
Gevels kunnen bij de brandveilig-

heid een grote rol spelen. Dit is

afhankelijk van de situering van de

brandcompartimenten waarin een

gebouw doorgaans is opgedeeld. Indien

de vloer fungeert als scheiding tussen

boven elkaar gelegen brandcomparti-

menten en er een eis is aan de Weer-

stand tegen BrandDoorslag en Brand-

Overslag (WBDBO) tussen deze ruimten,

kan een mogelijke brand zich uitbreiden

via brandoverslag (via de buitenlucht) en

branddoorslag (door constructieonder-

delen van een gebouw zoals bijvoorbeeld

een vloer of wand). Branduitbreiding via

branddoorslag bij een gevel is met name

een risico bij de toepassing van vliesge-

vels. Hier is niet alleen de brandwerend-

heid van het gevelelement van belang

maar tevens de afdichting tussen de

bouwkundige vloer en de gevel.  

Regelgeving

De WBDBO-eis zoals gesteld in de bouw-

regelgeving kan worden gerealiseerd

door het toepassen van brandwerende

bouwdelen. De brandwerendheid van

deze bouwdelen kunnen we bij uitstek

aantonen middels een brandproef, uit-

gevoerd conform NEN 6069 of de daarin

aangewezen Europese beproevingsnor-

men. Het is van belang dat het element

Bij de indeling van een gebouw in brandcompartimenten wordt vaak als eerste

gedacht aan de brandwerende inwendige scheidingswanden en vloeren. In

veel gevallen vormt echter ook de gevel een deel van de brandwerende schei-

ding en dan komt het aspect brandoverslag om te hoek kijken.

G E V E L  V A A K  M I

zoals dat in de gevel is toegepast, iden-

tiek is aan het element dat is getest tij-

dens de brandproef of valt binnen het

toepassingsgebied zoals omschreven in

het testrapport of classificatierapport.

De aspecten die we beoordelen tijdens

een brandproef hangen af van de situ-

atie in de praktijk. Bij aan brand van

binnen naar buiten vindt een beoorde-

ling plaats op basis van de aspecten

vlamdichtheid (E) en warmtestraling

(W). Bij een brand van buiten naar bin-

nen beoordelen we op basis van vlam-

dichtheid en thermische isolatie (I).

Hoewel er in de bouwregelgeving

WBDBO-eisen zijn opgenomen, en daar-

mee indirect aan de brandwerendheid

van gevels, behoeven beweegbare con-

structieonderdelen niet zelfsluitend te

zijn, in tegenstelling tot wat men vaak

denkt. Tevens is om brandoverslag te

voorkomen bij een 60 minuten WBDBO-

eis vaak eenzijdige brandwerendheid

van 30 minuten voor de raamconstruc-

ties afdoende, aangezien de norm voor

brandoverslag een constructie met die

brandwerendheid als een gesloten con-

structie beschouwt.

Een gevelsysteem is doorgaans opge-

bouwd uit een combinatie van bouwde-

Brandveiligheid g
Gevels kunnen bij de brandveiligheid een grote rol spelen. Hier het Strijk-

ijzer te Den Haag van AAArchitecten. Foto: Vetrotech Saint-Gobain Benelux
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len die aan de eis met betrekking tot

brandwerendheid dienen te voldoen.

Het is echter niet vanzelfsprekend dat

bouwdelen waarvan de brandwerend-

heid afzonderlijk is bepaald, zoals bij-

voorbeeld een draairaam, gevelpui,

luchtrooster of dicht geveldeel ook in

combinatie die brandwerendheid zul-

len halen. Ook deze samenwerking tus-

sen verschillende bouwdelen zal moe-

ten zijn aangetoond. Dit kan met een

beproeving in een brandlaboratorium.

Voor specifieke gevallen bestaat er de

mogelijkheid gebruik te maken van

experts op het gebied van brandproeven

en brandwerendheid (bij voorkeur een

Notified Body) voor het geven van een

oordeel over de te verwachten invloed

op de brandwerendheid bij de combina-

tie van bouwdelen (conformiteitsbeoor-

deling).

Brandgedrag van materialen

Naast het aspect brandwerendheid

speelt bij gevels tevens de beperking van

ontwikkeling van brand een rol. De

eisen gesteld vanuit de bouwregelge-

ving aan de brandvoortplantingsklasse

van constructieonderdelen toegepast in

de gevel zijn afhankelijk van de

gebruiksfunctie van het gebouw of

bouwdeel en van het aantal bouwlagen.

Over het algemeen geldt dat de onderste

2,5 meter van een gevel aan een strenge-

re eis moet voldoen. Het idee hierachter

is dat goederen of voertuigen die men

tegen de gevel plaatst en vlam vatten (al

dan niet opzettelijk) een risico vormen

bij de ontwikkeling van een brand via

de gevel. Deze strengere eis geldt tevens

voor het gedeelte van de gevel dat meer

dan 13 meter boven maaiveld uitsteekt.

Boven deze hoogte kan door de brand-

weer namelijk niet meer worden

geblust omdat ladderwagens niet hoger

kunnen reiken. 

Verschillende materialen toegepast in

een gevel zullen zich tijdens een brand

verschillend gedragen. Elementen van

hout zullen krimpen aan de vuurzijde

en dus een doorbuiging gaan vertonen,

bollend van het vuur af. Metalen ele-

menten daarentegen gedragen zich

andersom, deze zetten uit aan de vuur-

zijde. Deze wisselwerking maakt met

name de combinatie van hout en

metaal in een gevel kritisch, hierover

moet men terdege nadenken. Daarnaast

hebben sommige metalen (aluminium,

zink) een relatief laag smeltpunt waar-

door ze bij een brand snel constructieve

eigenschappen verliezen, dit moeten we

compenseren door bijvoorbeeld de toe-

passing van staal of beton. Elementen

van hout zullen direct gaan inbranden

bij blootstelling aan vuur, maar vormen

daarna wel direct een verkoolde laag die

weer als bescherming dienst doet voor

het onderliggende hout. 

Gevel versus vliesgevel

Bij de beoordeling van brandwerend-

heid van gevels kunnen we onderscheid

maken tussen traditionele gevels en

vliesgevels. Het verschil in definitie,

vanuit het oogpunt van brandwerend-

heid, is dat een traditionele gevel wordt

geplaatst op de bouwkundige vloer en

dat een vliesgevel voor de bouwkundige

vloer langs loopt. Bij een vliesgevel ont-

staat daarmee een risico op branddoor-

slag via een opening tussen vloer en

gevelelement, iets dat bij een traditione-

le vloer-gevelaansluiting niet waar-

schijnlijk is. 

Een beoordeling van de brandwerend-

heid van een gevel in de praktijk blijkt

vaak nog lastig, vooral omdat de samen-

stelling/opbouw van de gevel niet direct

duidelijk is. Het is van belang dat de op

de bouw geplaatste gevel voldoet aan de

randvoorwaarden zoals gesteld in het

K  M I N D E R  B R A N D W E R E N D  D A N  S C H E I D I N G S W A N D

>>

Beglaasde stalen puiconstructie met loopdeur bij blootstelling aan een gestandaardiseerde brand tijdens een

brandproef in het Laboratorium voor Brandveiligheid van Peutz in Mook. De apparatuur voor bepaling van de

temperatuur en het stralingsniveau is zichtbaar.

d gevels
lastig te beoordelen
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test- of classificatierapport. Een toets of

het juiste brandwerende glas is toege-

past is relatief eenvoudig, evenals het

type en positie van toegepaste glaslatten.

Controle van inwendige onderdelen

zoals stroken gips, isolatiemateriaal,

opschuimende bandjes, glasblokjes en

toegepaste bevestigingsmiddelen kan

vaak alleen met een deels destructief

onderzoek. Het zijn met name deze

montagedetails die het resultaat van een

brandwerendheidsproef bepalen.

Een voorbeeld van de desastreuze gevol-

gen van een brand die zich via de gevel

kon uitbreiden is de brand in de Wind-

sor Tower in Madrid, Spanje in 2005. Het

32 verdiepingen tellende gebouw

bestond uit een betonnen kern en een

façade van stalen kolommen met een

vliesgevel. Er vindt op dat moment een

renovatie van het gebouw plaats om

onder andere de stalen kolommen in de

gevel brandwerend te bekleden. De

brand ontstond op de 21e verdieping en

heeft zich razendsnel kunnen versprei-

den naar bovenliggende verdiepingen,

met name omdat de brandwerende

afdichtingen tussen vloer en gevel nog

ge tekening zodat snel duidelijk is

welke onderdelen een eis hebben

met betrekking tot brandwerend-

heid. In de gevel is dat al lastiger te

beoordelen, met name de brand-

overslag in bijvoorbeeld inwendige

hoeken (elleboog). Het is om die

reden van belang dat een brandvei-

ligheidsadviseur een gedegen

advies geeft over alle aspecten met

betrekking tot de brandveiligheid

van een gebouw. <

Ir. Stefan van de Wetering – 
Waldekker Peutz bv

niet aangebracht waren. Naar beneden

vallend brandend materiaal heeft ver-

volgens nog gezorgd voor branduitbrei-

ding naar lager geleden verdiepingen.

Omdat het gebouw leeg stond tijdens de

renovatie zijn er gelukkig geen slacht-

offers gevallen.

Tenslotte

Inspecties in de praktijk leren dat de

brandwerendheid van de gevel nog niet

hetzelfde niveau heeft bereikt als die

van de scheidingswand. Grenzen van

brandcompartimenten staan doorgaans

duidelijk aangegeven op de bouwkundi-

> Brandveiligheid gevels lastig te beoordelen
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Wijzigingen Bouwbesluit

De op stapel staande aanpassingen in het Bouwbesluit hebben geen gevolgen voor eisen aan

de brandwerendheid van de gevel. NEN 6069 is weliswaar aangepast, maar de wijzigingen

beperken zich tot inwendige brandcompartimenten. Voor gevels verwijst de herziene norm naar

de oude, uit 1991 daterende versie. Zie ook het artikel over NEN 6069 elders in deze uitgave.

Bouwkundig detail van de

brandwerende aansluiting

van een vliesgevel op een

bouwkundige vloer. 

Restanten van de

Windsor Tower te

Madrid, Spanje, na

afloop van de brand die

zich met name via de

gevel heeft verspreid.
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