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Aanleiding en taakstelling

• Aanleiding (begin 2017)

– Onderzoek naar mogelijk verminderde brandwerendheid tunnels (ROK-beton)

– Nader onderzoek voor (niet)-Rijkstunnels

➔ Oprichting gesprekstafels onder coördinatie van het KPT (eind 2017)

• Taakstelling Gesprekstafel Onderzoek

– Bespreking spatten van beton vanuit een inhoudelijk generiek perspectief

• Gericht met name op spatten van onbeschermd beton (ROK-beton)

• In relatie tot de brandwerendheid van Nederlandse wegtunnels

➔ Beoordeling van de kans op afspatten bij een forse brand in een onbeschermde tunnel, 
uitgaande van de huidige kennisstand alsmede de brand- en hitteproeven voor/in wegtunnels
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Gesprekstafel onderzoek
• Samenstelling tafel :

– 2 coördinatoren en 18 deelnemers

– Vertegenwoordiging vanuit diversiteit aan 
stakeholders / disciplines

• Beoogde doelen (KPT terugkomdag 2018)

1. State of Art

2. Database van brandproeven

3. Brandwerendheid in de praktijk

4. Kennisleemten en aandachtsgebieden
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Eindproducten

• Conclusies

– Voornaamste bevindingen

– Huidige stand van de kennis en testresultaten van 
brand- en hitteproeven voor/in wegtunnels

• Toelichting bij de conclusies

– Nadere toelichting per conclusie

– Essentie van de totstandkoming en beweegredenen

• Diverse presentaties voor het KPT

4

Eindproducten KPT gesprekstafel onderzoek, 2020-2021



Conclusies
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Route naar de conclusies

• Literatuur (nationaal / internationaal) 

– Kenmerkende onderzoeken en State-of-the-Art

– Parameters en theorieën afspatten van beton

• Oplossingsrichtingen

– Bescherming middels hittewerende bekleding

– Toepassing automatische blussystemen

– Schade acceptatie mogelijk ?
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Werkwijze
• Uitwisseling kennis / ervaring
• Verdieping in werkgroepen
• Samenwerking tafel 4 hulpverlening
• Terugkoppeling naar andere tafels

• Historie en actualiteit

– Oorsprong brandwerendheid en ROK-beton

– Ontwikkelingen in tunnelbouw en brandproeven

– Testresultaten en andere onderzoeken

• Testresultaten brand- en hitteproeven

– Onbeschermd beton vs. beschermd beton

– Indicatieve trends en mogelijke oorzaken

• Brandwerendheid wegtunnels

– Impact spatten op tunnelconstructies

– Brandscenario’s en brandontwikkeling

– Veiligheidsdoelstellingen voor wegtunnels



Opbouw conclusies
Historisch perspectief (< 2017):
• Oorsprong brandwerendheidseisen (ROK-beton)
• BRAWAT-onderzoeken
• Toepassing kennis en invoering ROK

Actualiteit (> 2017):
• Aanleiding nader onderzoek (stand van zaken)
• Brand- en hitteproeven wegtunnels
• Onderzoeken naar spatgedrag (ROK-beton)

Stand van de kennis:
• Complexiteit processen en spatmechanisme
• Indicatieve trends uit brandproeven
• Specifieke brandproeven voor tunnels

Resume:
➔ Onbeschermd beton in tunnels is in de basis spatgevoelig
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Oorsprong brandwerendheid

• Onderzoeken voor de BRAWAT-onderzoeken (voor 1996)

– Vooral gericht op de veiligheid van tunnelgebruikers (brandveiligheid)

– Diverse onderzoeken naar constructieve veiligheid (brandwerendheid):

• Definitie van de RWS-brandkromme

• Maximale temperatuureisen beton en wapening

– Spatten van beton geen onbekend fenomeen ➔ onderzoeken waren er 
niet op gericht

– Brandwerendheid zinktunnels:

• Toepassing hittewerende bekleding: dak en bovenzijde wanden WUT richtlijn, 1995

WUT (1995) :
Brandwerendheidsconcept 
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BRAWAT-onderzoeken

• BRAWAT-onderzoeken (na 1996)

– Aanleiding: Kanaaltunnelbrand, BRAWAT literatuurstudie en 
later brandproeven Westerschedetunnel

– Beproeving gangbare bescherming van zinktunnels (WUT)

• BRAWAT II: het beschermde dak van zinktunnels (1997)

• BRAWAT 3: op druk belaste wanden in zinktunnels (2001)

ROK richtlijn, 2011 - 2017

ROK (2011) :
spatongevoelig beton (ROK-beton)

• Onderzoeken na oplevering tweede Beneluxtunnel (na 2002)

– Geen proeven meer voor tunnels met (BRAWAT) brandwerendheidsconcept

– Brandproeven voornamelijk voor boortunnels (hogesterktebeton)

• Groene Harttunnel, Hubertustunnel, Noord/Zuid-lijn, …
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Recente onderzoeken

• BRAMEN brandproeven (2017)
– Onderzoek / verificatie ROK ➔ algemeen beeld onbeschermd beton spat af (doorgaand)

➔ ROK (2017): aanscherping eisen aantoonbare weerstand tegen spatten (geen mengselomschrijving)

• Diverse brand- en hitteproeven (> 2017)
– Rijkstunnels: Gaasperdammertunnel, 2e Coentunnel, Ketheltunnel, Salland-Twentetunnel, …

– Niet-Rijkstunnels: Michiel de Ruijtertunnel, Piet Heintunnel, Stadsbaantunnel, Waterwolftunnel, …

• TNO-onderzoek (2020)

– Betononderzoek en inventarisatie/analyse brandproeven van diverse tunnels gebouwd 
na 2e Beneluxtunnel (voorbeeld mengselsamenstelling BRAWAT 3 brandproef):

• Geen aanleiding dat regulier (onbeschermd) beton in tunnels die na de 2e Beneluxtunnel zijn 
gebouwd, significant afwijkt van dat van de 2e Beneluxtunnel

• Geen verklaring voor het verschil in spatgedrag tussen de huidige brandproeven op ROK-beton 
en de BRAWAT 3 brandproef
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Stand van de kennis

• Inventarisatie / raadpleging literatuur

– Optreden van spatten door complexe mechanismen:

• Opbouw van poriedrukken

• Thermische spanningen

– Op voorhand bepalen van het afspatten is niet mogelijk

• Er zijn nog geen toepasbare modellen voorhanden

• Experimentele bepaling spatgevoeligheid

– Tunnels potentieel spatgevoeliger door: 

• Mogelijkheid van forse branden in een gesloten ruimte

• Externe expositie / ligging in een buitenklimaat

• Massieve doorsnedeafmetingen

Onderwerp van 
wetenschappelijk onderzoek

Indicatieve trends o.b.v.
groot aantal proeven

BRAMEN Efectis, 2018
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Brandwerendheid tunnels

• Algemeen beeld (tunnel)brandproeven

– Onderzoek naar oplossingsrichtingen:

• Beton zonder maatregelen is bij een forse brand vaak spatgevoelig

• Beschermingsmaatregelen nodig ➔ aantoonbaarheid middels beproeving

– Testresultaten van brand- en hitteproeven voor/in Nederlandse tunnels

• Zonder beschermingsmaatregelen beton vaak spatgevoelig (vergelijkbaar beeld)

• Bij enkele hitteproeven trad beperkt afspatten op ➔ nader onderzoek nodig

• Brandwerendheid tunnels

– Constructief gedrag zonder afspatten redelijk voorspelbaar (temperatuurindringing)

– Bij doorgaand afspatten minder eenduidig:

• Reductie betondoorsnede

• Mogelijke gevolgen draagvermogen

Schade in belangrijke mate bepaald 
door  omvang spatproces
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Deelconclusies
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Hoofdconclusie
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Resume

• De Gesprekstafel Onderzoek :
– Beoogt bewustwording van het fenomeen dat beton met name bij forse branden 

kan afspatten

– Bepleit het hanteren van het uitgangspunt dat onbeschermd beton in tunnels in 
de basis is te beschouwen als spatgevoelig

– Stelt dat er een noodzaak is om bij tunnels spatten van beton te beschouwen bij 
de brandwerendheid en na te gaan of (aanvullende) maatregelen nodig zijn

– Beveelt aan de gevoeligheid en mogelijke gevolgen van het beton afspatten voor 
tunnelconstructies verder te onderzoeken
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De coördinatoren danken het KPT, de mede-coördinatoren, de deelnemers aan tafel 3 en de andere tafels 
alsmede de betrokken partijen voor hun deelname en bijdrage


