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Warmtestraling 15 kW/m2 zeer risicovol

Op het gebied van brandwerendheid zijn drie criteria van toepassing waar 

brandwerend glas in een niet-dragende constructie aan kan voldoen: 

Brandwerendheid betrokken op afdichting (E), Brandwerendheid betrokken op 

straling (W) en Brandwerendheid betrokken op temperatuur (I). Het W-criterium, 

altijd in combinatie met het E-criterium, is de meest voorkomende (huidige) 

eis voor brandwerend glas in Nederland. Men spreekt dan ook wel van EW-

beglazing, veel gevraagd en succesvol toegepast in ons land. Wat houdt dit 

criterium ‘Brandwerendheid betrokken op straling’ in en in hoeverre is het reëel 

dit criterium tot op de letter te volgen?

De ene EW-beglazing 

dat 15 kW/m2 straling gelijk staat aan 

het gevoel dat je krijgt wanneer je 30 

bouwlampen van 500 Watt opstelt 

op 1 meter afstand voor je neus. Een 

voorbeeld waarbij iedereen het warm 

krijgt, maar niet realistisch uit te voeren 

is. Om een beter idee te krijgen wat 

de warmtestraling bij een brand voor 

risico’s kan geven voor mensen zijn er 

diverse onderzoeken gedaan naar het 

effect van warmtestraling op de mens, 

die gezamenlijk een goed beeld geven 

van de risico’s van warmtestraling bij 

een brand. Risico’s die als het om veilig 

vluchten gaat, wel eens te groot zouden 

kunnen zijn.

1 kW/m2

Straling gelijk aan de warmte van de 

zon op een hete zomerdag in bijvoor-

beeld Spanje. 

3 kW/m2

In opdracht van de brandweer Rot-

terdam heeft TNO in 2006 onderzocht 

welk stralingsniveau voor de brandweer 

nog acceptabel is. Uit dat onderzoek 

blijkt dat bij 2 kW/m2 straling be-

schermende kleding voor brandweer 

aanbevolen wordt en bij 3 kW/m2 is 

beschermende kleding noodzakelijk. 

Zonder die kleding is bij 3 kW/m2 stra-

ling de inzetduur zeer beperkt en is 

de kans op huidschade nadrukkelijk 

aanwezig.

 TECHNIEK  ROMAN ABRAHAMS

is de andere niet

>>

Warmtestraling op de blote huid
1 kW/m2  hete zon op een zomerdag in Spanje

2 kW/m2  aanbevolen om beschermende kleding te dragen voor hulpverleners

3 kW/m2  beschermende kleding brandweer verplicht bij inzet; kans op huidschade

5 kW/m2  derdegraads verbranding na 2 minuten blootstelling

10 kW/m2 derdegraads verbranding na 1 minuut blootstelling

15 kW/m2 derdegraads verbranding na 30 seconde blootstelling

De brandcriteria zijn vastgelegd in de 

Europese norm NEN-EN 13501-2. Voor 

het W-criterium geldt dat de constructie 

gedurende de brandproef niet meer dan 

15 kW/m2 aan warmtestraling doorlaat, 

gemeten in het midden van de con-

structie en op 1 meter afstand aan de 

niet-brandzijde. De 15 kW/m2 is gekozen 

als maximum en te herleiden naar de 

warmtestraling waarbij onbehandeld 

hout spontaan zal kunnen gaan branden, 

zonder dat er open vuur aanwezig is. Met 

andere woorden, als door een constructie 

meer dan 15 kW/m2 warmtestraling heen 

komt, dan is het zeer aannemelijk dat er 

aan de niet-vuurzijde er ook een brand 

ontstaat zonder dat daar vlammen hoe-

ven te komen.

Warmtestraling

Wanneer je op een seminar of trai-

ning bent geweest over brandwerend 

glas, dan zal je vaak te horen krijgen 

Tijdens een brandtest komen objecten achter het 

glas tot ontbranding. Het glas is nog heel, maar 

de warmtestraling is zo hoog dat de objecten 

vlam vatten.
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Overlevingskansen afhankelijk van leeftijd
Ook de leeftijd van de vluchtende persoon speelt mee als het gaat om al of niet overleven bij bloot-

stelling aan warmtestraling. Diverse modellen geven in het gunstigste geval een overlevingskans van 

50 procent wanneer iemand 1 minuut blootgesteld wordt aan 10 kW/m2 warmtestraling. Die kans op 

overleven is gerelateerd aan de hoeveel huidoppervlak dat van het lichaam verbrandt. Daarbij ligt dat 

percentage bij kinderen vanaf vijf jaar tot volwassenen tot vijftig jaar oud tussen de 60 en 70 procent 

verbrand huidoppervlak, waarvan de helft overleeft. Bij ouderen neemt het oppervlak van de verbrande 

huid schrikbarend af ten opzichte van de kans van het overleven. Zo hoeft iemand van zestig tot 75 jaar 

oud slechts een derde van zijn huidoppervlak te verbranden om dezelfde 50 procent overlevingskans 

te hebben. Voor personen van 75 jaar of ouder is zelfs 20 procent verbrand huidoppervlak al voldoende 

om 50 procent overlevingskans te hebben bij 1 minuut blootstelling.

lucht en nu permanent beschadigde 

longen hebben en geen zware inspan-

ningen meer kunnen verrichten of zelfs 

additionele beademing nodig hebben.

10 kW/m2

Indien de doorgelaten warmte een 

stralingsniveau van 10 kW/m2 bereikt, 

dan treedt er bij onbeschermde huid al 

binnen 15 seconden een tweedegraads 

verbranding op en een derdegraads bin-

nen 1 minuut. Bij blootstelling neemt de 

kans op overleven snel af. Er zijn diverse 

onderzoeken en modellen die de kans 

op overlijden bepalen tijdens bloot-

stelling aan warmtestraling bij brand. 

Wanneer men van het meest gunstigste 

model uitgaat, is er al 50 procent kans 

op overlijden zodra mensen 1 minuut 

blootgesteld worden aan 10 kW/m2 

warmtestraling. Vooral bij vluchten is de 

verbranding en het percentage van de 

verbrande huid direct gerelateerd aan 

5 kW/m2

Indien onbeschermde huid 30 seconden 

blootgesteld wordt aan 5 kW/m2 stra-

ling, dan is er pijn, ontstaan er blaren en 

treedt er een tweedegraads verbranding 

op. Bij 2 minuten blootstelling resulteert 

dit zelfs in een derdegraads verbranding. 

Echter, een gevaarlijker aspect is dat bij 

dit stralingsniveau de luchttemperatuur 

in een gesloten ruimte al gauw oploopt 

tot boven de 100 graden Celcius, waar-

bij vanaf 70 graden luchttemperatuur 

mensen moeite hebben met ademen 

en vanaf 90 graden de longen onher-

stelbaar beschadigd worden. De longen 

verbranden als het ware doordat de 

longblaasjes in de longen beschadigd 

raken, iets wat niet meer herstelt. De 

brand in Volendam kent iedereen nog 

van de beelden van de verschrikkelijke 

brandwonden bij jonge mensen, echter 

het grootste aantal slachtoffers zijn men-

sen die blootgesteld werden aan de hete 

de overlevingskans. Ook is het moeilijk 

te voorspellen wat de reactie van men-

sen is die deze pijn te verduren krijgen. 

Paniek is zeer zeker een van de reacties, 

wat het vluchten moeilijk maakt.

15 kW/m2

Zoals al eerder aangegeven, is 15  

kW/m2 de grens waarbij onbehandeld 

hout spontaan kan gaan branden. Een 

brand zal zich dan dus voortplanten 

zonder dat er open vuur aanwezig is. 

Echter veel andere materialen die stan-

daard aanwezig zijn in binnensituaties 

zullen al veel eerder reageren. Denk aan 

papier, interieurstoffen en kunststof be-

huizingen. Blootstelling van 15 kW/m2 

op de blote huid leidt na 10 seconden 

tot tweedegraads en na 30 seconden 

tot derdegraads verbrandingen. Ook al 

zou je slechts enkele seconden vluchten 

langs een scheiding die zoveel straling 

doorlaat, dan is het letsel groot. Veel van 

de dagelijks gedragen kleding bevatten 

materialen die al bij lagere stralings-

waarden zullen smelten en die smel-

tende kleren op de huid zullen direct 

tot schade leiden aan de huid, die gelijk 

staat aan een derdegraads verbranding.

Het Bouwbesluit

In Nederland worden de criteria voor 

brandwerende binnenwanden op-

gegeven in NEN 6069. Deze norm is 

aangewezen vanuit het Bouwbesluit 

voor brandwerende scheidingen ter 

voorkoming van de uitbreiding van 

De tussenlaag 

bij glas met 

opschuimend 

sillicaatvulling 

schuimt 

tijdens brand 

op en isoleert 

tegen de 

warmtestraling.
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Hoe hoogwaardiger het glas, hoe minder warmtestraling. 

De warmtestraling gemeten op een afstand van 1 

meter van vijf soorten soorten brandwerend glas. Bij 

spiegeldraadglas (3,5 m2) is het maximum van 15 kW/

m2 reeds na 15 minuten bereikt, terwijl bij opschuimend 

silicaatglas (2,5 m2) de straling na 30 minuten 3 kW/m2 is.

brand en rook. Vooral dat laatste is 

belangrijk, want dat geeft duidelijk aan 

dat de genoemde criteria voor binnen-

wanden bepaald zijn vanuit het oogpunt 

om de brand tegen te houden, zodat er 

geen doorslag zal plaatsvinden van de 

brandhaard naar de beveiligde ruimte 

achter de brandwerende scheiding. 

Voor het veilig kunnen vluchten zijn 

weer anderen (aanvullende) eisen opge-

steld. Het is algemeen bekend dat door 

rook jaarlijks meer slachtoffers vallen 

dan door brand. Er is in Engeland een 

gezegde: brand doodt in minuten, rook 

in seconden. In Nederland hanteren we 

voor de rookafdichting norm NEN 6075/

A1, die er simpelweg vanuit gaat dat de 

rookwering gelijk is aan 3/2 x de vlam-

dichtheid. Wel is een betere Europese 

norm in de maak (NEN-1634-3), maar 

die is nog niet van toepassing. 

Voor ramen en deuren geldt sinds 1994 

dat wanneer deze volgens het Bouw-

besluit brandwerend moeten zijn, ze 

minimaal moeten voldoen aan het EW-

criterium. Dus brandwerend betrokken 

op vlamdichtheid (E) en straling (W) 

van maximaal 15 kW/m2 op 1 meter 

afstand. Voor dichte wanddelen geldt 

het zwaardere criterium EI (Brand-

werendheid betrokken op vlamdicht-

heid en temperatuur). De redenering 

daarvoor is dat achter deuren geen 

brandbare materialen staan in verband 

met de doorgang door de deur en dat 

achter ramen geen objecten worden 

geplaatst, omdat ramen bedoeld zijn 

om licht binnen te laten. De praktijk laat 

zien dat dit een achterhaalde redene-

ring is en daarom is in de nieuwe NEN 

dit ook deels aangepast. Toch kunnen 

er conform het nieuwe Bouwbesluit en 

de nieuwe NEN 6069 nog veel wanden 

conform EW uitgevoerd worden, vooral 

ter plaatse van vluchtwegen, omdat in 

een vluchtweg geen brandbare materi-

alen mogen zijn en doorslag door stra-

ling niet mogelijk wordt geacht.

Breed spectrum EW-beglazing

Het toegestane maximum van 15 kW/

m2 aan doorgelaten straling is zo hoog 

dat relatief veel glasproducten er aan 

kunnen voldoen, zij het vaak in kleine 

afmetingen. Hierdoor kent Nederland in 

tegenstelling tot aangrenzende landen 

een breed spectrum aan brandwerende 

glasproducten die binnen het EW-cri-

terium vallen, echter met zeer uiteenlo-

pende prestaties. In België en Duitsland 

is die variatie veel minder groot, want 

daar geldt het zwaardere EI-criterium 

voor brandwerende beglazing.

Het meest eenvoudige type brandwe-

rend glas dat EW 30 haalt, is spiegel-

draadglas. Testen hebben uitgewezen 

dat het glas tot een oppervlakte van 

2,4 vierkante meter en toegepast in een 

houten kozijn na 30 minuten nog net op 

14,99 kW/m2 straling uitkomt. In een 

stalen kozijn lukt dat ook, maar dan tot 

maximaal 2,16 vierkante meter. Exact 

voldoende om als EW 30 geclassificeerd 

te worden. Spiegeldraadglas wordt om 

die reden nog maar nauwelijks toege-

past. De meest hoogwaardige soorten 

zijn beglazingen met een speciaal voor 

brandwering ontwikkelde opschuimende 

tussenlaag. Afhankelijk van de opbouw 

halen zij ook het zwaardere EI-criterium. 

Elke internationaal opererende glaspro-

ducent heeft wel een oplossing hiervoor 

in zijn productrange, zoals Pyrodur (Pil-

kington), Pyrobelite (AGC), Contraflam 

(Saint-Gobain) en Interflam (CGI). Voor de 

EW-uitvoeringen gebruikt men de dunste 

variant. Dergelijke typen glas laten bij 

eenzelfde glasoppervlakte (2,4 m2) vanaf 

7 millimeter dikte slechts een maximale 

straling door van 3 kW/m2. Tussen spie-

geldraadglas en de opschuimende begla-

zingen zijn vele producten op de markt 

verkrijgbaar die ook qua prestatie tussen 

deze uitersten vallen, zoals brandwerend 

gehard glas voorzien van coating. 

Verantwoordelijkheid

Zijn er levensgevaarlijke situaties in 

Nederland door het gebruik van min-
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Vuur zijde

Niet-vuur zijde

1 meter

Bij het brandcriterium ‘Thermische isolatie betrokken 

op de warmtestraling’ (E) wordt de straling op 1 meter 

afstand gemeten.
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der goed presterende brandwerende 

EW-beglazing? Nee, dat valt gelukkig 

mee. Naast het gegeven dat het aantal 

branden in gebouwen relatief gering is, 

zijn de genoemde risico’s van straling te 

relativeren met het feit dat het maximale 

stralingsniveau van een constructie pas 

wordt bereikt in een testoven waarbij de 

brandhaard zich op volle sterkte direct 

achter het glas bevindt. In de praktijk 

zal een brand niet altijd direct achter de 

wand ontstaan en de brandcurve zal 

ook iets vlakker zijn dan in een test. Ook 

is de standaard vluchttijd voor iedereen 

die zelfstandig kan vluchten 15 minuten. 

Wel wordt daarbij een ontdekkingstijd 

van ook 15 minuten aangehouden. Op-

geteld zal iemand binnen 30 minuten 

na ontstaan van de brand veilig buiten 

moeten kunnen staan.

Toch is er wel reden tot zorg omdat er 

zeker ook branden zijn waarbij de brand 

zich wel direct achter de brandwerende 

scheiding bevindt en het kan voorko-

men dat men dan nog na 29 minuten 

langs de 30 minuten brandwerende 

scheiding moet vluchten. Bovendien 

wordt het risico vergroot door de 

diversiteit van prestaties van de ver-

krijgbare brandwerende EW-beglazing. 

Verantwoordelijke organisaties, zoals 

brandweer en gemeenten, zijn inmid-

dels goed voorgelicht door instanties, 

zoals het Kenniscentrum Glas en pro-

ducenten van brandwerend glasprodu-

centen, en daarmee op de hoogte van 

de risico’s. Zij kunnen echter vaak geen 

kant op daar de wet, het Bouwbesluit, 

minimale eisen stelt, ook op het gebied 

van brandveiligheid. Helaas zijn deze 

minimale eisen in de praktijk vaak het 

maximaal gevraagde in een bestek. 

De echte verantwoordelijkheid ligt dan 

ook bij de opdrachtgever, architect, 

ontwerper, adviseur, ontwikkelaar of 

gebouwbeheerder. Willen zij streven 

naar optimale brandveiligheid, dan is 

het zaak zich te verdiepen in de functie 

van het gebouw en de locatie van de 

brandwerende scheiding in relatie tot 

de vluchtweg en tijdsduur. Per situatie 

is dan altijd een geschikt brandwerend 

product voorhanden. Als het een groot 

glasoppervlak betreft - bijvoorbeeld bij 

lange vluchtwegen met wanden van 

glas of op plaatsen in een gebouw waar 

men laat nog langs moet vluchten, 

zoals trappenhuizen van hoge gebou-

wen - ligt een keuze voor beter preste-

rende EW-beglazingen voor de hand. 

Daar zou men zelfs over kunnen gaan 

op EI-beglazingen. Want al is het wet-

telijk toegestaan, je zou niemand langs 

een glazen wand of deurconstructie 

moeten laten vluchten, waar na 20 

minuten brand al meer dan 10 kW/m2 

warmtestraling doorheen komt.   < 

Tijdschema
Voor de periode vanaf het ontstaan van brand tot en 

met het sein ‘brand meester’ van de brandweer is een 

tijdschema opgesteld. Dit tijdschema vormt de basis voor 

de eisen van brandveiligheid. In dit schema wordt ervan 

uitgegaan dat een brand uiterlijk 15 minuten na het ont-

staan ontdekt wordt en ook gemeld wordt aan de brand-

weer. Vervolgens dient de brandweer, waar dan ook in 

Nederland, binnen 15 minuten na de melding bij de brand 

aanwezig te zijn. Dit betekent dat eventueel aanwezige 

personen in een gebouw tot maximaal 30 minuten na het 

ontstaan van de brand de gelegenheid moeten hebben 

gehad om zonder hulp van derden te vluchten. Na deze 

30 minuten kan de brandweer hiervoor zorgen. De brand-

weer moet vervolgens binnen 60 minuten na het begin 

van de brand het sein ‘brand meester’ kunnen geven.

X  = tijdstip ontstaan brand

X + max. 15 minuten  =  uiterlijk tijdstip van ontdek-

king en melding

15 tot max. 30 minuten =  periode waarin men zelfstan-

dig moet kunnen vluchten en 

brandweer onderweg is

X + max. 30 minuten  =  uiterlijk tijdstip dat brand-

weer arriveert

30 tot max. 60 minuten  =  periode waarin men met 

hulp van brandweer moet 

kunnen vluchten en wordt 

begonnen met het blussen 

van de brand

X + max. 60 minuten  = uiterlijk tijdstip ‘brand meester’

Overgenomen uit: Brandwerende beglazing, Kenniscen-

trum Glas, Gouda, 2007
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