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Bijeenkomst:  Brandwerendheidsvraagstukken van beton en beplating 

Datum:  16 november 2017 

Locatie:  Hotel v.d. Valk, Houten 

Deelnemers: Zie overzicht 

 

1. Opening / mededelingen 

Ben v.d. Horn, coördinator van het KPT heet de aanwezigen van harte welkom in de bijeenkomst over de 

brandwerendheidsvraagstukken van beton en beplating georganiseerd door het KPT in samenwerking 

met het COB, RWS, IFV, Witteveen+Bos en ODNZKG. 

Er is geen pers aanwezig omdat dit een besloten bijeenkomst is. 

De presentaties zijn vermeld op de KPT website 

 

 

2. Aanleiding bijeenkomst 

In juli 2017 werd bekend dat de betonsamenstelling in tunnels de laatste jaren is veranderd en dat het 

beton mede daardoor bij hoge temperaturen kan afspatten. Het gevolg is verminderde 

brandwerendheid van het beton met een risico voor de constructies. 

In deze bijeenkomst met deelnemers vanuit tunnel- en objectbeheerders, bevoegde gezagen, 

veiligheidsregio’s, veiligheidsbeambten, veiligheidsadviseurs, omgevingsdiensten is gelegenheid om 

informatie te delen, tussentijdse maatregelen te bespreken, problemen te identificeren en zorgpunten te 

delen / bespreken. In het vervolg kunnen mogelijk gerichte onderzoeksvragen worden geformuleerd. 

 

 

3. Aantoonbaarheid brandwerendheid tunnels door Ron v.d. Ende (RWS) en Albert Manenschijn (RWS) 

Vragen naar aanleiding van de presentatie: 

 Vraag: Kan RWS aanwijzingen vrijgeven wat is er in de betonsamenstelling in 2008 is veranderd? 

 Antwoord: Dit veranderingen bleken uit  brandtesten met betonnen dragers met afspatgedrag.  

 

 

4. Belevenissen van een tunnelbeheerder, Frans Cornelis (gemeente Amsterdam) 

Vragen naar aanleiding van de presentatie: 

 Vraag: Hoe zit het met de bescherming van de bekabeling bij afspatgedrag? Werkt de ventilatie 

dan nog wel. 

 Antwoord: Dit verschilt per tunnel. De bescherming van bekabeling is dubbel uitgevoerd.  

http://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/images/documenten/Deelnemers16novBetonperikelen.pdf
http://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/bijeenkomsten/162-16-november-2017-bijeenkomst-betonperikelen-tunnels
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 Vraag: Beplating; is ook meer dan een type beplatingsmateriaal onderzocht? 

 Antwoord: Platen van specifieke leveranciers zijn getest. Ook het gedrag van beton wat daar 

achter zit is getest, maar de uitslagen volgen nog. 

 

 Vraag: Hoe gaan we de samenwerking van dit probleem vormgeven?  

 Antwoord: Het zou fijn zijn als het COB en het KPT ons hierin kan ondersteunen, samen met 

RWS. De informatie moet gebundeld worden op één plaats. Ook de gemeente Amsterdam kan 

hierin bijdragen. Hierbij worden ook niet-rijks tunnelbeheerders en de veiligheidsregio’s / 

hulpdiensten betrokken.  

 

 Vraag: Is het gedrag van het beton bij kleinere branden al duidelijk?  

 Antwoord: Dit is uitgevraagd aan TNO en dit onderzoek loopt nog: TNO heeft hierop nog geen 

antwoord kunnen geven aan RWS. Hierbij moet eerst bekend zijn wat de brandcurve bij een 

kleine brand is. Als je dat weet, kun je vanuit wetenschappelijk oogpunt e.e.a. duidelijk krijgen. 

 

 Vraag: De praktijk met korte termijn maatregelen neigt naar de uniformiteit. Kan dit in de 

toekomst wel gerealiseerd worden? 

 Antwoord: Samenwerking en behoefte is er bij alle partijen. Dat kan op verschillende manieren 

ingevuld worden. We moeten gezamenlijke thema’s vinden en hiervoor werkgroepen gaan 

samenstellen. Ook RWS steekt de hand uit om de thema’s gezamenlijk op te starten. Vandaag is 

de eerste uit een reeks bijeenkomsten rond dit thema waarbij concrete afspraken gemaakt 

moeten worden. 

 

5. Bas Lottman: Witteveen+Bos , Spatten van beton  

Vragen naar aanleiding van de presentatie: 

 Vraag: In de Leidsche Rijn tunnel zijn polymeervezels meegestort die voldoen aan de RWS curve. 

Geeft dit voldoende bescherming? 

 Antwoord: Uit proeven en onderzoeken is er gematigder scheurvorming bij gebruik van 

polymeervezels. Vezels werken goed. 

 

 Vraag: Hoe verhouden staalvezels zich t.o.v. PP-vezels. 

 Antwoord: PP-vezels smelten bij hoge temperaturen. Uit proeven blijkt dat vezels uitzetten en 

stijfheid terug gaat. Staalvezels smelten niet.  

 

 Vraag: Hoe zit het met hoge concentraties bewapeningstaal? 

 Antwoord: Daarover zijn de meningen verdeeld. Bewapeningstaal zal het beton spatten niet 

voorkomen.  

 Is er dan nog wel goede verhouding beton en bewapening.  

 Zolang je voldoende beton voor de bewapening houdt dan zal de temperatuur niet verder 

stijgen. 
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 Vraag: Hoe verhoudt zich onderzoek tot betontemperaturen van 380 graden of hoger? 

 Antwoord: er is geen scheiding gemaakt van voor of na het bereiken van 380 graden. 

 

 Vraag: Hoe staat de CFD-analyse in verhouding tot de brandkromme? In hoeverre ben je de 

realiteit aan het nabootsen met de test? 

 Antwoord: De eis is misschien zwaar maar deze moet wel gerealiseerd worden. Prioriteit is dat 

vragen opgelost moeten worden.  

 

 

5. Pauze 

 

 

6. Regelgeving brandwerendheid wegtunnels, Rutger Veldhuijsen (ODNZKG) 

Vragen naar aanleiding van de presentatie:  

 Vraag: Wanneer ben je als weggebruiker veilig? 

 Antwoord: In het middentunnelkanaal of op de rijbaan in de andere tunnelbuis, mits rookvrij  

 

7. Betonperikelen en de consequenties voor tunnelbrandbestrijding, Nils Rosmuller (IFV) 

Vragen naar aanleiding van de presentatie: 

 Vraag: wat is het gevaar van afspatten voor de hulpdiensten? Is er iets bekend over het 

verspreiden van de afspattende stukken en de hitte van de brand? 

 Antwoord: Tot enkele tientallen meters kan beton afspatten. Dit is niet meetbaar in de test. 

 

 Vraag: Wat zijn consequenties bij verschillende branden. Waar moet je op letten als 

hulpverlener? 

 Antwoord: Veiligheidssystemen zijn nodig. Om de grote van de brand te herkennen heb je foto-

materiaal nodig. Vragen zijn hier ook al voor uitgezet. Meer feitelijks is er nog niet over te 

zeggen. 

 

 Vraag: Bij oppervlakkige schade komt water op het beton. Wat gebeurt er dan met het beton? 

Als de bewapening nog niet zichtbaar is, is de constructie dan sterk genoeg? 

 Antwoord: Afkoeling van beton is goed maar kan ook een shock voor het beton opleveren. Dit 

geeft dan een extra belasting voor het materiaal. Als de bewapening nog niet zichtbaar is, dan is 

niet bekend of deze wel sterk genoeg is. Je hebt ook te maken met warmte indringing. Wapening 

wordt daarom al wat dieper weggelegd.  
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8. Inventarisatie van ingezonden vragen: 

Het onderwerp betonperikelen heeft geleid 

tot veel vragen.  

Er zal een overzicht gemaakt worden van de 

belangrijkste thema’s die behandeld zullen 

worden in de vervolgbijeenkomsten. 

Menti.com is ingezet voor wat de zaal als 

belangrijkste interessegebieden ziet. Alle 

thema’s zijn overigens belangrijk en zullen 

worden geadresseerd.  

 

Resultaat na stemming:  

 

9. Restvragen Vervolgafspraken: 

 Vraag: Hoe zit het met de beproeving van bekleed beton?  

 Deze specifieke vraag zal na afloop van deze bijeenkomst door RWS beantwoord worden. 

 

 Vraag: Koelen van beton en beplating bij brand. Is er kennis over testen van de beplating.  

 Deze specifieke vraag zal na afloop van deze bijeenkomst worden beantwoord. 

 opmerking: kijk ook naar internationale kennis over betonspat gedrag. 

 

 Vraag: Wanneer is een brandproef representatief? 

 Antwoord: We hebben een keuze gemaakt in een manier van testen. Door de nieuwe situatie 

voldoe je hier niet meer aan. We moeten blijven testen maar in samenhang van wat we over een 

betonmengsel weten. 

 

 Vraag: Wat moet er als eerste opgepakt moet worden?  

 Elke tunnel- of gebouweigenaar moet dit bepalen. Het Bevoegd gezag moet hier een antwoord 

op geven. 

 

 Vraag: temperatuur /tijdcurve is belangrijk. Korte termijn maatregelen zijn weliswaar belangrijk 

maar we moeten ons ook richten op de maatregelen voor de langere termijn Hoeveel tijd is er 

nodig om dit aan te passen? 

 Antwoord: In fase 2 van de RWS aanpak volgt onderzoek naar welke herstelmaatregelen er 

mogelijk zijn en hoe snel deze aangebracht kunnen worden. 
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 Vraag: Hoe krijg je toegang tot de uitkomsten van het beschikbare brandonderzoek? Is dit 

toegankelijk zodat er een goede oplossingen voor elke tunnel kunnen worden ontworpen? 

 Antwoord: RWS wil zoveel mogelijk de kennis delen. Bij behoefte aan specifieke informatie kan 

contact met RWS opgenomen worden.  

 

 Vraag: Wat is het beeld van de impact van explosies in een tunnel. 

 Antwoord: hiervoor gelden geen specifieke eisen. 

 

10. Vervolgafspraken 

 Waar moet regie liggen? 

 Het delen en vergaren van informatie door het KPT/COB blijft gewenst. 

 Wie hebben er oplossingen? Vervolgbijeenkomsten? 

 Afgesproken wordt dat Jaap Heiboer (RWS), Ron v.d. Ende (RWS), Ben v.d. Horn (KPT) en Frans 

Cornelis (gemeente Amsterdam) het vervolg op deze bijeenkomst gaan concretiseren.  

 

11. Afsluiting 

De aanwezigen en de sprekers worden bedankt voor hun inbreng en inzet voor deze bijeenkomst. 

De bijeenkomst wordt om 16.45 afgesloten. 


