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Voorwoord 
 
Dit onderzoeksrapport is het resultaat van het afstudeeronderzoek aan de deeltijdopleiding Brede 
Bachelor of Engineering met specialisatie Fire Safety Engineering (FSE) aan de Hanzehogeschool 
Groningen. 
 
Met dit onderzoekt is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag hoe de brandveiligheid van ge-
vels in onderwijsgebouwen zich verhouden tot de wet- en regelgeving. De aanleiding om dit onder-
zoek uit te voeren was de brand in de net gebouwde Vensterschool Gravenburg in Groningen. De 
impact van dit incident heeft niet alleen onder leerlingen en ouders veel commotie teweeggebracht, 
onder architecten leidde dit incident tot vragen. Hopelijk kan dit onderzoek een antwoord geven op 
enkele van die vragen en zet het architecten aan tot meer bewustzijn van brandveiligheid bij gevel-
ontwerpen. 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd met hulp en inspiratie van veel mensen binnen en buiten het vakgebied 
van FSE. In eerste instantie wil ik mijn opdrachtgever, ir. ing. Y. E Suurenbroek FIFireE bedanken 
voor deze opdracht en zijn soms Apocalyptische teksten, maar verder bijzonder inspirerende aanwij-
zingen. Mijn eerste docent, drs. ing. J. Beuving, wil ik bedanken voor zijn volhardendheid in het sturen 
op het proces en in het bijzonder voor de zeer uitgebreide feedback. De Brandweer Regio Groningen 
wil ik bedanken voor het beschikbaar stellen van het onderzoeksrapport en evaluatierapport naar aan-
leiding van de brand in de Vensterschool Gravenburg. Verder wil ik Olaf van Alst bedanken voor zijn 
objectieve en inhoudelijk kritische blik en Annie Mesman voor het meelezen en haar minutieuze aan-
wijzingen.  
 
 
  
Groningen, 14 juli 2011 
Joyce Vink
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Samenvatting 

 
Dit rapport beschrijft de rol van gevelopbouw bij het afbranden van onderwijsgebouwen en de veran-
kering van dit specifieke onderwerp in de regelgeving. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van 
Lectoraat Brandveiligheid in de bouw. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de rela-
tie tussen de gevelopbouw en het volledig afbranden van een onderwijsgebouw. Er wordt hierbij spe-
cifiek gekeken naar brandoverslag van buiten naar binnen. 
 
De aanleiding voor dit onderzoek is het afbranden van de Vensterschool Gravenburg in Groningen en 
het onderzoekrapport, dat hierover is verschenen in opdracht van de Brandweer Regio Groningen. Uit 
dit onderzoek is naar voren gekomen, dat in de wet- en regelgeving niet expliciet regels zijn opgeno-
men voor branddoorslag van buiten naar binnen. Verder hebben volgens de onderzoekers ook de 
materialisering van de gevel en de aanwezigheid van een smalle luchtspouw negatief bijgedragen aan 
het brandverloop. Er worden verder aanvullende maatregelen aangedragen, die de indruk wekken dat 
het afbranden van de school voorkomen had kunnen worden. 
 
In dit rapport wordt toegelicht, dat de conclusie van het hiervoor genoemde onderzoek, dat 'er geen 
wet- en regelgeving zou zijn voor branddoorslag van buiten naar binnen', onjuist is. Die wet- en regel-
geving is er wel, maar uit dit onderzoek blijkt dat die niet eenduidig is. Volgens de Brandweer Regio 
Groningen is het doel van brandveiligheidsmaatregelen in ieder geval niet om het afbranden van on-
derwijsgebouwen te voorkomen.  
 
Zowel in Nederland als in het buitenland worden verreweg de meeste branden in onderwijsgebouwen 
veroorzaakt door brandstichting en ook het schadebedrag ten gevolge van brandstichting bij deze 
gebouwen is hoog. Zeker gezien ten opzichte van kantoorgebouwen, die volgens het Brandbeveili-
gingsconcept Kantoorgebouwen en Onderwijsgebouwen op dezelfde manier benaderd worden als 
onderwijsgebouwen, zijn de verschillen opmerkelijk. Daarnaast is ook de maatschappelijke impact van 
het afbranden van een onderwijsgebouw groot. Doordat kinderen op andere locaties naar school moe-
ten, betekent dat een verplaatsing van de verkeersbewegingen met alle risico's van dien en heeft het 
ook gevolgen voor de logistiek aan het thuisfront en de reistijden. 
 
In de Nederlandse wet- en regelgeving worden op verschillende niveaus eisen gesteld aan de brand-
werendheid van brandcompartimenten en gevelconstructies. De voorgeschreven eisen wekken de 
indruk, dat er een veilig gebouw wordt gemaakt, dat niet afbrandt zolang er aan deze eisen wordt vol-
daan. Maar dat is helemaal niet waar, er is sprake van een schijnveiligheid. Als een gebouw niet af-
brandt, betekent dat immers ook niet dat het een veilig gebouw was. 
 
De wet- en regelgeving is gebaseerd op de standaardbrandkromme, die kennelijk volgens de regelge-
ving in geval van branddoorslag van buiten naar binnen gereduceerd mag worden toegepast. In de 
praktijk gedragen branden zich heel verschillend en kan een brand buiten zich net zo gedragen als 
een brand aan de binnenzijde van een gebouw. In ieder gebouwontwerp zijn de situatie en de om-
standigheden weer anders. Ook de bepalingsmethodes die in verschillenden NEN-normen door het 
Bouwbesluit worden aangestuurd gaan uit van de standaard brandkromme. Materialen in bouwcon-
structies dienen te worden getest volgens standaardmethodes en brandkrommen. 
 
Het uitgangspunt om in een buitensituatie van een gereduceerde standaard brandkromme uit te gaan 
is dan ook onlogisch. In praktijksituaties zullen branden eerder boven het energieverloop en de tempe-
ratuurontwikkeling van de standaard brandkromme uitstijgen dan dat ze kleiner zullen zijn. 
 
Verder leveren de huidige testmethoden slechts beperkte resultaten op, omdat er vanuit de wet- en 
regelgeving ook niet beoordeeld wordt op rookschade en toxiciteit. Wanneer een materiaal de test lijkt 
te doorstaan wordt het brandverloop van de standaard brandkromme verder gevolgd, maar wordt er in 
geval van een brandwerendheidsproef niet gemeten hoe giftig de gassen zijn die aan de achterzijde 
(lees vluchtwegzijde) uit het product komen. 
 
Terwijl de Nederlandse wet- en regelgeving klein begint en in de niveaus die er onderhangen, steeds 
breder uitwaaieren, wordt er in de Verenigde Staten andersom geredeneerd. Daar wordt vanuit een 
brede insteek begonnen door te kijken naar alle aspecten die op brandveiligheid van invloed kunnen 
zijn. Vervolgens worden er prescriptieve regels gehanteerd. Deze methode dwingt de ontwerpers en 
opdrachtgevers voor nieuwe gebouwen op een integrale manier brandveiligheid te benaderen. Het 
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dwingt de engineers om aspecten tegen elkaar af te wegen en een onderbouwd brandbeveiligings-
concept samen te stellen. 
 
In de Nederlandse bouwpraktijk worden er bij onderwijsgebouwen een diversiteit aan geveltypes toe-
gepast. Deze gevelconstructies worden veelal bepaald door factoren als duurzaamheid, energiepres-
tatie-eisen en onderhoud en blijkbaar niet op het gebied van brandveiligheid. Uit analyse van veel 
voorkomende geveltypes blijkt, dat naast de brandwerendheid van bouwmaterialen zelf vooral ook de 
context en detaillering van invloed is op het brandverloop. Er valt daarom ook niet eenduidig door 
middel van een berekening aan te tonen welke gevel het meest brandveilig is. Het brandgedrag van 
alle afzonderlijke delen is bepalend voor de totale brandveiligheid van de gevel. Er blijkt ook, dat in de 
bepalingsmethodes om brandwerendheid van bouwconstructies te bepalen uitgegaan wordt van stan-
daardsituaties. Terwijl in de praktijk steeds meer samengestelde gevels worden ontworpen en uitge-
voerd. Deze samengestelde gevels leiden tot discussie en dat gebeurde ook bij de brand in de Ven-
sterschool Gravenburg. Er was verschil tussen de Brandweer Regio Groningen en de onderzoekers 
van de brand verschillen van inzicht over of de ruimte in de spouw nu wel of niet tot het brandcompar-
timent behoort en of deze dan gecompartimenteerd zou moeten worden. Er werd niet gediscussieerd 
over het brandgedrag van bijvoorbeeld de kunststof isolatie. 
 
Uitgaande van de huidige wet- en regelgeving ligt de spouw in een gevelconstructie buiten het brand-
compartiment en hoeft deze niet gecompartimenteerd te worden. Maar het effect van een dergelijke 
spouw op de branddoorslag en brandoverslag naar bijvoorbeeld bovengelegen compartimenten is op 
basis van de wet- en regelgeving niet te voorspellen. 
 
Het verloop van de brand bij de Vensterschool Gravenburg, waarbij de brand zich naar binnen heeft 
weten uit te breiden, heeft tot gevolg gehad dat het gebouw volledig is afgebrand. Ook doordat er 
vanuit eerdergenoemde perspectieven zoals energieprestatie-eisen en vanuit het standpunt dat brand 
nooit mag overslaan naar de buren, gevels steeds (brand)dichter worden uitgevoerd, krijgt een brand 
alleen nog maar de mogelijkheid zich naar binnen uit te breiden. Het gevolg is dat bestrijding ervan 
ook onmogelijk wordt gemaakt, omdat de brandweer niet meer achter het vuur kan komen. Dit staat 
ook haaks op een van de belangrijkste taken van de brandweer om brand te beperken en te bestrij-
den. De enige mogelijkheid is dan nog om een gebouw gecontroleerd te laten afbranden. 
 
En dat laatste is niet acceptabel, omdat het een groot deel van het maatschappelijke leven ontwricht 
als er een onderwijsgebouw afbrandt. Daarnaast zijn de kosten van alle schade verschrikkelijk hoog. 
Als je dat afzet tegen het feit dat brandstichting de meest voorkomende oorzaak is van brand in on-
derwijsgebouwen, dan pleit dat voor een integrale aanpak van de brandveiligheid van gevels bij on-
derwijsgebouwen. Uiteindelijk voorkomt dit dat incidenten als de Vensterschool Gravenburg als 
schoolvoorbeeld dienen om de wet- en regelgeving op details aan te passen. 
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Summary 
 
This report describes the role of façade building in the burning of school buildings and the embedding 
of this particular issue in the regulations. The study was commissioned by 'Lectoraat Brandveiligheid 
in de bouw'. The purpose of this study is to understand the relationship between the façade structure 
and the complete burning of a school building. Special point of focus hereby is the fire spread from the 
outside to the inside. 
 
The reason for this study is the burning of the Vensterschool Gravenburg in Groningen and the re-
search that has been published by order of the Fire Department Region Groningen. This study has 
shown that the legislation does not explicitly include rules for fire penetration from the outside. Fur-
thermore, according to the researchers, the materialization of the façade and the presence of a narrow 
cavity negatively contributed to the fire development. There are also additional measures suggested, 
that give the impression that the burning of the school could have been prevented. 
 
This report explains that the conclusion from the above-mentioned research that 'no legislation would 
exist to fire penetration from the outside to the inside' is incorrect. That legislation does exist, but this 
study shows that it is ambiguous. According to the Fire Department Region Groningen the purpose of 
fire safety is at least for the burning of school buildings to avoid. 
 
In the Netherlands and abroad are by far the most fires in educational buildings caused by arson and 
also the damage caused by arson in these buildings is high. Especially in comparison to office build-
ings the differences are remarkable, which according to the Brandbeveiligingsconcept Kantoorgebou-
wen en Onderwijsgebouwen are approached the same way as educational buildings. In addition, the 
social impact of the burning of a school building is large. Because children attend to school in other 
locations a change of traffic movements with all the attendant risks and implications for the logistics 
and travel times on the home front will happen. 
 
The Dutch legislation and regulations prescribe certain requirements at different levels of fire resis-
tance for the fire compartments and wall constructions. The prescribed requirements suggest that a 
building will not burn down as long as these requirements are met. But that's not true, there is a false 
sense of safety. If a building does not burn down, it doesn't imply that it was a safe building. 
 
The regulations are based on the standard fire curve and apparently according to the rules in case of 
fire penetration from outside, a reduced fire curve may be used. In reality fires behave quite differently 
and the possibility exists that an outside fire does behave the same as an inside fire. In any building 
design, the situation and circumstances are different. The determination methods used in different 
NEN standards, which are controlled by building regulations, are based on the standard fire curve. 
Materials in building constructions should be tested according to standard methods and curves.  
 
The starting point in a situation outside the use of a reduced standard fire curve is therefore illogical. In 
practical situations fires will burn more energy over the course of development and temperature rise 
than the standard fire curve instead of burning less. 
 
Furthermore current testing methods supply only limited results, since from the legislation is not being 
assessed on toxicity and smoke damage. When a material seems to endure the test the burning 
course of the standard fire curve is being followed, but in the event of a fire resistance test toxic gases 
at the back (read escape side) from the product are not being measured. 
 
While the Dutch legislation starts small and the levels underneath are developing in width, in the Unit-
ed States is being argued the opposite way. In the US is being started from a broad approach by look-
ing at all aspects that may affect fire safety. Prescriptive rules are then applied. This method forces the 
designers and clients for new buildings to consider fire safety in an integral way. It forces the engi-
neers to weigh issues against each other and supported fire protection concept being put together.  
In Dutch building practice of educational buildings a variety of wall types is being used. These wall 
structures are often determined by factors such as sustainability, energy and maintenance require-
ments, and apparently not in the field of fire safety. Analysis of common wall types show that in addi-
tion to the fire resistance of building materials themselves above all the context and detailing affects 
the burning process. It is therefore not straightforward by means of a calculation to show that the most 
fireproof wall. The fire behavior of all individual components determines the overall fire safety of the 
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façade. It also shows that the methods for determining fire resistance of building structures will be 
determined based on standard situations. While in practice more complex facades are being designed 
and implemented. The composed facades lead to discussion and that happened exactly in the fire of 
the Vensterschool Gravenburg. There was an issue of disagreement between Fire Department Region 
Groningen and the fire investigators about whether the space in the cavity does or does not belong to 
the fire compartment and whether it should be partitioned. There was no discussion about the fire 
behavior such as the plastic insulation. 
 
Based on the current legislation, the cavity in a wall structure is outside the compartment and does not 
need to be compartmentalized. But the effect of such a cavity on the fire penetration and flame spread 
for instance to an upper compartment cannot be predicted based on the laws and regulations. 
 
The fire course at the Vensterschool Gravenburg, where the fire inside has managed to expand, has 
meant that the building was completely burned. Because from the aforementioned perspectives, such 
as energy performance requirements and from the standpoint that fire cannot spread to the neighbors, 
walls are manufactured denser and a fire only gets the opportunity to expand inward. The result is that 
fire fighting it also impossible, because the firefighters could not get behind the fire. It also runs coun-
ter to one of the main tasks of the fire department to reduce and control fires. The only possibility for a 
building is then to be let burn down. 
 
And that is not acceptable, because much of social life is being disrupted when a school building 
burns down. In addition, the cost of all damages is terribly high. In comparison to the fact that arson is 
the most common cause of fires in educational buildings, it argues that an integrated approach to fire 
safety in educational buildings facades. Ultimately, this prevents incidents like Vensterschool Graven-
burg to be another textbook example to adjust the laws and regulations in detail. 



 

Schoolvoorbeeld?!   9 
 

Inhoud 

 
Voorwoord .......................................................................................................................................... 3 
Samenvatting ..................................................................................................................................... 5 
Summary ............................................................................................................................................ 7 
1. Inleiding .................................................................................................................................... 11 

1.1 Aanleiding en persoonlijke fascinatie .............................................................................. 11 
1.2 Opdrachtomschrijving en onderzoeksfasen .................................................................... 12 
1.3 Afbakening ....................................................................................................................... 14 
1.4 Stakeholders .................................................................................................................... 14 
1.5 Leeswijzer ........................................................................................................................ 14 

2. Brand Vensterschool Gravenburg ......................................................................................... 15 
2.1 Bevindingen en conclusie TBO-VNOG ........................................................................... 16 
2.2 Brandweerinzet ................................................................................................................ 18 
2.3 Conclusie ......................................................................................................................... 19 

3. Relevantie ................................................................................................................................. 21 
3.1 Schoolbranden in het nieuws .......................................................................................... 21 
3.2 Cijfers liegen niet ............................................................................................................. 21 
3.3 Conclusie ......................................................................................................................... 23 

4. Beoordelingskaders ................................................................................................................ 25 
4.1 Nederlandse wet- en regelgeving .................................................................................... 25 
4.2 Brandbeveiligingsconcept Kantoorgebouwen en Onderwijsgebouwen .......................... 26 
4.3 Bouwbesluit ..................................................................................................................... 29 
4.4 Normen en testmethoden ................................................................................................ 31 
4.5 Wet Veiligheidsregio's ..................................................................................................... 39 
4.6 NFPA ............................................................................................................................... 42 
4.7 Conclusie ......................................................................................................................... 43 

5. Gevelopbouw ........................................................................................................................... 47 
5.1 Scholen ............................................................................................................................ 47 
5.2 Aluminium gevelbeplating ................................................................................................ 47 
5.3 Glazen vliesgevel ............................................................................................................ 50 
5.4 Kunststof .......................................................................................................................... 52 
5.5 Keramische afwerking ..................................................................................................... 54 
5.6 Conclusie ......................................................................................................................... 56 

6. Conclusie en aanbevelingen .................................................................................................. 57 
6.1 Algemeen ......................................................................................................................... 57 
6.2  Conclusies ....................................................................................................................... 57 
6.3  Aanbevelingen ................................................................................................................. 59 

Begrippen ......................................................................................................................................... 63 
Bronnen ............................................................................................................................................ 65 
Bijlagen ............................................................................................................................................. 67 
 



 

 

10  Schoolvoorbeeld?! 
 



 

Schoolvoorbeeld?!   11 
 

1. Inleiding 
 
In dit inleidende hoofdstuk wordt het onderzoek nader omschreven. Er wordt ingegaan op de op-
drachtomschrijving en op basis van welke onderzoeksvragen en uitgangspunten het onderzoek is 
uitgewerkt. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt hoe het rapport is opgebouwd.  
 
 

1.1 Aanleiding en persoonlijke fascinatie 
 

"De term schoolvoorbeeld wordt gebruikt voor objecten, begrippen of situaties die alle eigenschap-
pen bezitten die kenmerkend zijn voor de categorie waar ze toe behoren, en geen eigenschappen die 
de indeling in die categorie ter discussie zouden kunnen stellen. Daardoor zouden ze geschikt zijn om 
in een onderwijssituatie als voorbeeld gebruikt te worden om de kenmerkende eigenschappen van de 
hele categorie duidelijk te maken."

1
 

  
De directe aanleiding voor dit afstudeeronderzoek is de brand in de Vensterschool Gravenburg te 
Groningen op 16 oktober 2010 en het onderzoek dat naar aanleiding van deze gebeurtenis is uitge-
voerd. Dit relatief nieuwe schoolgebouw was sinds april 2007 in gebruik door twee basisscholen, peu-
teropvang, voor-, tussen- en naschoolse opvang. Verder was voorzien in een sportvoorziening en een 
jeugdhonk/buurthuis voor de omliggende wijk

2
. 

 
De bij de Vensterschool Gravenburg gehanteerde bouwmethodiek, materialisering en detaillering is 
niet ongebruikelijk in Nederland en is, in ieder geval tot voor 16 oktober 2010, zeker niet brandgevaar-
lijk te noemen, althans dat vindt men. En toch ging het mis: het gebouw brandde volledig uit, zie de 
afbeelding

3
 op de voorkant van dit rapport. 

 
De Brandweer Regio Groningen heeft aan het TBO-VNOG (Team Brandonderzoek van de Veilig-
heidsregio Noord- en Oost Gelderland) opdracht gegeven onderzoek te doen naar de ontwikkeling 
van de brand, in hoeverre het gebouw aan de wet- en regelgeving voldeed en op welke manier de 
gevelconstructie heeft bijgedragen aan de brand. Hiervan is op 18 november 2010 het rapport Brand-
onderzoek Vensterschool Gravenburg Groningen

4
 verschenen. 

 
Volgens onderzoek van de brandweer had het gebouw geen schijn van kans

5
. De gemeente stelt dat 

het gebouw voldeed aan de veiligheidsregels, maar de brandweer concludeert, dat 'meerdere zwakke 
punten in het gebouw er voor zorgden dat het razendsnel afbrandde. Door de snelle branduitbreiding 
ten gevolge van de bouwkundige detaillering en een harde wind, kon er ook zowel van binnen als van 
buiten niet adequaat worden geblust. Er was hierdoor een te groot risico voor brandweermensen voor 
bestrijding van binnenuit. Daarnaast veroorzaakte vallende gevelbekleding ook gevaar bij het benade-
ren van het gebouw aan de buitenkant'.

6
 

 
Het TBO-VNOG concludeert, dat deze school van voor tot achter is afgebrand door 'het ontbreken van 
wet- en regelgeving met betrekking tot branddoorslag van buiten naar binnen'. Dit is nogal een uit-
spraak, die in de ogen van mijn opdrachtgever nuancering en nadere onderbouwing nodig heeft. Dat 
komt ook overeen met mijn eigen gevoel. Gebouwen horen mijns inziens niet af te branden. Dus, klopt 
de uitspraak van TBO-VNOG dan überhaupt? Betekent dit dat de bouwregelgeving geen rekening 
houdt met branddoorslag naar binnen bij een brand die ontstaan is aan de gevel? Ik ga er vanuit, dat 
iedere betrokken partij, architect, aannemer, gemeente en brandweer, uiteraard met eer en geweten 
gehandeld heeft bij de totstandkoming van dit schoolgebouw. Hoe kon het dan gebeuren dat dit nieu-
we gebouw compleet door brand is verwoest? Dan moet er ergens iets mis zijn. 
 

                                           
1
 bron: www.wikipedia.nl, geraadpleegd d.d. 4 juni 2011 

2
 bron: www.team4.nl, geraadpleegd d.d. 24 april 2011 

3
 bron: www.112nederland.nl, geraadpleegd d.d. 24 april 2011 

4
 Team Brand Onderzoek VNOG (november 2010). Rapport Brandonderzoek Vensterschool Gravenburg Groningen. Apeldoorn, 

uitgave TBO-VNOG. 
5
 Dalen, R. van (24 februari 2011). School had geen kans. In: Dagblad van het Noorden, pagina 29. 

6
 Persbericht Bestuursdienst, Gemeente Groningen (23-02-2011 14:00). Omvang brand Gravenburg onder gegeven omstan-

digheden niet te voorkomen. Geraadpleegd op 23 februari 2011, http://brandweer.groningen.nl/nieuws/omvang-brand-
gravenburg-onder-gegeven-omstandigheden-niet-te-voorkomen. 
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Daarnaast worden in de praktijk gevels vaak gedeeltelijk brandwerend gemaakt om overslag naar 
buurpanden te voorkomen. Het gevolg is dat branden naar binnen uitbreiden (het kan er immers niet 
gemakkelijk uit) en dat staat haaks op de werkwijze van de aangesnelde brandweer, die probeert de 
brand zo snel mogelijk naar buiten te drijven

7
. 

 
Van nieuwe gebouwen wordt door de gemeenschap verwacht, dat ze een veilige huisvesting bieden 
en dat ze niet afbranden. Bij oudere of leegstaande panden is de kans groter dat er brand ontstaat 
door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of vandalisme. Maar van een nieuw gebouw kan van dat 
achterstallige onderhoud geen sprake zijn en omdat het nieuw is, zal het ook minder doelwit van 
brandstichters zijn. 
 
Wanneer een gebouw met de gebruiksfunctie voor onderwijs afbrandt, is de maatschappelijke impact 
ontzettend groot. Bij de Vensterschool Gravenburg was er niet alleen materiële schade, maar ook het 
verlies van persoonlijke eigendommen en bijvoorbeeld werkstukken van leerlingen. De leerlingen 
moesten eerst tijdelijk elders ondergebracht worden en er moest vervangende huisvesting geregeld 
worden. De ontreddering onder ouders en leerlingen was dan ook groot; immers het tweede thuis van 
je kind is afgebrand. 
 
Vanuit de overheid wordt de nieuwbouw voor brede scholen

8
 gestimuleerd, zodat kinderen in een 

stimulerende en uitdagende leeromgeving leren ontdekken en ontwikkelen. De onderwijsfunctie wordt 
gecombineerd met bijvoorbeeld opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. In mijn eigen beroepspraktijk 
als projectleider op een groot architectenbureau neem ik deze trend ook zeker waar. De orderporte-
feuille van het bureau vult zich steeds meer met complexer wordende bouwopgaven voor onderwijs en 
op dit moment liggen er diverse onderwijsprojecten op de spreekwoordelijke tekentafel

9
. Het afbran-

den van een relatief nieuwe school zo dicht bij huis zet een architect aan het denken. Is de kans reëel, 
dat dit ook bij een van onze eigen gebouwen gebeurt? 
 
 

1.2 Opdrachtomschrijving en onderzoeksfasen 
 
 
1.2.1 Doelstelling 
 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de relatie tussen de gevelopbouw en het volledig 
afbranden van een onderwijsgebouw. Er wordt gekeken naar brandoverslag van buiten naar binnen 
en de verankering hiervan in de wet- en regelgeving. 
 
 
1.2.2 Probleemstelling 
 
Het onderzoek kent de volgende probleemstelling: 
 
Welke rol speelt de gevelopbouw bij het afbranden van onderwijsgebouwen en wat zegt de 
regelgeving hierover? 
 
 
1.2.3 Onderzoeksfasen 
 
Dit is een praktijkonderzoek dat is opgezet met de volgende structuur. Eerst wordt (fase a) het afbran-
den van onderwijsgebouwen bestudeerd aan de hand van casuïstiek, frequenties, oorzaken, omvang 
van de branden en aard van de bouwkundige constructie. Daarnaast wordt ook het onderzoek naar de 
oorzaak van de brand van de Vensterschool Gravenburg en het onderzoek naar de inzet van de 
brandweer bestudeerd. 
 

                                           
7
 Suurenbroek FIFireE, ir. ing. Y.E. (mei 2010). Grote gebouwen, grote branden. Branden in grote gebouwen worden ontwor-

pen: de oorzaak van brand mag dan een incident zijn, het verloop is dat nooit. Lectorale Rede, uitgave Saxion Enschede, ISBN 
978-90-813771-5-7. 
8
 Een Vensterschool, een Gronings initiatief, is de voorloper van een brede school. Na het succes van de Vensterscholen in 

Groningen zijn in heel Nederland zogenaamde brede scholen gebouwd. Bron: www.wikipedia.nl, geraadpleegd d.d. 8 juli 2011. 
9
 bron: www.dezwartehond.nl, geraadpleegd d.d. 24 april 2011 
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In de volgende fase (fase b) wordt ingegaan op branduitbreiding. Er wordt in kaart gebracht wat daar-
onder verstaan worden. Dit wordt in fase c geplaatst in wat vanuit FSE optiek het gewenste beoorde-
lingskader zou moeten zijn. Daar tegenover wordt uiteengezet of en hoe branduitbreiding in de wet- 
en regelgeving is verankerd in Nederland. Is dat wel of niet het geval en als er iets over is opgenomen, 
wat is er dan precies geregeld? 
 
Er wordt vervolgens in fase d onderzoek gedaan naar de meest gebruikte geveltypen bij onderwijsge-
bouwen in Nederland; er wordt gekeken naar de verschillende soorten, de eigenschappen per soort 
en de invloed daarvan op het brandverloop. 
 
Op basis hiervan worden vervolgens (fase e) conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 
 
In afbeelding 1 zijn de verschillende onderzoeksfasen weergegeven. 
 
 

 
 

  Afbeelding 1: onderzoeksfasen 

 
 
De probleemstelling wordt uitgewerkt aan de hand van verschillende deel- en onderzoeksvragen, die 
in de betreffende onderzoeksfasen worden beantwoord: 
 

1. Wat zegt de casuïstiek over branden in onderwijsgebouwen? 
a. Is het geheel afbranden van een onderwijsgebouw een veel voorkomende gebeurte-

nis? 
b. Is er een verband te leggen tussen het moment waarop de brand ontstaat en de oor-

zaak? 
c. Wat is de omvang van de meeste branden in onderwijsgebouwen? 
d. Wat is de bouwkundige en constructieve situatie van de afgebrande schoolgebou-

wen? 
 

2. Wat zegt het onderzoek van TBO-VNOG over de brandcompartimentering en de gevelcon-
structie in relatie tot de wet- en regelgeving met betrekking tot de afgebrande school in Gro-
ningen? 

 
3. Welk beoordelingskader is van toepassing op branduitbreiding van buiten naar binnen? 

a. Wat zegt het Brandbeveiligingsconcept Kantoorgebouwen en Onderwijsgebouwen 
over branddoorslag? 

b. Wat zegt het Bouwbesluit over branduitbreiding, compartimentering en brandwerend-
heid van gevels? 

c. Wat zeggen normen en testmethoden over branduitbreiding? 
d. Wat zegt de Wet Veiligheidsregio's (voorheen Brandweerwet) over branddoorslag van 

buiten naar binnen? 
e. Hoe wordt er in het buitenland (VS) omgegaan met branduitbreiding bij onderwijsge-

bouwen? 
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4. Welke relatie is er tussen de gevelopbouw van onderwijsgebouwen en het brandverloop? 
a. Welke soorten gevelopbouwen kunnen worden onderscheiden bij onderwijsgebouwen 

in Nederland? 
b. Wat zijn de bouwkundige en constructieve eigenschappen van deze gevelopbouwen? 
c. Wat is de invloed van de gevelopbouw op het brandverloop? 

 
 

1.3 Afbakening 
 
Dit onderzoek beperkt zich alleen tot het analyseren en onderzoeken van branduitbreiding in relatie tot 
het geheel afbranden van onderwijsgebouwen. De focus wordt gelegd op de opbouw, materialisering 
en constructie van gevels en de relatie met brandcompartimentering. Er wordt onderzocht wat hierover 
in de regelgeving is vastgelegd en de link naar het bestrijden van branden wordt gelegd. 
 
Dit onderzoek betreft niet één specifiek onderwijsgebouw, maar het gaat om de relatie tussen bij on-
derwijsgebouwen veelgebruikte geveltypen in het algemeen in Nederland en het afbranden van deze 
gebouwentypen. 
 
 

1.4 Stakeholders 
 
Er zijn een aantal partijen, die belang (kunnen) hebben bij de uitkomsten van dit onderzoek. Allereerst 
is dat Lectoraat Brandveiligheid in de bouw, die opdracht heeft gegevenvoor dit onderzoek. De ge-
meente en brandweer Regio Groningen, voor wie dit onderzoek een aanvulling en verdieping zal zijn 
op het door TBO-VNOG uitgevoerde onderzoek. Voor eigenaren en gebruikers van onderwijsgebou-
wen, leerlingen, onderwijzend personeel, ouders / verzorgers is dit een relevant onderzoek, omdat het 
over hun huisvesting gaat. Voor ontwerpende en uitvoerende partijen van de bouw van een onder-
wijsgebouw is het van belang te weten wat de invloed van bouwmethodes en detaillering op de brand-
veiligheid van een gebouw zou kunnen zijn. 
 
 

1.5 Leeswijzer 
 
In het eerste hoofdstuk, de inleiding, worden de aanleiding, onderzoeksopzet met doel- en probleem-
stelling, onderzoeksvragen, afbakening en onderzoeksfasen beschreven en toegelicht. 
 
Het tweede hoofdstuk toont de relevantie van het onderzoek aan. Aan de hand van casuïstiek worden 
frequentie, omvang, oorzaken en aard van de constructie van branden in onderwijsgebouwen geana-
lyseerd. 
 
In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op het onderzoek dat in opdracht van de brandweer Regio Gro-
ningen is verricht naar de brand in de school in de wijk Gravenburg in Groningen. Specifiek wordt een 
van de conclusies van dit onderzoek belicht. 
 
In hoofdstuk 4 zal het beoordelingkader met betrekking op branddoorslag worden toegelicht. Zowel 
het Brandbeveiligingsconcept Kantoorgebouwen en Onderwijsgebouwen, het Bouwbesluit, normen en 
testmethoden, de Wet Veiligheidsregio's en voorschriften van de National Fire Protection Association 
(NFPA) voorschriften komen aan bod. 
 
Het vijfde hoofdstuk geeft een overzicht van veel toegepaste geveltypen bij onderwijsgebouwen in 
Nederland. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de invloed van de geveltypen is op de ontwikkeling van 
een brand in een onderwijsgebouw. 
 
In het laatste en zesde hoofdstuk worden tenslotte conclusies van dit onderzoek getrokken. Vanuit de 
conclusie zullen vervolgens een aantal aanbevelingen volgen. 
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2. Brand Vensterschool Gravenburg 
  
Op zaterdag 16 oktober 2010 brak rond zes uur 's ochtends brand uit bij de Vensterschool Graven-
burg in Groningen. Om 6.20 uur kwam de melding bij de gemeenschappelijke meldkamer in Gronin-
gen binnen. Na aankomst van de brandweer constateerde deze dat de brand zich zeer snel uitbreid-
de, waardoor de brand uiteindelijk is opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Het gebouw was niet meer 
te redden en men heeft het gebouw gecontroleerd laten afbranden. Rond 15.00u is het sein 'brand 
meester' gegeven. De brand bleek aan de buitenzijde van het gebouw te zijn ontstaan. En hoewel er 
op het bewuste tijdstip jongeren in de buurt van het gebouw zijn gesignaleerd, kon uiteindelijk door de 
grote mate van verwoesting de precieze oorzaak van de brand niet worden vastgesteld

10
. 

 
In opdracht van de Brandweer Regio Groningen heeft aan TBO-VNOG opdracht gegeven om deze 
brand te onderzoeken. Omdat de Brandweer Regio Groningen graag wil leren van dit incident en zich 
afvraagt "hoe deze brand zich zo snel heeft kunnen ontwikkelen in een relatief nieuw pand?" zijn daar-
toe drie onderzoeksvragen geformuleerd: 
 

A. In hoeverre heeft de brandcompartimentering en de gevelconstructie voldaan aan de wettelij-
ke eisen? 

B. Op welke manier heeft de gevelconstructie bijgedragen aan het brandverloop bij de brand? 
C. In hoeverre zijn binnen de bestaande wetgeving maatregelen te treffen om een dergelijke 

brand in de toekomst te voorkomen c.q. te beperken? 

TBO-VNOG heeft deze vragen beantwoord in het Rapport Brandonderzoek Vensterschool Graven-
burg Groningen

11
. 

 
 

 
   Afbeelding 2: gevelfragment Vensterschool Gravenburg, bron www.team4.nl 

 

                                           
10

 bron www.politie.nl, geraadpleegd d.d. 8 juli 2011 
11

 Team Brand Onderzoek VNOG (november 2010). Rapport Brandonderzoek Vensterschool Gravenburg Groningen. Apel-
doorn, uitgave TBO-VNOG. 
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2.1 Bevindingen en conclusie TBO-VNOG 
 
In het onderzoeksrapport van TBO-VNOG wordt eerst de vigerende wet- en regelgeving in kaart ge-
bracht met betrekking tot de brandveiligheid van gevelconstructies, brandcompartimenten en daken. 
Dan volgt een analyse van de uitgevoerde gevel, brandcompartimentering en het dak bij de Venster-
school Gravenburg. Vervolgens wordt het brandverloop, de invloed van de gevel- en dakconstructie 
en brandcompartimenteringen en de bijdrage aan de brand van kunststof isolatiematerialen in kaart 
gebracht. 
 
 
2.1.1 Wettelijke eisen volgens TBO-VNOG 
 
TBO-VNOG concludeert in antwoord op onderzoeksvraag A, dat 'in de regelgeving niet expliciet regels 
zijn opgenomen voor branddoorslag van buiten naar binnen'. Ze beargumenteert dit door aan te ge-
ven, dat NEN 6068 (Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruim-
ten) alleen het warmtestralingscriterium hanteert als mechanisme voor warmteoverdracht. Maar bij de 
brand bij de Vensterschool Gravenburg was er 'sprake van direct vuurcontact bij houten latten aan de 
onderkant van de gevel' volgens TBO-VNOG. 
 
De opmerking van TBO-VNOG over het ontbreken van 'regelgeving voor branddoorslag van buiten 
naar binnen' valt te betwisten, omdat bij uitbreiding van brand van buiten er misschien beter gespro-
ken kan worden van brandoverslag. De verschillen tussen branddoorslag en brandoverslag worden in 
hoofdstuk 4 van dit rapport nader toegelicht. 
 
De opmerking van TBO-VNOG over het directe vlamcontact impliceert zelf ook dat er misschien hele-
maal geen sprake was van branddoorslag, maar van brandoverslag. De conclusie van TBO-VNOG, 
dat er geen regelgeving zou zijn voor branddoorslag is dan ook onterecht gesteld. De vraag zou moe-
ten zijn of er regelgeving is voor brandoverslag. Wat de wet- en regelgeving in Nederland van beide 
fenomenen zegt, wordt ook uitgewerkt in hoofdstuk 4 van dit rapport. 
 
 
2.1.2 Brandverloop 
 
Na onderzoek ter plaatse is door TBO-VNOG vastgesteld, dat de brand onder het overstek aan de 
oostzijde van het gebouw is ontstaan, zie afbeelding 3. Ze concluderen dat op basis van de aangetrof-
fen brandpatronen. Er wordt geen exacte plek (aan de gevel, direct onder het plafond of toch op de 
grond) aangeduid en ook geen directe oorzaak van het ontstaan van de brand genoemd. Er wordt 
verder door TBO-VNOG aangegeven, dat de brand zich via de spouw door de gebruikte materialen en 
harde wind heeft kunnen uitbreiden naar alle zijden van het gebouw. 
 

 
            Afbeelding 3: schematische doorsnede ter plaatse 
                                                                van het overstek van de Vensterschool Gravenburg 
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Onderzoek aan de binnenkant van het gebouw wees uit, dat 'enkele brandwerende rolluiken in open 
toestand werden aangetroffen. Deze waren niet gesloten, waardoor de brand aan de binnenzijde on-
gehinderd had kunnen uitbreiden'. 
 
De brand heeft zich volgens TBO-VNOG naar binnen kunnen uitbreiden door de gebruikte materialen 
in de houtskeletbouw gevelconstructie. De opbouw van binnen naar buiten was als volgt: betonplex, 
underlayment, houten stijl- en regelwerk, vuren delen, koperen bekleding, zie ook bijlage 3 voor een 
bouwkundig detail. 
 
Verder constateerde TBO-VNOG dat op een aantal plaatsen de brand door brandscheidingen heen-
geslagen is ter plaatse van bijvoorbeeld wandcontactdozen en aansluitingen van scheidingswanden 
op vloeren. TBO-VNOG geeft aan dat tijdens inspecties een maand voor de brand een aantal gebre-
ken in brandscheidingen waren geconstateerd. Onduidelijk is of de gebreken ten tijde van de brand 
waren opgelost. 
 
 
2.1.3 Gevelconstructie volgens TBO-VNOG 
 
Als conclusie op onderzoeksvraag B geeft TBO-VNOG aan, dat naast de materialisering ook de smal-
le luchtspouw in de gevel door middel van het zogenaamde schoorsteeneffect negatief heeft bijgedra-
gen aan het brandverloop. De opbouw van de gevel bestond uit koperen gevelbekleding op vurenhou-
ten latten. 
 
De vurenhouten latten, waarop het koper was bevestigd, voldeden aan brandvoortplantingsklasse 4 of 
Euroklasse D. Hiermee wordt aan artikel 2.93 van het Bouwbesluit voldaan. Vervolgens wordt door 
TBO-VNOG gesteld dat op deze gevel aanvullende eisen gelden conform NEN 6068, omdat het ge-
bouw uit meerdere brandcompartimenten bestaat en er daardoor sprake kan zijn van brandoverslag 
vanuit een ondergelegen brandcompartiment via de gevelopeningen. De aanvullende eis betekent, dat 
de gevel moet voldoen aan brandvoortplantingsklasse 2 of Euroklasse B. 
 
De dakconstructie en de kunststofisolatie hebben volgen TBO-VNOG een verwaarloosbare rol ge-
speeld in de brandontwikkeling. 
 
 
2.1.4 Maatregelen volgens TBO-VNOG 
 
De conclusie van TBO-VNOG volgend uit onderzoeksvraag C luidt, dat er maatregelen getroffen moe-
ten worden zoals het toepassen van materialen die voldoen aan brandvoortplantingsklasse 2, het 
testen van de gehele gevelconstructie, er voor te zorgen dat de gevel aan de buitenzijde geen vlam 
kan vatten door zorgvuldige materiaalkeuze en het op afstand houden van brandbare objecten, aan 
horizontale brandcompartimenteringen dezelfde aandacht als aan verticale te besteden, die compar-
timentering ook in de spouw door te zetten en de afdeling preventie vanaf het eerste vooroverleg bij 
bouwplannen te betrekken. 
 
 
2.1.5 Tussenconclusie 
 
De meest opmerkelijke conclusie is, dat er volgens TBO-VNOG voor 'branddoorslag van buiten naar 
binnen geen regelgeving bestaat'. De brand is waarschijnlijk aan de buitenzijde van het gebouw ont-
staan en dus zou er sprake zijn van 'branddoorslag van buiten naar binnen'. Zoals hiervoor gemeld, 
zou er in dit geval eerder spraken zijn van brandoverslag dan van branddoorslag. Daarnaast impliceert 
de uitspraak kennelijk, dat gebouwen niet meer zouden afbranden als die regelgeving wel zou be-
staan. Uit het onderzoek van TBO-VNOG rolt ook dan een pakket maatregelen, dat de onterechte 
indruk wekt zelfs een gebouw tegen volledig afbranden ten gevolge van brandstichting te kunnen be-
schermen. De maatregelen stellen eisen, die met betrekking tot het brandveiligheidsniveau boven het 
niveau van de huidige wet- en regelgeving ligt. Dit is op zijn minst merkwaardig te noemen en dat zal 
in hoofdstuk 4 van dit rapport worden uitgewerkt. 
 



 

 

18  Schoolvoorbeeld?! 
 

De Brandweer Regio Groningen reageert zelf ook in een brief aan de raad van de gemeente Gronin-
gen op de bevindingen in het rapport van TBO-VNOG. De Brandweer Regio Groningen concludeert 
onder meer, dat "tegen brandstichting binnen of buiten geen voorziening bestand is en dat de regel-
geving daarop niet is gericht"

12
. Dat klopt op zich, want tegen een bom of 60 liter uitgegoten en in 

brand gestoken benzine is geen enkel gebouw bestand. Maar als gebouwen moeten voldoen aan 
eisen van weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, mag je verwachten dat ze ook tegen een 
per ongeluk of door spelende kinderen ontstane brand aan de gevel weerstand kunnen bieden. 
 
Het onderzoek van TBO-VNOG houdt zich alleen bezig met het verkennen wat er in het Bouwbesluit 
en de daarin aangestuurde NEN 6068 is aangegeven over branddoorslag van buiten naar binnen. Er 
wordt verder geen onderzoek naar de achtergronden en de bedoeling van de betreffende wet- en 
regelgeving gedaan. 
 
 

2.2 Brandweerinzet 
 
De Brandweer Regio Groningen heeft zelf naast het onderzoek naar de preventie door TBO-VNOG 
ook onderzoek gedaan naar de schakels preparatie, repressie en nazorg uit de veiligheidsketen. Dit 
onderzoek is opgezet vanuit de visie Verbeteren Lerend Vermogen

13
 van de Nederlandse Vereniging 

voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR), in het kader waarvan de Brandweer Regio Gro-
ningen onder meer 'best practices' en leermomenten vanuit evaluaties wil delen met andere korpsen 
in de regio. Van het onderzoek naar de brandweerinzet tijdens de brand in de Vensterschool Graven-
burg is een evaluatierapport verschenen

14
. In dit onderzoek worden alleen de relevante zaken uit het 

evaluatierapport van de Brandweer Regio Groningen belicht. 
 
 
2.1.2 Onderzoek 
 
De Brandweer Regio Groningen geeft in haar eigen rapport aan, dat de juiste strategie is gevolgd met 
betrekking tot snelle opschaling en inzet: van binnenaanval, naar defensieve buitenaanval tot het af-
brandscenario. De omstandigheden waren echter moeilijk en het gebouw kon niet worden gered. 
 
Het evaluatierapport zet de volgende gebeurtenissen uiteen: 
Vlak na aankomst bij de school wordt de brand al opgeschaald, omdat de gevel aan de achterzijde 
brand en er een probleem met de waterwinning blijkt te zijn. Na nog eens ongeveer 20 minuten wordt 
opgeschaald naar zeer grote brand. De redenen hiervoor zijn de grootte van het onderwijsgebouw en 
de constatering dat de ingezette bluswerkzaamheden door de bouwconstructie onvoldoende succes 
hebben. Er is een verkenning gaande in het gebouw, maar die wordt door sterke rookontwikkeling 
snel afgebroken. De brand heeft zich dan al verplaatst over meerdere lokalen. Ongeveer een kwartier 
later wordt door ondersteunende eenheden alsnog een binnenverkenning uit in de nog in tact zijnde 
vleugel van het gebouw. Hier wordt zwarte kolkende rook geconstateerd en de temperatuur gemeten 
met een warmtebeeldcamera. Op dit moment wordt besloten over te gaan op een defensieve buiten-
aanval. Maar deze inzet heeft weinig succes door de harde wind, de constructie, de ontwikkeling van 
de brand en de moeilijke bereikbaarheid. Tot slot wordt dan gekozen om over te gaan op een af-
brandscenario, omdat het gebouw niet meer te redden is. Het gebouw brandt vervolgens gecontro-
leerd af. Het blussen wordt gestaakt en daardoor is volledige verbranding mogelijk. 
 
Verder wordt er in het evaluatierapport nog een opvallend punt genoemd. Op een gegeven moment 
trekt een van de tankautospuiten zich terug nadat ze zich eerst opgesteld had naast de gevel van de 
school, omdat de koperen gevelbeplating van het gebouw 'dwarrelde'. 
 
 
2.1.3 Tussenconclusie 
 
Er waren volgens het evaluatierapport van de Brandweer Regio Groningen 'diverse complicerende 
factoren, waardoor uiteindelijk het heel gebouw is afgebrand'. Onder meer door de aard van de bouw-

                                           
12

 Brandweer Regio Groningen. Brief aan de raad van de gemeente Groningen, d.d. 25 februari 2011. 
13

 bron: www.nvbr.nl, geraadpleegd d.d. 10 juli 2011 
14

 Brandweer Regio Groningen (2010). Evaluatierapport Brandweer. Preparatie, Repressie en Nazorg. Brand school Graven-
burg Groningen. Brandweer Regio Groningen, Groningen. 



 

Schoolvoorbeeld?!   19 
 

constructie, die verder niet toegelicht wordt in dit evaluatierapport, is blussing niet adequaat voor het 
bestrijden van de brand. In eerste instantie werd daardoor vrij snel een binnenaanval uitgesloten, om-
dat de brand zich binnen in het gebouw uitbreidde. Vervolgens bleek ook de defensieve repressie van 
buiten niet te voldoen. De gevel was nog dusdanig in tact blijkbaar, waardoor het water niet het vuur 
kon bereiken. 
 
Daarnaast wordt er gerapporteerd over de terugtrekkende tankautospuit naar aanleiding van neerstor-
tende koperen gevelbeplating. De brandweer was dus blijkbaar ook verrast door deze bedrieglijke 
gevelconstructie. Een tankautospuit werd naast de gevel opgesteld, maar al snel weer teruggetrokken 
in verband met neerkomende koperen platen. Een voertuig zou daar niet zijn opgesteld als zichtbaar 
schade aan de gevel was geweest of als er reeds onderdelen naar beneden gevallen zouden zijn. Het 
is dus heel aannemelijk, dat achter de visueel nog in tact zijnde koperen beplating het vuur in de 
luchtspouw de vrije hand had gehad en de gehele achterconstructie al had aangetast. 
 
 

2.3 Conclusie 
 
De conclusie van TBO-VNOG, dat de 'regelgeving niet expliciet regels geeft voor branddoorslag van 
buiten naar binnen', is waarschijnlijk wel een juiste veronderstelling op basis van bestudering van de 
NEN 6068, die in het onderzoek van TBO-VNOG ook wordt aangehaald. Dit zal moeten blijken uit 
hoofdstuk 4 van dit rapport.  
 
Naast het feit dat het in dit geval eerder om brandoverslag gaat dan om branddoorslag, is dit echter 
niet alleen een te beperkt beoordelingskader. NEN 6068 is ook niet bedoeld om de weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag ten gevolge van brandstichting, dus van buiten naar binnen, te bepa-
len. Maar als een gevelconstructie uit bescherming tegen brand bij de buren of een naast of onderge-
legen brandcompartiment aan bepaalde WBDBO-eisen moet voldoen, zou je zeker verwachten dat 
deze gevel ook bestand is tegen brandstichting aan de gevel. In hoofdstuk 4 van dit rapport wordt 
nader ingegaan op de wet- en regelgeving in Nederland met betrekking tot branduitbreiding. 
 
Ook tijdens de inzet van de brandweer is gebleken, dat de gekozen bouwconstructie voor de gevel erg 
bepalend is geweest voor het verloop van de brand en de bestrijding er van door de brandweer. 
 
Er dient vanuit een breder perspectief naar de problematiek met betrekking tot branduitbreiding van 
buiten naar binnen gekeken te worden om vast te stellen of dit op een of andere manier verankerd is 
in de vigerende wet- en regelgeving of vanuit bestaande brandbeveiligingsconcepten. Naast brand-
doorslag, moet ook brandoverslag worden onderzocht en vooral ook de situaties waarbij niet direct 
duidelijk is of er sprake is van branddoorslag dan wel –overslag. Verder moet worden meegewogen of 
het type gebouw, materiaalgebruik in gevels of de aard van het gebruik en het maatschappelijke effect 
van het afbranden van een gebouw mee zouden moeten spelen in het opstellen van maatregelen. In 
hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op branden specifiek bij onderwijsgebouwen. In hoofdstuk 4 zal 
een breed beoordelingskader worden uiteengezet en in hoofdstuk 5 zal een toelichting worden gege-
ven op materiaalgebruik en gevelconstructies. 
 
Naar aanleiding van het onderzoek naar deze brand zijn er in de media veel berichten verschenen. De 
Vensterschool Gravenburg als schoolvoorbeeld? Van het gebouw werd aangenomen, dat het was 
gebouwd volgens de regels, maar toch brandde het af. Zowel de architect als de Brandweer Regio 
Groningen vraagt zich hardop af of de regelgeving wel juist is, aldus een bericht op Cobouw.nl

15
. 

  

                                           
15

 bron: www.cobouw.nl, geraadpleegd d.d. 10 juli 2011 



 

 

20  Schoolvoorbeeld?! 
 

  



 

Schoolvoorbeeld?!   21 
 

3. Relevantie 
 
Dit hoofdstuk toont aan, dat brand in een onderwijsgebouw geen unieke gebeurtenis is. Ook het inci-
dent bij de Vensterschool Gravenburg is dat niet, hoewel de gevolgen uiteindelijk wel erg groot waren. 
Aan de hand van casuïstiek worden frequentie, omvang, oorzaken en aard van de constructie van 
branden in onderwijsgebouwen geanalyseerd. 
 
  

3.1 Schoolbranden in het nieuws 
 
Het invoeren van de zoekopdracht "brand school" bij de zoekmachine Google op internet levert een 
enorme stroom aan informatie op over branden in onderwijsgebouwen. Niet alleen professionele sites 
van landelijke of regionale media tonen berichten over een veelvoud aan brand in onderwijsgebou-
wen, ook particulieren plaatsen berichten en filmpjes. 
 
Dat toont niet alleen aan, dat branden in onderwijsgebouwen vaak voorkomen, maar dat mensen vaak 
onder de indruk zijn van de omvang van een dergelijke brand en nog meer ten gevolge van de gevol-
gen er van. Die kunnen verstrekkend zijn, wanneer er vervangende huisvesting gevonden moet wor-
den, onderwijsmateriaal is verbrand en opnieuw aangeschaft moet worden, kinderen opeens op een 
andere locatie naar school moeten enzovoort. 
 
Hier wordt in diverse blogs of fora heel actief over geschreven en gediscussieerd. Het houdt de ge-
moederen van veel mensen bezig, want de impact het afbranden van een schoolgebouw is groot en 
het raakt ontzettend veel aspecten van het maatschappelijke leven. 
 
Ter illustratie is in bijlage 1 een overzicht opgenomen van op internet gevonden meldingen over bran-
den in onderwijsgebouwen. 
 
Dat brand in onderwijsgebouwen een zaak is die aandacht vraagt, blijkt ook uit het feit dat het Cen-
trum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV) een speciaal dossier over brandveiligheid in en rond 
scholen heeft aangelegd. In de publicatie Brandveiligheid in en rond scholen

16
 wordt ingegaan op de 

verschillende aspecten van brandveiligheid in onderwijsgebouwen en worden er handreikingen ge-
daan ter voorkoming en beperking van de risico's op het ontstaan van brand. 
 
 

3.2 Cijfers liegen niet 
 
Brandbeveiligingsconcept Kantoorgebouwen en Onderwijsgebouwen 
In het Brandbeveiligingsconcept Kantoorgebouwen en Onderwijsgebouwen

17
 worden, naast risico's en 

integrale maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, ook brandoorzaken en gevolgschades 
in kaart gebracht. Een uitgebreidere toelichting over de doelstellingen van het Brandbeveiligingscon-
cept wordt in paragraaf 4.2 gegeven. 
 
Kantoorgebouwen en onderwijsgebouwen in dit Brandbeveiligingsconcept hetzelfde benaderd, omdat 
er volgens de auteurs grote overeenkomsten zijn tussen beide gebruiksfuncties. 
 
In het Brandbeveiligingsconcept Kantoorgebouwen en Onderwijsgebouwen is een overzicht gegeven 
van de brandweerstatistiek van de jaren 1988 tot en met 1994 met betrekking tot kantoor- en onder-
wijsgebouwen. Dit is op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) aangeleverd. In bijlage 2 zijn hieruit de voor dit onderzoek relevante gege-
vens verzameld. 
 
CBS 
Het Brandbeveiligingsconcept Kantoorgebouwen en Onderwijsgebouwen dateert van 1996, maar de 
cijfers over branden zijn door het CBS uiteraard daarna ook bijgehouden. Jaarlijks wordt door het CBS 
de publicatie Brandweerstatistiek uitgegeven. Er worden gegevens geïnventariseerd over onder meer 
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gebouwtypen, oorzaken van branden, tijstip van ontstaan van branden, schade uitgedrukt in letsel en 
bedragen, uitruk- en responstijden. Het CBS verzoekt de gemeentelijke brandweerkorpsen om hier-
voor gegevens aan te leveren. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Brandweerstatistieken 
2001 tot en met 2009

18
. In bijlage 2 zijn ook uit deze bronnen de relevante statistische gegevens op-

genomen, waarover hierna over de opvallende zaken toelichting wordt gegeven. 
 
 
3.2.1 Frequentie en tijdstip 
 
Uit de beide bronnen blijkt, dat er jaarlijks tussen de 200 en 300 branden in onderwijsgebouwen zijn. 
De incidenten verschillen van redelijk kleine branden tot situaties, waarbij het gehele bebouw afbrand. 
In de jaren 2001 tot en met 2009 blijft dat aantal ongeveer stabiel. Dat aantal is in vergelijking met 
andere gebouwtypen overigens niet uitzonderlijk hoog. Ook in kantoorgebouwen ligt het aantal bran-
den jaarlijks tussen de 200 en 300. In tabel B2.1 in bijlage 2 is een overzicht gegeven van het aantal 
branden per jaar per gebruiksfunctie. 
 
Overigens moet hierbij worden opgemerkt, dat naar het totale aantal onderwijsgebouwen in Nederland 
is geen onderzoek gedaan. Wel is het aantal onderwijsinstellingen te vinden op de website van STA-
MOS (Statistieken ArbeidsMarkt OnderwijsSectoren), maar dit zegt nog niets over het aantal gebou-
wen. 
 
Daarnaast is het tijdstip, waarop branden ontstaan wel opvallend. In de tabellen B2.2 en B2.3 in bijla-
ge 2 is voor respectievelijk onderwijs- en kantoorgebouwen een overzicht gegeven van de tijdstippen 
van meldingen. Verreweg de meeste branden in onderwijsgebouwen ontstaan buiten de reguliere 
schooltijden in de avonduren, dus buiten de gebruiksuren. Bij kantoorgebouwen is die verhouding heel 
anders. Gedurende de gebruiksuren ontstaan relatief veel meer branden. Dat impliceert in ieder geval 
gezien het tijdstip, dat branden in kantoorgebouwen ontstaan door de gebruikers zelf van deze ge-
bouwen. Bij onderwijsgebouwen zijn er in de avonduren minder of geen mensen aanwezig. De bran-
den daar lijken dus daar blijkbaar niet door gebruikers van de gebouwen zelf te zijn ontstaan. 
 
 
3.2.2 Oorzaken 
 
De verklaring voor de tijstippen van meldingen van brand in beide gebouwen en de vermoedens over 
de veroorzakers van de branden wordt ondersteund door onderzoek naar de oorzaken. In de tabellen 
B2.4 tot en met B2.7 in bijlage 2 is voor zowel onderwijs- als kantoorgebouwen een overzicht gegeven 
van de oorzaken van de branden van zowel 1988 tot en met 1994 (afkomstig uit het Brandbeveili-
gingsconcept) en van 2001 tot en met 2009 (afkomstig van het CBS). 
 
Zowel in de jaren negentig van de vorige eeuw als in het afgelopen decennium blijkt brandstichting de 
meest voorkomende oorzaak van brand in onderwijsgebouwen te zijn. Hoewel ook van in verhouding 
veel branden nooit de oorzaak is gevonden, blijft het aantal gevallen van brandstichting daar zelfs 
bovenuit torenen. Van 1988 tot en met 1994 gaat het in gemiddeld 50% van de gevallen om brand-
stichting. Van 2001 tot en met 2009 ligt het percentage met brandstichting als oorzaak wat lager 
(36,2%), maar het is nog altijd goed voor verreweg de eerste plaats onder de oorzaken. 
 
In tabel B2.8 in bijlage 2 is een overzicht gegeven van branden met oorzaak brandstichting naar het 
tijdstip van melden. Hieruit wordt de relatie tussen tijdstip van melden en de oorzaak duidelijk. Over-
dag vinden er minder brandstichtingen plaats (24%) in verhouding tot 34% voor alle branden. 
 
Bij branden in kantoorgebouwen is een defect of verkeerd gebruik van apparatuur of producten de 
belangrijkste brandoorzaak, goed voor gemiddeld 34% van de branden. Dat is ook een hoog percen-
tage, maar het is niet te vergelijken met de belangrijkste brandoorzaak bij onderwijsgebouwen. Een 
aangestoken brand is immers een opzettelijke brand en een brand ten gevolge van bijvoorbeeld ver-
keerd gebruik uit onwetendheid is dat niet. Het percentage brandstichting onder kantoor gebouwen 
bedraagt slechts 22%. 
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3.2.3 Omvang en schade 
 
Uit het onderzoeksrapport Miljoenenbranden in Nederland van het NIBRA

19
 blijkt dat er bij grote bran-

den in Nederland relatief veel onderwijs gebouwen zijn betrokken. Hoewel het aantal branden dus niet 
extreem hoog is, kan wel verondersteld worden, dat branden in onderwijsgebouwen in potentie een 
grote kans hebben om uit te groeien tot een grote brand. In vergelijking met de CBS statistieken (2%) 
heeft NIBRA gevonden, dat 9% van alle branden in Nederland plaatsvindt in onderwijsgebouwen. 
 
Uit statistieken van het CBS blijkt ook, dat de totale schade ten gevolge van branden in onderwijsge-
bouwen fors is: ze ligt ver boven het gemiddelde in vergelijking met branden in andere gebouwtypen. 
Zie hiervoor ook tabel B2.9 in bijlage 2. In tabel B2.10 in bijlage 2 is een vergelijking gemaakt in scha-
debedragen ten gevolge van brandstichting uitgedrukt in percentages van de totale schade per jaar 
tussen kantoor- en onderwijsgebouwen. Gemiddeld 16% van de totale brandschade aan kantoorge-
bouwen wordt veroorzaakt door brandstichting, terwijl dat bij onderwijsgebouwen op bijna 50% ligt. 
 
 

3.3 Conclusie 
 
Uit de statistiek blijkt, dat er relatief veel brand in onderwijsgebouwen plaatsvinden. De helft van deze 
branden wordt door brandstichting veroorzaakt, veelal op tijstippen buiten de normale gebruiksuren 
om. Het aantal branden in kantoorgebouwen houdt ongeveer gelijke tred met de branden in onder-
wijsgebouwen. Echter is brandstichting onder dit type gebouwen slechts 22%. 
 
Onderwijsgebouwen zijn dus gevoeliger voor brandstichting en de reden is waarschijnlijk in de ligging 
en bereikbaarheid van deze gebouwen. Scholen liggen doorgaans in of aan woonwijken, aan open-
baar vervoersassen of geclusterd op een goed bereikbare campus. De gebouwen zijn gemakkelijk 
toegankelijk en al dan niet voorzien van speelpleinen afhankelijk van het onderwijstype. Zeker de zo-
genaamde brede scholen vervullen een belangrijke sociale en maatschappelijke functie in de wijk of 
het stadsgewest. Ze huisvesten niet alleen het onderwijs, maar ook vaak sport gerelateerde en cultu-
rele functies zoals een bibliotheek. De schoolpleinen met hun speeltoestellen zijn tevens ook de 
speelvoorziening voor de buurt en zijn dus goed toegankelijk. Dat zorgt er ook voor, dat voor onge-
wenste bezoekers een dergelijk gebouw gemakkelijk bereikbaar wordt. 
 
Kantoorgebouwen hebben die speel- en pleinvoorzieningen doorgaans niet en liggen daarnaast vaak 
ook verder weg van woongebieden. Veel kantoorpanden worden verzameld op bedrijventerreinen, die 
tegenwoordig steeds meer afgeschermd worden door hekwerken en onder toezicht van beveiligings-
bedrijven staan. Dat toezicht is er juist buiten de reguliere gebruiksuren om te voorkomen dat er on-
gewenste bezoekers komen. Dat maakt het een potentiële brandstichter een stuk minder gemakkelijk 
om zijn daad te plegen. 
 
De directe schade, die ontstaat ten gevolge van brandstichting bij onderwijsgebouwen is verhoudings-
gewijs ontzettend hoog. 50% van de totale brandschade bij onderwijsgebouwen wordt veroorzaakt 
door brandstichting, tegenover gemiddeld 16% bij kantoorgebouwen. Hier komt nog de indirecte 
schade bij voor de kosten van vervangende huisvesting, aanschaffen van meubilair en schoolspullen 
en niet te vergeten de maatschappelijke impact. Voor kinderen en ouders is het heel ingrijpend wan-
neer hun school afbrandt. Dat blijkt ondermeer ook uit de reacties in de media van de getroffen 
schoolkinderen en ouders en de vele particuliere berichtjes en filmpjes op sites als bijvoorbeeld You-
tube. 
 
Het ontstaan van brand bij de Vensterschool Gravenburg is niet uniek te noemen, vermoedelijk was 
hier ook sprake van brandstichting. In ieder geval vond het incident plaats buiten de gebruiksuren en 
is de brand aan de buitenkant van het gebouw ontstaan. De school ligt nabij een uitbreidingswijk van 
Groningen en het speelplein is vrij toegankelijk voor de kinderen uit de buurt. De schade voor het her-
bouwen van de school bedraagt naar schatting € 8,2 miljoen en zal door de verzekering vergoed wor-
den

20
. Daar komt nog het bedrag voor de tijdelijke huisvesting bij, waarvan de verzekering ook nog 

eens € 2,5 miljoen voor haar rekening zal nemen en de gemeente voor de overige € 1,3 miljoen zal 
opdraaien. Met de herbouw van de school is inmiddels begonnen, maar ook zal er nieuwe inventaris 
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aangeschaft moeten worden. Om nog maar te zwijgen van de schoolspullen en werkstukken van de 
leerlingen, die verloren zijn gegaan.  
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4. Beoordelingskaders 
 
In dit hoofdstuk worden zowel de wet- en regelgeving met betrekking tot brandoverslag en branddoor-
slag weergegeven, die van toepassing zijn in Nederland, als ook de met betrekking tot dit onderwerp 
geldende NEN normen en bijbehorende testmethoden toegelicht. Daarnaast wordt ook naar de voor-
schriften van de NFPA gekeken. 
 
 

4.1 Nederlandse wet- en regelgeving 
 
Brandveiligheid is in verschillende wet- en regelgeving vastgelegd. Voor brandveiligheid zijn de vol-
gende wetten en regels van belang: Woningwet, Bouwbesluit, Bouwverordening, Gebruiksbesluit, Wet 
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), Wet Veiligheidregio's, Wet Milieubeheer, Arbeids-
omstandighedenwet, Normalisatie en Certificering. In afbeelding 4 is een schema opgenomen van de 
verantwoordelijkheden met betrekking tot brandveiligheid. Hierin is ook de hiërarchie van de wet- en 
regelgeving onderling zichtbaar. Inmiddels is de Brandweerwet per 1 oktober 2010 vervangen door de 
Wet Veiligheidsregio's en is de Bouwvergunning samen met nog 24 andere vergunningen opgenomen 
in de WABO. 
 
 

 
    Afbeelding 4: schema verantwoordelijkheden brandveiligheid, bron www.infopuntbrandveiligheid.nl 

 
 
Voor dit onderzoek is vooral de wet- en regelgevel waarin eisen worden aangegeven met betrekking 
tot brandoverslag en branddoorslag van belang, maar er zal daarnaast ook een link gelegd worden 
met wet- en regelgeving met betrekking tot de beperking en bestrijding van brand. Immers is de pu-
blieke ontzetting groot bij het verlies van een compleet onderwijsgebouw, daarom zal ook naar scha-
debeperking gekeken moeten worden. 
 
In het Bouwbesluit worden algemene eisen omschreven waaraan bouwwerken moeten voldoen. Hierin 
zijn ook eisen opgenomen betreffende de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag en eigen-
schappen en classificaties van materialen. Het Bouwbesluit stuurt rechtstreeks een aantal NEN-
normen aan, waarin nader is uitgewerkt hoe deze brandwerendheid en classificaties bepaald moeten 
worden. 
 
Voorafgaand aan de bouwregelgeving, die is vastgelegd in het Bouwbesluit, komen eerst de Brandbe-
veiligingsconcepten. Deze zijn door de Directie Brandweer en Rampenbestrijding van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met een groot aantal andere partijen 
opgesteld

21
. Er zijn er zeven stuks opgesteld, specifiek gericht op gebouwtypes c.q. gebruiksfuncties 

en er is een meer algemeen brandbeveiligingsconcept over Beheersbaarheid van Brand. In deze 
brandbeveiligingsconcepten wordt een samenhangend kader gegeven voor brandveiligheid met op 
hoofdlijnen een overzicht van samenhangende brandbeveiligingsmaatregelen en –voorzieningen. 
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Deze brandbeveiligingsconcepten zijn tevens het kader geweest voor de wet- en regelgeving over 
brandveiligheid. 
 

4.2 Brandbeveiligingsconcept Kantoorgebouwen en Onderwijsgebouwen 
 
 
4.2.1 Functie brandbeveiligingsconcept Kantoorgebouwen en Onderwijsgebouwen 
 
De functie van een brandbeveiligingsconcept is tweeledig. Ten eerste kan het door de overheid wor-
den gebruikt voor het invullen van het aspect brandveiligheid in regelgeving. En ten tweede biedt het 
belanghebbenden – zoals overheid, verzekeringswezen, ontwerpers en gebruikers van het gebouw – 
een inzicht in de samenhang tussen de maatregelen en voorzieningen. Er is geen regelgeving in op-
genomen, maar het dient te worden toegepast als kader voor regelgeving en als leidraad voor ontwer-
pers, bouwers en gebruikers. Daarnaast kunnen gemeentes het als bron gebruiken voor het nemen 
van beleidsbeslissingen ter uitvoering van de gemeentelijke brandweertaak

22
. 

 
 
4.2.2 Definitie onderwijsgebouw volgens brandbeveiligingsconcept Kantoorgebouwen en 

Onderwijsgebouwen 
 
Volgens het brandbeveiligingsconcept is de definitie van een onderwijsgebouw 'een gebouw of ge-
deelte van een gebouw, welk gebouw of welk gedeelte blijkens zijn constructie en inrichting is be-
stemd voor doeleinden van onderwijs'.

23
 

 
'Volgens zijn constructie', wordt er gezegd, maar nergens in het brandbeveiligingsconcept wordt aan-
gegeven hoe of waaruit die constructie moet bestaan en waar deze aan dient te voldoen. Er wordt ook 
niet uitgelegd of dit de bouwkundige constructie is of dat een ruimtelijk programmatische constructie 
wordt bedoeld. 
 
In de categorie onderwijsgebouwen onderscheidt het brandbeveiligingsconcept diverse onderwijsty-
pen, zoals primair en voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, hoger be-
roepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven vallen uit-
drukkelijk niet onder de categorie onderwijsgebouwen. Dit wordt in het Bouwbesluit op dezelfde ma-
nier benaderd, deze gebruiksfuncties worden gekarakteriseerd als bijeenkomstfunctie (voor kinderop-
vang voor kinderen jonger dan 4 jaar). Het brandbeveiligingsconcept dateert uit 1996, maar anno 
2011 worden in de praktijk bijna geen onderwijsgebouwen voor primair onderwijs gebouwd zonder dat 
daarbij de functie voor een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal is opgenomen. 
 
 
4.2.3 Uitgangspunten brandbeveiligingsconcept Kantoorgebouwen en Onderwijsgebouwen 
 
Het brandbeveiligingsconcept hanteert uitgangspunten, die gebaseerd zijn op een viertal algemene 
uitgangspunten voor brandveiligheid. Deze algemene uitgangspunten zijn: 
 

1. De kans dat gebruikers van een bouwwerk, brandweerpersoneel, andere hulpverleners en 
derden, slachtoffer worden van een brand moet aanvaardbaar klein zijn. 

2. Een brand moet binnen aanvaardbare grenzen kunnen worden gehouden. 
3. De kans dat ten gevolge van brand niet acceptabele milieuverontreiniging optreedt, moet aan-

vaardbaar klein zijn. 
4. De kans op materiële schade ten gevolge van brand moet in een redelijke verhouding staan 

tot de kosten van maatregelen en voorzieningen om die schade te beperken. 

Hierbij lijken het tweede en vierde punt belangrijk met betrekking tot dit onderzoek. Echter geeft de 
toelichting bij het tweede uitgangspunt aan dat het binnen aanvaardbare grenzen van een brand hou-
den bedoeld is om slachtoffers te voorkomen, maar ook om de schade op de omgeving te beperken 
(derde uitgangspunt). 
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Het vierde uitgangspunt is vooral een kostenafweging. De verhoudingen tussen de genomen maatre-
gelen en voorzieningen moeten in een redelijke verhouding staan tot de kosten van een brand in 
combinatie met de kans dat er een brand ontstaat. Het brandbeveiligingsconcept zegt hiermee, dat 
een risicoafweging gemaakt moet worden en wekt de indruk dat het blijkbaar niet acceptabel is, dat 
een schoolgebouw afbrandt en dat de effecten (slachtoffers, milieuschade, bedrijfscontinuïteit, materi-
ële schade) niet al te groot mogen zijn. 
 
 
4.2.4 Doelstellingen brandbeveiligingsconcept Kantoorgebouwen en Onderwijsgebouwen 
 
Het brandbeveiligingsconcept destilleert vervolgens de volgende doelstellingen: 
 

1. Het zoveel mogelijk voorkomen van doden en/of gewonden met blijvend letsel en het zoveel 
mogelijk beperken van het aantal gewonden zonder blijvend letsel bij brand. 

2. Een brand in een kantoorgebouw of onderwijsgebouw moet zodanig beheersbaar zijn, dat – 
zowel direct als indirect – zo min mogelijk nadelig effect, buiten een vooraf bepaald gebied 
ontstaat. 

Deze doelstellingen zijn bedoeld om uiteindelijk een pakket maatregelen en voorzieningen op te kun-
nen stellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het normatief brandverloop in een kantoor- of onder-
wijsgebouw. 
 
Het normatief brandverloop beschrijft de ontwikkeling van de temperatuur in een lijndiagram uitgezet 
tegen cruciale 'acties' of 'gebeurtenissen' zoals de ontdekking van de brand en de aankomst van de 
brandweer (zie afbeelding 5). Hierbij wordt gebruik gemaakt van het brandverloop volgens de stan-
daardbrandkromme (zie afbeelding 5). 
 
 

    
Afbeelding 5: normatief brandverloop in een kantoorgebouw of een onderwijsgebouw (links) en de standaard brand-
kromme (rechts), bron Brandbeveiligingsconcept Kantoorgebouwen en Onderwijsgebouwen 
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De standaard brandkromme geeft de relatie weer tussen de verstreken tijd en het temperatuurverloop 
tijdens de brandperiode. Deze kromme beschrijft de brand vanaf flash-over en de periode erna. De 
temperatuur kent een exponentiële toename tot een bepaald maximum. Er wordt van uitgegaan, dat 
dit maximum een aantal uren aanhoudt. 
 
Standaard brandkrommes zijn historisch gezien onder meer ontwikkeld om bouwmaterialen te testen 
op brandwerendheid in testlaboratoria. Daar kan in de ovens condities worden gecreëerd, die over-
eenkomen met het temperatuurverloop ten opzichte van de tijd zoals in een standaard brandkromme. 
Er kan zo bijvoorbeeld worden bepaald aan welke classificaties materialen of constructies voldoen

24
. 

 
In het brandbeveiligingsconcept wordt dit standaard brandverloop ook gehanteerd. De keuze om van 
dit model gebruik te maken wordt volgens het brandbeveiligingsconcept gerechtvaardigd, doordat de 
indeling van kantoor- en onderwijsgebouwen en de daarin te verwachten variabele en permanente 
vuurbelasting in geval van brand over het algemeen zal leiden tot een brandverloop, dat grote over-
eenkomsten vertoont met de standaard brandkromme

25
. 

 
In het normatieve brandverloop in kantoor- en onderwijsgebouwen worden een aantal fasen onder-
scheiden (van het ontdekken van de brand tot en met de nazorg). En op basis hiervan wordt een ge-
beurtenissenboom opgesteld, waarin in logische volgorde de stadia van een brand met de daarbij 
behorende acties worden weergegeven. Uit deze gebeurtenissenboom worden achtereenvolgens dan 
zogenaamde specifieke doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen luiden: 
 

• Het voorkomen van een brand. 

• Het zo snel mogelijk ontdekken van een brand. 

• Het zo snel en adequaat mogelijk alarmeren van bedrijfshulpverleners en overige personen. 

• Het tijdig ontruimen. 

• Het blussen van een beginnende brand door bedrijfshulpverleners/personeel. 

• Het zo snel mogelijk automatisch blussen van een brand. 

• Het zo snel mogelijk melden van brand aan de alarmcentrale van de brandweer. 

• Het zo snel mogelijk opkomen van de brandweer. 

• Het zo snel en adequaat mogelijk inzetten van de brandweer. 

• Het zo snel en adequaat mogelijk in veiligheid brengen van personen, die zich nog in het be-
dreigde gebied bevinden. 

• Het zo snel en adequaat mogelijk blussen van de brand. 

• Het zo snel en adequaat mogelijk voorzien in nazorg. 

Iedere doelstelling wordt beoordeeld op de aspecten planologie, bouwkunde, installatietechniek, in-
ventaris, interne organisatie en gebruik en de inzet van de brandweer. Hieruit volgen per doelstelling 
dan weer maatregelen. 
 
 
4.2.5 Maatregelen brandbeveiligingsconcept Kantoorgebouwen en Onderwijsgebouwen 
 
Er wordt in het brandbeveiligingsconcept een hele lijst aan maatregelen per doelstelling geformuleerd 
op basis van het normatief brandverloop. Alleen de maatregelen, die direct te maken hebben met dit 
onderzoek zullen toegelicht worden. Dit zijn de volgende maatregelen: 
 

1. Om een brand te voorkomen, moet de mate van brandbaarheid van de toegepaste construc-
tieonderdelen zodanig worden beperkt, dat de kan op brandvoortplanting, voldoende klein is. 

2. Het gebouw behoort zodanig in brandcompartimenten te zijn verdeeld, dat de brandweer in 
staat is een brand in een brandcompartiment binnen 60 minuten na het ontstaan onder contro-
le te krijgen. 
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Wanneer niet aan de tijden kan worden voldaan, die vermeld worden in het normatief brandverloop, 
dan schrijft het brandbeveiligingsconcept aanvullende maatregelen voor. Deze omvatten onder meer 
maatregelen om de ontruimingstijd te beïnvloeden, de ontdekkingstijd te verkorten en het voorkomen 
dat direct ontruimd moet worden door inzet van bijvoorbeeld een automatische sprinklerinstallatie. 
Deze aanvullende maatregelen hebben geen bouwkundig karakter of zijn niet van invloed op materi-
aalclassificaties of brandcompartimenten. 
 
 
4.2.6 Tussenconclusie 
 
Het brandbeveiligingsconcept gaat uit van goedfunctionerende brandcompartimenten, die zodanig 
lang standhouden, dat de brandweer binnen 60 minuten een ontstane brand onder controle kan krij-
gen. Dit is gebaseerd op het Bouwbesluit, waar het brandcompartiment een gedeelte van een of meer 
gebouwen is, bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand

26
. 

 
Er wordt verder niets aangegeven over branddoorslag en brandoverslag of brandwerendheid specifiek 
en ook niet over gevelconstructies in het bijzonder. Er wordt dus slechts verwezen naar redelijk alge-
mene eisen uit het Bouwbesluit om slachtoffers te voorkomen en schade te beperken aan gebouw en 
het milieu. 
 
Daarnaast is opvallend, dat in het Brandbeveiligingsconcept de risico's op brand in een onbeveiligd 
gebouw en het brandverloop voor zowel kantoor- als onderwijsgebouwen precies hetzelfde worden 
ingeschaald. Dit is des te opmerkelijker gezien de uitkomsten vanuit de statistieken, die ook onderdeel 
uitmaken van dit Brandbeveiligingsconcept (zie paragraaf 3.2). Voor beide gebouwtypen worden de-
zelfde aantal voorwaarden aangegeven, die bepalend zijn voor het aantal te verwachten slachtoffers 
of de te verwachten schade. Die voorwaarden hebben onder meer betrekking op de snelheid van het 
ontdekken van de brand, de interne organisatie, het vluchten van aanwezige personen, branduitbrei-
ding naar andere ruimten en het optreden van de brandweer. Er wordt op dit punt echter geen link 
gelegd met het tijdstip waarop de brand uitbreekt en gemeld wordt en de oorzaak van de branden in 
de gebouwen. 

 
 
4.3 Bouwbesluit 
 
In het Bouwbesluit wordt bepaald, dat een brand zich niet ongehinderd mag uitbreiden en daarom 
dient een gebouw opgedeeld te worden in brandcompartimenten. Tussen de compartimenten gelden 
eisen met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO). Die WBD-
BO-eisen gelden tussen ruimtes, niet voor constructies. Bij constructies spreekt men van brandwe-
rendheid. 
 
 
4.3.1 Afdeling 2.12: beperking van ontwikkeling van brand 
 
In artikel 2.91 wordt als functionele eis omschreven dat een bouwwerk zodanig is, dat een brand zich 
niet snel kan ontwikkelen. De bedoeling van het indelen van een bouwwerk in brandcompartimenten is 
om te voorkomen dat brand naar andere bouwwerken en naar andere gedeelten van bouwwerken kan 
uitbreiden en daarmee de omvang van een brand beperkt te houden

27
. 

 
Hierbij is per gebruiksfunctie onderscheid gemaakt voor wat betreft de prestatie-eisen, waaraan dient 
te worden voldaan. In artikel 2.93 is dan aangegeven welke eisen gelden met betrekking tot het leve-
ren van een bijdrage tot brandvoortplanting voor de zijden van constructieonderdelen, die grenzen aan 
de buitenlucht. 
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buitenzijde grenzend 
aan volgens art. 2.93 

brand- en rook-
vrije vluchtroute 

rookvrije vlucht-
route 

overig 

functie    

bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor 
kinderen jonger dan 4 jaar 

2 2 4 

onderwijsfunctie 2 4 4 
Tabel 1: gedeelte uit tabel 2.91 uit het Bouwbesluit 

 
 
Voor de onderwijsfunctie geldt dan in feite voor de gevels dat moet worden voldaan aan klasse 2 
wanneer grenzend aan een brand- en rookvrije vluchtroute en aan klasse 4 wanneer grenzend aan 
een rookvrije vluchtroute en overige ruimten. Omdat in de huidige generatie onderwijsgebouwen ook 
vaak ruimte voor bijvoorbeeld een kinderdagverblijf zijn opgenomen, gelden daar strengere eisen. In 
dit geval geldt dan voor de gevels dat moet worden voldaan aan klasse 2 wanneer grenzend aan een 
brand- en rookvrije vluchtroute en een rookvrije vluchtroute en aan klasse 4 wanneer grenzen aan 
overige ruimten. Zie tabel 1. 
 
Voor ramen, deuren en kozijnen geldt altijd een minimale eis van klasse 4. Wanneer een geveldeel 
hoger ligt dan 13 m boven het meetniveau, moet de brandvoortplantingsklasse 2 zijn. En een gevel-
deel van een gebouw, waarin de vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 5 m boven het meeni-
veau, heeft vanaf het aansluitende maaiveld tot een hoogte van 2,5 m brandvoortplantingsklasse 1. 
Volgens de Extra toelichting op het Bouwbesluit is dit bedoeld tegen vlam vatten ten gevolge van 
brandstichting in de nabijheid van het gebouw. Hieraan is voldaan als aan de buitenzijde van de gevel 
toegepaste materialen of materiaalcombinaties voldoen aan brandvoortplantingsklasse 1 volgens NEN 
6056.

28
 

 
Artikel 2.93 beschrijft daarnaast deze brandvoortplanting moet worden bepaald door NEN 6065. In 
paragraaf 4.4.3 wordt deze NEN-norm nader toegelicht. 
 
 
4.3.2 Afdeling 2.13: beperking van uitbreiding van brand 
 
Alle ruimtes in een gebouw liggen in een brandcompartiment volgens artikel 2.104. Dit is een maatre-
gel om de uitbreiding van brand te beperken volgens het stuurartikel 2.103 met de functionele eis. Ook 
hier gelden prestatie-eisen per gebruiksfunctie, echter zijn de eisen voor kinderopvang en onderwijs 
voor brandcompartimenten gelijk. 
 
Voor de omvang geldt een maximale oppervlakte van 1.000 m

2
 volgens artikel 2.105, die verwijst naar 

de grenswaarden in tabel 2.103. 
 
Artikel 2.106 geeft aan dat de volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brand-
overslag van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, een besloten ruimte waar-
door een van rook en van brand gevrijwaarde vluchtroute voert en een niet besloten veiligheidstrap-
penhuis niet lager is dan 60 minuten. Dit mag met 30 minuten worden gereduceerd als het brandcom-
partiment en de besloten ruimte op hetzelfde perceel liggen en in een gebouw geen vloer van een 
verblijfsgebied hoger ligt dan 5 meter boven het meetniveau. Deze grenswaarde volgt ook uit tabel 
2.103. Veiligheidstrappenhuizen zijn hiervan uitgesloten. 
 
De indeling in brandcompartimenten heeft alleen zin als de scheidingsconstructie van die brandcom-
partimenten in de richting van bepaalde ruimten een deugdelijke weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag hebben, volgens de extra toelichting op het Bouwbesluit

29
. Deze afdeling van het 

Bouwbesluit verwijst voor het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag naar 
NEN 6068. In deze norm worden verdere classificaties voor de richting van de weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag aangegeven (zie paragraaf 4.4.1). 
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4.3.3 Afdeling 2.14: verdere beperking van uitbreiding van brand 
 
Deze afdeling stelt specifieke eisen voor gebouwen, waarin geslapen wordt. Dit geldt niet voor regulie-
re onderwijsgebouwen, maar wel die met een kinderdagopvang. Omdat dat in veel brede scholen de 
situatie is, zal dat hier worden meegenomen. 
 
De functionele eis volgens stuurartikel 2.115 luidt dat een te bouwen bouwwerk, waarin geslapen 
wordt, zodanig is dat uitbreiding van brand in verdergaande mate wordt beperkt dan bepaald in afde-
ling 2.13. Dit artikel heeft betrekking op het feit dat bij zogenaamde slaapgebouwen subbrandcompar-
timenten kunnen worden geëist en bij overige gebruiksfunctie niet. Dit heeft verder geen consequen-
ties heeft met betrekking tot dit onderzoek. 
 
 
4.3.4 Tussenconclusie 
 
In het Bouwbesluit wordt dus bepaald, dat er geen branddoorslag en brandoverslag mag plaats vinden 
naar andere brandcompartimenten of naar bijvoorbeeld de buren. Daarom worden de omhulling van 
brandcompartimenten en dus ook gevels gedeeltelijk brandwerend gemaakt om dat te voorkomen. 
 
In het Bouwbesluit zelf en de toelichting wordt geen uitspraak gedaan over de richting waarin de 
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of de brandwerendheid bepaald moet worden of 
geldig is. Ze stelt alleen dat het zo is, dat er aan de prestatie-eisen voldaan moet worden. Er kan 
eventueel gereduceerd worden, maar daarvoor gelden dan bijzondere criteria waar het bouwwerk aan 
moet voldoen zoals hierboven beschreven. Ze stelt verder dat de weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag deugdelijk moet zijn in de juiste richting. Voor het bepalen van de richting wordt dan 
verder verwezen naar NEN 6068. 
 
Het Bouwbesluit gaat hierbij steeds uit van een brand, die is ontstaan in een gebouw. Voor een brand, 
die is ontstaan buiten het gebouw worden met betrekking tot weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag geen eisen gesteld. 
 
Met betrekking tot brandvoortplanting worden er juist wel eisen besteld aan de materialen, die worden 
toegepast in gevels. Met name aan het onderste geveldeel tot 2,5 m boven het maaiveld worden ho-
gere eisen gesteld juist om te voorkomen dat de gevel vlam vat ten gevolge van brandstichting. De 
toegepaste materialen moeten dan voldoen aan brandvoortplantingsklasse 1 volgens NEN 6065. 
 
 

4.4 Normen en testmethoden 
 
Brandwerendheid 
Aan gevels worden verschillende eisen gesteld voor de brandwerendheid. Voor de bepaling van die 
eisen worden in het Bouwbesluit zowel rechtstreeks als indirect NEN-normen aangestuurd. In bijlage 4 
is in een tabel een overzicht gegeven van de normen, die van toepassing zijn voor gevels. In dit on-
derzoek zullen alleen die normen worden besproken, die voor dit onderzoek relevant zijn. Het gaat in 
dit geval om de 1

e
-lijns normbladen NEN 6068, 6069 en 6065. 

 
 
Richting 
De richting van de brandwerendheid, van binnen naar buiten of van buiten naar binnen, is volgens de 
normen afhankelijk van het te verwachten brandoverslagtraject. Bouwconstructies, of gevelconstruc-
ties in dit geval, zijn vaak in beide richtingen niet in gelijke mate brandwerend. Vooral bij geveltypes, 
waarbij aan het binnenspouwblad uit een ander materiaal is dan de buitenschil, kan dat nogal verschil-
len.  
 
Het verschil in brandwerendheid per richting komt ook voort uit de in NEN 6069 gestelde bepalingsme-
thode. Bij brandwerendheid van binnen naar buiten moet aan andere criteria worden voldaan dan bij 
brandwerendheid van buiten naar binnen. Zie voor een nadere toelichting hierover ook paragraaf 
4.4.2. Dat betekent echter niet, dat het van binnen naar buiten beter is geregeld dan van buiten naar 
binnen of vice versa. 
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4.4.1 NEN 6068: Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten 
 
Aansturing 
Voor de beperking van uitbreiding van brand (brandcompartimentering), beperking van verdere uit-
breiding van brand (subbrandcompartimentering) en de inrichting van rookvrije vluchtroutes wordt 
NEN 6068 rechtstreeks door het Bouwbesluit aangestuurd. 
 
Methode 
NEN 6068 bedoelt met de begrippen branddoorslag en brandoverslag het volgende: 
 
branddoorslag: 
de uitbreiding van brand van een ruimte naar een andere ruimte anders dan via de buitenlucht 
 
brandoverslag: 
de uitbreiding van brand van een ruimte naar een andere ruimte uitsluitende via de buitenlucht 
 
In de NEN 6068 wordt gesproken over weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag (WBDBO), 
weerstand tegen branddoorslag (WBD) en weerstand tegen brandoverslag (WBO). In afbeelding 6 is 
een schematische weergave van de bovengenoemde principes weergegeven. In dit schema is (a) de 
branddoorslag door een materiaal of scheiding (WBD), (b) de branddoorslag via de aansluiting van de 
gevel op de vloer en (c) de brandoverslag via de gevel via de buitenlucht (WBO). 
 
WBDBO is dus een samengesteld begrip en om de waarde ervan te bepalen, dienen de vereiste 
waarden voor WBD en WBO afzonderlijk bepaald te worden. De kleinste waarde is de WBDBO. 
 
 

 
Afbeelding 6: schematische weergave principes brandoverslag en branddoorslag 

 
Over de in afbeelding 6 aangegeven trajecten (d) en (e) is in de praktijk vaak verwarring. Wanneer 
brand zich uitbreidt via traject (d) is er nog steeds sprake van branddoorslag. Maar als de brand zich 
via de buitenlucht uitbreidt, zoals in traject (e), is er sprake van brandoverslag. In hoofdstuk 5 zullen 
aan de hand van referentieprojecten en bijbehorende gevelconstructies deze twee trajecten nog nader 
worden toegelicht. 
 
Vooral de berekeningsmethode voor de WBO wordt NEN 6068 toegelicht. Er wordt voor de bereke-
ning van de WBD een algemene methode aangegeven en vervolgens verder verwezen naar de nor-
men NEN 6069, NEN 6076, NEN 6077, NEN 6071 en NEN 6073 om de brandwerendheid van ver-
schillende constructieonderdelen te berekenen of te beproeven. 
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De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag is de tijd, dat een brandcompartiment bij een 
normaal brandverloop in dat brandcompartiment geacht wordt daartoe in staat te zijn

30
. Dat wil zeggen 

dat een brandcompartiment gedurende de daarvoor geëiste tijdsduur bestand moet zijn tegen brand-
doorslag en brandoverslag. Met een normaal brandverloop wordt bedoeld het brandverloop waar in 
het Bouwbesluit en de NEN vanuit wordt gegaan. Meer toelichting over dit aangenomen brandverloop 
is te vinden in paragraaf 4.4.2. 
 
De norm geeft hierbij als toepassingsgebied aan, dat deze bedoeld is te worden gebruikt bij het bepa-
len van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten in gebouwen. Het hoeft 
hierbij niet te gaan om alleen besloten ruimten en dat geldt voor zowel de brandruimte als de bedreig-
de ruimte. Daarnaast is het zo dat een brandcompartiment kan bestaan uit ruimten die in één gebouw 
liggen of om twee of meer afzonderlijke ruimtes in al dan niet aangrenzende gebouwen liggen. 
 
 

 Branddoorslag (binnendoor) Brandoverslag (via buitenlucht) 

Maat Tijdsduur totdat criterium wordt over-
schreden 

Referentievuurbelasting in kg vuren-
hout/m

2
 totdat criterium wordt over-

schreden 
Criterium Brandwerendheidsbepaling (vlamdicht-

heid, temperatuur, straling…) 
Stralingsflux 15 kW/m

2
 

Type brand Standaardbrand (volgens standaard 
brandkromme) 

Brand met uitslaande vlammen afgeleid 
van Law 

 Tijdsontwikkeling Stationair 
 Niets buiten brandruimte Straling buiten brandruimte 
Criterium Vlamdicht + andere, afhankelijk con-

structietype 
5 kW/m

2
 ter plaatse van gevelopening 

Tabel 2: samenvatting verschillen WBD en WBO, bron SBR
31

 

 
 
In tabel 2 is een overzicht gegeven van de verschillen en criteria tussen WBD en WBO. Brandoverslag 
kan worden veroorzaakt door warmtestraling, convectie en vliegvuur. De warmtestralingsflux mag 
maximaal 15 kW/ m

2
 bedragen. Ter voorkoming van horizontale brandoverslag door convectie mag de 

afstand naar de tegenoverliggende gevel niet minder dan 5 m of drie keer de berekende vlamdiepte 
zijn. Om brandoverslag door vliegvuur te ondervangen mag het dak niet brandgevaarlijk zijn of moet er 
voldoende afstand tussen gebouwen zijn, een en ander bepaald volgens NEN 6063, die door het 
Bouwbesluit wordt aangestuurd. Omdat NEN 6063 zich richt op de bepaling van brandgevaarlijkheid 
van daken, wordt deze bij dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
 
Brandoverslag wordt bepaald tussen de gevelopeningen. Voor de warmtestralingsflux ter plaatsen van 
gevelopeningen gelden andere criteria, zie tabel 2. 
 
Van binnen naar buiten 
In hoofdstuk 6 van NEN 6068 worden de voorwaarden omschreven voor de bepalingsmethode voor 
de weerstand tegen brandoverslag. Hierin is omschreven dat voor de gevel van een brandruimte, van 
waaruit de weerstand tegen brandoverslag wordt bepaald, aan de buitenzijde voor minstens 95% 
moet bestaan uit bouwmateriaalcombinaties, die tenminste voldoen aan brandvoortplantingsklasse 2 
of Euroklasse B. In afbeelding 7 is een overzicht weergegeven van de Nederlandse klassen en de 
Euroklassen. 
 
Er wordt hier alleen gesproken over brandoverslag van binnen naar buiten, niet over branddoorslag. In 
afbeelding 8 is de richting van brandwerendheid van een gevel weergegeven. Om te voorkomen dat 
brand zich via de buitenlucht (dus overslag) kan uitbreiden wordt aan de buitenste gevelmaterialen die 
eis van brandvoortplantingsklasse 2 gesteld. 
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    Afbeelding 7: omzetting van Nederlandse klassen van de bijdrage tot brandvoortplanting en rookproductie naar de 
    aanduidingen volgens de Euroklassen, bron Regeling Bouwbesluit 2003

32
 

 
 
Van buiten naar binnen 
Over branduitbreiding van buiten naar binnen wordt niet als zodanig gesproken in NEN 6068. Er wor-
den wel criteria gegeven voor de bedreigde ruimte of het bedreigde brandcompartiment. Daarvoor 
wordt voor de vaststelling van de weerstand tegen brandoverslag uitgegaan van een maximale totale 
warmtestralingsflux van 15 kW/m

2
.  

 
Bij de brand in de Vensterschool Gravenburg was sprake van vlamcontact en niet van branddoorslag 
of brandoverslag. De brand bevond zich buiten het gebouw, maar daarover zegt NEN 6068 niets. 
Deze NEN gaat alleen over situaties waarbij de brand zich binnen het gebouw bevindt. Het van toe-
passing verklaren van NEN 6068 voor deze gebeurtenis is daarom onterecht. 
 
Buitenlucht 
De term buitenlucht wordt in de NEN 6068 gebruikt om aan te geven, wanneer er sprake is van 
branddoorslag en wanneer van brandoverslag. Maar wat onder buitenlucht wordt verstaan, wordt niet 
nader toegelicht. Bij een gevelconstructie met een tweede huid op enige afstand van de binnengevel 
zou hierover onduidelijkheid kunnen zijn. Echter wordt er in zowel het Bouwbesluit als in NEN 6068 
steeds gesproken over de gevel als zijnde de scheidingsconstructie met de buitenlucht. Dat wil zeg-
gen: ongeacht de totale dikte van het pakket en ongeacht hoe groot de afstand tot de tweede huid 
(dus de breedte van de luchtspouw), het gehele pakket wordt gerekend tot de scheidingsconstructie. 
 
De bepaling van de brandwerendheid van een gevelconstructie wordt in NEN 6069 toegelicht, zie ook 
paragraaf 4.4.2. Maar in een situatie met een tweede huid zal het verloop over branduitbreidingstraject 
heel anders kunnen zijn dan wanneer er geen sprake is van een tweede huid. De tweede huid kan dit 
positief of negatief beïnvloeden. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 5, 
waarin bij de verschillende referentieprojecten een en ander zal worden geïllustreerd. 
 
Vlamlichaam 
Verder wordt in NEN 6068 nog de randvoorwaarde aangegeven, dat voor het bepalen van de WBO 
het uitslaande vlamlichaam niet negatief beïnvloed mag worden. Dat betekent dat de afstand van de 
brandruimte tot het te berekenen doelobject, niet minder dan driemaal de vlamdikte mag bedragen. 
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Tussenconclusie 
NEN 6068 spreekt nergens van een brand, die zich in de buitenlucht bevindt en door de gevel naar 
binnen slaat. Echter de paragraaf, die nog het meest in de buurt komt van een dergelijke situatie, is 
paragraaf 5.6: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen een brandcompartiment en 
een ruimte gelegen in een ander, niet direct aangrenzend, gebouw. In dat geval dient de weerstand 
tegen branddoorslag en brandoverslag gelijk aan de weerstand tegen brandoverslag volgens para-
graaf 5.4 en dient deze ook zo bepaald te worden. 
 
 
 

 
Afbeelding 8: richting weerstand tegen branddoorslag 

 
NEN 6068 geeft aan dat voor branduitbreiding van binnen naar buiten andere criteria gelden dan voor 
branduitbreiding van buiten naar binnen. In afbeelding 8 wordt ook aangegeven, dat per gedeelte van 
de gevel ook andere eisen gesteld worden. Vanuit het onderste brandcompartiment mag er geen ge-
vaar zijn voor branduitbreiding naar een bovengelegen brandcompartiment. De richting van de brand-
werendheid moet daarom van binnen naar buiten gelden. Bij het bovenliggende compartiment mag 
het tengevolge van een brand in een ondergelegen compartiment niet naar binnen slaan, dus geldt 
hier dat de richting van de brandwerendheid van buiten naar binnen is. Maar omdat ook een brand in 
dit compartiment geen gevaar mag opleveren voor een daar weer bovengelegen compartiment, moet 
de gevel ook van binnen naar buiten brandwerend zijn, net als bij het onderste compartiment. 
 
In de praktijk zal de gehele gevel van verdiepingsvloer tot verdiepingsvloer hetzelfde zijn opgebouwd, 
ongeacht of er boven en onder in de gevelconstructie andere eisen gelden met betrekking tot de rich-
ting van de geëiste brandwerendheid. 
 
Hoe dan ook gaat NEN 6068 uit van een brand, die zich binnen in het gebouw bevindt en niet aan een 
brand buiten het gebouw. Maar zoals hiervoor gemeld, was er bij de Vensterschool Gravenburg spra-
ke van direct vlamcontact en niet van branddoorslag of brandoverslag. Daarom is NEN 6068 hier he-
lemaal niet van toepassing. 
 
 
4.4.2 NEN 6069: Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproduc-

ten en het classificeren daarvan 
 
Aansturing 
Voor de sterkte bij brand wordt NEN 6069 rechtstreeks door het Bouwbesluit aangestuurd. Voor de 
beperking van uitbreiding van brand (brandcompartimentering), beperking van verdere uitbreiding van 
brand (subbrandcompartimentering) en de inrichting van rookvrije vluchtroutes wordt NEN 6069 via 
NEN 6068 aangestuurd.  
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Methode 
In de NEN 6069 is vastgelegd, dat de vereiste brandwerendheid van een constructie moet worden 
bepaald volgens een voorgeschreven beproevingsmethode. Dit is in feite een Europese norm (NEN-
EN 13501-2), maar in NEN 6069 is ook aangegeven, dat deze mag worden beoordeeld zoals op dit 
moment in Nederland nog gebruikelijk is. Per bouwdeel is aangegeven welke beoordelingscriteria 
geldig zijn voor Nederland. 
 
De beoordelingscriteria die we kennen uit NEN 6069 zijn: 
 

• vlamdichtheid betrokken op afdichting (E); 

• thermische isolatie betrokken op temperatuur (I); 

• thermische isolatie betrokken op warmtestraling (W); 

• bezwijken (R). 

De aanduidingen tussen haakjes komen overeen met de criteria zoals ze zijn aangeduid in NEN-EN 
13501-2. Niet elk constructieonderdeel hoeft aan alle criteria te voldoen. Voor gevels geldt de volgen-
de eisen: 
 

• gevel verhit van binnen naar buiten:  
o volgens de Nederlandse norm: (R), E en W 
o volgens de Europese normen: (R), E en W 

• gevel verhit van buiten naar binnen: 
o volgens de Nederlandse norm: (R), E, I en W 
o volgens de Europese normen: (R), E en I 

Hierin betekent de (R), dat het criterium bezwijken alleen geldt voor dragende constructieonderdelen. 
Als een gevel niet-dragend is, mag ze volgens deze criteria wel bezwijken. Maar daarmee kan auto-
matisch ook niet meer aan de overige criteria voldaan worden uiteraard. 
 
Van binnen naar buiten versus van buiten naar binnen 
Behalve het verschil in criteria, zoals hiervoor genoemd, verschilt volgens NEN 6069 het type brand 
waarvan uitgegaan mag worden per richting. Bij het testen moeten de constructieonderdelen belast 
worden volgens de eerder genoemde standaard brandkromme (de doorgetrokken lijn in afbeelding 9). 
Echter mag bij een belasting van buiten naar binnen gerekend worden met de zogenaamde geredu-
ceerde brandkromme (de gestreepte lijn in afbeelding 9). Er wordt namelijk vanuit gegaan, dat de 
temperatuurbelasting op het betreffende constructieonderdeel veel kleiner is, dan wanneer van binnen 
naar buiten belast wordt. In de buitenlucht zal er veel meer opmenging met koude lucht plaatsvinden, 
waardoor de temperatuur niet hoog zal oplopen. Bij een binnenbrand kan de temperatuur zich veel 
hoger ontwikkelen vanwege gebrek aan opmenging met koude lucht. Pas na ontwikkeling van de 
brand tot flash-over zal de beglazing springen en kan er koude lucht naar binnen. Dat duurt enige tijd, 
waardoor de temperatuur in de brandruimte hoger zal oplopen. 
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  Afbeelding 9: standaardbrandkromme en gereduceerde brandkromme volgens NEN 6069 

 
 
Tussenconclusie 
Dus voor een brand van buiten naar binnen mag gerekend worden met de gereduceerde brandkrom-
me, maar dat moet voldaan worden aan de criteria voor E, I en W en (R). Het criterium voor bezwijken 
geldt overigens alleen als de gevel dragend is. 
 
Het gebruik van de al dan niet gereduceerde standaardbrandkromme voor de bepaling van brandwe-
rendheid in situaties, die in de praktijk nogal verschillend zijn, is een achterhaald idee. De standaard-
brandkromme geeft beeld van een zeer beperkt deel van de verschillende fases in een brand en dan 
ook nog eens van een gemiddelde brand in een gemiddelde ruimte onder gemiddelde omstandighe-
den. 
 
Echter gedragen branden zich in de praktijk nooit precies hetzelfde. Bij elk gebouw zijn de situatie en 
de omstandigheden anders. Een brand buiten kan zich net zo gedragen als een brand binnen. Een 
containerbrand tegen de gevel kan zich evengoed hard en snel ontwikkelen als een prullenbakbrand 
binnen. Ze kan zich heel snel over de gevel verspreiden en juist ook uitbreiden door voldoende toe-
voer van zuurstof. Een prullenbakbrand binnen kan eerst lang smoren voordat het zich tot een volledi-
ge brand kan ontwikkelen. Dit toont aan, dat een standaard brandkromme eerder conservatief is, laat 
staan het toepassen van een gereduceerde brandkromme in een buitensituatie. Het is te kort door de 
bocht om te zeggen dat de standaardbrand kromme in een buitensituatie gereduceerd mag worden, 
omdat juist meer integraal naar de problematiek van branduitbreiding gekeken moet worden. Alle fac-
toren dragen bij aan het brandverloop en de –ontwikkeling: onder meer de plek van de brand (binnen 
of buiten), de brandstof, de zuurstoftoevoer, de omgevingstemperatuur, de geometrie van het ont-
werp. 
  
Ook door het Nederlands Instituut Fysiek Veiligheid (NIFV)

33
 is onderzoek gedaan naar het gebruik 

van standaard brandkrommen. In het rapport 'Verbetering brandveiligheid: gebruik van brandkrommen 
in Nederland' komt het NIFV tot onder meer de conclusie, dat het gebruik van de standaard brand-
kromme voor praktijkbranden helemaal geen geschikt model is. Dat lijkt een terechte constatering 
gezien het voorgaande.  
 
Daarnaast worden bij brandproeven voor bouwmaterialen en constructies ook niet beoordeeld op 
rookschaden en toxiciteit. In het geval van een erg brandbaar product, dan wordt de oven uitgezet en 
kan worden vastgesteld dat het product dus blijkbaar de gestelde criteria voor brandwerendheid niet 
haalt. Wanneer een product tijdens een proef daar wel aan lijkt te gaan voldoen, wordt er gewoon 
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doorgetest volgens het standaardverloop, maar wordt er niet gemeten hoeveel giftige stoffen of rook 
er aan de achterzijde van het product (lees aan de zijde van de vluchtweg in het ergste geval) vrijko-
men. Mogelijk vrijkomende toxische stoffen en rook zouden kunnen juist voor slachtoffers kunnen 
zorgen. Het hoofddoel van het Bouwbesluit is juist het voorkomen van slachtoffers en daar wordt dus 
bij de beproeving en bepaling van brandwerendheid geen rekening meegehouden! 
 
 
4.4.3 NEN 6065: Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal(combinaties) 
 
Aansturing 
Voor de beperking van ontwikkeling van brand en het ontstaan van rook wordt NEN 6065 rechtstreeks 
door het Bouwbesluit aangestuurd. Voor de beperking van uitbreiding van brand (brandcompartimen-
ten), verdere uitbreiding van brand (subbrandcompartimenten) en de inrichting van rookvrije vluchtrou-
tes wordt NEN 6065 aangestuurd vanuit NEN 6068. 
 
Methode 
NEN 6065 geeft aan hoe de bijdrage aan brandvoortplanting van bouwmateriaal(combinaties) moet 
worden bepaald. Dit moet worden beproefd onder laboratoriumomstandigheden met gebruikmaking 
van een geijkte oven en dito meetapparatuur. Er wordt door middel van twee verschillende testopstel-
lingen getest op vlamuitbreiding en op vlamoverslag. Deze testopstellingen worden in dit onderzoek 
niet verder toegelicht. 
 
Voor het bepalen van de WBO volgens NEN 6068 moet, zoals in paragraaf 4.4.1 is aangegeven, de 
gevel voor tenminste 95% bestaan uit bouwmateriaalcombinaties die tenminste voldoen aan de Ne-
derlandse klasse 2 volgens NEN 6065 of Euroklasse B volgens NEN-EN 13501-1. Zie afbeelding 7 
voor het overzicht van de Nederlandse klassen en de Euroklassen. 
 
Volgens de Nederlandse methodiek worden materialen ingedeeld in de klassen 1 tot en met 5. Alle 
gebruikte materialen moeten voldoen aan klasse 4 en alle materialen die daar niet aan kunnen vol-
doen komen in klasse 5. Klasse 5 mag in Nederland niet worden toegepast. 
 
Van buiten naar binnen 
Voor de bepaling van vlamuitbreiding moet een monsterstuk getest worden van ten hoogste 150 mm 
dikte en voor de bepaling van vlamoverslag een monsterstuk met een dikte van ten hoogtes 100 mm. 
Als het te testen pakket dikker is, dan moet een monster worden aangeleverd met de voorgeschreven 
dikte van het buitenste materiaal. 
 
Het gaat bij de brandtesten volgens NEN 6065 uitdrukkelijk om de buitenste laag van de constructie. 
Als deze laag voldoet aan de gestelde criteria en niet uit zichzelf verder branden bij vlamcontact of ten 
gevolge van stralingsenergie, en dus voldoet aan brandvoortplantingsklasse 1, dan mag al het achter-
liggende materiaal voldoen aan brandvoortplantingsklasse 4. 
 
Tussenconclusie 
De in NEN 6065 voorgeschreven testmethode geeft aan, dat materialen die aan de buitenzijde van 
een constructie zitten getest moeten worden. Immers wanneer het gevelpakket dikker is dan de voor-
geschreven testdikte van 150 mm, moet een monster worden aangeleverd bestaande uit 150 mm van 
het buitenste materiaal van de te beproeven zijde. De vraag is of dat een juist uitgangspunt is, wan-
neer je deze testmethode zou gebruiken voor het bepalen van de bijdrage aan brandvoortplanting van 
een compleet gevelpakket zoals bij de brand in de Vensterschool Gravenburg. Hier heeft de opbouw 
van het pakket, materialisering en aanwezige luchtspouw, bijgedragen aan de brandvoortplanting. 
Maar NEN 6065 is niet bedoeld voor branden binnen in gevel- of spouwconstructies. NEN 6065 is juist 
bedoeld om de bijdrage aan brandvoortplanting ten gevolge van een brand van buitenaf (brandstich-
ting aan de buitenzijde van een bouwconstructie) vast te stellen. 
 
 
4.4.4 Testmethoden 
 
Om bouwmaterialen en constructies te testen ten behoeve van de classificatie zijn er in het Euro-
brandklassensysteem een aantal testmethoden aangewezen, die hier slechts beknopt aangehaald 
zullen worden. De volgende vier testmethoden worden toegepast: 
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• kleine vlamtest volgens EN ISO 11925-2: hiermee wordt het begin van een brand gesimuleerd 
en zo bepaald of een materiaal snel en gemakkelijk ontbrandt. Deze test wordt meestal als 
eerste uitgevoerd en de uitkomst er van bepaalt of er verder getest moet worden; 

• Single Burning Item (SBI) test volgens EN 13823: met deze test kunnen onder andere hitteaf-
gifte, vlamuitbreiding, afgifte van gevaarlijke stoffen en rookontwikkeling bepaald worden. De 
test is bedoeld om projecten en materialen in de eindgebruiksituatie te testen en het resultaat 
is dan ook alleen geldig in de geteste situatie; 

• calorisch bom volgens EN ISO 1716: hierbij wordt door een speciaal toestel de calorische 
waarde van een product vastgesteld. Dat is de maximale verbrandingswaarde ofwel de bijdra-
ge, die het product kan leveren aan een brand; 

• onbrandbaarheidsproef volgens EN ISO 1182: hierbij wordt de (on)brandbaarheid van een 
product getest. 

Zoals in paragraaf 4.4.1 is uitgelegd vallen de geteste bouwmaterialen en constructies in zogenaamde 
Euroklassen. Bovenstaande testmethoden bepalen welke klassen dat zijn. In afbeelding 7 is een 
overzicht van de Nederlandse klassen en Euroklassen opgenomen. 
 
Er zijn zeven Euroklassen: A1, A2, B, C, D, E en F. Het veiligheidsniveau is niet in iedere lidstaat van 
de Europese Unie gelijk. De lidstaten mogen zelf bepalen aan welke eisen in een bepaalde toepas-
sing moet worden voldaan. De basis voor de klasse-indeling is, dat het beste materiaal of product 
geen enkele bijdrage levert aan een brand. Een onbrandbaar product hoort dus in de hoogste klasse. 
A1 is de hoogste en veiligste klasse, F is de laagste categorie met materialen die zeer snel vlamvatten 
en verbranden met veel hitteontwikkeling

34
. 

 
Naast de opgenomen klassen bestaat er ook een classificatie voor druppelvorming, zie tabel 3. 
 

klasse druppelvorming 

D0 geen productie van brandende delen 
D1 delen branden korter dan 10 seconden 
D2 delen branden langer dan 10 seconden 
Tabel 3: classificatie druppelvorming, bron Brandveilig met Staal
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4.5 Wet Veiligheidsregio's 
 
In deze paragraaf worden alleen die zaken benoemd, die een directe relatie hebben met dit onder-
zoek. Alle overige onderwerpen worden buiten beschouwing gelaten. 
 
 
4.5.1 Taken brandweer 
  
Het bestuur van de veiligheidsregio heeft volgens de Wet Veiligheidsregio's

36
 onder meer tot taak de 

brandweerorganisatie in één organisatie onder te brengen voor de hele regio onder leiding van één 
commandant. 
 
In artikel 25 staat, dat de regionale brandweer de volgende taken uitvoert: 
 

• het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; 

• het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij 
brand; 

• het waarschuwen van de bevolking; 

• het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting; 
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• het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, 
brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke 
stoffen. 

Gemeenten kunnen echter ook besluiten om lokale brandweerzorg bij een lokaal korps onder te bren-
gen naast de regionale brandweer. Daarbij moeten taken onderling wel goed afgebakend worden

37
. 

 
De invulling van de taken kunnen door de regionale brandweerkorpsen zelf verder worden ingevuld en 
vormgegeven. De kwaliteitseisen hiervoor zijn vastgelegd in het Besluit Veiligheidsregio's. Daarnaast 
is er nog een Besluit Personeel Veiligheidsregio's, waarin de functies en rangen van het personeel bij 
de verschillende organisaties is vastgelegd. 
De Wet Veiligheidsregio's biedt  
 
 
4.5.2 Bestrijden 
 
Om een brand onder controle te krijgen en te kunnen bestrijden, zal een van de componenten uit de 
branddriehoek moeten worden weggenomen. De branddriehoek geeft de drie belangrijkste factoren 
weer, die spelen bij brand: brandstof, zuurstof en hitte (zie afbeelding 10 ). 

 
Afbeelding 10: branddriehoek, 
bron www.jeugdbrandweer.eu 

 
 
Het weghalen van de brandstof is vaak een onmogelijke taak, een brandend onderwijsgebouw laat 
zich nu eenmaal niet verplaatsen. Ook het weghalen van zuurstof is niet bij elke brand mogelijk. Te 
denken valt aan gesprongen ruiten in de gevel. Maar die open gaten kunnen ook positief bijdragen 
aan het ventileren ten behoeve koeling om de hitte te verdrijven. 
 
Ondanks dat geen gebouw en geen brand hetzelfde is, zal de brandweer altijd proberen zo snel mo-
gelijk de brand het gebouw uit te drijven

38
. 'Om brandoverslag naar de buren (of naar een bovenver-

dieping) te voorkomen, kan men eisen de buitengevels gedeeltelijk brandwerend uit te voeren. Een 
zich binnen ontwikkelende brand zal zo niet snel hitte en rook naar buiten kunnen slaan en zal eerst 
een hele poos kunnen smoren en zich mogelijk verder naar binnen kunnen uitbreiden. Een natuurlijke 
uitweg voor rook en warmte kan pas in een laat stadium tot stand komen, als de brand door het dak of 
uiteindelijk toch door de buitengevel slaat. Dit staat haaks op 'good firefighting practices'. Het is goed 
brandweergebruik zo snel mogelijk àchter een vuurhaard te komen, om de brand vervolgens via de 
kortste weg naar buiten te duwen. We maken nu van gebouwen met de brandwerende gevels explo-
sieve cadeautjes. En die mag de brandweer dan na aankomst uitpakken', aldus ir. ing. Y. E. Suuren-
broek in zijn lectorale rede. In afbeelding 11 wordt geïllustreerd, wat mogelijke consequenties kunnen 
zijn van goed brandwerend uitgevoerde gevels. 
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              Afbeelding 11: de brandweer kan worden verrast door een explosief cadeautje, bron Lectorale rede 
              ir. ing. Y.E. Suurenbroek FIFireE 

 
 
 
4.5.3 Beperken 
 
In aansluiting op het voorgaande komt ook de taak van het beperken van schade in het gedrang. De 
tweede taak van de brandweer is om te zorgen dat schade aan het gebouw en de omgeving zo veel 
mogelijk beperkt worden. Wanneer een brand niet naar buiten kan, kan hij binnen in het gebouw veel 
meer schade toebrengen. Door de gevaarlijke situatie die ontstaat, kan de brandweer hoogstwaar-
schijnlijk helemaal niet meer naar binnen, zodat de kans bestaat dat het gehele gebouw van binnen 
uitbrandt. 
 
Bij een explosieve situatie, zoals hierboven in afbeelding 11 is weergegeven, dreigt ook gevaar voor 
de omgeving. De situatie kan in het uiterste geval onbeheersbaar worden en daarmee zijn de risico's 
voor aanpalende bebouwing of het milieu mogelijk niet meer goed in kaart te brengen. 
 
 
4.5.4 Voorkomen 
 
De derde genoemde taak van de veiligheidsregio in relatie tot dit onderzoek is het adviseren van an-
dere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voor-
komen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Dit adviseren draagt natuurlijk 
bij tot het voorkomen uit het eerste axioma in de zin van het toepassen van preventiemaatregelen. 
Uiteraard met de vigerende wet- en regelgeving als uitgangspunt worden bouwwerken niet alleen 
beoordeeld op brandveiligheid ter voorkoming van slachtoffers en schade, maar ook op inzet van de 
brandweer. 
 
 
4.5.6 Tussenconclusie 
 
Gebouwen worden in de praktijk steeds meer dicht of gesloten gedetailleerd en uitgevoerd. Dit wordt 
in hoofdstuk 5 aan de hand van een aantal referentieprojecten verder uitgewerkt. Die gevelconstruc-
ties kunnen, zoals hierboven is omschreven, negatieve consequenties hebben bij het bestrijden van 
brand en beperken van schade. Echter is hier geen sprake van tegenspraak in de wet- en regelge-
ving, maar in de praktijk geeft dit dus klaarblijkelijk wel conflicten: de brandweer komt letterlijk voor 
hetere vuren te staan. 
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4.6 NFPA 
 
 
4.6.1 Brandveiligheid 
 
In de Verenigde Staten (VS) heeft de NFPA in het Fire Protection Handbook

39
 de belangrijkste bunde-

ling gemaakt van brandbeveiligingsgegevens en 'best practices'. Dit handboek dient als basis bij het 
opzetten van een brandbeveiligingsconcept en het stuurt diverse prescriptieve voorschriften en presta-
tie-eisen aan. Er zijn twee categorieën codes en standaards: de safety codes en standaards en de 
productstandaard. Van beiden wordt aangegeven, dat ze moeten worden afgewogen tegen de risico's. 
 
Volgens de prescriptieve voorschriften van de NFPA is de aard van een gebouw een belangrijke factor 
bij het vaststellen van de hoogte en de reikwijdte van beperkingen en alleen specifieke soorten bouw-
werken zijn toegestaan binnen deze grenzen van brandveiligheid. Een dergelijke beperking is bedoeld 
om het brandgevaar van de dichter bevolkte gebieden te reduceren. Andere eisen, die direct betrek-
king hebben op bescherming van brand omvatten de trappenhuizen, liftschachten en leidingschach-
ten; uitgangen voor evacuatie van de bewoners; eisen voor vlamuitbreiding van de interieurafwerking; 
voorzieningen voor automatische brandblussystemen. De ontruimingseisen in de meeste bouwvoor-
schriften zijn gebaseerd op eisen te vinden in NFPA 101, Life Safety Code. 
 
Daarnaast kent de NFPA ook prestatie-eisen. In tegenstelling tot de prescriptieve voorschriften moet 
bij de prestatie-eisen, net als in Nederland, precies voldaan worden aan dat wat is omschreven. Pre-
scriptieve voorschriften laten meer flexibiliteit toe in oplossingen voor brandveiligheid. 
 
 
4.6.2 WBDBO 
 
In de VS zijn veel verschillende testmethoden ontwikkeld om de brandwerendheid van gevels en dak-
constructies te bepalen. Branduitbreiding over buitenoppervlaktes van gebouwen (gevels en daken) 
en hittetransport door de constructie door externe blootstelling aan vlammen en hoge temperaturen, 
zoals bij bosbranden, worden juist ook als belangrijke aandachtsgebieden gezien. Zowel voor bran-
duitbreiding als voor de ontbranding van materialen toegepast op gevels en daken zijn er diverse tests 
om onder meer het warmtetransport te meten. Ook deze testen worden uitgevoerd onder laboratori-
umomstandigheden volgens een standaard brandverloop. 
 
Factoren die belangrijk zijn bij het beschermen tegen brand, en dus ook bij branddoorslag en brand-
overslag, zijn de blootstelling aan horizontale straling, blootstelling aan vlammen van een lager gele-
gen dakvlak en blootstelling aan vliegvuur. Verder wordt er een heel scala aan variabelen gegeven, 
waar rekeningen mee gehouden moet worden door gebouwontwerpers. Deze zijn onder te verdelen in 
drie aspecten, van waaruit het ontwerp benaderd moet worden: de brand, het blootgestelde gebouw 
en de situatie en beveiligingsmaatregelen. 
 
Bij de brand moet onder meer gekeken worden naar het type constructie van buitenwanden en daken; 
de omvang en hoogte van de brand; het percentage openingen in de blootgestelde wand; ventilatieka-
rakteristieken van de brandruimte; de brandstofverdeling; de geometrie en verhouding omtrek/inhoud 
van de ruimte; thermische eigenschappen, geleiding, soortelijke warmte en dichtheid van materialen; 
eventueel toegepaste sprinklersysteem. 
 
Bij het blootgestelde gebouw integraal dient gekeken worden naar: de aard van de constructie van 
buitenwanden en daken; oriëntatie en oppervlakte van blootgestelde wanden; percentage openingen 
in de gevels, eventuele bescherming van de openingen; blootstelling van afwerkingsmaterialen en 
brandstof aan straling, convectie en vliegvuur; thermische eigenschappen, geleiding, soortelijke warm-
te en dichtheid van materialen en de gebouwinhoud; eventueel toegepaste sprinklersysteem. 
 
Ten aanzien van de situatie en de brandbeveiligingsmaatregelen moet rekening gehouden worden 
met: de afstand tussen de brand en het blootgestelde gebouw; een eventueel beschermend effect van 
een tussenliggende onbrandbare constructie; windrichting en windsnelheid; luchttemperatuur en 
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luchtvochtigheid; toegankelijkheid voor de brandweer; het aanvalsplan van de brandweer; eventuele 
brandbeveiligingsmaatregelen waarin is voorzien. 
 
Het Fire Protection Handbook voorziet dus in een integrale benadering van brandbeveiliging. Daar-
naast worden in een heel aantal zogenaamde aanvullende NFPA Codes methodes en principes om-
schreven, zoals de NFPA 80A, Recommended Practice for Protection of Buildings from Exterior Fire 
Exposures. 
 
 
4.6.3 Onderwijsgebouwen 
 
De NFPA focust dus op het gebruik van de gebouwen bij het opstellen van zogenaamde Life Safety 
concepten per gebruiksfunctie. Er wordt gekeken naar wat voor personen gebruik maken van de ge-
bouwen, de zelfredzaamheid van deze personen, leeftijd et cetera. Daarnaast worden er per gebruiks-
functie ook handreikingen gegeven over het gebouwontwerp. Voor onderwijsgebouwen is ook een 
apart hoofdstuk opgenomen in het Fire Protection Handbook. 
 
Hierin staat, dat in de VS branden in onderwijsgebouwen veel voor komen en ook daarvan is onge-
veer de helft van deze branden opzettelijk of ten gevolge van spelen met vuur ontstaan. De plek van 
het ontstaan van brand is veelal in toiletten, lockerruimtes en afvalbakken. Ook het schadebedrag ten 
gevolge van brandstichting van branden in schoolgebouwen bedraagt 50% van het totale schadebe-
drag. 
 
Het Fire Protection Handbook schrijft voor, dat voor onderwijsgebouwen de brandwerende maatrege-
len gericht moeten zijn op het gebouwontwerpprincipes, ontvluchting, nooduitgangen, brandalarmsys-
temen en ontruimingsplannen, opleiding van het personeel, en ontruimingsoefeningen. 
 
 
4.6.4 Tussenconclusie 
 
De regelgeving voor brandveiligheid in de VS is in de basis al gestoeld op een brede integrale bena-
dering. In de basisvoorschriften voor brandveiligheid omschreven in het Fire Protection Handbook, van 
waaruit verschillende voorschriften en codes worden aangestuurd, wordt dit al voorgeschreven. Hoe-
wel ook in de VS het belang in eerste instantie ligt bij de mensveiligheid, worden juist ook per gebouw-
type of gebruiksfunctie belangrijke aspecten aangegeven met betrekking tot brandveiligheid. Deze 
aspecten zijn omschreven in relatief algemene terminologie, waardoor de ontwerpers van gebouwen 
gedwongen worden zelf invulling te geven aan de gestelde eisen en dat in een breed integraal ver-
band aan te pakken. 
 
 

4.7 Conclusie 
 
De wet- en regelgeving in Nederland schrijft op een bepaald niveau precies voor aan welke eisen een 
gebouw met betrekking tot brandveiligheid aan moet voldoen. Nederland kent zogenaamde prescrip-
tieve regelgeving; wat is voorgeschreven dient precies te worden opgevolgd, maar geeft tegelijk heel 
veel ruimte voor interpretatie. Maar het is niet direct duidelijk wat er precies bedoeld wordt en vooral 
wat het doel of achterliggende gedachte achter de eis is en dat leidt tot interpretatieverschillen. 
 
Het Bouwbesluit geeft de mogelijkheid om met gelijkwaardige oplossingen te komen. In de praktijk 
leidt dat vaak tot praktische invullingen, die misschien kostenbesparend zijn en niet per definitie inno-
vatief of integraal. En dat is in een benadering van brandbeveiliging vanuit fire safety engineering wel 
wenselijk. Ook bestaat de kans dat, de beoordeling van de gelijkwaardige oplossing op onderdelen en 
niet integraal gebeurt. In feite creëer je daarmee dan helemaal geen veiligheid die gelijkwaardig is aan 
het niveau dat verondersteld wordt in het Bouwbesluit.  
 
Voor verschillende gebouwtypen en gebruiksfuncties wordt in de wet- en regelgeving wel onderscheid 
gemaakt, maar dat heeft vooral betrekking op het feit of er personen slapen in een gebouw en met de 
zelfredzaamheid van personen. Wat betreft voorschriften betreffende schadebeperking is er geen 
onderscheid gemaakt tussen verschillende gebruiksfuncties. 
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Voor wet- en regelgeving met betrekking tot branddoorslag en brandoverslag is het ook zodanig gere-
geld, dat in het Bouwbesluit precies is voorgeschreven aan welke eisen moet worden voldaan. Het 
Bouwbesluit stuurt weer de normen aan, die uiteenzetten hoe de mate van brandwerendheid bepaald 
moet worden en in welke richting welke criteria gelden. De voorloper of het kader voor de wetgeving, 
het brandbeveiligingsconcept, doet een goede poging brandveiligheid per gebruiksfunctie integraal te 
benaderen. En hoewel sommige aspecten eruit zijn overgenomen in wet- en regelgeving, kunnen ze 
niet worden weggegooid, omdat de integraliteit van deze documenten niet is overgenomen in wet- en 
regelgeving. 
 
Verder is de wet- en regelgeving in Nederland gebaseerd op de standaard brandkromme, die per situ-
atie verschillend gehanteerd mag worden. Bij de bepaling van brandwerendheid van binnen naar bui-
ten moet de standaard brandkromme gehanteerd worden en van buiten naar binnen mag de geredu-
ceerde brandkromme worden toegepast omdat de temperatuur in een buitensituatie veel minder hoog 
zal oplopen is de redenering. Maar die standaardbrandkromme is slechts een heel vereenvoudigde 
weergave van de werkelijkheid, bijna een gestileerde weergave. De standaardbrandkromme loopt 
slechts vanaf het moment flash-over en groeit dan tot een maximale temperatuur en blijft dat vervol-
gens constant gedurende een paar uur. Het natuurlijke brandverloop begint klein, groeit, komt al dan 
niet in een flash-over fase, ontwikkelt zich tot volledige brand en dooft naar verloop van tijd (zie af-
beelding 12). Het hanteren van een meer realistisch brandverloop zou een betere benadering zijn van 
de werkelijkheid en levert in ieder geval een situatie op, waarvan vermoedelijk beter kan worden aan-
getoond hoe veilig die is (dit onderzoek zal daar verder niet op ingaan). De standaard brandkromme is 
eerder conservatief, dan een overschatting van de werkelijke situatie. 
 
 

 
                       Afbeelding 12: brandkrommen: in zwart de standaardbrandkromme, in groen de gereduceerde 
                       brandkromme en in blauw een natuurlijk brandverloop, bron www.infosteel.be 

 
 
Bouwconstructies moeten worden getest en ook voldoen aan vastgestelde classificaties, maar van de 
betreffende constructie hoeft slechts 150 mm van het buitenste materiaal of van het totale pakket wor-
den getest. Dat geeft een beperkt beeld en is niet representatief voor de gehele brandveiligheid van 
een complete gevel of het gehele gebouw. Ook de materialisering van de achterconstructie, toegepas-
te luchtspouw, bevestigingsmiddelen, mate van openheid van de gevel et cetera zou meegenomen 
moeten worden in de bepaling van de brandwerendheid van de gevelconstructie. 
 
Dan is er nog een complicerende factor: brandcompartimenten worden gedefinieerd als een besloten 
ruimte. Een besloten ruimte heeft een omhulling en aan die omhulling worden eisen gesteld ten aan-
zien van brandwerendheid. Dat geldt voor zowel de scheidingswanden binnen in het gebouw als voor 
de gevel. Maar bij een gevelpakket met een aanzienlijke dikte of wanneer er sprake is van een vlies-
gevel zoals in een van de referentieprojecten, is het nog maar de vraag of de brandwerendheid van 
die omhulling op dezelfde manier bepaald zou moeten worden. Een dergelijke gevelopbouw zich ver-
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moedelijk heel anders gedragen, nog even los van de consequenties van vallende of smeltende ge-
veldelen bij bezwijken van de buitenste schil. Over vallende delen ten gevolge van brand en druppel-
vorming is in de wet- en regelgeving niets opgenomen evenmin als voor toxiciteit en rookafgifte. 
 
In de bouwwetgeving is geen link gelegd met de brandweerwetgeving, andersom wel, zij het dat het 
een beperkte link is. In de Wet Veiligheidsregio's is opgenomen, dat de brandweer ook preventie tot 
taak heeft. Ze stelt zich dus adviserend op, maar ook als toetsende instantie. In de Bouwregelgeving 
wordt geen relatie gelegd naar de repressie van een brand. 
 
In een meer integrale benadering dan waarin nu in de wet- en regelgeving is voorzien, zouden het 
ontwerp van een gebouw en de bijbehorende preventieve maatregelen afgestemd moeten zijn met de 
repressieve capaciteiten van de brandweer en de daarbij bepalende factoren in de omgeving. Een 
gebouw zou dus eigenlijk zodanig geconstrueerd moeten zijn, dat de brand zodanig klein is dat de 
brandweer deze nog altijd kan bestrijden. Wanneer het langer duurt voordat de brandweer ter plaatse 
is en water op het vuur kan hebben, moet een gebouwontwerp daarop worden aangepast. De brand-
beveiligingsmaatregelen moeten zodanig zijn dat ze de brand langer klein houden, zodat ook dan de 
brandweer nog naar binnen kan om te blussen. 
 
In de VS wordt er in de wet- en regelgeving andersom geredeneerd lijkt het wel. In de basis wordt de 
ontwerper gedwongen om alle aspecten van brandveiligheid mee te wegen bij de totstandkoming van 
een gebouwontwerp. Er zijn handreikingen gegeven voor de gebruiksfunctiespecifieke aspecten 
waarop gelet moet worden. Vervolgens zijn er wel diverse prescriptieve codes, waarin is vastgelegd 
aan welke eisen bepaalde bouwmaterialen en –constructies moeten voldoen en wat de bepalingsme-
thodes zijn om brandwerendheid vast te stellen bijvoorbeeld. Dit laat in ieder geval meer ruimte voor 
invulling en innovaties toe. Het negatieve aspect is tegelijk ook de ruimte voor interpretatieverschillen. 
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5. Gevelopbouw 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op veel toegepaste geveltypes bij onderwijsgebouwen. Hoewel voor 
de projecten gebruik is gemaakt van de projectendatabase van De Zwarte Hond, zijn de voorbeelden 
representatief voor Nederlandse scholenbouw. 
 
 

5.1 Scholen 
 
Zoals ook uit het onderzoek naar aanleiding van de brand in de Vensterschool Gravenburg duidelijk 
wordt, is de totale gevelopbouw belangrijk bij de beoordeling op brandveiligheid. Niet voor niets dient 
een gevelconstructie tot 15 cm diep getest te worden en de proeven te doorstaan conform NEN 6065 
(Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaalcombinaties). Het gaat immers 
ook om de samenstelling van het gevelpakket. 
 
Zoals ook in paragraaf 4.4.3 wordt uitgelegd worden bouwmaterialen en bouwconstructies getest met 
monsters van maximaal 150 mm dikte. Zoals in de voorbeelden in dit hoofdstuk te zien is, zijn de 
meeste gevelpakketten een stuk dikker en varieert de opbouw van de constructie ook behoorlijk. Dit 
heeft dan mogelijk ook weer consequenties voor de brandwerendheid van die gevelconstructies. 
 
In Nederland worden grofweg de volgende categorieën gevelmaterialen toegepast: zware materialen, 
licht materialen en geïntegreerde gevelbekleding. Onder de zware materialen worden onder meer 
baksteen, keramische producten, beton en natuursteen gerekend. Onder de lichte materialen vallen 
onder meer hout, pleisterwerk, leem, metaalbeplating, kunststofbeplating en beglazing. En in de cate-
gorie geïntegreerde gevelbekleding vallen de samengestelde producten zoals aluminium of stalen 
sandwichpanelen, isolatiepanelen met steenstrips en geïsoleerde betonpanelen. 
 
Opvallend bij de gebruikte referentieprojecten is de toepassing van houtskeletbouw voor de bin-
nenspouwbladen. Dit heeft veelal te maken met de samenhang met de hoofddraagconstructie van de 
gebouwen. Door gewenste flexibiliteit in het gebruik wordt vaak een kolommenstructuur toegepast in 
combinatie met een lichtere gevel. Hierdoor kunnen door de gebruiker relatief eenvoudig aanpassin-
gen gedaan worden door het verplaatsen van lichte scheidingswanden, zodat ander ruimtegebruik 
mogelijk is. Een meer traditionele manier van bouwen, zoals het toepassen van kalkzandsteen bin-
nenwanden met een gemetselde spouwmuur, is vanuit het gebruik vaak minder gewenst vanwege de 
geringe mate van flexibiliteit. Ook vanuit het kostenaspect kan het vaak niet concurreren met een lich-
te gevelconstructie. Niet alleen het materiaal, baksteen bijvoorbeeld, moet worden gerekend, maar 
ook de zwaardere fundering et cetera. 
 
Naast de beperkte budgetten, die voor scholenbouw beschikbaar zijn, dient vanuit het Programma van 
Eisen in het ontwerp ook rekening gehouden te worden met onderhoud en duurzaamheid. Een gevel 
met houten bekleding bijvoorbeeld zal daarom heel weinig worden toegepast in verband met onder-
houd. Dit geveltype wordt daarom ook uitgesloten van dit onderzoek. 
 
 

5.2 Aluminium gevelbeplating 
 
 
5.2.1 Omschrijving 
 
Een veel toegepast bouwmateriaal is aluminium gevelbeplating. Dit kan worden geleverd in diverse 
kleuren en texturen, zodat aan iedere wens van de architect met betrekking tot uitstraling voldaan kan 
worden. Het aluminium kan bijvoorbeeld in zogenaamde cassettes worden aangebracht op een ach-
terconstructie. Een cassette is een gezette aluminium platen, waarvan de randen zijn omgezet tot een 
soort doosconstructie, waardoor sterkte en stijfheid wordt verkregen. De cassettes worden met behulp 
van bevestigingsmiddelen al dan niet rechtstreeks op de achterconstructie aangebracht. In de meeste 
gevallen zullen stalen of aluminium klemmen en profielen worden toegepast, zodat ook de nodige 
zettingen van het materiaal ten gevolge van temperatuurverschillen kunnen worden opgenomen. 
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      Afbeelding 13: gevelfragment met aluminium beplating, bron De Zwarte Hond. 

 
 
In afbeelding 14 is een gevelfragment in doorsnede weergegeven. Het gevelpakket bestaat van bin-
nen naar buiten achtereenvolgens uit, zie afbeelding 15: 
 

• vezelcementplaat 15 mm; 

• dampremmende folie; 

• houten stijl- en regelwerk 38 x 190 mm; 

• minerale wol 190 mm 

• plaatmateriaal 9 mm; 

• waterdichte dampdoorlatende folie; 

• luchtspouw 100 mm; 

• aluminium cassette 4 mm bevestigd op aluminium profielen. 

 

 
      Afbeelding 14: gevelfragment doorsnede, bron De Zwarte Hond. 
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                       Afbeelding 15: verticaal geveldetail

 
 
5.2.2 Eigenschappen 
 
Aluminium is een sterk materiaal, dat maatvast, licht en onderhoudsvriendelijk is. Aluminium b
schermt zichzelf van nature met een o
een anodiseerlaag of in kleur gecoate laag, waardoor het aluminium goed bescherm is tegen weersi
vloeden. Het materiaal is goed bewerkbaar of vervormbaar, zodat naast beplating en cassettes b
voorbeeld ook bijzondere reliëfs mogelijk zijn.
 
De hier toegepaste aluminiumplaat is opgebouwd uit twee lagen aluminium van 0,5 mm en een kuns
stofkern van 3 mm, zie afbeelding 
se B

40
. 

 
 

                                      Afbeelding 16: aluminium gevelbeplating bestaand uit meer lagen,
                                      bron www.alucobond.com

 
 
5.2.3 Invloed brandverloop 
 
Aluminium is een goede warmtegeleider
gebruik gemaakt van hele dunne gevelbekleding. Doordat het smeltpunt van aluminium rond 650 °C 
ligt, zal het materiaal eerder smelten dan bijdragen aan de brand door extra warmteafgifte 
achterliggende constructie. Het smeltgedrag van het aluminium en de kunststof vulling kan daarent
gen wel druppelvorming kunnen veroorzaken, wat vervolgens de vluchtende personen en de optr
dende brandweer zou kunnen belemmeren.
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: verticaal geveldetail met aluminium beplating, bron De Zwarte Hond.

Aluminium is een sterk materiaal, dat maatvast, licht en onderhoudsvriendelijk is. Aluminium b
schermt zichzelf van nature met een oxiderend laagje. In de architectuur wordt het vaak toegepast met 
een anodiseerlaag of in kleur gecoate laag, waardoor het aluminium goed bescherm is tegen weersi
vloeden. Het materiaal is goed bewerkbaar of vervormbaar, zodat naast beplating en cassettes b
voorbeeld ook bijzondere reliëfs mogelijk zijn. 

De hier toegepaste aluminiumplaat is opgebouwd uit twee lagen aluminium van 0,5 mm en een kuns
, zie afbeelding 16. Deze aluminium beplating voldoet aan brandvoortplantingskla

: aluminium gevelbeplating bestaand uit meer lagen, 
bron www.alucobond.com 

warmtegeleider, maar voor de toepassing van aluminium in gevels wordt 
gebruik gemaakt van hele dunne gevelbekleding. Doordat het smeltpunt van aluminium rond 650 °C 
ligt, zal het materiaal eerder smelten dan bijdragen aan de brand door extra warmteafgifte 

Het smeltgedrag van het aluminium en de kunststof vulling kan daarent
gen wel druppelvorming kunnen veroorzaken, wat vervolgens de vluchtende personen en de optr

belemmeren. 

   

bron www.alucobond.com geraadpleegd d.d. 26 juni 2011 
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met aluminium beplating, bron De Zwarte Hond. 

Aluminium is een sterk materiaal, dat maatvast, licht en onderhoudsvriendelijk is. Aluminium be-
xiderend laagje. In de architectuur wordt het vaak toegepast met 

een anodiseerlaag of in kleur gecoate laag, waardoor het aluminium goed bescherm is tegen weersin-
vloeden. Het materiaal is goed bewerkbaar of vervormbaar, zodat naast beplating en cassettes bij-

De hier toegepaste aluminiumplaat is opgebouwd uit twee lagen aluminium van 0,5 mm en een kunst-
. Deze aluminium beplating voldoet aan brandvoortplantingsklas-

 

, maar voor de toepassing van aluminium in gevels wordt 
gebruik gemaakt van hele dunne gevelbekleding. Doordat het smeltpunt van aluminium rond 650 °C 
ligt, zal het materiaal eerder smelten dan bijdragen aan de brand door extra warmteafgifte aan de 

Het smeltgedrag van het aluminium en de kunststof vulling kan daarente-
gen wel druppelvorming kunnen veroorzaken, wat vervolgens de vluchtende personen en de optre-
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Wanneer de temperatuur niet hoog genoeg is om het aluminium te laten smelten, zijn er wel andere 
risico's aan een dergelijke gevel. De vanuit de fabrikant voorgeschreven ruimtes tussen de aluminium 
beplating of cassettes voor de nodige werking onder invloed van temperatuur en ventilatie van de 
spouw, maar de achterliggende constructie ook beter bereikbaar voor uitslaande vlammen. Hoewel in 
de detaillering van dit specifieke referentieproject is gekozen voor een aluminium bevestigingssysteem 
voor de cassette is het houtskeletbouwbinnenspouwblad aan de spouwzijde afgewerkt met een hou-
ten beplating. Daarachter zit minerale wol tussen houten stijl- en regelwerk en aan de binnenzijde zit 
tenslotte een onbrandbare vezelcementplaat. In de houten beplating in de spouw ligt het potentiële 
gevaar vanwege de brandbaarheid. 
 
Door de detaillering aan de bovenkant van het kozijn in de vorm van een uitkragende rand kan er mo-
gelijk nog een extra risico ontstaan voor de uitbreiding van brand. De uitslaande vlammen zullen, juist 
ook vanwege de dieper terugliggende raamstroken, direct contact maken met het bovenliggende uit-
stekende geveldeel. Hoewel de uitkragende rand is gemaakt van gezette aluminium beplating op een 
ondergrond van multiplex, is de detaillering ook hier open gehouden in verband met werking ten ge-
volge van temperatuur en ventilatie van de spouw. Zie de rode pijl in afbeelding 15. 
 
 

5.3 Glazen vliesgevel 
 
 
5.3.1 Omschrijving 
 
Een ander veel toegepast onderhoudsarm gevelmateriaal is glas. Glas kan geleverd worden in diverse 
kwaliteiten en met diverse eigenschappen. Naast zonwerende beglazing kennen we ook glas met 
bijvoorbeeld brandwerende eigenschappen. In deze situatie is het glas voorzien van een zeefdruk om 
het gewenste esthetische effect te behalen. 
 
 

 
           Afbeelding 17: fragment glazen vliesgevel met zeefdruk, bron De Zwarte Hond. 

 
 
In afbeelding 18 is een bouwkundig detail van de gevel weergegeven. De opbouw van het gevelpak-
ket is van binnen naar buiten als volgt: 
 

• vezelcementplaat 10 mm; 

• vezelcementplaat 12,5 mm; 

• damremmende folie; 

• houten stijl- en regelwerk 38 x x225 mm h.o.h. 400 mm; 

• minerale wol 230 mm; 
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• dampdoorlatende folie; 

• vezelcementplaat 9 mm ventilerend aangebracht op verduurzaamde houten regels 39 x 89 
mm; 

• luchtspouw; 

• glaselementen voorzien van zeefdruk bevestigd op stalen profielen. 

In het geval van dit referentieproject is gekozen om het binnenspouwblad de eventueel nodige brand-
werende voorzieningen mee te geven ter plaatse van bijvoorbeeld compartimentscheidingen. De 
vliesgevel die aan de buitenzijde als jas om het gebouw is getrokken draagt niet bij aan de brandwe-
rendheid ter plaatse van compartimentscheidingen. 
 
 

 
Afbeelding 18: verticaal geveldetail met glazen vliesgevel, bron De Zwarte Hond. 

 
 
5.3.2 Eigenschappen 
 
Glas is een materiaal dat nooit permanent elastisch vervormt, maar het is wel breekbaar ten gevolge 
van toenemende spanningen. Het zal zonder voorafgaande waarschuwingen gaan breken. Spannin-
gen kunnen onder meer ontstaan ten gevolge van temperatuurschommelingen. Wanneer het glas 
zodanig is ingesloten of opgenomen in een bouwkundige setting, dat de temperatuur aan de achterzij-
de van het glas heel hoog kan oplopen, dan bestaat de kans op breuk. In het geval van een brand zal 
het glas bezwijken onder invloed van een ongelijkmatige temperatuurverdeling ten gevolge van warm-
testraling. Doordat glas vaak gevat is in een kader (kozijn), is vervormen van het glas onmogelijk en 
zullen er spanningen ontstaan. De randen van het glas zullen niet of veel minder worden blootgesteld 
aan de warmtestraling. Bij ongeveer 150 °C zal glas gaan bezwijken

41
. 

 
 
5.3.3 Invloed brandverloop 
 
Zoals in paragraaf 5.3.2 omschreven is, zal glas in een heel vroeg stadium van de brand bezwijken 
ten gevolge van ongelijkmatig verdeelde warmtestraling. Hierbij wordt uitgegaan van een gebouw 
zonder aanvullende maatregelen, zoals een sprinklerinstallatie, die voorkomen dat uitslaande vlam-
men zullen optreden. Daarom kan worden aangenomen dat de glazen vliesgevel geen negatieve bij-
drage zal leveren in de ontwikkeling van de brand. Maar vallend glas levert een risico voor de brand-
weer die het gebouw wil benaderen en de vluchtende personen die naar buiten komen. 
 
Echter voordat het glas zal bezwijken, kan er zich in de spouw tussen het glas en de binnenconstruc-
tie eerst een flinke hoeveelheid rook verzamelen (zie de linker rode pijl in afbeelding 18). De onder-
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kant van de rooklaag zal in deze smalle ruimte relatief snel dalen en deze hete rook kan er voor zor-
gen, dat alsnog ramen in de binnengevel van bovengelegen compartimenten zullen bezwijken. In dit 
specifieke geveltype is dus niet het materiaal bepalend voor de bijdrage aan de brandontwikkeling, 
maar juist de opbouw van het pakket. Er wordt hierbij vanuit gegaan, dat de brand ook zover ontwikke-
len kan, dat het glas in de binnenschil bezwijkt en de rook via de ontstane openingen kan ontsnappen. 
 
Daarnaast kunnen uitslaande vlammen ook achter de beplating van de binnenschil komen. Deze be-
plating is met tussenruimte voor de nodige werking aangebracht op houten regelwerk. Hierdoor kan de 
constructie goed ventileren. Dat zou gelijk ook kunnen veroorzaken dat door schoorsteeneffect het 
vuur achter de beplating gejaagd wordt, net als bij de vensterschool. De beplating is een vezelce-
mentbeplating en draagt daardoor zelf niet bij aan branduitbreiding, maar het regelwerk doet dat mo-
gelijk wel. 
 

 
5.4 Kunststof 
 
In de hedendaagse architectuur krijgen ook steeds meer nieuwe materialen een prominente rol. Om 
gebouwen een eigentijdse uitstraling te geven worden tegenwoordig steeds meer kunststoffen toege-
past als gevelmateriaal. De materialen worden gekozen op onder andere esthetica, maar er wordt 
geen rekening gehouden met toxisch en calorisch brandgedrag. 
 
 
5.4.1 Omschrijving 
 
In dit referentieproject is gebruik gemaakt van zogenaamde polycarbonaatplaten, die als het ware als 
een huid om de gehele constructie is getrokken. Net als bij het eerder besproken vliesgevelsysteem is 
deze polycarbonaatplaat een esthetisch toevoeging. Doordat verschillend kleurgebruik in de achter-
constructie door de semitransparantie beplating zichtbaar is, krijgt het gebouw de gewenste uitstraling. 
 
 

 
                               Afbeelding 19: gevelfragment met kunststof gevelbeplating, bron De Zwarte Hond. 

 
 
De gevel is van binnen naar buiten als volgt opgebouwd, zie ook afbeelding 20: 
 

• 2 keer gipsplaat à 12,5 mm; 

• dampremmende laag; 

• houten stijl- en regelwerk 38 x 212 mm; 

• minerale wol 210 mm; 

• nader te bepalen plaatmateriaal in kleur 12 mm; 
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• luchtspouw 81 mm; 

• polycarbonaatplaat 40 mm.
 
 

Afbeelding 20: verticaal geveldetail 

 
 
5.4.2 Eigenschappen 
 
Polycarbonaat is een thermoplastische kunststof met vele toepassingen. In deze geveltoepassing is 
gebruik gemaakt van zogenaamde kanaalplaten, zie afbeelding 
is, wordt het ook veel als beglazing toegepast. Door het lichte materiaal kan je ge
wordt verwerking ook eenvoudiger. Verder hebben de kanaalplaten een isolerende werking. De platen 
worden als droog beglazingssysteem toegepast.
 
Polycarbonaat kan langdurige temperatuurschommelingen opvangen tussen 
temperatuurverhogingen tot 130 °C kunnen ook worden weerstaan
 
 

 
 
5.4.3 Invloed brandverloop 
 
Polycarbonaat draagt niet bij aan de brandontwikkeling. Het materiaal 
temperaturen, maar het draagt vrijwel niet bij aan de ontwikkeling en verspreiding van een brand door 
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wordt verwerking ook eenvoudiger. Verder hebben de kanaalplaten een isolerende werking. De platen 
worden als droog beglazingssysteem toegepast. 

Polycarbonaat kan langdurige temperatuurschommelingen opvangen tussen -40 °C en 115 °C. Korte
temperatuurverhogingen tot 130 °C kunnen ook worden weerstaan

42
.  

 
Afbeelding 21: polycarbonaatplaten, 

bron www.redwoodplastics.com 

Polycarbonaat draagt niet bij aan de brandontwikkeling. Het materiaal smelt ten gevolge van 
draagt vrijwel niet bij aan de ontwikkeling en verspreiding van een brand door 
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vlamoverdracht. Dit is ook te zien is in een filmpje op Youtube. Hierin wordt de ontvlambaarheid van 
polycarbonaat vergeleken met die van polymethylmethacrylaat (pmma)

43
. Polycarbonaat valt in brand-

voortplantingsklasse 1-2. Wanneer de bron wordt weggehaald, zal ook het vuur doven omdat de poly-
carbonaat beplating uit zichzelf niet brandt. 
 
Echter zal polycarbonaat bij brand dus wel smelten en dat geeft ook druppelvorming. Dit kan een be-
lemmering vormen bij het optreden van de brandweer en zelfs voor vluchtende personen, wanneer dit 
zoals in het voorbeeld op hoger gelegen gevels is toegepast boven gebouwuitgangen. 
 
Omdat in de wet- en regelgeving geen rekening gehouden wordt met toxiciteit, worden dergelijke ge-
velmaterialen daar ook niet op getest. Het precieze effect van veel nieuwe materialen zoals kunststof-
fen is niet bewezen, maar er komen zeker giftige stoffen en rook vrij bij verbranding. 
 

 
5.5 Keramische afwerking 
 
 
5.5.1 Omschrijving 
 
Een iets meer bijzondere categorie gevelafwerkingen is die met een keramisch materiaal. Vanuit de 
dakpanindustrie is in de jaren tachtig een seriematig te produceren keramisch product ontwikkeld, die 
middels een mee ontwikkeld bevestigingssysteem aan een achterconstructie worden bevestigd. Deze 
bevestiging wordt uitgevoerd in aluminium of staal. Een variant op dit thema is de toepassing van dak-
pannen als gevelmateriaal, zie afbeelding 22 voor een gevelfragment met verticaal toegepaste dak-
pannen. Uit architectonische overwegingen is hier gekozen om het gehele volume van de eerste ver-
dieping als 'dak' te beschouwen, daarom is het dakmateriaal (keramische dakpannen) ook toegepast 
op de gevels. 
 
 

 
                    Afbeelding 22: gevelfragment met keramische dakpannen, bron De Zwarte Hond. 

 
 
In afbeelding 23 is de opbouw van de gevel van binnen naar buiten weergegeven: 
 

• gipsplaat 12,5 mm; 

• multiplex 12 mm; 

• dampremmende laag; 

• houten stijl- en regelwerk 38 x 171 mm; 

                                           
43

 bron: www.youtube.com/watch?v=2b5FYViNa1c, geraadpleegd d.d. 26 juni 2011 



 

Schoolvoorbeeld?!   55 
 

• multiplex 12 mm 

• waterkerende, dampopen laag; 

• houten tengels 11 x 38 mm; 

• houten panlatten 22 x 32 mm; 

• keramische dakpannen, geschroefd bevestigd. 

Een bijzonderheid is, dat ter plaatse van een aantal ruimten een voorzetwant is vereist in verband met 
akoestische eisen, waardoor het pakket nog eens aangevuld wordt met: 
 

• vuren houten latten 20 x 48 mm, h.o.h.58 mm (dit komt overeen met tussenruimte 10 mm); 

• firetdoek; 

• minerale wol 50 mm; 

• houtenstijl- en regelwerk zonder vulling, afmetingen variabel. 

 
 

 
                 Afbeelding 23: verticaal geveldetail met keramische dakpannen, bron De Zwarte Hond. 

 
 
5.5.2 Eigenschappen 
 
Dakpannen worden gemaakt van gebakken klei (of beton) en worden in principe op een hellend dak 
toegepast. Op het dakvlak wordt een lattenwerk gemaakt (tengels en panlatten) op de maat van de 
pannen, waar de pannen met een nok (uitstulping aan de onderzijde van de pan) achter rusten. De 
pannen overlappen elkaar en zorgen door een speciaal ontwikkelde profilering voor een waterdichte 
dakbedekking. Bij verticale toepassingen, zoals in een gevel, dienen alle pannen verankerd te worden 
aan de achterconstructie. 
 
 
5.5.3 Invloed brandverloop 
 
Keramische dakplannen zijn onbrandbaar en dragen in het geheel niet bij aan de ontwikkeling van het 
brandverloop. De dakpannen zelf voldoen aan brandvoortplantingsklasse A1. Echter is de achterlig-
gende constructie in dit geval veel meer bepalend. Een dakpanafwerking is een zodanig open con-
structie, dat tussen de kieren en naden door de achterconstructie bereikbaar is voor eventueel brand-
gevaar. Zie de rode pijl in afbeelding 23. De houtskeletbouwelementen zijn aan de spouwzijde afge-
werkt met een multiplexbeplating, waarop houten rachelwerk en panlatten zijn bevestigd. Dit houten 
regelwerk ventileert goed, maar dat betekent ook dat dit eventueel vuur dat daar kan komen mogelijk 
zal aanwakkeren. Hierdoor kan de brand zich aan de buiten zijde van het gebouw snel verspreiden. 
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5.6 Conclusie 
 
Niet het materiaal op zich is bepalend voor de bijdrage aan de brandwerendheid van de gevel of de 
brandontwikkeling, maar het gaat om de toepassing ervan en de context. De brandwerendheid van 
alle materialen afzonderlijk bepalen de brandwerendheid van de samengestelde gevel. Materialen 
voor gevels worden door architecten gekozen om diverse redenen: esthetica, duurzaamheid, onder-
houdsarm of kostentechnisch. Van al deze aspecten mag worden verwacht dat een architect ze juist 
kan beoordelen en dus ook goed kan toepassen. Voor meer specifieke aspecten van gevels zoals de 
warmteweerstand, akoestiek of brandwerendheid zal een adviseur op het betreffende vakgebied inge-
schakeld moeten worden. Maar bij de keuze van een gevelmateriaal wordt vaak geen rekening ge-
houden met brandgedrag. Dat wil zeggen dat er voor het buitenste materiaal zelf wel rekening gehou-
den zal worden met bijdrage aan branduitbreiding, simpelweg omdat de wet- en regelgeving dat ook 
voorschrijft. Maar omdat het in feite voldoende is om alleen het buitenste materiaal uit te voeren vol-
gens de voorgeschreven brandvoortplantingsklasse, zal niet gekeken worden naar de achterconstruc-
tie. Deze wordt dan gekozen op basis van bijvoorbeeld onderhoud of budgettechnische redenen. 
Naast de keuze voor het gevelmateriaal zelf is dus ook de bevestigingswijze, het al dan niet toepas-
sen van een luchtspouw, tussenruimtes tussen elementen, bevestigingsmaterialen belangrijk en van 
invloed op brandverloop 
 
Uit de gebruikte referentieprojecten blijkt dat de gekozen gevelmaterialen vaak wel voldoen aan de 
gestelde brandvoortplantingsklasse, maar dat dit niet per definitie garantie biedt tegen het afbranden 
van het gebouw. Zoals uit de diverse voorbeelden is gebleken, bestaat de kans dat een uitslaande 
brand zich via de gevel zal verspreiden en uiteindelijk naar binnen zal kunnen slaan. Laat staan wat er 
gebeurt als de brand zich in of aan de buitenschil (buitenplafond, gevel) van het gebouw bevindt, zo-
als bij de Vensterschool Gravenburg. 
 
De gevel van de Vensterschool Gravenburg verschilt niet zo veel van de in dit onderzoek aangehaal-
de voorbeelden. Een gevelopbouw van een buitenschil op een houten regelwerk met een luchtspouw 
is geen uitzondering. Dan kan je nog elk onbrandbaar materiaal als buitenschil toepassen, maar als 
de achterconstructie wegbrandt, zal de buitenschil ook bezwijken. Dit levert gevaar op voor de brand-
weer en voor de vluchtende personen, wanneer dit ook ter plaatse van gebouwtoegangen zal plaats-
vinden. Bij de Vensterschool Gravenburg viel de koperen bekleding immers ook naar beneden. 
 
Net zoals bij de Vensterschool Gravenburg is het bij de referentieprojecten ook niet ondenkbaar dat 
een brand die zich over de gevel heeft uitgebreid uiteindelijk naar binnen zal slaan. Zeker in de geval-
len waarbij geen vezelcement beplating of ander onbrandbaar materiaal in het binnenspouwblad is 
toegepast. En dan nog is er het risico van in de praktijk niet goed uitgevoerde aansluitingen, naden en 
kieren of ongelukkig geplaatste wandcontactdozen, die branddoorslag naar binnen kunnen veroorza-
ken. 
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6. Conclusie en aanbevelingen 
 

6.1 Algemeen 
 

 
Dit onderzoek is uitgevoerd om antwoord te krijgen op de volgende hoofdvraag: 
 
Welke rol speelt de gevelopbouw bij het afbranden van onderwijsgebouwen en wat zegt de 
regelgeving hierover? 
 
Om een zo volledig mogelijk antwoord op deze vraag te krijgen, is het onderwerp vanuit verschillende 
invalshoeken benaderd. Op diverse plaatsen in wet- en regelgeving wordt wel iets gezegd over 
branddoorslag en brandoverslag, maar de inhoud van de boodschap is niet direct eenduidig. 
 
De volgende aspecten spelen een rol: 

• statistiek; 

• regelgeving; 

• brandbestrijding; 

• bouwkunde. 
 
 

6.2  Conclusies 
 
Statistiek: onderbelicht 
Onderwijsgebouwen lopen een relatief groot risico als doelwit voor branden. Uit de statistieken blijkt 
niet alleen dat er bij schoolgebouwen redelijk veel branden plaatsvinden, maar ook dat de belangrijk-
ste oorzaak brandstichting is buiten de reguliere schooltijden om. De helft van de branden ontstaat op 
deze manier. 
 
Onderwijsgebouwen zijn vaak gemakkelijk toegankelijk door het ontbreken van hekwerken en boven-
dien zijn schoolpleinen met hun straatmeubilair uitnodigend voor bijvoorbeeld hangjongeren. Hoewel 
de frequentie van het aantal branden vergelijkbaar is met die van kantoorgebouwen, ligt de hoofdoor-
zaak van branden bij kantoorgebouwen vooral in defect of verkeerd gebruik van een apparaat of pro-
duct. Ook de directe schade die jaarlijks ontstaat ten gevolge van brandstichting bij onderwijsgebou-
wen is aanzienlijk. Vervolgens komt daar nog de indirecte schade bij ten gevolge van het nemen van 
maatregelen zoals vervangende huisvesting, aanschaffen van meubilair en schoolspullen en niet te 
vergeten de maatschappelijke impact. Voor kinderen en ouders is het heel ingrijpend wanneer hun 
school afbrandt. De praktische consequenties voor een gezin zijn groot, wanneer kinderen elders naar 
school moeten worden gebracht, er ontstaan nieuwe en extra verkeersbewegingen op plekken waar 
daar niet op gerekend is. Dit brengt meer verkeersrisico's met zich mee. Ook de economische conse-
quenties ten gevolge van het halen en brengen van kinderen naar een andere locatie moet niet wor-
den onderschat. 
 
Het is juist hierom dan ook opmerkelijk te noemen, dat er vanuit de overheid en in wet- en regelgeving 
niet geanticipeerd wordt op deze problematiek. Los van een enkel initiatief om personeel en leerlingen 
bewust te maken van de risico's van brand op school, wordt er naar aanleiding van de hoofdoorzaak 
en de daaruit ontstane gevolgschade het beleid en de wet- en regelgeving niet aangepast. 
 
Bij de brand in de Vensterschool Gravenburg was er het geluk, dat de noodgebouwen naast de be-
staande school geplaatst konden worden. 
 
Regelgeving: dichte gebouwen 
Op dit moment wordt er in het Bouwbesluit aangegeven, dat brand niet mag doorslaan en overslaan 
naar andere compartimenten. Dat geldt bijvoorbeeld voor eigen brandcompartimenten gelegen op een 
hogere verdieping van je eigen gebouw, maar ook voor het brandcompartiment van je buurman. In de 
NEN 6068 wordt aangegeven hoe de WBDBO bepaald moet worden en in NEN 6069 is aangegeven 
hoe de brandwerendheid van gebouwdelen en bouwproducten bepaald en geclassificeerd moet wor-
den. De brandvoortplanting ten gevolge van materiaalgedrag is vastgelegd in NEN 6065. 
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Tegenwoordig worden onze nieuwe gebouwen steeds dichter worden gemaakt. Vanuit onder meer 
energieprestatie-eisen worden steeds hogere eisen aan gevels gesteld. Ook thema's als duurzaam-
heid en uiteraard het budget bepalen steeds meer de opbouw van gevelconstructies bij nieuwe ge-
bouwen. Daarnaast moet ook te allen tijde branddoorslag en brandoverslag voorkomen worden vol-
gens de wet- en regelgeving. Gevels worden daarom ook steeds branddichter gemaakt. Dat levert in 
de praktijk soms juist meer schade binnen in het gebouw op, doordat een brand niet naar buiten kan. 
Branddoorslag van binnen naar buiten zou dan juist niet voorkomen moeten worden. De brand moet 
immers zo snel mogelijk uit het gebouw. Juist branddoorslag van buiten naar binnen moet niet kun-
nen. Bij brand aan de buitenkant is deze ook goed bereikbaar voor de brandweer. 
 
Brandbestrijding: te hoge verwachtingen 
Wanneer een brand in een onderwijsgebouw eenmaal binnen is, kan deze zich verder naar binnen 
uitbreiden ten gevolge van de dichte gevels. De rook en hitte kunnen er in eerste instantie niet uit en 
vinden pas hun weg naar buiten als uiteindelijk de brand door het dak of toch de buitengevel naar 
buitenslaat. Maar dan heeft zich binnen inmiddels al een verschrikkelijke ravage voorgedaan. Op die 
manier is er voor de brandweer eigenlijk geen redden meer aan. Bij aankomst ter plaatse is een bin-
nenaanval vrijwel gelijk uitgesloten, waardoor de brand nagenoeg vrij spel krijgt. De brandweer krijgt 
niet het gewenste water op het vuur en kan ook niet achter de brand komen om deze uit het gebouw 
te drijven. Deze praktijk staat haaks op een van de hoofdtaken van de Veiligheidsregio's om branden 
te bestrijden. 
 
Bovendien veroorzaakt dit ook onbegrip bij omstanders en betrokkenen. De brandweer is wel ter 
plaatse, maar is niet in staat de brand adequaat te bestrijden en het hele gebouw gaat in vlammen op 
voor het oog van iedereen. 
 
Bij de brand in de Vensterschool Gravenburg was er in feite nog sprake van geluk. Er waren geen 
belendingen, de school stond aan de rand van een woonwijk in het open veld. Van gevaar voor 
brandoverslag naar de buren was geen sprake. 
 
Bouwkunde: complexe gevelpakketten 
Door verschillende ontwikkelingen in de bouw, zoals het verlagen van de EPC en het strenger worden 
van geluidseisen, wordt het steeds ingewikkelder om al die verschillende eigenschappen goed in ge-
bouwen te verwerken. Van een gevel kan bijvoorbeeld tegelijk worden geëist, dat ze voldoet aan een 
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, zware geluideisen in verband met de ligging in de 
nabijheid van verkeerslawaai en tevens moet er ook worden voldaan aan de steeds strenger worden-
de isolatie-eisen. Omdat de trend is dat gebouwen steeds duurzamer moeten zijn, wordt er op dat 
laatste punt vaak nog meer nadruk gelegd in combinatie met bijzondere installaties zoals warmtete-
rugwinsystemen. Onder druk van de beperkte budgetten, die voor scholen beschikbaar zijn, wordt 
vaak gekozen voor een onderhoudsarme gevelbekleding, die ook vandalismebestendig is. Daarmee 
wordt dan hufterproof bedoeld, bestand tegen mechanische beschadigingen. De gekozen gevelsys-
temen en gebruikte materialen worden volgens de voorschriften van de leveranciers bevestigd, al dan 
niet open voor voldoende ventilatie uit oogpunt van onderhoud en duurzaamheid. 
 
Deze gevelconstructies met een dusdanige luchtspouw tussen binnenspouwblad en buitenschil ge-
dragen zich bij brand niet alleen anders dan bij een meer traditionele gevelopbouw. Ook de huidige 
regelgeving en bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag is niet meer toe-
pasbaar. Deze is simpelweg niet op dergelijke constructies ingericht. 
 
Oorzaak: onduidelijke regelgeving 
Brandstichting zal altijd blijven bestaan, maar dat is ook niet erg zo lang er maar goede preventieve 
maatregelen zijn en zijn opgenomen in de wet- en regelgeving. Maar duidelijk is daarbij, dat er onder 
onderwijsgebouwen een hoog risico lopen plus dat daarop in de wet- en regelgeving niet op ingegaan 
wordt en dat is niet acceptabel getuige de enorme maatschappelijke en sociale effecten en gemoeide 
directe en indirecte schade. Blijkbaar zegt de Bouwregelgeving dat brandstichting boven de 2,5 m 
toegestaan is, maar volgens de Wet Veiligheidsregio's mag dat helemaal niet. Deze geeft immers aan 
dat brand beperkt en bestreden moet worden. Dat conflicteert dus met elkaar. 
 
Daarnaast sluit de wet- en regelgeving niet voldoende aan op de ontwikkelingen in de bouwpraktijk. 
Door steeds hogere eisen op het gebied van bijvoorbeeld bouwfysica (energie, geluid) worden nieuwe 
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producten en bouwsystemen ontwikkeld en toegepast. De consequenties van complexer wordende 
eisen voor gevels maken het in de praktijk voor brandwerendheid vaak niet gemakkelijker. 
 
De basisprincipes ter voorkoming van uitbreiding van brand, zoals het indelen in brandcompartimen-
ten en de weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag, die zijn vastgelegd in de bouwregelge-
ving, zijn misschien wel goed. Maar de invulling en bepaling ervan is dat niet. Het is niet helder vast-
gelegd hoe dit bepaald moet worden en het is ook niet goed onderbouwd. 
 
We willen voorkomen dat ons eigen gebouw of die van de buurman verder schade oploopt. Maar de 
voorgeschreven methoden om dit te bepalen sluiten niet aan bij de huidige bouwkundige en ontwerp-
technische ontwikkelingen. Theorie en praktijk sluiten niet op elkaar aan. De regelgeving wekt de 
schijn van een brandveilig bebouwde omgeving. 
 
 

6.3  Aanbevelingen 
 
Statistiek: rekening houden met gebruiksfunctie 
Omdat uit de historie blijkt, dat onderwijsgebouwen blijkbaar aantrekkelijk zijn voor brand, zal daar 
rekening mee gehouden moeten worden. In de helft van de gevallen is er sprake van opzettelijk ont-
staan van brand. In tegenstelling tot het buitenland, waar de meeste branden tijdens schooltijden ont-
staan, vinden branden in Nederland grotendeels in de avonduren, weekenden en vakanties plaats. 
Dat betekent dat er maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat dit nog langer ge-
beurt. 
 
Een maatregel zou kunnen zijn betere beveiliging van onderwijsgebouwen door het plaatsen van 
hekwerken of met behulp van cameratoezicht. Daarnaast helpt het waarschijnlijk ook wanneer bewe-
zen brandstichting streng bestraft zou worden. Er gaan namelijk niet alleen materiële zaken verloren, 
maar een deel van het maatschappelijk-sociale leven wordt ontwricht. 
 
Regelgeving: schade beperken 
Het Bouwbesluit is in eerste instantie bedoeld om te zorgen dat er geen slachtoffers vallen ten gevol-
ge van brand in een gebouw. Daarnaast dient het gebouw zodanig zijn geconstrueerd, dat het vol-
doende lang een brand onder controle houdt, totdat de brandweer ter plaatse is en het spreekwoorde-
lijke stokje van het in veiligheid stellen van slachtoffers kan overnemen. Maar dat hoeft de brandweer 
helemaal niet te doen, want als een gebouw volgens de wet- en regelgeving is gebouwd zijn alle aan-
wezige personen al ontvlucht. De brandweer moet wel de brand kunnen bestrijden. Gebouwen moe-
ten zodanig ontworpen worden, dat de brand zo klein blijft dat de brandweer dat ook kan doen. En als 
de brandweer later ter plaatse is en water op het vuur kan krijgen, dan moeten gebouw de branden 
dus langer dusdanig klein houden, dat de brandweer hem ook altijd kan bestrijden. De preventieve 
voorzieningen en maatregelen moeten daarop worden afgestemd. 
 
Goede bereikbaarheid rondom het gebouw, voldoende brandhydranten, inzet van meer materieel en 
mankracht van de brandweer zijn maatregelen, die bij meer afgelegen onderwijsgebouwen zoals de 
Vensterschool Gravenburg aanbevolen worden. Een brandmeldsysteem met al dan niet automatische 
doormelding kan voorkomen dat een brand de kans krijgt uit te groeien tot een volledige ontwikkelde 
binnenbrand, waardoor er niet meer van binnen bestreden kan worden. Het toepassen van een blus-
systeem, sprinkler of watermist, zou een brand dusdanig klein kunnen houden of zelfs doven dat de 
schade aan het gebouw wordt beperkt. 
 
Het aanvalsplan van de brandweer is juist bedoeld om de brand te bestrijden en niet voor het helpen 
ontvluchten van de aanwezige personen. In dat opzicht verschilt het doel van de Wet Veiligheidsregi-
o's met het doel van het Bouwbesluit. De Wet Veiligheidsregio's heeft tot doen het beperken van 
schade en het Bouwbesluit heeft de veiligheid en ontvluchting van de aanwezige mensen tot doel. 
  
Echter zijn het maatschappelijke effect en de verstoring van het publieke leven bij het afbranden van 
een school dusdanig groot, dat rekening gehouden moeten worden met schadebeperking in alle wet- 
en regelgeving. De Wet Veiligheidsregio's en het Bouwbesluit moeten op elkaar worden afgestemd. 
Naast de emotionele aspecten kost het ook gewoonweg te veel publiek geld om een volledige school-
inventaris inclusief huisvesting te moeten vervangen. In het Bouwbesluit zou rekening gehouden moe-
ten worden met de gebruiksfunctie en voor onderwijsgebouw zouden tenminste eisen moeten worden 
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opgesteld met als doel het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van schade. De Wet Veiligheids-
regio's zou meer ingevuld moeten zijn en minder aan de Veiligheidsregio's moeten overlaten als het 
gaat om de invulling van de brandweerzorg. Er zou preciezer moeten worden aangeven, dat per ge-
bruiksfunctie andere eisen gelden ten aanzien van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. 
 
Bouwkunde: rekenen aan brandbeveiliging 
Om vast te stellen hoe een gebouw zich gedraagt bij brand, zal dit onderzocht moeten worden. Dat 
kan door middel van berekeningen van het brandverloop en door middel van simulaties, waarvoor 
software beschikbaar is. Op basis van scenario's wordt het brandverloop met het hoogste risico vast-
gesteld en kan er ook afgewogen worden welke maatregelen er genomen moeten worden. Hierbij zal 
voor gevels ook gerekend moeten worden aan materiaalgedrag, de context waarin het materiaal zich 
bevindt, de bouwkundige detaillering, de open- c.q. dichtheid van de gevel, de achterconstructie, de 
verhoudingen met de brandcompartimentering enzovoort. Er kan niet klakkeloos vanuit worden ge-
gaan, dat wanneer alleen de gevel voldoet aan bijvoorbeeld de gestelde eisen in de huidige wet- en 
regelgeving voor brandwerendheid, dat het gebouw vervolgens voldoende brandbeveiligd is. 
 
Niet alleen de buitenste schil moet beoordeeld worden op brandwerendheid, maar de gehele gevel-
constructie. Wanneer er door middel van berekeningsmethoden of simulaties niet voldoende informa-
tie verkregen kan worden, zal de gehele gevelconstructie getest moeten worden. Deze laatste maat-
regel gaat heel ver, zeker gezien de al zeer beperkte budgetten voor scholenbouw. Het is daarom ook 
onredelijk om te stellen, dat gebouweigenaren dan maar voor de kosten van dergelijke brandproeven 
moeten opdraaien. Onderwijs is een overheidstaak en wanneer we met z'n allen een veiliger gebouw-
de onderwijsomgeving willen, dan is het ook de verantwoordelijkheid van die overheid om daarvoor te 
zorgen.  
 
Brandbestrijding: bijstellen verwachtingspatroon 
Doordat de brandweer niet meer in staat is om de brand van binnenuit te bestrijden, moet de maat-
schappij wellicht haar verwachtingspatroon bij ook bijstellen. De verwachting is, dat de brandweer de 
brand voorkomt, beperkt en bestrijd. Maar in de praktijk zagen we bij de Vensterschool Gravenburg 
dat dat niet gelukt is. 
 
De algehele misvatting is, dat men ervan uitgaat dat een gebouw niet afbrandt als deze aan de bouw-
regelgeving voldoet en zeker als het om een relatief nieuw gebouw gaat. De Wet Veiligheidsregio's 
zegt in feite dat een gebouw niet mag afbranden, het Bouwbesluit zegt dat niet, maar het publiek ver-
wacht het wel. 
 
Wanneer de wet- en regelgeving onderling goed op elkaar zou aansluiten, dan zullen er ook duidelij-
kere verwachtingen kunnen worden gesteld. Dit is de verantwoordelijkheid van de overheid: het af-
stemmen van de verschillende wet- en regelgeving onderling, maar ook voorlichting. 
 
Het is de taak van de overheid ook om het juiste bewustzijn bij de maatschappij te brengen. Dat kan 
bijvoorbeeld door daar voorlichtingscampagnes over te houden en dat ook te bespreken met gebouw-
eigenaren bij het aanvragen van bouwvergunningen. Een andere goede maatregel is het invoeren van 
het vak brandbeveiliging in het onderwijs. In het buitenland worden schoolkinderen al decennia opge-
voed en bewust gemaakt van de gevaren van brand. Er worden voorlichtingscampagnes gehouden, er 
zijn lespakketten ontwikkeld en met regelmaat worden er ontruimingsoefeningen gehouden. Zo wor-
den kinderen vanaf zeer jonge leeftijd al vertrouwd met het onderwerp gemaakt. Dat heeft uiteindelijk 
tot effect, dat ze in hun volwassen leven zich daar ook beter bewust van zijn. Dat betekend dat het 
ingebakken zit in het systeem van de mens en dat het niet meer gezien wordt als nutteloze tijdsbeste-
ding of gedoe. 
 
Gevolg: regelgeving voor integrale aanpak van gevels 
Bovenstaande pleit voor een aanpak van integrale benadering van brandveiligheid van gevelconstruc-
tie, waarbij verschillende risico's gewogen moeten worden. 
 
De brandweer moet in een vroeg stadium van dit ontwerp betrokken worden bij de planvorming, zodat 
deze kan aangeven wat de risico's zijn vanuit de bestrijding van brand. Dat betekent niet dat de 
brandbeveiliging van het gebouw daarom 'waterdicht' moet zijn, maar dat er afstemming moet plaats-
vinden en een afweging van belangen en risico's over en weer.  
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De wet- en regelgeving in Nederland moet worden afgestemd en aangepast aan het bovenstaande. 
Rekening houdend met mogelijke risico's zal gerekend moeten worden aan de brandveiligheid van 
ieder gevelontwerp. De wet- en regelgeving is nu veelal gebaseerd op ervaringen uit het verleden. 
Maar dan blijft men de put dempen als het kalf verdronken is. Wanneer een wetenschappelijk onder-
bouwde benadering deel uitmaakt van het gevelontwerp van een gebouw, dan is vooraf vastgelegd 
wat de specifieke eigenschappen en risico's zijn en kan daarop ook geanticipeerd worden. Je bent de 
brand dan een stap voor en je weet wat je als gebouweigenaar kan verwachten; ook als die er voor 
kiest dat zijn gebouw mag afbranden. 
 
Het is tijd voor een rigoureuze verandering in de wet- en regelgeving met betrekking tot de aanpak 
van een brandveiligheid van gevelconstructies. Als we dit goed doen in Nederland komen we hopelijk 
af van de schoolvoorbeelden, die er steeds toe leiden dat de wet- en regelgeving op details blijft 
worden aangepast. 
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Begrippen 
 
 

Afkorting Verklaring 

CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek 

CCV Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

FSE Fire Safety Engineering 

kg kilogram 

kW/m
2
 kiloWatt per vierkante meter (eenheid van stralingsflux) 

NEN Nederlandse Norm 

NFPA National Fire Protection Association 

NIFV Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid 

NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

pmma polymethylmethacrylaat 

SBI test Single Burning Item test 

STAMOS Statistieken ArbeidsMarkt OnderwijsSectoren 

TBO-VNOG Team Brandonderzoek van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 

VS Verenigde Staten 

WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

WBD weerstand tegen branddoorslag 

WBDBO weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag 

WBO weerstand tegen brandoverslag 
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Bijlage 1: internetonderzoek 
 
datum plaats bron 

09-07-2000 Noordwijk http://www.youtube.com/watch?v=Oo-n64HPTPs  
17-02-2001 Westerkoog http://www.youtube.com/watch?v=usm5bQ1a9fU  
03-02-2002 Hengelo Ov http://www.youtube.com/watch?v=x6hm-prdS8M  
22-04-2005 Sliedrecht http://www.onsdorp.net/Zuid-Holland/Sliedrecht/Sliedrecht/regel/14192  
16-01-2006 Den Haag http://www.nu.nl/algemeen/657268/brand-in-basisschool-den-haag.html  
10-03-2007 Soeserberg http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/2246062/2007/03/1

0/Brand-in-leegstaande-school.dhtml?redirected  
04-09-207 Veldhoven http://www.nufoto.nl/fotos/21037/grote-brand-verwoest-oude-school-in-

veldhoven.html  
29-12-2007 Zoetermeer http://frontpage.fok.nl/nieuws/219115/1/1/50/basisschool-zoetermeer-in-

brand.html 
31-12-2007 Santpoort http://www.youtube.com/watch?v=FukkWsjfp88  
19-01-2008 Meppel http://www.depers.nl/binnenland/163343/Opnieuw-schoolbrand-in-

Meppel.html  
20-03-2008 Groningen http://spitsnet.nl/nieuws.php/1/13116/online/Vier_gewonden_door_scho

olbrand_Groningen.html  
20-05-2008 Emmen http://www.youtube.com/watch?v=YqWvofDrOvg  
15-10-2008 Wormerveer http://www.youtube.com/watch?v=ztg66ycTvE4  
30-01-2009 Gouda http://www.zideo.nl/?playzideo=6d6f4f586e6c673d&zideo=6b3457616d

773d3d  
04-03-2009 Eindhoven http://www.omroepbrabant.nl/?news/1144881193/Meisje+mogelijk+gesc

horst+voor+schoolbrand.aspx  
12-03-2009 Oosterwolde http://www.nieuweooststellingwerver.nl/?n_id=90864  
08-06-2009 Groningen http://www.112groningen.nl/Groningen/nieuws/6203/112kort-

schoolbrand-snel-onder-controle.html  
21-08-2009 Amstelveen http://www.at5.nl/artikelen/22196/brand-in-school-in-amstelveen  
23-08-2009 Noord-

Scharwoude 
http://www.compleetfm.nl/nw-16271-7-
2556925/nieuws/brand_bij_duizend_eilanden_school_in_noord-
scharwoude.html  

01-10-2009 Oegstgeest http://www.nufoto.nl/fotos/116608/brand-school-oegstgeest.html  
10-11-2009 Heijningen http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/5787343/Schoolbrand-t-Kompas-

aangestoken.ece  
01-01-2010 Papendrecht http://www.burgemeesterpapendrecht.nl/weblog/390/oudjaarsnacht-

brand-in-de-prins-constantijnschool.html  
07-02-2010 Krommenie http://www.youtube.com/watch?v=XbCi21nA8jM  
10-02-2010 Assendelft http://www.youtube.com/watch?v=HhnOcYcPyvA  
29-06-2010 Zuidlaren http://www.112groningen.nl/Groningen/nieuws/9751/  
16-08-2010 Bolsward http://www.112sudwestfryslan.nl/2010/08/16/brand-in-oud-

schoolgebouw-marne-college-in-bolsward/  
28-08-2010 Heerde http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/7198927/School-platgebrand-

schoolvrij-geeft-geen-vreugde.ece  
22-09-2010 Huizen http://www.nu.nl/binnenland/2338973/school-huizen-getroffen-

brand.html  
16-10-2010 Groningen http://nos.nl/artikel/192009-veel-kinderen-dupe-van-schoolbrand.html 
25-10-2010 Almelo http://www.nufoto.nl/fotos/173488/schoolbrand-in-almelo.html  
31-12-2010 Delft http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1787241/2010/1

2/31/Grote-brand-op-school-in-Delft.dhtml  
01-01-2011 Midlum http://www.youtube.com/watch?v=Fvq0J6z99Ys  
Tabel B1.1: overzicht internetonderzoek branden in onderwijsgebouwen geraadpleegd d.d. 13 juni 2011 
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Bijlage 2: brandstatistieken over onderwijsgebouwen en kantoorgebouwen in 
Nederland 
 
Frequentie en tijdstip (zie paragraaf 3.2.1) 

 

GEBRUIKSFUNCTIE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 gem. 

woongebouw 6,1 7,7 7,3 6,8 6,4 5,1 4,6 4,9 3,8 5,86 

gevangenis, politiecel 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,09 

logiesgebouw 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,17 

kantoorgebouw 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,26 

onderwijsgebouw 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,24 

gezondheidszorg 0,3 0,8 0,8 0,8 0,9 0,4 0,4 0,4 0,3 0,57 

industrie, landbouw, veeteelt 1,1 1,3 1,6 1,3 1,4 1,1 1,0 1,1 0,9 1,20 

stationsgebouw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

bijeenkomstgebouw 0,8 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,84 

in aanbouw zijnd / renovatie - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,00 

leegstaand 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,18 

bestemd voor sloop - 0,4 0,4 0,3 0,2 - - - - 0,33 
Tabel B2.1: aantallen branden x 1.000 per gebruiksfunctie van 2001 tot en met 2009 (bron CBS Brandweerstatistiek) 

 

ONDERWIJSGEBOUWEN 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 gem. 

00.00 – 09.00 alle dagen 39 26 29 27 28 33 32 30 

09.00 – 17.00 ma t/m vr 23 26 24 25 23 23 24 24 

09.00 – 17.00 za en zo 13 11 11 10 10 9 9 10 

17.00 – 24.00 alle dagen 25 37 36 38 39 35 35 36 
Tabel B2.2: aantal branden in % naar tijdstip van melden van branden in onderwijsgebouwen van 1988 tot en met 1994 
(bron Brandbeveiligingsconcept Kantoorgebouwen en Onderwijsgebouwen) 

 

KANTOORGEBOUWEN 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 gem. 

00.00 – 09.00 alle dagen 26 27 21 28 22 26 25 25 

09.00 – 17.00 ma t/m vr 32 32 40 25 29 33 32 32 

09.00 – 17.00 za en zo 8 8 7 10 10 7 7 8 

17.00 – 24.00 alle dagen 34 34 32 37 39 34 36 35 
Tabel B2.3: aantal branden in % naar tijdstip van melden van branden in kantoorgebouwen van 1988 tot en met 1994 
(bron Brandbeveiligingsconcept Kantoorgebouwen en Onderwijsgebouwen) 
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Oorzaken (zie paragraaf 3.2.2) 

 

ONDERWIJSGEBOUWEN 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 gem. 

brandstichting 46 48 48 51 51 50 47 49 

spelen met vuur 13 15 14 17 12 11 9 13 

roken - - - - - - - - 

brandgevaarlijke werkzaamheden 4 2 2 2 2 6 5 3 

defect / verkeerd gebruik apparaat / 
product 17 12 19 12 13 8 10 13 

broei / zelfverhitting - - - - - - - - 

vuurwerk - - - - - - - - 

anders - - - - - - - - 

onbekend 14 16 14 14 15 15 18 15 
Tabel B2.4: oorzaken van branden in % in onderwijsgebouwen van 1988 tot en met 1994 (bron Brandbeveiligingscon-
cept Kantoorgebouwen en Onderwijsgebouwen) 
 

KANTOORGEBOUWEN 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 gem. 

brandstichting 24 26 21 22 23 23 17 22 

spelen met vuur 4 8 3 8 5 3 3 5 

roken - - - - - - - - 

brandgevaarlijke werkzaamheden 9 6 7 3 4 9 10 7 

defect / verkeerd gebruik apparaat / 
product 40 37 40 39 36 19 25 34 

broei / zelfverhitting - - - - - - - - 

vuurwerk - - - - - - - - 

anders - - - - - - - - 

onbekend 13 15 13 16 13 18 21 16 
Tabel B2.5: oorzaken van branden in % in kantoorgebouwen van 1988 tot en met 1994 (bron Brandbeveiligingsconcept 
Kantoorgebouwen en Onderwijsgebouwen) 
 
 

ONDERWIJSGEBOUWEN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 gem. 

brandstichting 42,4 36,3 38,9 38,6 32,6 34,6 24,9 28,9 49,0 36,2 

spelen met vuur door kinderen 5,5 5,8 1,5 3,7 3,0 1,9 1,3 1,4 2,0 2,9 

roken 3,2 2,7 2,5 0,8 1,5 - 0,3 1,1 2,0 1,8 

brandgevaarlijke werkzaamheden 1,9 4,1 4,0 3,7 5,2 1,2 3,5 6,7 11,9 4,7 

defect / verkeerd gebruik apparaat / 
product 9,6 17,1 8,0 17,4 12,6 14,2 16,6 15,5 23,2 14,9 

broei / zelfverhitting - - - - - - - - 4,6 4,6 

vuurwerk - - - - - - - - 7,3 7,3 

anders 17,4 16,2 17,5 13,3 17,7 21,6 23,6 21,1 - 18,6 

onbekend 19,9 17,8 27,6 22,4 27,4 26,5 29,7 25,4 - 24,6 
Tabel B2.6: oorzaken van branden in % in onderwijsgebouwen van 2001 tot en met 2009 (bron CBS Brandweerstatis-
tiek) 
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KANTOORGEBOUWEN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 gem. 

brandstichting 13,7 8,8 11,3 8,8 8,6 6,3 3,6 7,2 12,8 9,0 

spelen met vuur door kinderen 0,0 0,3 0,0 0,6 0,6 1,2 0,0 - 1,1 0,5 

roken 7,0 8,2 6,2 4,7 4,4 4,3 1,7 2,6 12,8 5,8 

brandgevaarlijke werkzaamheden 8,5 6,8 5,9 5,9 7,6 7,2 4,4 4,6 6,4 6,4 

defect / verkeerd gebruik apparaat / 
product 28,5 22,9 25,2 29,1 29,9 30,3 16,5 33,5 53,5 29,9 

broei / zelfverhitting - - - - - - - - 12,3 12,3 

vuurwerk - - - - - - - - 1,1 1,1 

anders 27,5 27,7 26,2 27,5 25,8 27,1 23,2 23,7 - 26,1 

onbekend 14,5 25,3 25,2 23,4 23,2 23,6 50,6 28,3 - 26,8 
Tabel B2.7: oorzaken van branden in % in kantoorgebouwen van 2001 tot en met 2009 (bron CBS Brandweerstatistiek) 

 

ONDERWIJSGEBOUWEN 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 gem. 

00.00 – 09.00 alle dagen 52 32 37 32 35 45 38 38 

09.00 – 17.00 ma t/m vr 24 27 21 26 26 20 24 24 

17.00 – 24.00 alle dagen 24 41 42 42 39 35 38 38 
Tabel B2.8: aantal branden in % naar tijdstip van melden van branden in onderwijsgebouwen van 1988 tot en met 1994 
met oorzaak brandstichting (bron Brandbeveiligingsconcept Kantoorgebouwen en Onderwijsgebouwen) 
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Omvang en schade (zie paragraaf 3.2.3) 

 

GEBRUIKSFUNCTIE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 gem. 

woongebouwen 17,6 21,1 25,8 23,3 29,1 23,2 22,2 28,2 23,2 23,7 

gevangenis, politiecel 2,2 7,4 6,0 1,7 0,8 2,3 3,3 2,7 0,8 3,0 

logiesgebouw 589,6 98,6 34,3 28,7 87,3 30,0 15,6 12,3 7,0 100,4 

kantoorgebouwen 72,6 68,8 322,6 86,1 32,3 60,4 28,8 950,4 182,2 200,5 

onderwijsgebouwen 157,3 95,3 152,4 103,0 99,7 85,1 118,8 135,6 118,0 118,4 

gezondheidszorg 4,0 20,9 11,0 10,1 16,2 17,4 203,4 49,2 5,1 37,5 

industrie, landbouw, veeteelt 367,3 388,2 439,0 439,7 313,0 300,2 401,4 380,7 456,5 387,3 

stationsgebouw 298,8 3,1 34,2 9,5 14,6 157,4 33,0 9,5 4,0 62,7 

bijeenkomstgebouw 130,0 235,0 178,5 171,4 118,3 136,5 177,5 153,5 210,6 167,9 

leegstaand 34,8 33,1 37,0 66,2 67,6 66,3 128,9 50,5 93,5 64,2 

gemiddeld 73,8 81,3 103,6 85,8 67,6 64,0 83,7 91,3 93,3 82,7 
Tabel B2.9: totale schade in miljoen € ten gevolge van branden verschillende gebouwtypen (bron CBS Brandweersta-
tistiek) 
 

 

BRANDSTICHTING 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 gem. 

kantoorgebouwen 33 19 5 19 13 17 19 16 

onderwijsgebouwen 27 51 48 77 52 55 34 49 
Tabel B2.10: schade in % met oorzaak brandstichting in kantoor- en onderwijsgebouwen van 1988 tot en met 1994 met 
oorzaak brandstichting (bron Brandbeveiligingsconcept Kantoorgebouwen en Onderwijsgebouwen) 
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Bijlage 3: Vensterschool Gravenburg 
 

 

 
 
Bouwkundig detail van de aansluiting van de gevel met overstek op de gevel ter hoogte van de eerste 
verdiepingsvloer (bron: http://gemeente.groningen.nl/). 
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Bijlage 4: overzicht van te hanteren normen bij gevels 
 
 

 
  
 


