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Eisen brandveiligheid
aangescherpt
In het bouwbesluit staan eisen omschreven voor brandveiligheid. Ieder gebouw moet aan die eisen voldoen,
zowel bestaande als nieuwe. Het concept ‘beheersbaarheid van brand’ is inmiddels aangepast. De eisen zijn
aangescherpt.

D

e overheid stelt een aantal eisen aan
de brandveiligheid van gebouwen.
Bouwvergunningen worden aan
dit bouwbesluit getoetst. Maar ook bestaan
de gebouwen moeten voldoen aan de regels
die in het bouwbesluit staan. Gemeenten
kunnen hierop controleren.
In het aprilnummer van 2007 van Landbouw
Mechanisatie zijn deze eisen uitgelegd. Zo
mag een brandcompartiment niet groter
zijn dan 1.000 m². In bestaande gebouwen
ligt de grens voor de meeste landbouw
bedrijven op 3.000 m². Zijn de gebouwen
groter, dan moeten die worden opgedeeld
in kleinere brandcompartimenten met een
brandwerende wand. Die wand moet de
brand beperken tot de brandweer ter plaatse
is. Die kan dan de brand onder controle
houden.

Op de bon van het sandwichpaneel staat of het
brandwerend is.

Het bouwbesluit geeft echter ook ruimte.
Ruimte zolang de doelstelling en achter
liggende gedachte van het besluit maar
worden gerealiseerd. Daarom is nu de leidraad
‘beheersbaarheid van brand’ geschreven.
Middels dat concept mag je de maximale
oppervlakte van een compartiment vergroten
door de gelijkwaardigheid van dat comparti
ment te bewijzen. Dit vergt kennis van wat
er gebeurt in het gebouw. Met deze kennis
is een praktisch gebouw te ontwerpen.
Daarnaast is met deze kennis de gemeente te
overtuigen dat dit gebouw ook voldoet aan
de achterliggende gedachte van regels over
brandcompartimentering.

Aangepaste regels
De leidraad ‘beheersbaarheid van brand’ is

sinds het vorige artikel aangepast. In de nieuwe
leidraad zijn vier maatregelpakketten
beschreven. Hoe meer maatregelen toepast
worden in het gebouw, hoe groter het
gebouw mag zijn. Denk daarbij aan maat
regelen zoals het toepassen van een sprin
klerinstallatie en het aanbrengen van een
brandmeldinstallatie. Ook het maken van
een vuurlastberekening staat genoemd. In
het artikel van april 2007 is deze berekening
nader uitgelegd.
Voor de meeste gebouwen in de akkerbouw
zal het maatregelpakket I gelden. Volgens dit
pakket mag het gebouw maximaal 15 meter
hoog zijn en maximaal twee verdieping
hebben. In de landbouw is dit veelal geen
probleem. Daarnaast moet in het gebouw
minder dan ‘300.000 kilo vurenhout’ binnen
één brandcompartiment zitten. Bij dit pakket
hoort ook weerstand tegen branddoorslag
en brandoverslag naar naastgelegen brand
compartimenten van minimaal 60 minuten
en vaak zelfs hoger.
Naast dit maatregelenpakket zijn er nu alter
natieve pakketten, waarmee een grotere
oppervlakte mogelijk is. Voor de akkerbouw
kan pakket II mogelijkheden geven. In dit
pakket mag de oppervlakte twee keer zo
groot zijn. Dit moet dan wel gecombineerd
worden met branddetectie, afvoer van rook
warmte en automatische branddoormelding.
In een aantal situaties is dit te combineren
met bijvoorbeeld de bestaande automatisering
en bestaande luiken. Het doel van de rook
warmteafvoer is namelijk om ervoor te zorgen
dat er voldoende tijd is voor het vluchten van
de mensen uit het gebouw.

Veel gemeentes accepteren de uitwerking
van de leidraad. Bij losgestorte bewaarplaat
sen zijn soms zelfs gebouwen mogelijk van
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Bij brand laat de kleefmagneet los en trekt de
veertrommel deze brandwerende schuifdeur
van Salco dicht.

Kennis en overtuigingskracht

Kisten
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Een brandkleed in een veelgebruikte doorgang.

enkele duizenden vierkante meters zonder
brandwerende wanden. Bij een kisten
bewaring of koelhuis zijn er echter veel meer
tussenwanden en vooral veel kisten. Als je
rekent dat een kist bijvoorbeeld 90 kilo
weegt, dan mogen in het gebouw maximaal
3.300 kisten. Omdat ook wanden vuurlast
geven, zal in de praktijk de grens lager
liggen.
Vooral bij een kistenbewaring en koelhuis
komen aanvullende maatregelen in beeld.
Dit kan betekenen dat middels een gesprek
met de gemeente gekozen wordt voor pakket
II. Het kan ook betekenen dat er brand
scheidende wanden nodig zijn. Vooral in
situaties waar (veel) mensen werken is de
kans vrij groot dat de gemeente dit eist.

Brandwerende binnenmuren
Als het gebouw groter is dan het maximale
brandcompartiment moet er een brandschei
dende wand worden aangebracht. Gelukkig
komen er steeds meer bouwmaterialen op de
markt die brandwerend zijn. Uiteraard zijn
wanden van steen, beton en glaswol brand
werend. Bij het laatste kun je denken aan
een koelcelpaneel met een glaswolvulling.
Op dit moment zijn er echter ook panelen
met een vulling van PIR die brandwerend
zijn. Het voordeel van deze panelen is dat ze
veel dunner, veel lichter en goedkoper zijn.
Ze hebben een brandwerendheid die op kan
lopen tot ongeveer 60 minuten. Steeds meer
‘standaardpanelen’ zijn nu getest en blijken
ook redelijk brandwerend. Denk er overigens
ook aan dat doorvoeren en naden ook brand
werend moeten worden afgedicht. Overigens
vertraagt een brandmuur alleen branddoor
slag. Het complete gebouw kan nog steeds
volledig afbranden.
Deuren en ramen in dit soort wanden
moeten uiteraard ook brandwerend zijn.

Brandwerend glas voor de ramen is echter
duur. Bij loopdeuren zullen de deuren met
een deurdranger moeten worden uitgevoerd
en de aansluiting met het kozijn moet worden
verbeterd ten opzichte van een standaard
deur. Ook bedrijfsdeuren (overheaddeuren
en schuifdeuren) moeten automatisch sluiten
bij brand. Veelal hebben deze deuren een
automatisch sluitmechanisme en een kleef
magmeet of smeltzekering, die de deur op
zijn plaats houdt. Bij brand smelt de zekering
door of laat de kleefmagneet los en sluit de
deur zich. Een brandwerende schuifdeur van
3,50 x 3,50 meter kost enkele duizenden
euro’s meer.
Heb je meer dan 60 minuten brandwerend
nodig, dan is vaak een aanvullend brand
scherm nodig. In die situaties zal ook een
gebruikelijke staalconstructie vaak onvoldoende
brandvertragend zijn. Ook daar zullen dan
aanpassingen aan nodig zijn. Zorg er daarom
voor dat de brandwerendheid van een muur
onder de 60 minuten blijft.

Buitengevel
Als een brandcompartiment samenvalt met
de buitengevel, zal ook die gevel brandwerend
moeten zijn. Hoe brandwerend hangt af van
de afstand naar het naastgelegen gebouw.
Meestal zal een afstand van meer dan 15
meter voldoende zijn. De exacte afstand
hangt af van de brandwerende eis. Vaak
kan een stralingsberekening uitwijzen of
de vereiste brandwerendheid wordt bereikt
met afstand.
Moet je een buitenmuur brandwerend
maken, kijk dan of deuren en vooral ramen
te voorkomen zijn in die gevel. Voor buiten
muren zijn er goede sandwichpanelen
verkrijgbaar om de wand brandwerend
te maken. De kosten zijn dan beperkt.
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