2 als geharmoniseerde norm.

In onderstaande tabel 4 zijn de belangrijkste verschillen gegeven 
tussen deze twee volle-schaal testmethoden, en de NEN-EN 13823 
(SBI-test) die vrijwel altijd bepalend is voor de belangrijke 
middenklassen B, C en D van EN 13501-1.  

In brandomvang en proefstuk-schaal benaderen beide volle-schaal 
testen de praktijk veel beter dan de NEN-EN 13823.
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Tabel 4: belangrijkste verschillen twee grootschlige testmethoden en de NEN-EN 13823



2.5 Aanpassingen in wetgeving

Paper Brandveiligheid gevels

In het voorgaande is uitgebreid onderbouwd waarom de situatie qua 
eisen aan gevels is zoals hij is, maar ook welke tekortkomingen in 
de huidige eisen aan te wijzen zijn. Het is nu de vraag of de 
tekortkomingen zo groot zijn, dat het stelsel van eisen in het 
Bouwbesluit aanpassingen nodig heeft.

DGMR is van mening van wel. Het brandrisico op gebouwniveau is 
soms zodanig dat een gevelklasse B volgens EN 13501-1 onvoldoende 
zekerheid biedt dat een snelle brandontwikkeling over de gevel niet 
voorkomt. Alleen een positief resultaat in een systeemtest op grote 
schaal (zoals BS 8414, op korte termijn hopelijk een EN test) is dan 
voldoende.

Ook is er een tussencategorie waarin de gevaren van een snelle 
brandontwikkeling over de gevel niet zo groot zijn dat alleen een 
positief resultaat in de grootschalige test voldoende zekerheid 
biedt, maar waarin de brandklasse B nog teveel onzekerheid 
overlaat. Voor die categorie stelt DGMR voor om een ‘maatwerk SBI’ 
proef te definiëren die enkele van de bekende tekortkomingen van 
de genormaliseerde SBI wegneemt, met name het ontbreken van 
kozijnomrandingen.

De afbakening van de situaties waarin de beide alternatieve 
beproevingen nodig zijn, zal onderwerp zijn van afweging tussen 
stakeholders. DGMR heeft daarover wel uitgesproken ideeën, die 
buiten de scope van deze paper vallen.
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2.6 Kwaliteitsborging

In het voorgaande is altijd als uitgangspunt gehanteerd dat de gevel 
van een gebouw voldoet aan de voorschriften. De praktijk is anders. 
De gevelbekleding in de Grenfell toren had een brandklasse E. Van 
de 312 Engelse gebouwen met ACM gevels waarvan de eigenaren na 
14 juni 2017 monsters van de gevel hebben ingestuurd hadden ca. 
280 ook een klasse E gevelbekleding. Voor een deel kunnen de  
bouwers ervan overtuigd zijn geweest dat de panelen voldeden aan 
klasse B, en dat de gevel daarmee voldeed. Het sterke vermoeden is 
echter dat zowel de bouwende partijen als de toetsers, wellicht uit 
onwetendheid over het belang ervan, geen serieuze aandacht 
hebben geschonken aan de brandveiligheidseisen aan de gevel, en 
de goedkoopste variant ACM hebben ingekocht en gemonteerd.

Dezelfde processen als in het VK doen zich hier voor, en de 
deskundigheid die in staat stelt om te signaleren dat met een 
categorie 3 ACM geen brandklasse B gevel te bouwen is, is dun 
gezaaid. Ook in Nederland is het gebruikelijk dat bij het doorgeven 
van een klus aan een onderaannemer ook de verantwoordelijkheid 
voor de kwaliteit van het product bij de onderaannemer komt te 
liggen. De aannemer voelt zelden de noodzaak om te controleren of 
de onderaannemer de vereiste kwaliteit levert.

Er zijn naast deze wat sombere beschrijving wel positieve 
ontwikkelingen aan te wijzen. In grote bouwprojecten wordt steeds 
vaker de kwaliteit systematisch gemonitord/geborgd via een vorm 
van System Engineering. Daarmee komt het al veel minder vaak voor 
dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor een eigenschap als de 
brandklasse van de gevel. Als niemand er iets van zegt, blijft er een 
vakje leeg dat aan het eind van het project gevuld moet zijn, en 
dat valt dan op. Iemand moet dan invullen of de gevel voldoet, en 
daarvoor bewijsmateriaal aandragen. Of het juiste materiaal wordt 
aangedragen is dan nog niet gegarandeerd, maar het systeem biedt 
de mogelijkheid om dat goed te regelen. 
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3. De bouwpraktijk
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Dit hoofdstuk focust zich op de vertaling van de eisen naar de 
bouwpraktijk in het algemeen: het omzetten van regelgeving naar 
tastbare en betrouwbare gevelconstructies. Met enkele voorbeelden  
maken we duidelijk dat het werkelijke brandgedrag van een gevel 
minder gunstig kan uitpakken dan op het eerste oog lijkt.

Gevelbranden kunnen zich tot gevaarlijke branden ontwikkelen, 
zoals de Grenfell-ramp aan een groot publiek duidelijk heeft 
gemaakt. Het is een scenario dat de gebruikelijke 
brandveiligheidsprincipes met betrekking tot evacuatie en 
bestrijding behoorlijk op de proef kan stellen, of zelfs onmogelijk 
maakt:

Allereerst wordt een gevelbrand niet altijd direct opgemerkt, 
zeker niet wanneer deze zich in de spouw bevindt.

Een gevelbrand kan zich snel verspreiden. Snel betekent in dit 
geval een uitbreiding naar andere compartimenten binnen enkele 
minuten in plaats van (doorgaans) een half uur of meer. Door het 
schoorsteeneffect kunnen in een geventileerde spouw veel 
langere vlammen voorkomen dan bij brandoverslag via 
bijvoorbeeld een raam. Dit betekent dat meerdere 
brandcompartimenten tegelijk worden aangevallen. 
Sprinklersystemen en vluchtwegen zijn hier niet op 
gedimensioneerd. Niet-zelfredzame mensen kunnen dan niet 
door het personeel in een naastgelegen compartiment worden 
ondergebracht.

Een gevelbrand is in veel gevallen moeilijk te bestrijden. Het 
buitenblad van de gevelconstructie verhindert het blussen. Het is 
immers geconstrueerd om water te weren. Bij hogere gebouwen, 
vanaf maximaal 30 meter, is de bereikbaarheid met bluswater 
een probleem. Dat geldt ook voor gevels die zich niet aan de 
openbare weg bevinden. Ook vallende brokstukken maken het de 
brandweer lastig. De verspreiding van een brand over meerdere 
compartimenten vraagt een exceptionele inzet van de brandweer 
met vele ploegen.

Een gevelbrand is dus een ongewenst scenario, zeker bij gebouwen 
boven de 30 m en wanneer het een gebouw voor een niet-
zelfredzame doelgroep is.

Er zijn verschillende branduitbreidingstrajecten via de gevel 
denkbaar:

1. Brandoverslag

2. Branddoorslag

3. Branduitbreiding via de spouw

Brandoverslag via uitslaande vlammen uit een gevelopening, is een 
uitbreidingstraject waar in de regel veel aandacht voor is. Met 
brandoverslagberekeningen wordt bepaald of en waar er 
brandwerende ramen of gevels gerealiseerd moeten worden. Deze 
kunnen worden ingekocht bij gespecialiseerde bedrijven.

Een brand kan ook tussen de gevels en compartimenterende vloeren 
of wanden doorslaan. Dit scenario kan tot een snelle 
branduitbreiding leiden. In de literatuur zijn voorbeelden bekend 
van 8 minuten per verdieping, wat fors minder is dan de beoogde 30 
tot 60 minuten. Sinds de invoering van de testnorm voor vliesgevels 
wordt dit detail in de test meegenomen en wordt ervaring opgedaan 
met de prestaties van deze details.

Een branduitbreiding via de spouw is een derde 
branduitbreidingstraject via de gevel, dat regelgevingtechnisch
onder de noemer branddoorslag valt. Deze uitbreiding kan zeer snel 
gaan, tot wel 1 verdieping per minuut, als de spouw verticaal 
doorloopt en de brand geen obstakel tegenkomt.

In dit hoofdstuk zoomen we in op het traject via de spouw. Dit 
potentieel gevaarlijke scenario’s heeft een hoog praktisch gehalte: 
de uiteindelijke kwaliteit wordt bepaald door de detailengineering, 
inkoop van de juiste materialen en de uitvoering.

Op de volgende pagina’s geven we enkele voorbeelden van 
gelukkige en minder gelukkige keuzes in de detaillering die we in de 
dagelijkse praktijk tegenkomen. Er wordt niet beoordeeld of de 
details voldoen voor de toepassing: dit is ook afhankelijk van andere 
gebouwkenmerken en de uitwerking van de overige details. Wel 
geven de voorbeelden inzicht hoe ogenschijnlijk bijna gelijke keuzes 
een groot verschil kunnen maken in de snelheid van 
brandvoortplanting en de dilemma’s in de beoordeling van gevels op 
brandveiligheid door het ontbreken van goede handvatten voor de 
beoordeling.

Het bouwbesluit stelt eisen aan de brandklasse voor “een zijde die 
grenst aan de buitenlucht”. Dit wordt niet zelden geïnterpreteerd 
als: “de buitenzijde van de gevel moet aan een minimale 
brandklasse voldoen”. 

Bij een geventileerde spouwgevel gaat deze vlieger niet op, omdat 
niet alleen de buitenschil, maar ook de spouwmaterialen in contact 
staan met de buitenlucht. Dit is nodig voor een goede 
vochthuishouding van dit type gevel:

 De spouw voorkomt vochtdoorslag naar de isolatie.

 Condens aan de buitenzijde van de isolatie kan verdampen of 
weggevoerd worden.

 In de spouw, mits gecompartimenteerd, kan druk worden 
opgebouwd. Door deze drukvereffening over het buitenblad is er 
minder watertransport door de naden of andere openingen.

De spouw is dus per definitie buitenlucht. 

Wanneer een brand via de openingen de spouw bereikt, kunnen 
spouwmaterialen mee verbranden en tot een grotere 
warmteontwikkeling leiden. Het afkeurcriterium voor een bepaalde 
klasse wordt eerder bereikt. Dat maakt de classificatie op 
brandvoortplanting een constructie-eigenschap en geen 
materiaaleigenschap zoals veel bouwkundigen en  leveranciers van 
bouwmaterialen denken.

Disclaimer:
De voorbeelden op de volgende pagina’s betreffen fictieve 
projecten, geïnspireerd op de dagelijkse adviespraktijk. De 
afbeeldingen zijn op enkele aspecten vereenvoudigd. 

Gevelbranden voorkomen Branduitbreidingstrajecten Geventileerde spouwgevels
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Metselwerk, A1 of toch klasse E?

Keramische materialen zijn onbrandbaar (klasse A1) 
en dus wordt metselwerk al snel als onbrandbaar 
ingeschat. Op de vorige pagina hebben we 
beargumenteerd dat ook de materialen in een met 
buitenlucht geventileerde spouw in contact staan met 
buitenlucht. Moet een isolatiemateriaal in Nederland 
daarom ten minste klasse B of D zijn?

Eerder is gewezen op de beoordeling als constructie 
en niet als materiaal. Wanneer een metselwerk 
constructie met brandbare isolatie aan een SBI-test 
wordt onderworpen is de kans groot dat deze met 
overmaat aan een klasse B voldoet. 
Hier zit echter een adder onder het gras. De SBI-test 
neemt geen kozijnaansluitingen mee.

Er zitten altijd openingen in een geventileerde 
spouwgevel. Een goede bouwer houdt de 
noodzakelijke toe- en afvoeropeningen klein 
(maximaal 0,01m) om muizen, ratten en andere 
organismen te weren. Bij brand kunnen 
spouwafsluiters, zoals kunststof of aluminium 
(geperforeerde) profielen, zoals in de linker 
illustratie, snel wegsmelten, zodat de vlammen vrij 
toegang hebben tot de spouw. Een brandbaar  
isolatiemateriaal draagt vervolgens bij aan een 
snellere uitbreiding in de spouw en vormt daarmee 
een risico voor een hoger gelegen compartiment.

Een onbrandbare isolatie kan een te snelle 
branduitbreiding voorkomen. Een alternatief is het 
onbereikbaar maken van de isolatie door een goede 
spouwafsluiting bij alle openingen en beëindigingen 
van de spouw, bijvoorbeeld met voldoende zware 
houten kozijnen (>= 38mm dik) en een stenen 
raamdorpel. De open stootvoegen zijn te klein om 
hierdoor een brand in de spouw te ontsteken. 

Deze metselwerk gevel kan A1, E of iets daartussen 
halen afhankelijk van de detaillering.

Deze voorbeelden maken duidelijk dat de 
detaillering, uitvoering, maar ook de beoordeling veel 
vakkennis vragen.

Casus 1: Metselwerk
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Casus 2: Keramische gevelbekleding

In dit voorbeeld is eveneens een keramische gevel 
getoond, dit maal in de vorm van tegels.

Een uitslaande brand of buitenbrand kan via 
verschillende wegen in de spouw komen: via open 
horizontale en verticale voegen, maar ook door het 
wegvallen van de tegels door breken of het smelten 
van de bevestiging. Misschien zijn er voor de brand al 
tegels gebroken door een ander incident.

De bouwer van het linker detail heeft gemeend een 
veilige oplossing te bieden door het toepassen van 
een waterkerende dampopen folie (WDO) en 
geïmpregneerde houten latten met een B-klasse. Er 
worden drie denkfouten gemaakt:

1. De B-klasse uit de folder blijkt alleen een klasse B 
te halen als deze wordt toegepast op een 
onbrandbare achtergrond, wat hier niet het geval 
is. Om dit te kunnen constateren, moet het 
classificatierapport worden opgevraagd. In 
combinatie met brandbare materialen kan de folie 
slechter presteren.

2. De folie beschermt de achterliggende beplating 
niet tegen brand. Ook B-klasse folie’s branden snel 
weg (Deze halen klasse B, omdat er weinig energie 
vrij komt). De plaat achter de folie moet dus zeker 
ook worden beschouwd. 

3. Hout kan brandvertragend worden geïmpregneerd. 
Maar pas op: sommige brandvertragers logen uit als 
het hout niet geschilderd wordt, zodat na enkele 
jaren weinig meer over is van de brandvertragende 
werking.

De verbeterde versie heeft de B-folie aangebracht op 
een onbrandbare vezelcementplaat. Het rachelwerk is 
vervangen door een brandvertragend en niet-
uitlogend product.

Is de rechter uitvoering voldoende als een B-klasse is 
vereist? Dat is bij een inhomogeen opgebouwde gevel 
als deze niet van achter een bureau te bepalen. Een 
SBI-test zal moeten uitwijzen of de optelsom van de 
materialen onder de grenswaarde blijft. Zo niet, dan 
kan er verder worden verbeterd door een aluminium 
ophangconstructie toe te passen.

Een keramische gevel, toch geen klasse A1
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Casus 3: Metalen gevelbeplating

Zink

De zinken gevelbekleding in het voorbeeld hiernaast 
is gefelst en daardoor mooi aaneengesloten. Ook de 
verticale naden veronderstellen we als voldoende 
dicht voor vlammen door middel van een labyrint of 
metalen profiel. De spouwafsluiting rondom het raam 
is voor verbetering vatbaar, maar ook als deze 
perfect in orde zou zijn, is het gevaar niet geweken.

De zeer dunne zinken bekleding is op een houten 
onderconstructie bevestigd voor voldoende 
mechanische sterkte en stijfheid. Bij een 
materiaaldikte van minder dan één mm en een 
smelttemperatuur van net boven de 400°C is de 
zinken laag snel gesmolten en gaat de houten 
onderconstructie en de gevelfolie meebranden, om 
vervolgens het binnenblad aan te steken. De 
opdrachtgever dacht een onbrandbare gevel klasse 
A1-gevel te krijgen, maar bij een SBI-test zit deze 
opbouw bij de grens van klasse D en E.

De zinken bekleding zou ook zelfdragend uitgevoerd 
kunnen worden opgehangen voor een 
binnenspouwblad met een onbrandbare afwerking van 
vezelcementplaat en een folie in een B-klasse die 
volgens het classificatierapport is toegepast. Klasse B 
voor de totale constructie is nu mogelijk.
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Casus 4: ACM panelen

Aluminium, maar niet onbrandbaar

ACM oftewel Aluminium Composite Material is een 
product dat is opgebouwd als een sandwich van een 
kunststof kern met aan beide zijden een zeer dunne 
aluminium (0,5 mm) plaat. De totale dikte is circa 4 
mm. 

De kern is in verschillende kwaliteiten te krijgen. De 
standaard variant heeft een PE kern en vertoont een 
zeer snelle brandvoortplanting. Hoewel beide zijden 
van de sandwich uit onbrandbaar aluminium bestaan, 
is de brandbare kern makkelijk te bereiken voor de 
vlammen: via de kopse kanten van de sandwich en 
door het wegsmelten van het dunne laagje 
aluminium. In hoofdstuk 1 hebben we beschreven hoe 
gevaarlijk deze panelen zijn in combinatie met een 
brandbare isolatie.

Grote schaal testen in Engeland hebben aangetoond 
dat het mogelijk is om met ACM en een kunststof 
isolatie een gevel te bouwen die brandklasse B haalt 
en ook voldoet aan BS 8414. (Bron: B137611-1037 BRE 
– DCLG test no. 5. Zie ook pagina 16.) Deze laatste 
test is aanmerkelijk zwaarder dan de in Nederland 
gebruikelijke SBI-test. Met het rechter voorbeeld kan 
dus een bovenwettelijke prestatie worden 
gerealiseerd voor de Nederlandse markt.
De kern van de ACM panelen moet dan een A2 
kwaliteit hebben. De isolatie moet tenminste een B-
kwaliteit zijn, maar beter mag uiteraard ook. 

Daarnaast wordt de uitbreiding van de brand 
vertraagd door spouwcompartimentering. Er zijn 
verticale stroken steenwol toegepast die samen met 
de RVS beugels een barrière vormen tegen horizontale 
uitbreiding. Ter plaatse van de verdiepingsvloer is 
een strook aangebracht die ventilatie in de normale 
gebruikssituatie mogelijk maakt maar opschuimt bij 
brand. En aan de bovenzijde is de spouwafsluiting 
uitgevoerd in staal.

Het blijft wenselijk om de randen van de spouw af te 
sluiten om de trek in de spouw te beperken en met 
de uitstromende vlammen de erboven aanwezige 
beglazing niet te belasten. 
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Hoe nu verder?
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De belangrijkste bevindingen

Paper Brandveiligheid gevels

Grenfell

Brandontwikkeling

 Het brandgedrag van de gevel was veel slechter dan verwacht, 
vooral door de slechte brandklasse van de aluminium-PE-
gevelpanelen, en in mindere mate door de brandbare isolatie en 
doordat de cavity barriers in deze toepassing niet effectief 
waren.

 De toegepaste producten in de gevel hebben, samengevoegd, 
geleid tot een gevelsysteem dat niet voldeed aan de Engelse 
regelgeving. Dat geldt ook, maar in veel mindere mate, voor de 
producten die waren gepland.

 De brandweer kon de brandende gevel vanwege de grote hoogte 
niet bestrijden. De brand was in korte tijd in veel woningen 
binnengedrongen, waardoor ook brandbestrijding van binnenuit 
onmogelijk was.

Vluchten

 De vluchtroutes waren zeer snel onveilig door rook.

 Velen startten laat met vluchten vanwege het nachtelijk tijdstip, 
het ontbreken van een ontruimingsalarm en het advies van de 
hulpdiensten om in de woning te blijven.

Slachtoffers

 Het grote aantal grote aantal dodelijke slachtoffers is alleen te 
verklaren door het tegelijkertijd falen van de gevel en van de 
voorzieningen die het trappenhuis als vluchtroute moesten 
beschermen in combinatie met traag verlopende ontruiming.

Nederlandse regelgeving

Eisen

 De doelen van de eisen zijn wel duidelijk, maar de 
prestatievoorschriften niet voor iedereen

 De voorschriften gelden voor de gehele gevelopbouw, niet alleen 
voor de afzonderlijke gevelproducten. Dat is van belang, omdat 
het voldoen van de afzonderlijke producten aan een eis nog niet 
betekent dat de gevel aan die eis voldoet (B+B+B ?=? B).

 Vanwege het doel van de voorschriften gelden de eisen voor 
brandklassen van de gevel voor alle constructieonderdelen die 
goed bereikbaar zijn voor vlammen aan de buitenzijde van het 
gebouw en waarvan de verbranding ook bijdraagt aan de 
vlammen aan de buitenzijde. Dit betreft vooral de vrije 
oppervlakken in goed geventileerde gevelspouwen.

Aandachtspunten

 Let voor brandvoortplanting en branduitbreiding op de 
gevelspouwen en op de toegangen tot die spouwen.

 De Europese brandklassen hebben voor gevels belangrijke 
beperkingen: in de grootte van de brand, de ventilatiecondities, 
de schaal van de gevel en de aansluitingen op aangrenzende 
constructieonderdelen

 Er zijn en komen alternatieven beschikbaar, maar het is nog 
onduidelijk of de wetgeving die zou moeten gebruiken.

 Hoe belangrijk de gevelprestaties zijn voor de kans op 
slachtoffers hangt ook sterk van de rest van het gebouw af. 

Aanpassen van wetgeving en borging

 DGMR is van mening dat de wettelijke eisen voor hoog-risico 
gebouwen zouden moeten worden aangepast, bijvoorbeeld door 
een ‘maatwerk SBI-test’ te eisen of zelfs een grote schaal test. 
Welke gebouwen dat betreft is nader te bepalen, maar deze 
paper geeft relevante factoren daarvoor aan.

 De werkwijze in de bouw leidt ertoe dat gevels niet altijd en 
mogelijk zelfs vaak niet voldoen aan de wettelijke eisen. Een 
betere kwaliteitsborging is daarom zeker zo belangrijk als een 
mogelijke aanscherping van de eisen zelf.

De bouwpraktijk

Voorbeelden van geveldetaillering 

 Oplossingen voor goede gevels zijn beschikbaar

 Voorbeelden maken duidelijk dat het werkelijke brandgedrag van 
een gevel minder gunstig kan uitpakken dan op het eerste oog 
lijkt.

 De brandveiligheid van gevels heeft een hoog praktisch gehalte: 
de prestatie wordt ook in de detailengineering en de uitvoering 
bepaald. Ook kunnen de prestaties achteruit gaan door 
onkundige aanpassingen en achterstallig onderhoud.

Het realiseren van een brandveilige gevel is voor veel gebouwen een 
cruciale voorwaarde voor een brandveilige gebouw. Tegelijkertijd is 
duidelijk dat we er met ‘het formuleren van de eisen’ nog niet zijn. 
We delen een gezamenlijk maatschappelijk belang en zijn als 
ontwerpende, realiserende en toetsende partijen samen 
verantwoordelijk voor het verder brengen van de brandveiligheid 
van onze gevels en gebouwen. In dit proces heeft iedereen zijn 
eigen rol, en de uitdagingen voor de brandveiligheid en de 
geveltechniek verschillen per rol. De noodzaak voor samenwerken 
en het delen van kennis is hierbij evident.

DGMR beschikt over experts op de betrokken vakgebieden 
(geveltechniek, brandveiligheid, bouwfysica), die in nieuwbouw- en 
renovatieprojecten en in (schade)onderzoek kennis hebben 
opgedaan over het effect van allerlei factoren op de brandveiligheid 
van gevels. Die kennis hebben ze na de Grenfell ramp met nieuwe 
energie ingezet om de risico’s te beoordelen van gevels, 
bijvoorbeeld als die (mogelijk) niet aan de wetgeving voldoen. Maar 
ook om verbeteringen te bedenken als dat nodig is. En om te 
beoordelen of een hogere prestatie van de gevels dan het wettelijk 
minimum wenselijk is voor de veiligheid van het gebouw en de 
gebruikers. Deze ‘paper’ presenteert een aantal door DGMR 
ontwikkelde ideeën.

Sommige van die ideeën zijn direct voor bouwpartners bruikbaar, 
bijvoorbeeld die over het beoordelen van een gevelontwerp of van 
een bestaande gevel. 
Andere ideeën zullen hopelijk worden uitgewerkt in overleg over 
regelgeving en normontwikkeling. Dat kan gelden voor de behoefte 
aan testen die beter bepalen of snelle brandgroei langs de gevel kan 
optreden, de behoefte aan andere prestatie eisen, en de behoefte 
aan betere borging van afspraken in de bouwpraktijk. Deze ‘paper’ 
geeft hiervoor een startpunt.

In de tussentijd werkt DGMR verder aan praktische beoordelingen en 
oplossingen voor brandveilige gevels.  

Vragen of kennis delen?

Wij vinden het belangrijk u goed te informeren. Heeft u vragen over 
deze paper, heeft u behoefte aan ondersteuning voor brandveilige 
gevels voor uw eigen project, of wilt u kennis delen?
Wij gaan graag met u in gesprek en zien uit naar uw reactie. Onze 
contactgegevens treft u aan op de volgende pagina’s:

35 |

Hoe nu verder? 

H
O

E N
U

 VERD
ER

3 | D
E BO

U
W

PRAKTIJK
2 | N

ED
ERLAN

D
SE BO

U
W

REG
ELS 

BRAN
D

VEILIG
H

EID
 G

EVELS
1 | O

N
D

ERZO
EK BRAN

D
O

O
RZAAK 

G
REN

FELL
IN

LEID
IN

G
/ IN

H
O

U
D



Meer informatie?

Paper Brandveiligheid gevels

Brandveiligheid

Bij brandveiligheid draait het allereerst om mensenlevens. Hoe 
zorgt u ervoor dat bij het ontwerpen, (ver)bouwen en gebruiken van 
uw nieuwe of bestaande gebouw de veiligheid geregeld is? 
Met uw ambitie moet u minimaal voldoen aan de wettelijke 
voorschriften. Wilt u de lat hoger leggen, omdat relatief veel 
minder-zelfredzamen het gebouw gebruiken, omdat kunsthistorische 
waarde beschermd moeten worden, of omdat de continuïteit van 
uw bedrijfsvoering daarom vraagt? Wat uw beweegredenen ook zijn, 
u kunt terugvallen op de expertise van DGMR.

Gehele levenscyclus
De adviseurs van DGMR gebruiken de meest actuele inzichten in 
brandveiligheid en integrale veiligheid. Ze ondersteunen u daarmee 
bij uw verantwoordelijkheid tijdens de gehele levenscyclus van een 
gebouw. Dit resulteert in hoogwaardig advies dat tot slimme 
oplossingen leidt en u helpt om kosten te besparen.

Brandveiligheid op maat
'Ontzorgen' is voor ons het sleutelbegrip om samen met 
opdrachtgevers tot brandveiligheid op maat te komen. Of het nu 
gaat om een advies op één of enkele onderdelen, of om de 
begeleiding over het gehele traject. Vanaf de ontwerpfase tot en 
met de exploitatie kunt u rekenen op DGMR. 

Gelijkwaardige oplossingen
Onze adviseurs helpen u gebouwen te bouwen en gebruiken zoals u 
dat wenst, zo nodig met advies buiten de gebaande paden. Bij 
gelijkwaardige oplossingen hebben we overtuigingskracht, waarbij 
de wettelijke voorschriften slechts het uitgangspunt zijn. DGMR 
adviseert vanuit fundamentele inzichten in het verschijnsel brand 
en gebruikt risicoanalyses om brandveiligheid op maat te bieden.

ir. R.J.M. (Rudolf) van Mierlo
rmi@dgmr.nl
06 – 102 78 569

Rudolfs werkbeleving
"Het vakgebied fire safety engineering is nog jong en veel gangbare 
instrumenten en methoden zijn nog onvolgroeid. Aandacht voor het 
verantwoord toepassen van de beschikbare kennis en ervaring is 
daarom de basis van mijn professionele activiteiten.
Bijvoorbeeld door het onderbouwen van betrouwbare en risico-
reducerende maatregelen, buiten de standaard regels. Of door het 
bestrijden van schijnoplossingen die het rendement van 
investeringen tenietdoen.“

Rudolf denkt mee over:

 Praktisch en verantwoord toepassen van regels voor 
brandveiligheid

 Uitdenken van gelijkwaardige oplossingen vanuit een 
risicobenadering

 Analyse van brandscenario’s, materiaalgedrag en 
rookverspreiding voor de bouw-, offshore-, scheepvaart- en 
railsector.

 Evalueren van brandveiligheid van bestaande bouw en prioriteren 
van maatregelen binnen een vastgoedportefeuille.

ir. P.H.E. (Peter) van de Leur
le@dgmr.nl
06 – 525 50 569

Peter's werkbeleving
"Ik neem geen genoegen met een oppervlakkig antwoord en zoek 
waar mogelijk de diepgang en de compleetheid. Juist omdat het 
vakgebied zo jong is en er maar weinig gebaande paden zijn, moet 
je daarvoor vaak een stap terug doen, en redenerend vanuit de 
doelstellingen een oplossing bedenken. Dat is razend interessant en 
blijft uitdagend. Het vak van ‘brandveiligheidskundige’ moet zich 
nog ontwikkelen, iedereen die zich nu met brandveiligheid bezig 
houdt doet dat vanuit een ander vakgebied. Dat geldt ook voor 
mijzelf, ik ben afgestudeerd in Technische Natuurkunde. Het is voor 
opdrachtgevers erg moeilijk om een echte deskundige van een 
beunhaas te onderscheiden. Ik zet me in om daarin verbetering aan 
te brengen.

Peter denkt mee over:

Echte brandveiligheid, dus niet alleen op papier

Brandveilige oplossingen waar de regels tekortschieten

Richtlijnen voor brandveiligheid van parkeergarages en grote 
brandcompartimenten in het algemeen

Ontwikkeling en toepassing van rekenmodellen, voor 
rookverspreiding en capaciteit van vluchtroutes

Brandveiligheid in ondergrondse infrastructuur, spoor, 
wegvervoer, op zee, offshore

Brandveiligheid in erfgoed en in maatschappelijk vitale 
gebouwen

Gerichte onderwijsprogramma’s voor brandveiligheid op alle 
niveaus
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Meer informatie?

Paper Brandveiligheid gevels

Bouw- en Geveltechniek
Of het nu gaat om gevels van nieuwbouw of bij renovatie, om 
ontwerp en engineering of het oplossen van problemen met een 
bestaande gevel, DGMR heeft een grote staat van dienst 
opgebouwd. Een gevel moet er niet alleen fraai uitzien, maar onder 
andere ook lucht-, wind- en waterdicht, thermisch en akoestisch 
geïsoleerd, geluidwerend, brandveilig en duurzaam zijn.

Ontwerp en engineering
DGMR bekijkt en beoordeelt de maakbaarheid van een ontwerp. We 
bedenken hoe het beeld van de architect gerealiseerd kan worden 
en welke koppelingen tussen gevelelementen het meest optimaal 
zijn. Dezelfde stappen zet DGMR voor renovatie of transformatie 
van gevels. Daar gaat meestal een gebouw- of gevelscan aan vooraf. 
We checken dan de bouwtechnische haalbaarheid van ingrepen voor 
bijvoorbeeld een energiezuiniger gevel. We zoeken naar een 
optimum tussen oud en nieuw en adviseren en ontwerpen één of 
meerdere oplossingen.

Kwaliteitscontrole
Na het maakbare ontwerp kunnen we u verder helpen met een 
kwaliteitscontrole wanneer de gevelbouwer zijn tekeningen en 
berekeningen gemaakt heeft. We begeleiden de tests van 
prototypes, controleren de productie in de fabriek en de montage 
op de bouwplaats. Daar voeren we testen opnieuw uit, zodat de 
opdrachtgever zeker is van een goede gevel.
Verscherpt toezicht op de uitvoering van essentiële kernmerken 
(lucht-, wind- en waterdichtheid, thermische en akoestische 
isolatie, inbraakwerendheid en brandveiligheid) behoort ook tot de 
mogelijkheden.
Heeft een gevel gebreken die ontstaan in een garantieperiode of 
vanwege ouderdom? Opdrachtgevers vragen ons regelmatig om 
schadeonderzoek of een contraexpertise. We bedenken een 
herstelplan en kunnen bij de hersteloperatie eveneens een 
kwaliteitscontrole uitvoeren.

Productontwikkeling en -beoordeling
Wilt u als leverancier van gevelproducten de circulariteit, 
energieneutraliteit, thermische eigenschappen, brand- of 
inbraakwerendheid van uw product verbeteren? Of wilt u de 
prestatie van uw product in een milieuclassificatiesysteem 
weten? Onze adviseurs kennen de markt, kennen de normen en 
regelgeving en hebben de elementaire kennis van uw 
fabricagemethode en product om u verder te helpen. U kunt 
ervan uitgaan dat we vertrouwelijk met uw verzoek omgaan.

ir. E.R. (Esther) Hebly
ehb@dgmr.nl
06 – 122 04 815

Esthers werkbeleving
"Ik heb 20 jaar in de gevelindustrie gewerkt, voordat ik bij DGMR 
aan de slag ging. Door deze ervaring, met de voeten in de klei, ben 
ik in staat om de adviezen van de verschillende disciplines binnen 
DGMR om te zetten naar maakbare oplossingen voor onze klanten. 
Of andersom: wat ik in de praktijk op inspecties tegenkom, vertaal 
ik naar toetsbare prestaties, zodat klanten weten wat ze in huis 
hebben.
Ik krijg energie van bijzondere projecten, waarbij de grenzen van 
het maakbare worden opgerekt. Of dat nu op het gebied van 
veiligheid, beveiliging, duurzaamheid, gezondheid of comfort is, er 
is vaak meer mogelijk dan je vooraf denkt! Naast mijn technische 
bagage, kan ik ook mijn ervaring op innovatiemanagement en 
productmanagement inbrengen. Zo help ik opdrachtgevers in de 
beslissing om wel of niet te innoveren en hoe ze de innovatie tot 
een succes kunnen maken.“

Esther denkt mee over:

 Innovatieve, klimaatvriendelijke, duurzame, veilige, bestendige, 
maakbare en betaalbare gevels.

 Renovaties, transformaties en onderhoud van de bestaande 
gebouwschil.

 Onafhankelijke en deskundige kwaliteitscontroles, in-situ 
metingen, schadeonderzoeken, contra-expertises en 
hersteladviezen.

 Productontwikkeling voor de gevelindustrie.

ir. C. (Christiaan) de Wolf
cwo@dgmr.nl
06 – 249 38 619

Christiaans werkbeleving
"Voordat ik namens DGMR begon te adviseren, heb ik 16 jaar als 
architect en bouwtechnisch ingenieur grote en complexe projecten 
begeleid. Door de breed opgedane praktische kennis ben ik in staat 
vanuit een totaalvisie zowel conceptmatig als in detail mee te 
denken over oplossingen voor opdrachtgevers, vastgoedeigenaren, 
aannemers, producenten, fabrikanten en architecten.
Ik zie mijzelf als een teamspeler met zelfkennis die oog heeft voor 
het grotere geheel, als ook voor de essentiële details. In mijn werk 
ben ik optimistisch. Zonder de realiteit uit het oog te verliezen, hou 
ik van specialistische activiteiten en zoek ik de zaken graag goed 
uit.
Vanuit een geloof in kansen ben ik ondernemend met een 'drive' om 
zaken voor elkaar te krijgen. Ik reageer snel en adequaat op 
veranderende omstandigheden en onverwachte uitdagingen.“

Christiaan denkt mee over:

 Onafhankelijke en deskundige kwaliteitscontrole, verscherpt 
toezicht, schadeonderzoek, contra-expertise en hersteladvies.

 Slimme oplossingen voor bestaande/nieuwe gevels en 
gevelproducten, op basis van de volgende thema’s:

 Energieneutraliteit, circulariteit en klimaatvriendelijkheid;

 Binnencomfort, veiligheid en duurzame bestendigheid;

 Innovativiteit, maakbaarheid en betaalbaarheid.

37 |

H
O

E N
U

 VERD
ER

3 | D
E BO

U
W

PRAKTIJK
2 | N

ED
ERLAN

D
SE BO

U
W

REG
ELS 

BRAN
D

VEILIG
H

EID
 G

EVELS
1 | O

N
D

ERZO
EK BRAN

D
O

O
RZAAK 

G
REN

FELL
IN

LEID
IN

G
/ IN

H
O

U
D

mailto:ehb@dgmr.nl
mailto:cwo@dgmr.nl

	Slide Number 1
	Inleiding
	Slide Number 3
	1.0 Inleiding
	1.1 Het gebouw
	Slide Number 6
	1.2 Ontstaan en verloop van de brand
	1.3 Bestrijding en ontruiming
	Slide Number 9
	1.5 Stay Put
	Slide Number 11
	1.6 Toetsing en inspecties
	1.7 Voorlopige conclusies
	Slide Number 14
	1.8 Acties in het Verenigd Koninkrijk na Grenfell
	Slide Number 16
	2.0 Nederlandse wettelijke eisen
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	2.4 Eisen in de EU
	2.5 Aanpassingen in wetgeving
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	De belangrijkste bevindingen
	Meer informatie?
	Meer informatie?

