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1 INLEIDING 

Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat is gebleken dat er sprake kan zijn van een 

verminderde brandwerendheid van tunnels die zijn uitgevoerd in ROK-beton [1]. Naar aanleiding hiervan is 

eind 2017 onder coördinatie van het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) een viertal gesprekstafels 

opgericht die tot doel hebben de geschetste problematiek vanuit diverse deelgebieden te bespreken. Het 

betreft de Gesprekstafels Bestaande Tunnels, Nieuwe Tunnels, Onderzoek en Hulpverlening. 

 

De Gesprekstafel Onderzoek heeft in de periode 2018-2020 op basis van diverse plenaire discussies als 

eindconclusie zes conclusies geformuleerd, gerelateerd aan onderzoek op het gebied van spatten van beton 

in wegtunnels [2]. De Gesprekstafel Onderzoek heeft hiermee invulling gegeven aan de vraagstelling vanuit 

het KPT. 

 

Naar aanleiding van deze eindconclusies is de Gesprekstafel Onderzoek gevraagd deze conclusies nader toe 

te lichten en te onderbouwen. Hiertoe zijn aansluitend in hoofdstuk 2 de door de Gesprekstafel Onderzoek 

geformuleerde conclusies gegeven. Navolgend worden in hoofdstuk 3 de conclusies nader toegelicht en 

onderbouwd. Hierbij wordt opgemerkt dat de conclusies een zekere mate van overlap en volgordelijkheid 

kennen. De conclusies 1-5 dienen daarbij als opmaat tot conclusie 6. Deze toelichting eindigt met een kort 

resume. 
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2 CONCLUSIES 

De KPT gesprekstafel Onderzoek is op basis van de huidige stand van de kennis alsmede de nu bekend zijnde 

testresultaten van de hitte- en brandproeven uitgevoerd in/voor wegtunnels tot de volgende conclusies 

gekomen: 

1. Ten tijde van de BRAWAT-onderzoeken (1996 - 2001) waren er geen significante signalen dat bij een forse 

brand in niet-geboorde tunnels beton ernstig zou kunnen gaan afspatten. De uitgevoerde onderzoeken 

waren daarom beperkt van omvang. 

 

2. Tussen 2001-2015 zijn geen verdere brandproeven uitgevoerd voor niet-geboorde tunnels gericht op het 

afspatten van beton. De opzet en omvang van de vanaf 2015 uitgevoerde brandproeven wijken af van de 

uitgevoerde BRAWAT-proeven, waardoor de resultaten lastig onderling te vergelijken zijn. 

 

3. Met de kennis van nu kan worden geconcludeerd dat er in het verleden te weinig representatieve proeven 

zijn gedaan om te kunnen stellen dat regulier (onbeschermd) beton (‘ROK-mengsel’) afspatongevoelig 

zou zijn. Er kan dan ook niet worden geconcludeerd dat de afspatgevoeligheid van beton tegenwoordig 

anders is dan ten tijde van de BRAWAT-onderzoeken. 

 

4. Uit literatuur volgt dat de afspatgevoeligheid afhangt van het toegepaste beton, de brand en de con-

structie (o.a. de afmetingen, de wapening, de thermische en mechanische belastingen, vocht en verhin-

dering van thermische vervormingen). 

 

5. Het optreden van afspatten is niet goed te voorspellen. Er is wel een grove relatie met het vochtgehalte 

van het beton in samenhang met de permeabiliteit en de aanwezigheid van drukspanningen. Thermische 

spanningen, drukspanningen en verhinderde thermische vervormingen vergroten de kans op afspatten. 

De relatie met de druksterkte is minder eenduidig. 

 

6. Met de huidige kennis kan worden geconcludeerd dat er bij een forse brand in een onbeschermde be-

tonnen tunnel een grote kans op het optreden van afspatten is. 

 

 

 

3 TOELICHTING EN ONDERBOUWING 

Navolgend worden de conclusies 1-6 voorzien van een toelichting. Hiermee wordt de achtergrond en 

totstandkoming van de betreffende conclusies onderbouwd. Tevens wordt iedere toelichting samengevat. 

 

 

3.1 Conclusie 1 

 

Conclusie 

Ten tijde van de BRAWAT-onderzoeken (1996 - 2001) waren er geen significante signalen dat bij een forse brand 

in niet-geboorde tunnels beton ernstig zou kunnen gaan afspatten. De uitgevoerde onderzoeken waren daarom 

beperkt van omvang. 

 

 

Toelichting 

De situatie voor de BRAWAT-onderzoeken kan worden geschetst door uiteenzetting van de tot dan toe 

uitgevoerde kenmerkende onderzoeken. Een belangrijke aanleiding om het effect van brand op de 

constructieve veiligheid van tunnels te onderzoeken was hierbij de brand in de Velsertunnel in 1978 [3]. Hiertoe 

zijn in de daaropvolgende periode (1979-1980) in een (relatief kleine) testtunnel brandproeven uitgevoerd 

met een twee uur durende plasbrand van benzine [4], [5]. Primaire doel van deze brandproeven was te bepalen 
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in welke mate diverse type hittewerende spuitmortels het dak van de testtunnel konden beschermden tegen 

brand. De gemeten gastemperatuurontwikkeling in de testtunnel hebben de basis gevormd voor de latere 

RWS-brandkromme. 

 

In de periode daarna (jaren 80) is in diverse onderzoeken vooral gekeken naar het effect van verhoogde 

temperaturen op de materiaaleigenschappen van beton en wapeningsstaal. Hoewel het fenomeen spatten van 

beton bekend was [5] en werd waargenomen bij brandproeven [4], waren deze onderzoeken er veelal niet op 

gericht. Brandproeven werden voornamelijk uitgevoerd om het isolatiegedrag van hittewerende bekleding te 

onderzoeken [6]. Beproeving kon plaatsvinden middels een door RWS en TNO ontwikkelde testprocedure voor 

het beproeven van hittewerende bekleding [7]. Uitgangspunt vormde hierbij temperatuurcriteria vastgesteld 

om sterkteverlies van constructief beton te voorkomen en tevens de tunnel te kunnen repareren, zie 

bijvoorbeeld het samenvattend rapport [8]. In verband met het verlies aan sterkte bij hogere temperaturen 

werden deze temperatuureisen gesteld aan het beton aan het plafond (dak) en aan de bovenzijde van de 

wanden. Om aan deze eisen te voldoen werd het noodzakelijk geacht dat in (zink)tunnels op deze locaties 

hittewerende bekleding diende te worden aangebracht. 

 

De RWS-brandkromme en de temperatuurcriteria werden bij invoering van de WUT in 1995 [9] opgenomen 

als onderdeel van de eisen aan zogenaamde Cat. I (classificering destijds van tunnels waardoor het transport 

van brandbare stoffen was toegestaan). Het gebruik van hittewerende bekleding werd met name geacht 

economisch verantwoord te zijn vanuit schadebeperking van Cat. I tunnels [10]. De filosofie die ten grondslag 

lag aan de WUT ging er daarbij impliciet van uit dat spatten van beton geen maatgevend mechanisme was. 

Spatten van beton is later, naar aanleiding van o.a. de onderzoeken bij de aanleg van de Westerscheldetunnel 

(na 1995) wel onderdeel gemaakt van de ontwerpfilosofie. Dit werd toentertijd met name ingegeven door de 

kracht (explosiviteit) en omvang waarmee spatten van beton bij hogesterktebeton gepaard kon gaan [11] (en 

[12], [13]). 

 

 

Samenvatting 

Op basis van bovenstaande geldt samengevat dat de onderzoeken in de periode voor de BRAWAT-

onderzoeken (voor 1996) vooral waren gericht op de veiligheid van tunnelgebruikers (brandveiligheid). In 

relatie tot de constructieve veiligheid (brandwerendheid) van tunnels hebben de diverse onderzoeken in de 

genoemde periode geleid tot het definiëren van de RWS-brandkromme en eisen aan de maximale 

temperaturen van het beton en de wapening. Ondanks dat spatten van beton geen onbekend fenomeen was, 

waren de onderzoeken hier niet op gericht.  

 

 

3.2 Conclusie 2 

 

Conclusie 

Tussen 2001-2015 zijn geen verdere brandproeven uitgevoerd voor niet-geboorde tunnels gericht op het 

afspatten van beton. De opzet en omvang van de vanaf 2015 uitgevoerde brandproeven wijken af van de 

uitgevoerde BRAWAT-proeven, waardoor de resultaten lastig onderling te vergelijken zijn. 

 

 

Toelichting 

Zoals bij conclusie 1 toegelicht is het onderzoek tot 1995 niet expliciet gericht geweest op het spatten van 

beton onder invloed van brand. Medio jaren negentig veranderde dit, onder andere naar aanleiding van de 

brand in de kanaaltunnel in 1996 [14]. De toepassing van hogesterktebeton in (voornamelijk) boortunnels 

leidde in die periode eveneens tot meer aandacht voor het fenomeen spatten van beton. Deze toenemende 

aandacht werd mede ingegeven door de hogere dichtheid van het beton alsmede de drukbelasting in de 

tunnelring waardoor het beton gevoeliger wordt voor spatten. Naast de brandkromme zijn ook deze aspecten 

van invloed op de spatgevoeligheid van beton [15]. 
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Naar aanleiding van deze ontwikkelingen en later ook met name het spatgedrag waargenomen bij de 

brandproeven voor de Westerscheldetunnel [11] is in 1996 door Rijkswaterstaat het zogenaamde BRAWAT 

(Brand en Water) onderzoek gestart. Dit literatuuronderzoek was mede gebaseerd op de brandproeven zoals 

gerapporteerd in CUR-rapport 98 [16]. Dit rapport wees op de (negatieve) invloed van vocht op het spatten 

van beton en de aanwezigheid van drukspanningen in het beton. Deze bevindingen waren in lijn met andere 

internationale onderzoeken in die tijd, zoals bijvoorbeeld [17]-[20]. In het BRAWAT-onderzoek werd eveneens 

gewezen op het mogelijk negatieve effect van een hoger vochtgehalte in het beton door de ligging van 

verkeerstunnels in een buitenklimaat op het spatten van beschermde zinktunnels [6]. 

 

In de periode 1997-1999 zijn vervolgens de BRAWAT II onderzoeken uitgevoerd [21]-[24] met als doel het 

gedrag van het beschermde dak van zinktunnels te onderzoeken. In diverse brandproeven op betonplaten 

voorzien van hittewerende bekleding trad geen spatten op en werd tevens voldaan aan de temperatuurcriteria. 

Aansluitend is toen in 2000 het BRAWAT 3 onderzoek [25] uitgevoerd, gericht op het onderzoeken van het 

mogelijke spatgedrag van de onbeschermde wanden van een zinktunnel. In dit onderzoek is een enkele 

schaalproef uitgevoerd van de wand van de tweede Beneluxtunnel. Het proefstuk was aan de bovenzijde 

voorzien van hittewerende bekleding met het onderste deel onbeschermd (op niet-brandwerende tegels na). 

In deze proef werd geen spatten waargenomen. 

 

Op basis van de BRAWAT-resultaten [21]-[25] en gelet op de daarin gehanteerde testomstandigheden die 

overeen kwamen met de praktijk werd geconcludeerd dat de gangbare bescherming van zinktunnels, zoals 

beschreven in de WUT [9], kon worden gehandhaafd. Voor zinktunnels (en later ook voor landtunnels) 

gebouwd na 2002 werd spatten van beton derhalve gemitigeerd door het toepassen van ROK-beton, in 

combinatie met hittewerende bekleding aan het dak en aan de bovenzijde van de wanden. Verder is bij het 

verschijnen van de ROK in 2011 de betonsamenstelling gebruikt in het BRAWAT 3 onderzoek opgenomen in 

de Richtlijn Ontwerp Kunstwerken (ROK 1.0) [27]. In de praktijk werd dit spatongevoelig beton ROK-beton 

genoemd. Met de kennis van latere proeven, waaronder [30] en [31], is dit in de laatste versie van de Richtlijnen 

Ontwerp Kunstwerken, ROK 1.4 [28] gewijzigd. 

 

In de periode na 2002 zijn geen proeven meer uitgevoerd voor tunnels gebaseerd op ROK-beton. Wel zijn 

proeven gedaan voor tunnels waar de betonsamenstelling afweek van het ROK-beton, zoals bijvoorbeeld bij 

de Leidsche Rijntunnel door het gebruik van beton met polypropyleenvezels [29]. Daarnaast zijn in deze 

periode meerdere proeven uitgevoerd voor boortunnels (onder andere voor de Groene Harttunnel, de 

Hubertustunnel en de Noord/Zuid-lijn). De achtergrond hiervoor was dat voor hogesterktebeton een 

verhoogde kans op spatten werd voorzien (en de gebruikte betonmengsels waren ook niet te classificeren als 

het eerder genoemde ROK-beton). Op basis van proefresultaten zijn deze tunnels voorzien van een 

hittewerende bekleding of polypropyleenvezels. 

 

Tot slot wordt opgemerkt dat in de proeven na 2002 meestal meerdere proeven werden uitgevoerd om na te 

gaan of het resultaat reproduceerbaar en representatief was. De beproevingsprocedure had vooral betrekking 

op het beton waarbij voor zinktunnels de nadruk lag op de hittewerende bekleding en voor boortunnels op 

het spatgedrag [33]. Deze filosofie, met een onderscheid naar tunneltype, werd bijvoorbeeld toegelicht in de 

VRC [26]. In 2008 [34] en recent in 2020 [35] zijn de beproevingsprocedures voor brandproeven gewijzigd en 

wordt onafhankelijk van het type tunnel onderscheid gemaakt naar thermische isolatieproeven en 

spatproeven. Tevens wordt expliciet onderscheid gemaakt naar het beproeven van het dak, de wand of 

gekromde elementen.  

 

 

Samenvatting 

Op basis van bovenstaande wordt gesteld dat in de periode na de oplevering van de tweede Beneluxtunnel in 

2002 geen brandproeven meer zijn uitgevoerd op tunnels die volgens hetzelfde brandwerendheidsconcept 

zijn uitgevoerd (ROK-beton in combinatie met hittewerende bekleding aan het dak en de bovenste meter van 

de wand). Brandproeven zijn voornamelijk uitgevoerd voor boortunnels gelet op de toepassing van 

hogesterktebeton.  
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3.3 Conclusie 3 

 

Conclusie 

Met de kennis van nu kan worden geconcludeerd dat er in het verleden te weinig representatieve proeven zijn 

gedaan om te kunnen stellen dat regulier (onbeschermd) beton (‘ROK-mengsel’) afspatongevoelig zou zijn. Er 

kan dan ook niet worden geconcludeerd dat de afspatgevoeligheid van beton tegenwoordig anders is dan ten 

tijde van de BRAWAT-onderzoeken. 

 

 

Toelichting 

TNO heeft recent een onderzoek uitgevoerd naar afwijkingen in de samenstelling van betonmengsels 

toegepast in tunnels die zijn gebouwd na de tweede Beneluxtunnel [32]. Ondanks dat de focus van het 

onderzoek lag op de tweede Beneluxtunnel en tunnels die na 2008 zijn gebouwd, is in het onderzoek vooral 

in algemene zin aandacht besteed aan tunnels die zijn gebouwd na de oplevering van de tweede 

Beneluxtunnel in 2002. 

 

Het TNO-onderzoek heeft zich, naast de betonsamenstelling in het bijzonder gericht op de 

betonkarakteristieken die zijn te relateren aan spatten: 1) permeabiliteit en porositeit, 2) betonsterkte en 3) 

vocht in het beton. Hiertoe is een uitgebreid experimenteel onderzoek uitgevoerd op betonkernen van tunnels 

uitgevoerd in ROK-beton. De belangrijkste conclusies waren dat de informatie over de in het verleden 

gebruikte betonsamenstellingen fragmentarisch en onvolledig is. Uit de beschikbare informatie zijn geen 

systematische veranderingen af te leiden over de toegepaste betonsamenstellingen. Hoewel de eisen aan de 

betonsamenstelling, die indertijd in de ROK gesteld werden, ruim geformuleerd waren en potentieel veel 

variatie toelieten, blijken de verschillen in de samenstelling in de praktijk betrekkelijk gering. Desondanks werd 

in een aantal gevallen duidelijke verschillen waargenomen met betrekking tot de diverse onderzochte 

betoneigenschappen. Deze verschillen waren echter niet systematisch van aard en/of gecorreleerd naar de 

andere betoneigenschappen, de betonsamenstelling, leeftijd of expositie van het beton. 

 

In het TNO-onderzoek is ook een literatuurbeschouwing uitgevoerd waaruit blijkt dat slechts beperkt 

brandproeven gericht op spatten van ROK-beton uit de periode (2000-2015) bekend zijn [32]. Dit bevestigt 

conclusie 2. Wel zijn de resultaten van het BRAMEN-onderzoek (Brand en Mengsels) uit 2017 meegenomen 

[31]. Het BRAMEN-onderzoek is indertijd uitgevoerd naar aanleiding van de gerezen vragen over de mogelijke 

spatgevoeligheid van het ROK-beton. Uit dit onderzoek volgde dat alle betonmengsels spatten vertoonden, 

inclusief het zogenaamde BRAWAT 340 mengsel, dat representatief was voor het betonmengsel gebruikt in 

de eerdere BRAWAT 3 proef. Uit een overzicht van de (relatief recente) laboratorium en in-situ brandproeven 

met een (mobiele) oven op ROK-beton uitgevoerd voor/in diverse tunnels (o.a. Gaasperdammertunnel, 2e 

Coentunnel, Ketheltunnel en Salland-Twentetunnel) volgt een zelfde beeld, waarbij ruim binnen de 

brandwerendheidseis van minimaal 2 uur sprake is van spatten van het beton [32]. Dit gedrag wijkt dus af van 

hetgeen werd waargenomen in het BRAWAT 3 onderzoek. Het uitgevoerde onderzoek geeft geen directe 

verklaring voor dit verschil. 

 

 

Samenvatting 

Uit het voorgaande blijkt dat het TNO-onderzoek geen aanleiding geeft om te veronderstellen dat regulier 

(onbeschermd) beton toegepast in tunnels die na de tweede Beneluxtunnel zijn gebouwd, significant afwijkt 

van dat van de tweede Beneluxtunnel. Het onderzoek heeft geen verklaring kunnen gegeven voor het verschil 

in spatgedrag tussen de huidige brandproeven op ROK-beton en de BRAWAT 3 brandproef. 
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3.4 Conclusie 4 

 

Conclusie 

Uit literatuur volgt dat de afspatgevoeligheid afhangt van het toegepaste beton, de brand en de constructie (o.a. 

de afmetingen, de wapening, de thermische en mechanische belastingen, vocht en verhindering van thermische 

vervormingen). 

 

 

Toelichting 

Spatten van beton kan optreden indien een betonconstructie verhit wordt tot hoge temperaturen, zoals het 

geval is tijdens brand. Hierbij zal het beton vanaf de brandzijde worden gedroogd en zal tevens bij 

toenemende, hoge temperaturen ontbinding van de interne betonmicrostructuur plaatsvinden. Door het 

afbreken van cementsteen degradeert beton en verliest geleidelijk zijn samenhang en sterkte, zie bijvoorbeeld 

[36], [37]. Tijdens dit gedwongen droogproces wordt het aanwezige vocht in de poriën (veelal in korte tijd) 

omgezet in stoom. Door de relatief hoge dichtheid en beperkte doorlatendheid (permeabiliteit) van beton kan 

dit tot drukopbouw in de poriën leiden. Onder deze omstandigheden kan spatten optreden als gevolg van 

poriedrukken die de plaatselijke betonsterkte overstijgen en de buitenste laag doen afdrukken [18]. Uitgaande 

van dit mechanisme neemt de spatgevoeligheid toe door de vorming van hogere poriedrukken als gevolg van 

een hogere opwarmsnelheid, hoger initieel vochtgehalte en/of lagere betonpermeabiliteit. 

 

Daarnaast ontstaat door de beperkte warmtegeleiding van beton bij brandbelasting van de doorsnede een 

sterke, niet-lineaire temperatuurgradiënt over de verhitte betonschil. De thermische uitzetting van de 

buitenste, verhitte betonschil zal gedeeltelijk worden verhinderd door de langzaam opwarmende resterende 

doorsnede. Hierdoor ontstaat er een drukspanning in de buitenschil en wordt de kern van de doorsnede op 

trek belast. Deze spanningstoestand wordt verder beïnvloed door het globale gedrag van de constructie, 

waarbij verhinderde vervormingen tot extra spanningen in de constructie leiden. Deze interne thermische 

spanningen kunnen met name in het op trek belaste deel van het beton scheuren veroorzaken, zie bijvoorbeeld 

de Eindige Elementen Methode (EEM) berekeningen in [38], [39]. In de verhitte betonschil kan het daarbij tot 

een fijnmazig netwerk van scheuren komen die lokaal de doorlatendheid vergroten en daarmee de 

poriëndrukopbouw beïnvloeden. Uitgaande van deze mechanische achtergrond kan spatten optreden als door 

verhindering de buitenschil losscheurt en uitknikt [19]. De spatgevoeligheid voor dit mechanisme neemt toe 

bij hogere drukbelasting als gevolg van een hogere opwarmsnelheid, verhindering van de thermische 

vervormingen en/of hogere betonuitzetting. 

 

De mechanismen poriedrukken en thermische spanningen, kunnen afzonderlijk [18] en [19] of gezamenlijk 

[20] optreden en tot spatten leiden, waarbij in een doorgaand proces betonschollen afspringen waardoor de 

wapening vrij kan komen te liggen. Met de huidige stand van de kennis is het echter niet mogelijk te bepalen 

welk van deze mechanismen onder welke omstandigheden dominant is. Daarbij geldt dat de kans op het 

afspatten van beton in tunnels op basis van de specifieke omstandigheden groter wordt geacht te zijn dan 

voor gebouwen, zoals bijvoorbeeld vermeld in de BRAWAT-literatuurstudie [6]. Dit wordt voornamelijk 

geweten aan de potentieel forse branden (bijvoorbeeld door vrachtwagens) in combinatie met de gesloten 

ruimte van de tunnel waarbij de warmte niet/moeilijk kan worden afgevoerd. Het gevolg is een hogere, snel 

in temperatuur oplopende, thermische belasting van de tunnelconstructie. Daarbij bevinden tunnels zich in 

een buitenklimaat, waardoor er sprake kan zijn van een hoger vochtgehalte in het beton. De ligging onder het 

grondwaterniveau dan wel onder open water, kan het vochtgehalte hierbij aanvullend beïnvloeden. Tevens 

kan bij gangbaar, relatief massieve doorsnedeafmetingen van tunnelconstructies sprake zijn van een grotere 

mate van verhindering van de thermische vervormingen. Externe belastingen die additionele drukspanningen 

tot gevolg hebben (zoals in wanden) kunnen dit gedrag versterken. 
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Samenvatting 

Op basis van bovenstaande kan worden gesteld dat uit de literatuur volgt dat het optreden van spatten van 

beton een samenspel is van met name afzonderlijk of gezamenlijk de opbouw van poriedrukken en thermische 

spanningen. Beide mechanismen worden gekarakteriseerd door een complex gedrag op basis van het 

toegepaste beton, de brandbelasting en de constructieve omstandigheden. 

 

Het op voorhand bepalen van de dominante parameters voor het al dan niet optreden van afspatten is met 

de huidige kennis derhalve niet mogelijk. Op basis van de vigerende mechanismen zijn echter wel relevante 

omstandigheden aan te wijzen zoals o.a. de afmetingen, de wapening, de thermische en mechanische 

belastingen, permeabiliteit, vocht en verhindering van thermische vervormingen. Tunnels zijn gelet op de 

mogelijkheid voor het optreden van grotere branden, de externe expositie en de massieve 

doorsnedeafmetingen aan te merken als potentieel spatgevoeliger. 

 

 

3.5 Conclusie 5 

 

Conclusie 

Het optreden van afspatten is niet goed te voorspellen. Er is wel een grove relatie met het vochtgehalte van het 

beton in samenhang met de permeabiliteit en de aanwezigheid van drukspanningen. Thermische spanningen, 

drukspanningen en verhinderde thermische vervormingen vergroten de kans op afspatten. De relatie met de 

druksterkte is minder eenduidig. 

 

 

Toelichting 

Zoals in de voorgaande toelichting is geschetst is beton een materiaal dat tijdens verhitting gekenmerkt wordt 

door een complex gedrag van chemische, fysische en mechanische processen. Dit is in detail toegelicht in 

bijvoorbeeld de RILEM state-of-art reports [40], [41]. Naast het toegepaste beton en de brandbelasting zijn 

ook constructieve en omgevingsfactoren van invloed. Het gedrag van een betonconstructie bij hogere 

temperaturen (waaronder brand) is zonder het optreden van afspatten van beton redelijk voorspelbaar. Het 

gedrag wordt gekenmerkt door de eerder geschetste belasting met een niet-lineaire temperatuurgradiënt met 

als gevolg betondegradatie, thermische spanningen en scheurvorming. Het fib state-of-art report [15] alsmede 

CUR 149 [42] en 153 [43] geven hier uitgebreid achtergrondinformatie over. 

 

Het gedrag van een betonconstructie bij (doorgaand) spatten is minder eenduidig. Zoals eerder aangegeven 

wordt de schade in dat geval namelijk in belangrijke mate bepaald door de omvang van het spatproces. Als 

gevolg daarvan wordt (geleidelijk) de beschermende betondekking op de wapening en/of (in het bijzonder) 

de voorspanning verwijderd. De reductie van de betondoorsnede kan uiteindelijk ook gevolgen hebben voor 

het draagvermogen. Het degraderen van de doorsnede onder invloed van spatten kan zodoende effect 

hebben op de veiligheid van de constructie als geheel en is derhalve van belang voor de brandwerendheid. 

Op dit moment zijn de modellen voor het simuleren van het spatmechanisme nog in ontwikkeling en 

onderwerp van wetenschappelijk onderzoek, zie bijvoorbeeld het RILEM state-of-art report [44] en de NWO, 

voorheen STW, gefinancierde Nederlandse onderzoeken [45]-[47]. Het uitvoeren van brandproeven blijft 

zodoende de meest gehanteerde methode om vast te stellen of onder de testomstandigheden spatten 

optreedt en ter kenschetsing welke omvang het schadebeeld heeft. 

 

Experimenteel onderzoek in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw was voornamelijk gericht op de toepassing 

van beton in gebouwen. Beproeving vond daarom veelal plaats bij de standaardbrandkromme. Brandproeven 

op onbeschermd beton van met name normale sterkte wezen daarbij op een toename van de spatgevoeligheid 

bij hogere vochtgehaltes en externe drukbelasting [17], [48], [49]. In de jaren 90 en rond de eeuwwisseling 

leidde de ontwikkeling van (ultra)hogesterkte- en zelfverdichtendbeton ertoe dat brandproeven voornamelijk 

materiaal-georiënteerd waren. Uit brandproeven volgde dat deze betonsoorten gevoeliger voor afspatten 

waren [50]-[53]. Aanvullende aspecten die onderzocht werden waren o.a. het cement type en gehalte, het 

toeslagmateriaal en toeslagstoffen, het initiële vochtgehalte, toevoeging van staal- en/of polypropyleenvezels, 

aanwezigheid van wapening en de ouderdom van het beton, zie bijvoorbeeld [54], [55] voor een 

literatuuroverzicht. 
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In lijn met het voorgaande vond ook specifiek onderzoek naar de brandwerendheid van tunnels plaats, zie 

bijvoorbeeld de eerder geschetste vroegere ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de brandwerende 

bekleding van tunnels. Naar aanleiding van enkele zware branden in Europese tunnels en de (spat)schade die 

daarbij was opgetreden intensifieerde dit onderzoek, zowel internationaal als nationaal. In deze proeven werd 

(meestal) gebruik gemaakt van zwaardere koolwaterstofbrandkrommes in plaats van de standaard 

brandkromme die voor gebouwen wordt gebruikt. Deze brandproeven waren voornamelijk gericht op 

specifieke type tunnels bij gebruik van geometrie en belastingen. Voorbeelden van onderzoek naar tunnels in 

bergen [56], [57] en zinktunnels in Nederland [21]-[25]. Later verschoof de aandacht naar boortunnels door de 

toepassing van hogere betonsterktes [11]-[13] en [58]. 

 

Veel van deze (tunnel)brandproeven zijn gericht op het vaststellen van mogelijke beschermingsmaatregelen 

(hittewerende bekleding, polypropyleenvezels) voor gangbare betonmengsels onder diverse brandkrommes, 

conditioneringsvochtgehaltes en externe belastingen, zie bijvoorbeeld [59]-[61]. Dergelijke proeven bieden 

beperkt (fundamenteel) inzicht en richten zich met name op de optredende fenomenen zoals spatten. Het 

algemene beeld uit deze (en andere brandproeven) is dat het beton toegepast in tunnels zonder maatregelen 

veelal spatgevoelig is. Met betrekking tot Nederlandse tunnels bevestigen de resultaten van de brand- en 

hitteproeven in de voorbije periode deze spatgevoeligheid [31], [32], [62]. Opvallend is dat bij enkele in-situ 

hitteproeven slechts beperkt afspatten optrad [63]. Een verklaring voor deze afwijkende proefresultaten is 

(nog) niet gegeven. 

 

 

Samenvatting 

Samengevat geldt dat er nog geen algemeen toepasbare modellen voorhanden zijn om spatten van beton te 

kunnen voorspellen. Het uitvoeren van brandproeven is daarom op dit moment de aangewezen methode om 

de spatgevoeligheid onder de beproefde omstandigheden vast te stellen. 

 

Uit het grote aantal brandproeven dat de voorbije decennia is uitgevoerd kunnen indicatieve trends worden 

afgeleid. De spatgevoeligheid van beton lijkt bij hogere vochtgehaltes gevoeliger te zijn dan bij (gedeeltelijk) 

gedroogd beton. De algemene opvatting is tevens dat met name bij hogesterktebeton de kans op spatten 

groter is dan bij normale betonsterktes. Indien sprake is van externe belasting, door opgelegde druk zoals 

voorspanning en/of verhindering van vervormingen, neemt de spatgevoeligheid eveneens toe. 

 

De internationale brandproeven uitgevoerd voor tunnels onder belasting met koolwaterstofbrandkrommes en 

eventueel extern opgelegde krachten zijn vooral gericht op mogelijke beschermingsmaatregelen. Het 

algemene beeld uit deze brandproeven is dat het beton zonder maatregelen bij een forse brand vaak 

spatgevoelig is. Uit de brand- en hitteproeven uitgevoerd voor/in Nederlandse tunnels volgt een vergelijkbaar 

beeld. 

 

 

3.6 Conclusie 6 

 

Conclusie 

Met de huidige kennis kan worden geconcludeerd dat er bij een forse brand in een onbeschermde betonnen 

tunnel een grote kans op het optreden van afspatten is. 

 

 

Toelichting 

Uit het geschetste historische perspectief volgt dat met name de BRAWAT-onderzoeken [21]-[25] 

richtinggevend zijn geweest bij de totstandkoming van de brandwerendheidsoplossingen zoals toegepast in 

wegtunnels. De toepassing van onbeschermde wanden bij zink- en landtunnels is daarbij vooral gebaseerd op 

het BRAWAT 3 onderzoek [25]. In deze brandproef trad geen afspatten op voor een gedeeltelijk onbeschermd 

betonnen wandelement. Dit testresultaat is aanleiding geweest om de beproefde betonsamenstelling en 

testomstandigheden als voorbeeld op te nemen in de ROK [27], in de praktijk aangeduid als ROK-beton. 
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Op basis van de resultaten van recent uitgevoerde brand- en hitteproeven (met name op beton aangemerkt 

als ROK-beton) is geconcludeerd dat beton in tunnels zonder beschermende maatregelen niet als 

spatongevoelig kan worden verondersteld [31], [32]. Dit beeld wordt bevestigd door de bij voorgaande 

conclusies genoemde literatuur. Specifiek voor tunnels geldt dat de mogelijkheid van een forse brand, 

gekoppeld aan de ligging in een buitenklimaat van de massieve, rigide constructies versterkend werkt op 

spatten van het beton. Om deze redenen is er een noodzaak om bij tunnels spatten van beton in de basis te 

beschouwen bij de brandwerendheid en na te gaan of (aanvullende) maatregelen nodig zijn. 

 

 

4 RESUME 

Met het voorliggende document heeft de Gesprekstafel Onderzoek invulling gegeven aan het verzoek tot een 

nadere onderbouwing van de eindconclusies. De opgestelde toelichtingen geven in essentie de 

totstandkoming en beweegredenen per conclusie weer. De conclusies (en de toelichtingen) zijn echter in 

gezamenlijkheid te betrachten, gelet op de volgordelijkheid alsmede ter borging van de boodschap. De 

bredere en in zekere mate overkoepelende conclusie 6 kan in dit kader worden gezien als steunend op de 

voorgaande conclusies 1-5. 

 

Tot slot beoogt de Gesprekstafel Onderzoek met deze eindconclusies bij te dragen aan de brandwerendheid 

van (weg)tunnels. Bepleit wordt het hanteren van het uitgangspunt dat onbeschermd beton in tunnels in de 

basis is te beschouwen als spatgevoelig. Dit berust op de frequente waarneming bij brandproeven en wordt 

gestaafd door het complexe karakter van de verschillende spatmechanisme. 

 

Van belang in het kader van de brandwerendheid van tunnels is verder de bewustwording van het fenomeen 

dat beton met name bij forse branden kan afspatten. In deze context verdient het aanbeveling de gevoeligheid 

en mogelijke gevolgen van het beton afspatten voor tunnelconstructies verder na te gaan. 
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