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1. Brandveiligheid constructies 

       

1. Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) en weerstand 
tegen bezwijken) omwille van: 
• veilig vluchten, 
• ter voorkoming van branduitbreiding naar belendingen en 
• evt. veilige inzet voor redding 

 
2.     Die eisen zijn mede gesteld o.b.v.: 
• Enerzijds brandontwikkeling (temperatuur in de tijd, de zgn. brandcurves) 

voor gebouwen en de RWS brandcurve voor tunnels 
• Anderzijds vluchttijden, tijdpad opkomst en inzet brandweer 
 
 



1. Brandveiligheid constructies 

       

3.     Door wijze van construeren bijvoorbeeld materiaalkeuze, 
 overdimensioneren en veiligheidssystemen kan er voor gezorgd worden dat 
 constructie aan de eisen voldoet of anders gelijkwaardigheid 
 
• 60 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) 

 
• weerstand tegen bezwijken 
 

·        hoogbouw 
 
·        parkeergarages 
 
·        tunnels 

 
 



2a. Hoogbouw 

       

 
 
Hoe hoger het gebouw, des te strenger de bezwijkeis (langere vluchttijd en 
langere inzettijd brandweer): 
 
• Lager dan 7 m 60 minuten Weerstand tegen Bezwijken (cf Bouwbesluit) 

 
• Hoger dan 7m 90 minuten Weerstand tegen Bezwijken (cf Bouwbesluit) 

 
• Hoger dan 13m120 minuten Weerstand tegen Bezwijken (cf Bouwbesluit) 

 
• Hoger dan 70m gelijkwaardigheid cf lager dan 70m cf Bouwbesluit: 

• Te denken valt aan: materiaalgebruik, vluchtmogelijkheden, 
blussystemen zoals sprinklers 

 
 
 



2b. Parkeergarages 

       

 
Bezwijkeis conform hoogbouw 
 

Hoe groter het compartiment, des te strenger de eisen (langere vluchttijd en 
langere inzettijd en grotere inzetdieptes brandweer): 
 
• Tot 1.000m2

 60 minuten WBDBO (cf Bouwbesluit) 
 

• Groter dan 1.000m2
 gelijkwaardigheid (cf Bouwbesluit): 

• Te denken valt aan: ventilatiemogelijkheden, vluchtmogelijkheden, 
blussystemen zoals sprinklers 
 

 
 
 



2c. Tunnels 

       

 
 
Tunnel is een bouwwerk (cf Bouwbesluit) 
Eisen aan vluchtmogelijkheden: vluchtdeuren max 100m ‘gewone tunnels’ en 
250m geboorde tunnels (dwarsverbindingen) 
 
en eisen aan tunnel afhankelijk van: gelijkwaardigheid 
• Beperking vervoer gevaarlijke stoffen: tunnelcategorisering: A, B, …E.: Bijv. 

extra constructieve brandwerende bescherming of bouwkundige mtr. ter 
bescherming tegen ongeval gevaarlijke stoffen (categorie A) 
 

• Ligging: Eisen aan  brandwerendheid: 60 minuten Landtunnels en 120 
minuten tunnels onder watergangen (200MW brand, RWS curve) 
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(NEN 6069) 

(RWS-curve) 
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(RWS-curve) 

(Promat) 



(Uptun, 2008) 

Brandcurves 



Brandcurves Straling op 15m bovenwinds <5kW/m2 (Uptun, 
2008): brandweerinzet mogelijk (RWS, 2010) 



4. Brandvermogen en wegvervoermiddelen 

       

(Oosterveld, UTwente, 2013) 



4. Brandvermogen en wegvervoermiddelen 

       

tunnel aard vd brand 
brandvermogen 
(max MW) 

brandvermogen 
(gemiddeld MW) bron 

Mont Blanc 
(1999) 

vrachtwagen magarine en  
tientallen voertuigen 180 75-100 PIARC 2006 

Tauern 
(1999) 

kettingbotsing met vrachtwagens 
(verfspuitbussen) en tientallen 
personenwagens 120 ca 90 PIARC 2006 

Heinenoord 
(2014) 

vrachtwagen met zoutgeladen 
drums op pallets 65 50-60 Efectis 2015 



5. Brandweerinzet 

(RWS) 

(Bron: RWS) 



6. Enige nuancering (1/3) 

       

1. Beton is minder brandwerend dan gedacht: 22 i.p.v. 120 minuten (vier 
Rijkstunnels na 2008) bij 200MW brand: 
 

 Veiligheidsconsequentie 1 voor OHD: onzekerheid over integriteit tunnel 
 

 Veiligheidsconsequentie 2 voor OHD: brokstukken a.g.v. afspattend beton 
 

 Veiligheidsconsequentie 3 voor OHD: onzekerheid over integriteit bij andere 
branden (25, 50, 75, 100, 150) en brandduren 
 
 

 GEEN inzet in tunnel bij 200 MW brand o.b.v. 2 aspecten: 
• Na 15 minuten moet iedereen gevlucht zijn, en zo niet, dan 

hoogstwaarschijnlijk overleden (tox./temp.) bij dergelijke brand 
• Risico eigen brandweerpersoneel: tox., temp. integriteit tunnel 

 
 
 



6. Enige nuancering (2/3) 

       

2. Onzekerheid en brokstukken betreffen i.i.g. 200MW brand: 
 
 Unieke brand: nog niet in praktijk waargenomen, wel in brandtesten 

(Runehamar) 
 

 Unieke brand: nogal lage kans (o.b.v. berekening) 
(zie bijv. RWS 2010 (1: 20.000 jr) en TNO (2012). 
 
 

 
 



6. Enige nuancering (3/3) 

       

3. Wat betekent dit nu voor de bevelvoerder/OvD-Brandweer? 
 
Na 15 minuten per plaatse 
 Geen inzet bij 200MW brand, maar ja, …..dat staat niet op de brand 

geprojecteerd en  
 Kansberekening doet er op dat moment niet toe. 

 
 

 Handvatten nodig om bevelvoerder/OvD-B onderbouwde inschatting te 
kunnen laten maken van brandvermogen: 
• Beelden brand van de verkeerscentrale 
• Fotomateriaal van casuïstiek branden in tunnels 

 
 

 
 



7. Handvatten bevelvoerder/OvD-B(1/3) 

       

• Fotomateriaal van casuïstiek, brandvermogen, temperatuurindicatie op 
afstand tot brand 

 
 

 
 

Personenwagen: 5-10MW 

Bus: 25 MW 

Vrachtwagen: 100MW 

Vrachtwagen/tankwagen: 200MW 



Uitwerking Kwadrantenmodel (Brandweer Nederland, 2014) 
 

VR Haaglanden, 2012 
 

7. Handvatten bevelvoerder/OvD-B (2/3) 



Automatische blussystemen 

Deluge system (bron: SP) Watermist (bron: tunnelonline) 

Blusrobot (bron: RoyalHaskoning DHV) Blusrobot (Bron: Brandweer Amsterdam Amstelland) 

7. Handvatten bevelvoerder/OvD-B (3/3) 



8. Conclusie 

• Vier Rijkstunnels voldoen niet aan vergunning 
 

• Veilige inzet brandweer onder druk: geen inzet bij 200MW brand 
 

• 200MW-brand is behoorlijk unieke brand en laat zich niet zomaar aflezen ter 
plekke door bevelvoerder/OvD-B 
 

• En dus dreigt vergunningprobleem te worden neergelegd bij bevelvoerder/OvD-B 
 

• Ontwikkel (extra) handvatten voor deskundige inschatting van brandvermogen/-
ontwikkeling en inzetmogelijkheden 


