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Woord vooraf 
 
‘De brandweer overmorgen’ en de ‘Strategische doctrine brandveiligheid’ zijn visies die laten zien dat 
de brandveiligheidsbenadering door de brandweer aan het veranderen is. Er vindt een verschuiving 
plaats van het achteraf bestrijden van de brand naar het voorkomen van branden voordat ze kunnen 
ontstaan. Tevens wordt de risicobenadering een belangrijk instrument om restrisico’s en daarmee de 
verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid inzichtelijk te maken. Een belangrijke afweging daarbij 
is de vraag of de brandweer nog wel gaat blussen of zorgen ze alleen dat de buren geen last hebben 
van de brand? En dat terwijl er, tot op dit moment, richtlijnen worden gebruikt waarin juist op het 
succesvol optreden van de brandweer gerekend wordt. 
 
In dit rapport geven wij een voorzet voor een risicobenadering van ondergrondse parkeergarages 
door te laten zien welke brandscenario’s de brandweer aan kan treffen als deze ter plaatse komt. Het 
rapport geeft voedingsbodem aan betrokkenen om de risico’s bespreekbaar te maken (wat een 
vereiste is om elkaar te kunnen aanspreken op verantwoordelijkheid) en van daaruit oplossingen te 
zoeken! Risico’s kunnen arbitrair gevonden worden maar geven wel richting aan het besluit om te 
kiezen voor verschillende brandveiligheidniveaus en de daarbij behorende voorzieningen. De 
‘tempotijd’ factor die als aanbeveling in dit onderzoek staat beschreven is ook van toepassing op het 
overleg tussen de betrokken partijen: ‘Hoe sneller met elkaar in overleg des te beter het resultaat’. 
De Fire Safety Engineer speelt in onze ogen een cruciale rol in dit geheel, hetzij bij de brandweer, bij 
het adviesbureau of bij de architect.  
 
De titel van het rapport ‘Brandscenario’s Geparkeerd?’ kan tweeledig geïnterpreteerd worden: ten 
eerste geeft het aan dat het rapport inhoudelijk ingaat op brandscenario’s in parkeersituaties. In ons 
geval de besloten ondergrondse parkeergarage met een oppervlakte van meer dan 1.000 m². Ten 
tweede suggereert de titel dat er wat met de onderzoeksgegevens uit dit rapport moet gebeuren en 
dat de brandscenario’s niet geparkeerd moeten blijven. 
 
De actualiteit van het onderwerp en het perfectionisme van ons beiden heeft enorm bijgedragen om 
met volle overgave aan het onderzoek te werken. Gelukkig was er ook positieve feedback van de 
begeleiders als het enthousiasme te ver doorsloeg en we even weer een zetje in de goede richting 
nodig hadden. Frank Jakobs, bedankt voor de studiebegeleiding namens de school. Daan Jansen en 
Leo van Ruiven, dank voor jullie begeleiding namens de opdrachtgevers. Verder dank aan de collega’s 
van brandweer Apeldoorn voor het verzamelen van gegevens en Capt. Luc Janssens van brandweer 
Gent en Bart Merci van TU Gent voor het bijwonen van de brandtesten. 
 
Apeldoorn, Klarenbeek, 1 september 2011 
 
 

    
Petra Olthof      Richard Scheerder 
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Samenvatting 
 
 
‘Brandscenario’s Geparkeerd?’ 

 
Bij de brand in parkeergarage ‘De Appelaar’ te Haarlem in 2010 en de brand in de parkeergarage aan 
de Lloydstraat te Rotterdam in 2007 zijn respectievelijk negentien en zeven auto’s in vlammen 
opgegaan. In de richtlijnen voor parkeergarages wordt van een ontwerpscenario van maximaal drie 
auto’s uitgegaan. Dit is aanleiding geweest om, in opdracht van brandweer Apeldoorn en advies- en 
ingenieursbureau DHV, onderzoek te doen naar de brandscenario’s die in een ondergrondse 
parkeergarage kunnen voorkomen.  

 
Dit onderzoek, uitgevoerd in het kader van de HBO opleiding 'Brede Bachelor of Engineering' met 
uitstroomprofiel ‘Fire Safety Engineering’ aan de Hanzehogeschool te Groningen heeft als doel meer 
inzicht te krijgen in brandscenario’s die zich kunnen voordoen bij een brand in een ondergrondse 
parkeergarage op het moment dat de brandweer arriveert. De opgedane kennis kan door Brandweer 
Apeldoorn worden gebruikt om een inzetstrategie te ontwikkelen in ondergrondse parkeergarages. 
DHV en de afdeling Risicobeheersing van Brandweer Apeldoorn kunnen in de ontwerpfase van een 
parkeergarage op basis van de resultaten uit dit rapport beheersmaatregelen treffen. 

 
Het onderzoek beperkt zich tot ondergrondse parkeergarages met een gebruiksoppervlakte groter 
dan 1.000 m² tot het moment dat de brandweer arriveert bij de parkeergarage. De uitvoering van het 
onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van literatuuronderzoek, statistiek, brandonderzoek en 
praktijkproeven. Analyse van de onderzoeksgegevens in combinatie met een probabilistische en 
fysische benadering heeft een tweetal realistische brandscenario’s opgeleverd. Daarnaast wordt een 
risicoanalysemodel (het cascademodel) voorgesteld dat als hulpmiddel kan dienen om met specifieke 
brandveiligheidsvoorzieningen de beheersbaarheid van een brand te bepalen. 

 
De tijd waarbinnen de eerste autospuit arriveert, vormt de basis voor het te bepalen brandscenario. 
De opkomsttijd van de brandweer wordt langer en er vindt een verschuiving plaats van 8 naar 15 
minuten. Met een brandmeldinstallatie en doormelding naar de brandweer kan een tijdswinst van 10 
minuten gehaald worden in de meldtijd van de brand. De totale tijd vanaf het ontstaan van een 
brand totdat de eerste tankauto arriveert, varieert van 11 tot 30 minuten. In de ontwerpnorm NEN 
6098 wordt deze tijd op 15 minuten gesteld. 

 
Uit analyse van de praktijktesten blijkt dat het realistische brandvermogen bij één auto van vijf tot 
acht jaar oud rond 8 Megawatt ligt, met een verbrandingswaarde van 9.500 Megajoule. Hoeveel 
auto’s er zullen branden op het moment dat de brandweer aankomt, hangt af van veel factoren. Er 
moet rekening worden gehouden met brandoverslag naar weerszijden van de brandende auto en bij 
een dubbelparkeervak met brandoverslag naar de tegenover geparkeerde auto. De richtlijnen die 
gebruikt worden voor het bepalen van de brandveiligheid in parkeergarages houden echter alleen 
rekening met brandoverslag in één richting. Daarnaast worden lagere brandvermogens 
aangehouden, gebaseerd op onderzoeksgegevens van auto’s uit de jaren negentig. De twee 
scenario’s uit dit rapport bieden ondersteuning voor het bepalen van de brandontwikkeling en het 
bijbehorende totale brandvermogen. Het brandvermogen kan in de tijd snel oplopen tot wel 26 MW 
na 30 minuten.  
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Brand in een parkeergarage veroorzaakt veel rook en hindert de brandweer bij het optreden. Het 
gebruik van kunststoffen in auto’s is een van de belangrijkste oorzaken van het ontstaan van deze 
rook. De verwachting is dat het kunststofgebruik de komende jaren nog zal toenemen.  
Nader onderzoek naar het rookpotentieel en het brandvermogen van auto’s met recente bouwjaren 
is daarom noodzakelijk. 

 
Secundaire vuurlast kan het autobrandscenario in ondergrondse parkeergarages negatief 
beïnvloeden. Om branduitbreiding en toenemende rookontwikkeling in een ondergrondse 
parkeergarage door secundaire vuurlast te voorkomen, is het aan te bevelen geen opslag en 
brandbare constructiematerialen in een parkeergarage toe te staan. 

 
Kleine parkeergarages (< 2.500 m²) kunnen een groter risico vormen voor het brandweeroptreden 
dan grote garages. In kleine garages bestaat, afhankelijk van de aanwezige ventilatie, een reële kans 
op flashover of backdraft. Het is daarom aan te bevelen deze garages eveneens te voorzien van een 
rookbeheersingssysteem of een automatische blusinstallatie met doormelding naar de brandweer. 
Dit in tegenstelling tot de regelgeving en richtlijn voor parkeergarages. 

 
In het kader gelijkwaardigheid wordt in parkeergarage met een gebruiksoppervlakte groter dan 1.000 
m² brandventilatie of een automatisch blussysteem als gelijkwaardige veiligheid toegepast. Een tien-
voudige ventilatie volgens de LNB-richtlijn biedt voor de brandweer echter niet voldoende veiligheid 
om een binnenaanval te kunnen doen. De brandweer wordt alsnog geconfronteerd met een dichte 
muur van rook. In dit rapport wordt aanbevolen deze ventilatie niet meer toe te staan. Een 
rookbeheersingssysteem waarmee ‘zicht op de brand’ wordt gecreëerd, kan in bepaalde gevallen wel 
een goede ondersteuning voor de brandweer bieden. Belangrijk is dan wel dat het 
rookbeheersingssysteem is gedimensioneerd op de juiste ontwerpbrand en op een vakkundig 
opgestelde CFD-simulatie. Of het criteria ‘zicht op de brand’ in de praktijk gehaald wordt is nog 
twijfelachtig, omdat dit ook weer afhankelijk is van veel factoren.  Deze staan in dit rapport 
beschreven. De andere gelijkwaardige oplossing in de vorm van een  automatisch blussysteem, blijkt 
zeer effectief te zijn. Uit praktijktesten in parkeergarages en tunnels blijkt dat een automatisch 
blussysteem de brand in een parkeergarage beperkt tot één auto. 

 
Er zijn veel factoren die in meer of mindere mate van invloed zijn op het brandscenario. Uit analyse 
van deze invloedsfactoren komt naar voren dat geen concreet antwoord kan worden gegeven op de 
vraag welk brandscenario er in een parkeergarage kan voorkomen. Er kan niet worden uitgegaan van 
slechts één brandscenario dat als een ontwerpbrand voor bijvoorbeeld een rookbeheersingssysteem 
kan dienen. Elke parkeergarage is immers anders. De werkelijke opkomsttijd, in combinatie met het 
brandscenario in de tijd en de complexiteit van het bouwwerk met alle invloedsfactoren, bepaalt 
welk brandveiligheidsniveau nodig is en of een binnenaanval mogelijk is. Algemene conclusie van dit 
rapport is dan ook dat de beoordeling van elke parkeergarage maatwerk vergt in de vorm van een 
risicoanalyse, waarbij de scenario’s in dit rapport als uitgangspunt genomen kunnen worden. De vele 
in dit rapport geïnventariseerde invloedsfactoren vormen een basis om de context van de 
risicoanalyse vast te stellen. Het cascademodel is hierbij enerzijds een hulpmiddel om, afhankelijk 
van de aanwezige brandbeveiliging, een antwoord te vinden op de vraag of de brand nog door de 
brandweer te bestrijden zal zijn. Anderzijds biedt dit model in de ontwerpfase de mogelijkheid om 
beheersmaatregelen toe te passen, afgestemd op het gewenste brandveiligheidsniveau en het 
brandweeroptreden. Voor de ontwerpfase en voor de inzetstrategie biedt dit onderzoek dan 
weliswaar geen concreet scenario aan, maar het verschaft wel inzicht in de manier waarop de 
brandveiligheid en de brandbestrijding in een specifieke parkeergarage beoordeeld kan worden. 

 
Brandscenario’s in parkeergarages zijn al te lang ‘geparkeerd’ geweest. Het wordt tijd om ze in 
beweging te zetten! 
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Summary 
 
 
‘Fire Scenarios Parked?’ 
 
At the fire in car park 'De Appelaar' in Haarlem in 2010 and the fire at the car park in the Lloydstraat 
in Rotterdam in 2007 respectively nineteen and seven cars were totally burned. The guidelines for 
car parks on the other hand, are based on a design fire of three cars maximum. This has been the 
reason for the fire department of Apeldoorn and fire engineering consultancy DHV to give the 
assignment to investigate the fire scenarios that may occur in an underground car park. 
 
The objective of this study, under the HBO program Broad Bachelor of Engineering with graduation 
profile Fire Safety Engineering at the Hanze University Groningen, is to better understand fire 
scenarios that may occur during a fire in an underground car park at the time the fire brigade arrives 
at the scene. The knowledge gained can be used by the fire department of Apeldoorn to develop a 
fire fighting strategy in underground car parks. By understanding the fire scenarios DHV and the Risk 
Control department of the fire department of Apeldoorn can adjust fire safety measurements in the 
designing process accordingly. 
 
The study is limited to underground car parks with a surface area bigger than 1,000 square meters 
until the time the fire brigade arrives at the scene. The implementation of the research has been 
based on literature research, statistics, fire investigation and field tests. Analysis of research data in 
combination with a probabilistic and physical approach, have determined two fire scenarios. In 
addition, a risk analysis model (the cascade model) will be proposed which can be helpful tool to 
determine specific fire safety measurements in order to control the fire. 
 
The time the first fire engine arrives is the foundation for the timetable of the fire scenarios. The 
time the fire brigade arrives at the scene is starting to get longer and there is even a tendency that 
this is increasing from 8 to 15 minutes. With a fire alarm system and a direct alarm to the fire 
department, a time saving of 10 minutes can be achieved upon the arrival time. The total time from 
the start of the fire until the arrival of the fire engine varies from 11 to 30 minutes. In the draft 
standard NEN 6098, this time is set on 15 minutes. 
 
Analysis of the field tests shows that the realistic heat release rate (HRR) of a car from five to eight 
years old is 8 megawatts and has a total calorific value of 9,500 megajoules. The amount of cars 
burning at the time the fire brigade arrives depends on many factors. It should be taken into account 
that fire spread will occur to both sides of the burning car and in case of a double parking space the 
fire could also spread to the car parked in front of the burning car. The guidelines used to design fire 
safety measurements in car parks only determine a fire spread in one direction. In addition a lower 
heat release is used, based on research of cars from the nineties. The two scenarios in this report will 
provide support for determining the fire growth and its total heat release. The heat release rate in 
time may quickly rise up to 26 MW after 30 minutes. 
 
Fire in car parks cause a lot of smoke and can be a big problem for the fire brigade in action. This is 
mostly due to the use of plastics in cars. In the near future the use of plastic in the car industry will 
increase. Further investigation of the smoke production and heat release of recently built cars is 
necessary. 
 
Secondary fire load will have a negative influence on the fire scenario in underground car parks. To 
prevent fire spread and smoke development in an underground car park by secondary fire load, it is 
recommended not to allow storage and flammable construction materials in car parks. 
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Small car parks (<2,500 m²) may be a bigger risk for the fire brigade than large car parks. Depending 
on the existing ventilation, in small car parks there is a realistic chance of flashover or backdraft. It is 
therefore recommended that also small car parks should also be provided by a smoke control system 
or by an automatic extinguishing system with a direct alarm to the fire brigade. 
 
In car parks with a fire compartment bigger than 1,000 m² a smoke ventilation system or an 
automatic extinguishing fire system is applied to be a fire safety measurement equal to the Dutch 
building code. A ten-fold ventilation system according to the LNB-guidelines will not provide 
sufficient safety for the fire brigade to attack the fire inside the car park. The fire brigade will still be 
confronted with a dense wall of smoke. It is therefore recommended not to allow this type of 
ventilation any more. A smoke control system that creates a smoke free approach zone for fire 
fighters (‘view on the fire’) can improve safety conditions for fire fighters. However it is important 
that the smoke control system is dimensioned on the right design fire and the Computational Fluid 
Dynamics (CFD) simulations has to be made by experts. The smoke free approach achieved in 
practice is questionable, because it also depends on many influence factors as described in this 
report. An automatic extinguishing system appears to be very effective. From field tests in car parks 
and tunnels it has been proved that the fire is limited to one car. 
 
In a greater or lesser extent many factors can have its influence on the fire scenario. Analyses of 
these influencing factors show that no direct answer can be given to the question which fire 
scenarios can occur in an underground car park. It can no longer be assumed that only one fire 
scenario can be used to design a smoke control system. No car park is the same. The actual response 
time, in combination with the fire scenario at the time the fire fighters arrive and the complexity of 
the building, together with its influencing factors will determine which level of fire safety is needed 
for the fire brigade to attack the fire inside the car park. General conclusion of this report is that for 
designing and assessing car parks, a customized risk-based analysis is required, for which the 
scenarios in this report can be taken as a starting point. The many in this report identified influencing 
factors will provide a basis to determine the context of the risk analysis. On one hand the cascade 
model can be a helpful tool to find an answer to the possibility to attack the fire in the car park. On 
the other hand, in the process of designing a car park this model can be helpful to apply fire safety 
measurements according to the desired level of fire safety and firefighting intervention, followed by 
risk analyses.  Although this investigation provides no concrete scenario, it will help to understand 
and to judge the fire safety and the firefighting in underground car parks. 
 
Fire scenarios in car parks have been 'parked' too long. It is time to move on! 
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1. Inleiding 
 
 
Een afstudeeropdracht komt niet uit de lucht vallen. Dit hoofdstuk beschrijft de aanleiding en het 
voorwerk dat is verricht om het gekozen onderwerp te vormen en te kneden tot concrete 
doelstellingen en een heldere probleemstelling. Er staat beschreven welke methodiek gevolgd is 
om tot resultaten te kunnen komen en wat de afbakening van dit onderzoek is. Tot slot geeft de 
leeswijzer een vooruitblik op de inhoud van dit rapport. 
 

1.1. Context 

Naar aanleiding van het onderzoek van Efectis naar brand in de parkeergarage in de Lloydstraat 
op 1 oktober 2007 heeft de gemeente Apeldoorn een inventarisatieonderzoek gedaan naar alle 
parkeergarages in het stedelijk gebied van de gemeente Apeldoorn. Een van de conclusies van dit 
rapport is dat risico’s voor de brandweer inzichtelijk moeten worden gemaakt en een 
inzetstrategie ontwikkeld moet worden voor het optreden in ondergrondse parkeergarages. Dit 
rapport is een gevolg van bovenstaande conclusie. De recentere brand in parkeergarage ‘De 
Appelaar’ te Haarlem waar negentien auto’s in vlammen zijn opgegaan maakte het onderwerp 
ondergrondse parkeergarages nog actueler. Hierop is het besluit genomen het onderwerp voor 
dit onderzoek breder te trekken dan alleen voor brandweer Apeldoorn. 

 
Er zijn twee opdrachtgevers. Dit zijn advies- en ingenieursbureau DHV en de afdeling 
risicobeheersing van Brandweer Apeldoorn. Door een combinatie van twee opdrachtgevers 
wordt bereikt dat de conclusies en aanbevelingen voortkomende uit het onderzoek toepasbaar 
zijn voor zowel de advieswereld (ontwerp) als voor de brandweer (toetsende instantie en 
incidentbestrijding). 
 
Advies- en ingenieursbureau DHV 
DHV is een toonaangevend internationaal advies- en ingenieursbureau dat diensten verleent en 
innovatieve oplossingen aanbiedt op het gebied van bouw, gebiedsontwikkeling, milieu en 
duurzaamheid, mobiliteit; productie- en industrieel proces en water. De dienstverlening richt zich 
op de totale projectcyclus en omvat management consultancy, adviesdiensten, ontwerp en 
engineering, project-, contract- en assetmanagement.  
 
Brandweer Apeldoorn, afdeling risicobeheersing 
De afdeling risicobeheersing heeft tot taak het onafhankelijk adviseren over brandveiligheid 
(bouwvergunningen, milieuvergunningen, bestemmingsplannen, evenementen) waarbij de 
nadruk steeds meer komt te liggen op risicobeheersing. De bevoegdheid tot deze advisering 
komt voort uit de Wet op de Veiligheidsregio. De kernopdracht van de afdeling Risicobeheersing 
is het toepassen van risicomanagement met betrekking tot: 
1.  Risico’s die tot inbreuk op de veiligheid kunnen leiden te voorkomen, beperken en te 
beheersen (proactie en preventie) 

 Risico’s in de openbare ruimte en in bouwwerken en inrichtingen voorkomen, beperken 
en beheersen 

 Risico’s in het gebruik van bouwwerken, inrichtingen en openbare ruimte voorkomen, 
beperken en beheersen 

2. Goed voorbereid zijn op het bestrijden van eventuele inbreuken op veiligheid 
(objectpreparatie) 

3. Actuele informatie over risicovolle bouwwerken en locaties beschikbaar hebben. 
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1.2. Doelstelling & Probleemstelling 

Brandweer Apeldoorn heeft als taak het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het 
beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al wat 
daarmee verband houdt en het beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dieren bij 
ongevallen anders dan bij brand. 
 
Brandweer Apeldoorn wil met dit onderzoek bereiken dat door het in beeld brengen van de te 
verwachten brandscenario’s bij aankomst van de brandweer, de risico’s voor het 
brandweerpersoneel kunnen worden ingeschat. Op grond hiervan kan een veilige inzettactiek 
ontwikkeld worden bij een brand in een ondergrondse parkeergarage. Daarnaast moet de 
afdeling risicobeheersing inzicht krijgen welke beheersmaatregelen nodig zijn om het 
brandscenario af te stemmen op de repressieve inzet, zodat bij het brandbeveiligingsconcept van 
nieuwe garages hiermee rekening gehouden kan worden. 
 
De doelstelling luidt hierdoor als volgt: 
 

Door inzichtelijk te maken welke brandscenario’s de brandweer bij aankomst aan kan 
treffen in een ondergrondse parkeergarage kan brandweer Apeldoorn de risico’s bepalen 
en hierop de beheersmaatregelen en de repressieve inzet afstemmen. 

 
DHV adviseert de architect en de projectontwikkelaar over de te nemen 
brandveiligheidsmaatregelen die aan het bevoegd gezag ter toetsing wordt voorgelegd. De wet- 
en regelgeving en de voorhanden zijnde richtlijnen vormen hierbij de uitgangspunten waar het 
optreden van de brandweer onderdeel van uit maakt. DHV wil met dit onderzoek inzicht krijgen 
welke brandscenario’s de brandweer aantreft, zodat beheersmaatregelen in het ontwerpstadia 
hierop afgestemd kunnen worden. 
 
De doelstelling luidt hierdoor als volgt: 
 

Door inzichtelijk te maken welke brandscenario’s zich kunnen voordoen bij een brand in een 
ondergrondse parkeergarage en hoe deze zich ontwikkelen, kunnen beheersmaatregelen 
en ontwerpcriteria hierop afgestemd worden 

 
Probleemstelling 
Bij het theoretisch ontwerp van een besloten ondergrondse parkeergarage met een 
gebruiksoppervlakte groter dan 1.000 m² met een mechanische ventilatie wordt vaak een beroep 
gedaan op gelijkwaardige veiligheid op basis van de LNB-richtlijn ‘Praktijkrichtlijn aanvullende 
Brandveiligheidseisen op het Bouwbesluit voor Mechanisch geventileerde parkeergarages met 
een gebruiksoppervlakte groter dan 1.000 m²’. In deze richtlijn wordt aangenomen dat de 
brandweer ongeveer zeven minuten na aankomst de brand in de parkeergarage succesvol blust 
en de brand beperkt blijft tot drie auto’s. Er zijn voorbeelden van branden in parkeergarages die 
laten zien dat de brand niet beperkt blijft tot drie auto’s maar dat er uiteindelijk veel meer 
uitgebrande auto’s worden aangetroffen na de uiteindelijke brandbestrijding. Anderzijds zijn er 
ook branden geweest waar juist weer minder dan drie auto’s in de brand zijn geraakt. 
 
Vanuit de doelstellingen is de volgende probleemstelling gedefinieerd: 
 
 

Welke brandscenario’s kan de brandweer aantreffen bij een brand in een ondergrondse 
parkeergarage op het moment van ter plaatse komen? 
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Definitie van de centrale begrippen: 
 
Een brandscenario beschrijft de ontwikkeling van een brand in relatie met de tijd. In de 
onderzoeksvraag wordt er vanuit gegaan dat er brand is, de brandweer rukt immers uit naar deze 
brand. Alle factoren die de ontwikkeling van de brand beïnvloeden maken deel uit van het 
brandscenario en worden beschouwd tot het moment dat de brandweer ter plaatse komt.  
 
Een ondergrondse parkeergarage is een overdekte voorziening onder het maaiveld waar 
automobilisten hun personenauto's kunnen parkeren. Dit kan een openbare parkeergarage zijn 
of een niet openbare parkeergarage. Een openbare parkeergarage is voor iedereen toegankelijk 
waarbij eventuele openingstijden bepalen of er in en uitrijdend verkeer plaats vindt. In een niet 
openbare parkeergarage wordt alleen geparkeerd door mensen die toestemming hebben daar te 
mogen parkeren. Deze parkeergarages worden meestal in combinatie met wonen en/of werk 
gebruikt.  
 
Met ter plaatse komen van de brandweer wordt bedoeld de opkomsttijd van de brandweer op 
het moment dat de eerste tankautospuit arriveert. De opkomsttijd is de tijd van melding van de 
brand tot het moment van ter plaatse komen. 
 
Uit bovenstaande probleemstelling zijn 4 onderzoeksvragen afgeleid: 
 

1. Op welk moment komt de brandweer ter plaatse bij een brand in een ondergrondse 
parkeergarage? 

2. Welke invloeden en gevolgen hebben effect op een brandscenario? 
3. Welke brandscenario’s kunnen zich ontwikkelen? 

 Hoeveel auto’s branden er? 

 Wat is het brandvermogen? 

 Wat is de te verwachten temperatuur? 

 Welke rookontwikkeling valt te verwachten? 
4. Welke brandscenario’s zijn reëel? 

 

1.3. Randvoorwaarden & Uitgangspunten 

Zoals in de onderzoeksvraag is gesteld richt het onderzoek zich op ondergrondse parkeergarages. 
Specifieker afgebakend: besloten ondergrondse parkeergarages met een gebruiksoppervlakte 
groter dan 1.000m². De reden hiervoor is dat het onderzoek gebruikt wordt door brandweer 
Apeldoorn als opstap naar een vervolgonderzoek met hetzelfde bouwwerk als uitgangspunt. De 
parkeergarage is besloten wat inhoudt dat deze niet op een natuurlijke manier wordt 
geventileerd.  
 
Automatische en semi-automatische parkeergarages1 maken geen deel uit van het onderzoek. 
 
De ontwikkeling van het brandscenario wordt voor dit onderzoek begrensd door de opkomsttijd 
van de brandweer. De invloed van de inzettechniek en tactiek van de brandweer (zoals 
blusacties, gecontroleerd laten uitbranden, ventileren, etc.) valt niet binnen dit onderzoek. 
Ook wordt er vanuit gegaan dat er brand is. Er kan anders immers geen brandscenario ontstaan.  

                                                           
1
 Automatische of semi-automatische parkeergarages zijn garages waar de auto bij de toegang wordt afgegeven en de auto 

(semi)automatisch weg wordt gezet in magazijnstelling achtige systemen. 
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Lopende het onderzoek blijkt de plaats van ontstaan van brand wel invloed te hebben op het 
brandscenario. Daarom wordt alleen relevante informatie die direct invloed heeft op het 
brandscenario meegenomen in het onderzoek. In afbeelding 1 is dit gevisualiseerd. 
 

 
 
Afbeelding 1; Kaders van het onderzoek gerelateerd aan de ontwikkeltijd van de brand (groen valt binnen de kaders 
van het onderzoek, rood er buiten) 

 
Onderzoekstechnisch worden er geen CFD berekeningen gemaakt in verband met beperking en 
de capaciteit van de beschikbare computers. 
 
Tijdens de voorbereidende fase van het onderzoek is een stakeholdersanalyse gemaakt om 
inzichtelijk te krijgen wie in welke mate invloed heeft op het onderzoek en de eventuele 
resultaten. De belangrijkste stakeholders die hieruit voortkomen zijn:  

 De afdeling risicobeheersing van de brandweer 

 Het adviesbureau 

 Vergunningverlener 

 Architect 

 Vereniging van Eigenaren (VVE), andere eigenaar of exploitant 

 Wetgever 
 
De stakeholdersanalyse is opgenomen in bijlage 1. 
 

1.4. Onderzoeksopzet 

Om een antwoord te geven op de probleemstelling: “Welke brandscenario’s kan de brandweer 
aantreffen bij een brand in een ondergrondse parkeergarage op het moment van ter plaatse 
komen?”, is een onderzoeksmodel opgesteld. Het onderzoeksmodel is gebaseerd op de 
probleemstelling waarbij een theoretisch- en praktisch onderzoek zal leiden tot een zo goed 
mogelijk antwoord op de onderzoeksvragen.  
 
Het basismodel voor het onderzoek is het vlinderdasmodel (afbeelding 2). Door het toepassen 
van dit model kan gestructureerd geïnventariseerd worden welke factoren een belangrijke 
invloed hebben bij het bepalen van het brandscenario. Ook kunnen de preventieve maatregelen 
en gevolgbeperkende maatregelen als LOD’s (‘lines of defence’) meegenomen worden. Het 
toepassen van dit model maakt het mogelijk verschillende combinaties van factoren te 
onderzoeken die tot telkens andere scenario’s leiden. Door middel van beslisbomen worden de 
invloedsfactoren gekwantificeerd. 
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Afbeelding 2; visualisatie van het vlinderdasmodel (bron: www.ine.be) 

 
Het onderzoeksschema (Afbeelding 3) geeft weer hoe de verschillende processtappen onderling 
in verband staan en hoe ze geïntegreerd zijn in het totale onderzoeksplan. 
 

 
Afbeelding 3; Onderzoeksmodel (FTA =Fault Tree Analyses, vertaald: foutenboomanalyse) 
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1.5. Validiteit en betrouwbaarheid 

De onderzoeksmethoden die gebruikt worden zijn: 

 Nationaal en internationaal literatuuronderzoek: vakliteratuur, onderzoeken, documenten, 
artikelen, audiovisueel beeldmateriaal en statistiek 

 Interviewen van deskundigen 

 Rekenmodel Ozone V2.2, version 2.2.6 

 Risicoanalyse m.b.t. de mogelijke brandscenario’s door middel van een analysemethode 
waarbij de invloedsfactoren worden gekwantificeerd 

 
Omdat er op dit moment al veel onderzoeken op gebied van parkeergarages zijn gedaan is het 
analyseren van de literatuur de belangrijkste input voor het onderzoek. Het interview wordt 
gebruikt om bevindingen te verifiëren of juist na te gaan hoe andere betrokkenen tegen de 
bevindingen aan kijken (expert oordeel) waardoor een integrale benadering van de 
probleemstelling meegenomen wordt in het onderzoek. Berekeningen en rekenmodellen worden 
gebruikt ter ondersteuning van de deelresultaten. 
 
Daarnaast zijn een zestal praktijkproeven bijgewoond onder leiding van prof. Bart Merci, 
uitgevoerd door de Universiteit te Gent in samenwerking met brandweer Gent. De 
praktijkproeven hebben plaatsgevonden in een nagebouwde parkeergarage van ongeveer 1.000 
m² op het terrein van Warringtonfire in Gent. Naast de apparatuur van de Universiteit te Gent 
zijn tevens met een warmtebeeldcamera van Team BrandOnderzoek (TBO) van de 
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) diverse metingen verricht. De waarnemingen 
en de analyse van de beelden van de warmtebeeldcamera zijn voor dit onderzoek een 
belangrijke informatiebron geweest.  
 
Ook een viertal recente brandonderzoeken van het TBO uit de veiligheidsregio’s Rotterdam-
Rijnmond, Kennemerland, Brabant Zuid-Oost en Amsterdam-Amstelland hebben in het 
onderzoek een belangrijke bijdrage geleverd. 
 
Voor de risicoanalyses in dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de resultaten uit de 
literatuurstudie, steekproeven en deskundigenoordeel om de arbitraire uitslag van een 
risicoanalyse tot een minimum te beperken. Deze benadering vanuit verschillende bronnen zorgt 
er voor dat de betrouwbaarheid van de gegevens hoger is. Veelal worden gegevens gebruikt die 
specifiek op de situatie van brandweer Apeldoorn van toepassing zijn omdat zij een van de 
opdrachtgevers zijn. Brandweer Apeldoorn is geen zelfstandige brandweer op zich, dus zullen de 
resultaten veelal van toepassing zijn op vergelijkbare korpsen. Voor het adviesbureau gelden 
dezelfde bepalingen. 
 

1.6. Leeswijzer 

Dit rapport bevat 8 hoofdstukken:  
Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf ‘deelconclusie en/of discussie’ waarin de 
belangrijkste conclusies van het voorgaande hoofdstuk staan beschreven op basis van de 
inhoudelijke informatie maar ook vooral naar mening van de auteurs van het rapport. 
 
Hoofdstuk 1 is een beschrijving van de voorbereidende fase. Hierin wordt de aanleiding die 
geleid heeft tot het onderzoek beschreven. De doelstelling wordt neergezet vanuit de visie/ 
optiek van de twee opdrachtgevers en de probleemstelling wordt gedefinieerd. Er staat 
geschreven binnen welke kaders dit onderzoek is uitgevoerd en wat voor onderzoeksopzet is 
toegepast.  
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In hoofdstuk 2 worden de relevante wet en regelgeving en richtlijnen omschreven die van 
toepassing zijn op ondergrondse parkeergarages. In dit hoofdstuk is bewust verder gekeken dan 
alleen binnen de Nederlandse grenzen.  
 
Hoofdstuk 3 is toegespitst op de opkomsttijd van de brandweer. Op basis van statistiek is de 
opkomsttijd voor specifiek brandweer Apeldoorn en breed genomen, brandweer Nederland, 
geanalyseerd. 
 
Hoofdstuk 4 is gebouwd op de invloedsfactoren die een rol spelen bij een brand in een 
ondergrondse parkeergarage. Dit ‘hart’ van het onderzoek is gebaseerd op de tientallen 
wetenschappelijke onderzoeken, interviews en praktijkonderzoek en vormt daarmee een 
‘kennisbank’ op gebied van ondergrondse parkeergarages. Omdat dit hoofdstuk veel informatie 
bevat is per paragraaf een deelconclusie opgenomen. 
 
Hoofdstuk 5 geeft een verbeelding van twee realistische brandscenario’s gebaseerd op de meest 
belangrijke invloedsfactoren van het vorige hoofdstuk. 
 
In hoofdstuk 6 wordt een model geschetst om door middel van risicoanalyses brandscenario’s te 
voorspellen die gebruikt kunnen worden in het voorbereidende overleggen tussen- en door 
ontwerpers, projectleiders, adviesbureaus en brandweer. 
 
Hoofdstuk 7 geeft de conclusie die getrokken is uit de voorgaande hoofdstukken. Er wordt 
antwoord gegeven op de probleemstelling/ centrale vraag en de deelvragen. Vervolgens worden 
specifieke conclusies geschreven voor de beide opdrachtgevers. 
 
De aanbevelingen die volgen uit dit onderzoek staan in hoofdstuk 8. 
 
Alle onderliggende analyses, onderzoeken en overige informatie zijn als bijlagen in een aparte 
map geplaatst die als ‘Deel 2’ aangeduid bij dit rapport hoort. 
 
De bronvermelding die aangegeven staat tussen de [ ] –haakjes bevat de achternaam van de 
eerst aangeduide schrijver van het jaartal van het rapport. In de literatuurlijst zijn de bronnen op 
alfabetische volgorde opgenomen. 
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2. Richtlijnen en regelgeving 
 
 
Om inzicht te krijgen in welke brandveiligheidsvoorzieningen in parkeergarages aanwezig kunnen 
zijn is de wet- en regelgeving en relevante richtlijnen voor parkeergarages in beeld gebracht. 
Brandveiligheidsvoorzieningen hebben invloed op het ontstaan, ontwikkelen en het bestrijden 
van brand.  
 
In de verschillende richtlijnen zijn ontwerpbranden opgenomen die de 
brandveiligheidsmaatregelen in parkeergarages grotendeels kunnen bepalen. Voor het 
ontwerpen, het beoordelen van parkeergarages en het optreden van de brandweer in 
parkeergarages vormen deze ontwerpbranden belangrijke uitgangspunten.  
 
Conclusies en aanbevelingen uit dit rapport kunnen worden gereflecteerd aan de regelgeving, 
c.q. richtlijnen en mogelijk een basis vormen voor het ontwerpen en beoordelen van 
parkeergarages. 
 
Vooruitlopend op de Europese regelgeving is eveneens gekeken hoe in een aantal andere landen 
de wet- en regelgeving voor parkeergarages geregeld is. 
 

2.1. Nederlandse richtlijnen en regelgeving 

Voor het bouwen en gebruiken van parkeergarages zijn in Nederland de volgende regelgeving en 
richtlijnen van toepassing, c.q. van belang: 

 Bouwbesluit 2003 

 Gebruiksbesluit, Besluit van 26 juli 2008 houdende vaststelling van voorschriften met 
betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit het oogpunt van brandveiligheid (Besluit 
brandveilig gebruik bouwwerken) 

 Concept bouwwerkbesluit 2012 

 NEN 2443, 2000, Parkeren en stallen personenauto’s  

 LNB-richtlijn Praktijkrichtlijn (aanvullende) Brandveiligheidseisen op het bouwbesluit voor 
mechanisch geventileerde parkeergarages met een gebruiksoppervlakte grotere dan 1.000 
m², 4 december 2002. (LNB-richtlijn) 

 2e ontwerpnorm NEN 6098, Rookbeheersingssyteem voor mechanisch geventileerde 
parkeergarages  

 SBR publicatie, Parkeergarages: Brandveiligheid en Ventilatie, 2004 

 NPR 2443 (voorloper van de NEN 2443) 
 
De belangrijkste uitgangspunten uit de bovenstaande wetgeving en richtlijnen worden hieronder 
kort weergegeven. In bijlage 2 is per genoemde wetgeving of richtlijn een samenvatting 
opgenomen.  
 
Volgens het Bouwbesluit 2003 mag het brandcompartiment van een parkeergarage slechts 1.000 
m² bedragen. De wetgever accepteert hiermee dat maximaal een brandcompartiment van 1.000 
m² mag afbranden. De brandweer kan dit in principe met één tankautospuit bestrijden. Grotere 
brandcompartimenten worden toegestaan mits een gelijkwaardige veiligheid aan het bevoegd 
gezag wordt aangetoond. De LNB-richtlijn of de 2e ontwerpnorm NEN 6098 worden vaak gebruikt 
om de gelijkwaardigheid te onderbouwen. Zowel de LNB-richtlijn als de ontwerpnorm NEN 6098 
zijn niet officieel gepubliceerd en worden niet door het Bouwbesluit aangestuurd. Zij hebben 
daardoor geen rechtsgeldigheid. 
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De LNB-richtlijn gaat ervan uit dat de brand beperkt blijft tot een lokale brand van maximaal drie 
auto’s met een totaal brandvermogen van 8 Megawatt (MW) en de brandweer de brand snel kan 
blussen. Een 10-voudige ventilatie stelt de brandweer in staat, nadat de brand is geblust, de 
garage na 45 minuten te doorzoeken. Daarnaast hebben een aantal gemeenten een eigen 
richtlijn opgesteld, waaronder Rotterdam. 
 
Inmiddels is in opdracht van de Raad voor Risicobeheersing een commissie van de vakgroep 
‘Veilig bouwen’ van de NVBR bezig een onderzoek in te stellen naar de actualiteit van de LNB- 
richtlijn. 
 
In de 2e ontwerpnorm NEN 6098 is het uitgangspunt gekozen dat op het moment van aankomst 
van de brandweer auto 1 volledig in de brand staat, auto 2 begint zich na 10 minuten te 
ontwikkelen en auto 3 is net ontstoken. Het piekvermogen van de drie auto’s ligt na 22 minuten 
op 9.5 MW. Na 22 minuten is de brandweer ter plaatse en wordt de blussing ingezet, waardoor 
het brandvermogen na 30 minuten naar nul is gebracht. Ter ondersteuning van de brandweer 
stelt de ontwerpnorm dat parkeergarages met een gebruiksoppervlakte van 2.500 m² of meer 
een rookbeheersingssysteem dienen te hebben om een succesvolle binnenaanval mogelijk te 
maken. De ventilatie wordt gebaseerd op de bovenstaande ontwerpbrand (drie auto’s met een 
brandvermogen van 9,5 MW) en moet dusdanig zijn dat op 30 m afstand van de brand er zicht op 
de brand is tot 27 minuten na het ontstaan van de brand. 
 
De ontwerpnorm vermeldt dat door veranderingen in het materiaalgebruik van een auto (meer 
kunststof) het vermogen weliswaar gestegen is, maar omdat deze brandcurve gebaseerd is op 
een grote hoeveelheid (18) proeven en drie auto’s in brand na 15 minuten een conservatieve 
benadering daarvoor is, wordt deze curve representatief geacht voor de komende jaren. 
Inmiddels is een nieuw NEN 6098 in ontwikkeling, die meer weg heeft van de Belgische Norm. 
 
Het Gebruiksbesluit regelt de brandbeveiligingsinstallatie. Vanaf een gebruiksoppervlakte van 
1.000 m² is een automatische brandmeldinstallatie met volledige bewaking verplicht en vanaf 
2.500 m² is doormelding naar de brandweer vereist. Hetzelfde wordt ook in de LNB-richtlijn en 
de 2e ontwerpnorm NEN 6098 gesteld. 

2.2. Buitenlandse regelgeving en richtlijnen 

Vooruitlopend op het 6e concept van de Europese richtlijn EN 12101-11 voor het ontwerpen en 
installeren van rookbeheersingssystemen is gekeken naar de regelgeving in een aantal andere 
landen, zoals België, Engeland, Duitsland en Amerika. Het valt op dat de conceptnorm erg veel 
weg heeft van de Belgische norm. Een korte samenvatting is opgenomen in bijlage 2 
 
De Belgische norm ‘NBN S 21-208-2, Brandbeveiliging in gebouwen – ontwerp van de rook- en 
warmteafvoersystemen (RWA) in gesloten parkeergebouwen’ maakt onderscheid tussen 
gesloten parkeergebouwen zonder sprinklers of met sprinklers zonder vloerhelling enerzijds en 
gesloten parkeergebouwen met sprinklers en vloerhelling anderzijds. Bij een gesprinklerde 
garage zonder vloerhelling vindt geen efficiënte waterafvoer plaats en kan de brand zich 
verspreiden over het wateroppervlak, vandaar dat dit gelijk geschaard wordt voor de berekening 
van de brandgrootte met ongesprinklerde gebouwen. 

 
Voor ongesprinklerde gebouwen en gesprinklerde zonder vloerhelling wordt met een 
brandomvang van 5 m x 5 m en een totaal brandvermogen van 6 MW gerekend. Dit komt 
overeen met twee auto’s. Bij een gesprinklerde garage met vloerhelling mag gerekend worden 
met één auto met een afmeting van 2 m x 5 m en 4 MW vermogen. De brandweer moet de 
brand op 15 m kunnen benaderen. 



 

'Brandscenario's Geparkeerd?' - 2011             11 
 

Op Europees niveau worden eisen voor de rookbeheersing samengevat in de norm EN 12101-11. 
In de laatste conceptversie ‘Smoke and heat control systems Part 11: Design, installation & 
commissioning requirements for enclosed car parks, Provisonal Draft’ is het doel een rookvrije 
aanvalsweg te creëren voor de brandweer tot op 10 meter van de brand, over een breedte van 5 
meter en een hoogte van 2 meter. De ontwerpbrand gaat evenals de Belgische norm uit van een 
brand van maximaal twee auto’s en een brandvermogen van 6 MW bij een ongesprinklerde 
garage of gesprinklerd zonder vloerhelling en van één auto met een brandvermogen van 4 MW 
bij een gesprinklerde garage met vloerhelling. 
 
De ontwerpbranden die per land gebruikt worden voor ondergrondse parkeergarages zijn 
samengevat in tabel 1 
 

Land  Ongesprinklerd  Gesprinklerd zonder 
vloerhelling  

Gesprinklerd met 
vloerhelling  

 HRR [MW] Aantal 
auto’s 

HRR [MW Aantal 
auto’s 

HRR [MW Aantal 
auto’s 

Nederland 8 MW (LNB) 
9,5 MW (NEN 

6098) 

12 MW 
(Rotterdam) 

3      

België 6 MW 2 6 MW 2 4 MW 1 

Duitsland 8 MW 
Sprinkler vanaf 
5.000 m² 

3 3,8 MW 1 3.8 MW 1 

Engeland/Wales 8 MW 3 4 MW 1 4 MW 1 

Europese 
richtlijn 

6 MW 2 6 MW 2 4 MW 1 

Amerika sprinkler 

 
Tabel 1; Overzichtstabel van de ontwerpbranden voor ondergrondse parkeergarages per land 

 

2.3. Deelconclusie 

Vooral voor grote parkeergarages is er in Nederland geen expliciete regelgeving van toepassing. 
Wel zijn er een aantal publicaties of ontwerpnormen met ventilatievoorschriften die als handvat 
kunnen dienen bij het ontwerpen van een parkeergarage, maar deze hebben geen rechtskracht 
of wettelijke basis. 
 
In België, Duitsland en Engeland is er voor parkeergarages wel regelgeving vastgesteld, waarbij of 
een sprinklerinstallatie aanwezig moet zijn of een ventilatie ter ondersteuning van de brandweer.  
In Amerika moeten besloten ondergrondse garages voorzien worden van een sprinklerinstallatie. 
 
Volgens de ontwerpbranden zullen maximaal drie auto’s (Nederland, Engeland en Duitsland) in 
brand staan op het moment dat de brandweer arriveert. De Europese richtlijn en België gaan 
zelfs uit van maximaal twee auto’s. De ontwerpbranden zijn gebaseerd op brandtesten met 
auto’s uit de jaren negentig, terwijl het kunststof gebruik in de auto industrie de laatste jaren is 
toegenomen. De relevantie van de ontwerpbranden zou hierdoor ter discussie gesteld kunnen 
worden. 
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3. Opkomsttijd brandweer 
 
 
Het onderzoek spitst zich toe op brandscenario’s in ondergrondse parkeergarages op het 
moment dat de brandweer ter plaatse komt. De vraag die eerst beantwoord moet worden is: 
“Binnen welke tijd is de brandweer ter plaatse?” In dit hoofdstuk wordt door middel van 
richtlijnen, statistiek en analyse onderzocht met welk tijdspad rekening gehouden moet worden 
om later in het onderzoek de brandscenario’s te kunnen relateren aan de tijd. 
Een belangrijk deel van de tijdslijn naast de detectietijd is de ‘opkomsttijd’. De opkomsttijd 
bestaat uit de verwerkingstijd van de meldkamer na de melding, de uitruktijd van de brandweer 
na het ontvangen van het alarm naar de brandweerkazerne en de rijtijd tot het brandadres. 
 

3.1. Richtlijn en wetgeving 

In de volgende richtlijnen, cq. Handleidingen zijn de opkomsttijden van de brandweer vastgelegd: 

 Handleiding Brandweerzorg Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(BZK), 
1992 

 Wet Veiligheidsregio’s 

 Besluit Veiligheidsregio’s 
 
Handleiding Brandweerzorg (ook wel brandweerzorgnorm genoemd): 
Om een goed beeld te krijgen van de aanwezige risico’s en de daarvoor geldende 
dekkingsnormen zijn alle objecten in de gemeente Apeldoorn en de daarbij horende 
opkomsteisen door een extern adviesbureau in kaart gebracht. De Handleiding Brandweerzorg 
van het Ministerie van BZK gold daarbij als richtlijn voor het vaststellen van zorgnormen en 
gewenste opkomsttijden voor dekking van verschillende risico’s. Deze norm vermeldt dat bij 
brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen het van belang is dat de brandweer zo snel 
mogelijk na een spoedeisende melding ter plaatse arriveert. Deze ‘zorgnorm’ is voor gemeenten 
echter niet verplichtend, maar biedt wel een referentiekader waarmee de situatie kan worden 
beoordeeld. Met betrekking tot parkeergarages, die onder industriegebouwen gerekend worden 
is de aanbevolen opkomsttijd voor het eerste voertuig 10 minuten [Brandweer Apeldoorn, 2007]. 
 
Wet Veiligheidsregio’s: 
Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio’s in werking getreden. Volgens de Wet 
Veiligheidsregio’s heeft de brandweer als taak het voorkomen, beperken en bestrijden van 
brand. Het beperken van brandgevaar. Het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en 
al wat daarmee verband houdt. De Wet Veiligheidsregio’s gaat uit van de tijdsbalk zoals gesteld 
in het brandbeveiligingsconcept ‘woningen en woongebouwen’. Hierin wordt aangenomen dat 
de brandweer binnen 30 minuten na het ontstaan van brand kan aanvangen met redden of 
blussen. Zij stelt dat de eerste 15 minuten ‘verloren’ gaan aan de ontdekking van de brand 
(zonder detectie). Er blijven nog 15 minuten over voor de brandweerorganisatie om een 
effectieve inzet te plegen. Binnen deze 15 minuten moet de brand worden gemeld, de 
brandweer worden gealarmeerd, de brandweer moet naar de kazerne gaan, omkleden en naar 
het incident rijden. Ter plaatse moet er een snelle verkenning uitgevoerd worden waarna de 
daadwerkelijke redding en/of blussing kan beginnen. Vanuit deze gegevens wordt gesteld dat de 
brandweer binnen 8 minuten ter plaatse moet zijn om nog 7 minuten te kunnen besteden aan 
een adequate inzet. Vanuit dit gegeven is het ‘Besluit veiligheidsregio’s’ ontstaan [Wet 
Veiligheidsregio’s, 2010]. 

 



 

'Brandscenario's Geparkeerd?' - 2011             14 
 

Besluit veiligheidsregio’s, Besluit van 24 juni 2010, houdende regels inzake de organisatie en de 
taken van de veiligheidsregio’s en de gemeentelijke brandweer, alsmede de financiële bijdrage 
van het Rijk  
In het Besluit Veiligheidsregio's staan onder meer de minimum kwaliteitseisen voor de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing, de regels voor de minimale bezetting van de voertuigen 
en de eisen over de opkomsttijden van de brandweer. 
 
Zo zal de brandweer in de meeste gevallen binnen acht minuten na een melding van een brand 
of ongeluk ter plekke moeten zijn. Bij sommige incidenten of gebouwen zal de minimale 
opkomsttijd juist korter of langer zijn. Voor parkeergarages ( overige gebruiksfunctie) is in het 
Besluit Veiligheidsregio’s 10 minuten bepaald. Maar de besturen van de veiligheidsregio’s mogen 
besluiten andere opkomsttijden te hanteren op basis van het risicoprofiel van de regio en een 
afweging van de kosten en baten. De opkomsttijd mag niet langer zijn dan 18 minuten. Verder 
zijn eisen vastgelegd over bijvoorbeeld de organisatie, de alarmering en het 
informatiemanagement bij rampen en crises [Besluit Veiligheidsregio’s, 2010]. 
 
In de 2e ontwerpnorm NEN 6098 ‘Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde 
parkeergarages’ is de opkomsttijd van 10 minuten uit de Handleiding brandweerzorg verwerkt. 
De norm stelt dat een brand die binnen 5 minuten is gemeld, door de brandweer binnen 27 
minuten wordt geblust. Er wordt een tijd van 10 minuten aangenomen voor het blussen van de 
brand en 7 minuten om de situatie te verkennen. Dan blijft er 10 minuten over voor de 
opkomsttijd. Indien er een automatische detectie aanwezig is wordt gesteld dat deze een brand 
binnen 5 minuten na ontstaan zal (door)melden. In onderstaande tabel zijn de tijden afkomstig 
uit de NEN 6098 vergeleken met de tijden zoals deze gesteld zijn in de Wet Veiligheidsregio’s. 
(Tabel 2) 
 

 
Tabel 2; Normatief brandverloop autobrand in mechanisch geventileerde parkeergarages volgens de NEN 6098 
(2010) en Wet Veiligheidsregio’s 

 
Voor een parkeergarage is minimaal een inzettijd (verkenningstijd, slangen uitrollen etc.) van 7 
minuten benodigd, waardoor op basis van de Wet Veiligheidsregio’s pas na 32 minuten de 
blussing kan worden ingezet. Door detectie kan in dit geval de inzettijd met 10 minuten worden 
vervroegd. Dit is wel afhankelijk van het type detectie. Hoe sneller er gedetecteerd kan worden 
hoe meer tijd overblijft voor de brandweer om een inzet te plegen of om op het brandproces in 
te grijpen. In bijlage 3 is onder het kopje brandmeldinstallaties nader ingegaan op de reactietijd 
van verschillende melders. In het kader van dit onderzoek wordt verondersteld dat 
bovengenoemde tijden van 5 en 15 minuten voor het ontdekken van de brand reëel zijn voor het 
bepalen van het brandscenario.  
 

3.2. Statistiek 

Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) 
Het CBS verzamelt alle meldingen van de brandweer die jaarlijks bij de regionale alarmcentrales 
binnen komen. Ondergrondse parkeergarages worden in de CBS statistiek niet specifiek 
benoemd. Om inzicht te krijgen in de opkomsttijd van de brandweer kan de statistiek wel een 
hulpmiddel zijn. De opkomsttijd naar een willekeurig bouwwerk in het stedelijk gebied zal 
immers niet anders zijn dan naar een parkeergarage.  
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Om een zo goed mogelijke afspiegeling te krijgen is voor dit onderzoek gekozen voor de statistiek 
behorende bij ‘bijeenkomstgebouwen’ omdat deze ook, net als de ondergrondse 
parkeergarages, voornamelijk in het stedelijk gebied liggen. 
 
Aantal branden 
Het totaal aantal binnenbranden in Nederland in alle bouwwerken is, genomen over de jaren 
2001 tot 2009, gemiddeld 14.000 per jaar. De tendens laat een stijgende lijn zien van 14.277 in 
2001 tot 15.420 in 2009. Het aantal binnenbranden in bijeenkomstgebouwen gerelateerd met 
schade (waarbij werkelijk sprake is geweest van brand) is, genomen over de jaren 2001 tot 2009, 
gemiddeld 747,78 per jaar. De tendens is bijna een golfbeweging en vertoond geen duidelijke 
stijgende of dalende lijn. Uit bovenstaande gegevens kan herleid worden dat ongeveer 5,3% van 
alle binnenbranden een binnenbrand in een bijeenkomstgebouw is waarbij werkelijk schade is 
ontstaan door brand. 
 
Opkomsttijden 
Om een analyse te kunnen maken van de opkomsttijd op basis van statistiek zijn de 
opkomsttijden van de brandweer in 1985, 2000 en 2009 met elkaar vergeleken in onderstaande 
Tabel 3 en grafiek 1 waarbij de percentages zijn herleid aan het totaal aantal brandmeldingen in 
dat jaar. Er is voor deze jaartallen gekozen om een tendens te kunnen waarnemen in de 
opkomsttijden. Op deze manier zullen de uitkomsten in dit hoofdstuk ook een deel van de 
toekomst afdekken. 
 
 

Opkomsttijd 1985 2000 2009 

minuten aantal % aantal % aantal % 

<5 min. 11.271 30 6.794 15 3.041 6 

5-7 min. 15.258 41 17.896 39 12.238 26 

8-9 min. 5.124 14 9.880 21 10.161 22 

10-15 min. 4.473 12 10.032 22 16.102 34 

>15 min. 862 2 1.397 3 5.529 12 

 

  

 
Tabel 3 en grafiek 1, Opkomsttijden brandweer Nederland (bron: CBS, maart 2011)  

 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

< 5 min 5-7 min 8-9 min 10-15 min > 15 min

A
an

ta
l b

ra
n

d
e

n

Opkomsttijd

1985

2000

2009



 

'Brandscenario's Geparkeerd?' - 2011             16 
 

Analyse van de gegevens uit de tabel laat zien dat er een verschuiving plaats vindt van de 
opkomsttijden. In 1985 valt het hoogste percentage meldingen (41%) in de categorie van 5 tot 7 
minuten. In 2009 valt het hoogste percentage (34%) in de categorie van 10 tot 15 minuten. In 
1985 is de brandweer in 85% van de brandmeldingen binnen 9 minuten ter plaatse. In 2000 is dit 
nog in 75% van de brandmeldingen het geval en in 2009 is dit teruggelopen naar 54% van de 
brandmeldingen. 
   
Team BrandOnderzoek (TBO) 
Het TBO van de VNOG heeft vanaf 2008 de opkomsttijden van brandweer Apeldoorn bij 
daadwerkelijke brandmeldingen geregistreerd. In onderstaande tabel 4 en grafiek 2 wordt de 
opkomsttijd van de beroepsdienst van brandweer Apeldoorn2 weergegeven op een vergelijkbare 
methode als hierboven bij de CBS statistiek. 
 
 

Opkomsttijd 2008 2009 2010 

minuten aantal % aantal % aantal % 

<5 min. 49 27 25 18 15 21 

5-7 min. 61 34 53 37 25 36 

8-9 min. 50 27 44 31 17 24 

10-15 min. 21 12 18 13 11 16 

>15 min. 1 0 2 1 2 3 

 

 
 

 
Tabel 4 en grafiek 2: Opkomsttijden 24-uurdienst brandweer Apeldoorn (Bron: Database TBO VNOG, maart 2011) 
 

De opkomsttijd met het hoogste percentage meldingen valt in alle drie jaren binnen de categorie 
van 5 tot 7 minuten. In gemiddeld 85% van alle uitrukken is de brandweer binnen 9 minuten ter 
plaatse. Ondergrondse parkeergarages groter dan 1.000m² bevinden zich over het algemeen in 
het centrum van een stad. Voor Apeldoorn geldt dat dit gebied grotendeels door een 
beroepsbrandweer wordt afgedekt. Uit de TBO database die ook is gebruikt voor de 
opkomsttijden is op basis van de werkelijke uitruktijden in het stedelijk gebied bepaald dat de 
gemiddelde opkomsttijd van de beroepsbrandweer van Apeldoorn 6 minuten is.  

                                                           
2
 De beroepsdienst van brandweer Apeldoorn bestaat uit een 24 uur bezette post in het centrum van Apeldoorn en een 

dagdienstpost in de Maten aan de zuidkant van Apeldoorn. 
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3.3. Deelconclusie 

Vanuit de regelgeving en richtlijnen wordt gerekend met een opkomsttijd van 10 minuten. Een 
belangrijk factor binnen de ontwikkeltijd van de brand is de meldtijd na het ontstaan van de 
brand. Is er een automatisch rook detectiesysteem aanwezig dan zal de meldtijd ongeveer 5 
minuten bedragen (NEN 6098). Bij geen detectie wordt een meldtijd van 15 minuten als reëel 
aangenomen (Wet Veiligheidsregio’s). 
 
De statistiek laat zien dat een opkomsttijd van 10 minuten, in 2009, nog in 54% van de branden 
gehaald wordt. Er vindt een verschuiving plaats ten opzichte van 1985 en 2000 van het aantal 
branden en de tijd waarop de brandweer in de meeste gevallen ter plaatse komt. In 2009 is dit 
een opkomsttijd van 10-15 minuten. Opvallend is dat de opkomsttijd van de beroepsbrandweer 
in Apeldoorn afwijkt van het landelijk gemiddelde. In 85% van de branden is brandweer 
Apeldoorn binnen 10 minuten ter plaatse. De gemiddelde opkomsttijd is 6 minuten. De reden 
waarom de Apeldoornse opkomsttijd afwijkt van het landelijk gemiddelde wordt niet nader 
onderzocht omdat de conclusie is gevormd op basis van statistiek en dit voor waar wordt 
aangenomen. Omdat brandweer Apeldoorn opdrachtgever is voor dit onderzoek wordt de voor 
Apeldoorn geldende tijd meegenomen in dit onderzoek. 
 
Bovenstaande vetgedrukte tijden worden in tabel 5 gekoppeld aan de meldtijden van 5 of 15 
minuten. Voor het vervolgonderzoek worden onderstaande tijden gebruikt voor de ontwikkeltijd 
van het brandscenario na het ontstaan van brand totdat de brandweer ter plaatse komt. 
 

Meldtijd [minuten] Opkomsttijd [minuten Tijd ter plaatse na het 
ontstaan van de brand 
[minuten] 

5 15 20 

15 15 30 

5 10 15 

15 10 25 

5 6 11 

15 6 21 
Tabel 5; Samenvoeging meldtijd en opkomsttijd resulterend in de tijd dat de brandweer ter plaatse komt. 
  

 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de brandweer bij een brand in een parkeergarage binnen 
een tijdbestek van 11-30 minuten ter plaatse kan zijn.  
   

  



 

'Brandscenario's Geparkeerd?' - 2011             18 
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4. Invloedsfactoren 
 
 
In dit hoofdstuk is een inventarisatie gemaakt van alle factoren die van invloed kunnen zijn op 
het brandscenario in een parkeergarage. Dit ‘hart’ van het onderzoek is gebaseerd op de 
tientallen wetenschappelijke onderzoeken, interviews en praktijkonderzoek en vormt daarmee 
een ‘kennisbank’ op gebied van ondergrondse parkeergarages. Om een goed beeld te krijgen van 
de invloed van de verschillende factoren op de brand ontwikkeling zijn de invloedsfactoren 
ingedeeld in brandstof-gerelateerd, bouwwerk-gerelateerd en brandbeveiliging-gerelateerd. Op 
deze manier wordt duidelijk welke invloed de verschillende factoren hebben op de 
brandontwikkeling. Invloedsfactoren die alleen invloed hebben op het ingrijpen van de 
brandbestrijding, zoals droge blusleidingen zijn niet meegenomen. De volgende factoren hebben 
allen in meer of mindere mate invloed op het brandscenario in een parkeergarage: 
 
Brandstof-gerelateerd 

 Primaire brandstof (De auto) 

 Secundaire brandstof (Opslag en constructie materialen) 
 

Bouwwerk-gerelateerd 

 Grootte parkeergarage 

 Constructie 

 Hoogte parkeergarage 

 Brandvoortplantingsklasse 

 Brandcompartimentering 

 Rookcompartimentering 

 Bovenbouw 

 Vormgeving 

 Mate van toezicht 
 

Brandbeveiliging-gerelateerd 

 Brandventilatie 

 Automatische blusinstallaties (Sprinkler / watermist 

 Brandslanghaspels / Kleine blusmiddelen 
 
 
Alle invloedsfactoren zijn geanalyseerd in bijlage 5 in een scoretabel, waarmee een weging heeft 
plaatsgevonden op de invloed van branduitbreiding, rookverspreiding en temperatuur. De mate 
van bijdrage aan de branduitbreiding weegt het zwaarst. Rookverspreiding of rookproductie en 
temperatuur zijn eveneens belangrijk, maar zijn in principe een gevolg van de branduitbreiding 
(brandgrootte). De belangrijkste invloedsfactoren vanuit de scoretabel zijn hieronder in het 
hoofdstuk vermeld. Een overzicht van de overige invloedsfactoren is opgenomen in bijlage 4.  
 

4.1. Brandstof-gerelateerd 

Hieronder zijn de factoren opgenomen te maken hebben met de aanwezige brandstof in een 
parkeergarage: 

 Primaire brandstof (De auto) 

 Secundaire brandstof (Opslag en constructie materialen) 
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4.1.1. Primaire brandstof (De auto) 

Voor het ontstaan van brand moet brandstof, zuurstof en een ontstekingsbron aanwezig zijn. 
Zuurstof is in een parkeergarage ten tijde van het ontstaan van de brand altijd voldoende 
aanwezig. In een parkeergarage vormen de auto’s de primaire brandstof. Om een auto te laten 
branden is een ontstekingsbron nodig. 
 
Omdat er in een parkeergarage een grote kans is dat een auto de aanleiding zal zijn voor een 
brand en een auto de grootste bron van brandstof vormt wordt deze de primaire brandstof 
genoemd. 
 
Ontstekingsbron/plaats van ontstaan: 
Een auto kan gaan branden door een technisch of elektrisch mankement, onvoorzichtig handelen 
of door brandstichting [Spearpoint, 2007]. Een technisch mankement kan ontstaan in de 
elektrische componenten of door indirecte verhitting van materialen door de motor al dan niet in 
combinatie met ontbrandbare vloeistoffen. De plaats van ontstaan van de brand zal hierdoor 
vaak het motorcompartiment betreffen. In de testen 7 en 8 van BRE zijn de proefbranden 
daadwerkelijk in het motorcompartiment aangestoken en is de motorkap weer gesloten. Een 
werkelijke brand kan ook beginnen als een smeulbrand waardoor de ontwikkeltijd langer zal 
worden [BRE, 2010]. 
 
Onvoorzichtig handelen als oorzaak van de brand betekent dat de mens erbij betrokken is. Als 
voorbeeld kan een brandende sigaret in het interieur een mogelijke ontstekingsbron zijn. In de 
testen van BRE is aangetoond dat een brand in het bestuurdersgedeelte van een auto niet tot 
ontwikkeling komt door zuurstofgebrek. Bij bijna alle testen die verzameld zijn in bijlage 15 
worden de ramen van de auto’s open gezet om te garanderen dat de brand, aangestoken op een 
voorstoel, tot ontwikkeling komt. Realistisch gezien zal niemand zijn ramen open laten staan als 
de auto in een parkeergarage is geparkeerd. 
 
Brandstichting als oorzaak van een autobrand in het interieur zal hetzelfde resultaat geven als 
hierboven omschreven. Het moedwillig open zetten van een raam zal hierbij wel zorgen dat de 
brand zich kan ontwikkelen tot een volledige autobrand. Wordt de auto aan de buitenzijde 
aangestoken dan heeft dit een snelle brandontwikkeling tot gevolg. Talrijke voorbeelden van 
autobranden onderzocht door het TBO van de VNOG tonen aan een auto aansteken op vele 
plaatsen relatief gemakkelijk mogelijk is. Er kan onderscheid worden gemaakt in een brand die 
aangestoken is aan de voorzijde van de auto, die zich nagenoeg hetzelfde zal ontwikkelen als een 
brand door een open vlam in het motorcompartiment of een brand die ontstoken is aan de 
achterzijde van de auto, waarbij de brandstoftank sneller betrokken zal raken in de 
brandontwikkeling. 
 
Brandontwikkeling: 
Een brand produceert warmte en rook waarbij zich een hete rooklaag tegen het plafond vormt. 
Radiatie (straling) vanuit de hete rooklaag en vanuit de vlammen, rechtstreeks rookcontact 
(convectie) en direct contact met een vlam zorgt er voor dat aanwezige brandbare materialen in 
de nabijheid van de brand gaan pyroliseren3 (uitgassen) waardoor de brand groter wordt en deze 
zich kan uitbreiden naar andere auto’s (Zie afbeelding 4). Omdat de auto een belangrijke bijdrage 
heeft in de ontwikkeling van een brandscenario in een parkeergarage besteedt deze paragraaf 
hier speciaal aandacht aan. Bij het kopje ‘brandoverslag’ wordt hier nog verder op in gegaan.  

                                                           
3
 Definitie van pyrolise: Zuurstofloze ontbinding van stoffen, onder inwerking van hitte [http://www.mijnwoordenboek.nl] 
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Afbeelding 4; Diverse manieren van brandoverslag, links direct door direct vlamcontact, rechts indirect door 
opwarming door straling en convectie, links door direct vlamcontact. 
 [Noordwijk et al, 2006] 
 

 
Brandontwikkeling (Brandvermogen   tijd) 
Een factor die van specifiek belang is voor het ontwikkelen van een brand is het brandvermogen 
oftewel de Heat Release Rate (HRR)4. Het brandvermogen is de getalswaarde in ‘Watt’ voor de 
energie die vrijkomt als brandbaar materiaal verbrandt. Een andere factor die hier direct bij 
hoort is de tijd waarbinnen het maximale brandvermogen wordt bereikt; de verbrandingswarmte 
in relatie tot de hoeveelheid brandbaar materiaal en de tijd waarin het verbrandt; oftewel de 
snelheid van brandontwikkeling (Fire growth rate). Deze factor is voor het ontvluchten van 
aanwezige personen van groter belang dan het maximale brandvermogen [Ingason, 2006]. 
 
De invloed van auto’s als onderdeel van een brandscenario in een parkeergarage is de afgelopen 
jaren door meerdere instanties onderzocht. De analyse van de onderzoeksgegevens uit de 
rapporten van deze onderzoeken is opgenomen in bijlage 6. 
 
Het brandvermogen van één auto geproduceerd in de jaren negentig en daarna ligt tussen 4,5 
MW en 9,8 MW, waarvan het meeste rond en boven de 8 MW. In de jaren daarvoor lag dit 
tussen 1,5 MW en 4,8 MW met een uitschieter naar 8,5 MW. De tabel (zie bijlage 6) laat een 
duidelijk trend zien dat nieuwe auto’s een hoger maximaal brandvermogen hebben dan oude 
auto’s. Dit is ook gesteld in het rapport ‘Analysis of vehicle statistics in New Zealand parking 
buildings 2007’ [Spearpoint, 2007]. Schleich constateert dat er een verdubbeling plaatsvindt in 
het brandvermogen van auto uit 1980 en 1995 [Schleich et al, 1997]. Het maximale 
brandvermogen loopt lineair op ten opzichte van de totale verbrandingswaarde van een auto 
[Ingason, 2006]. Uit zijn analyse wordt bepaald dat een gemiddelde toename van 0,7 MW in het  
maximale brandvermogen verwacht kan worden bij 1 GJ energietoename. 
 
Analyse van de onderzoeksrapporten uit bijlage 15 en de tabel in bijlage 6 laat zien dat een 
brandvermogen van 8-10 MW een reële waarde is voor een enkele autobrand als gekeken wordt 
naar de onderzoeken waarbij auto’s zijn gebruikt vanaf 1990. De tijd waarin het maximale 
brandvermogen bereikt wordt varieert van 14 tot 45 minuten [Schleich et al, 1997; Spearpoint, 
2007; Shipp, 2009]. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de plaats waar de auto wordt 
aangestoken en de energie van de ontstekingsbron.  
                                                           

4
 Heat release rate or energy release rate, represents the size of a fire and it’s potential for damage. It is directly related to 

flame height , the heat of combustion (mass burning rate) and the radiant heat flux surrounding the fire [Quintiere, 1997] 
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Een brand waarbij meerdere auto’s vlam vatten geeft een hoger brandvermogen. In de meest 
recente testen van BRE [Shipp, 2009] leidt dit tot een brandvermogen van 11 MW na 10 minuten 
en 16 MW na 21 minuten bij een proefbrand waarbij twee auto’s volledig zijn betrokken en de 
derde vlam vat. Hierna wordt de brand geblust.  
 
Worden branden nog groter door de betrokkenheid van meer dan twee of drie auto’s dan zal 
hierbij ook het maximale brandvermogen toenemen. Schleich stelt op basis van eigen proeven 
referentiecurve voor die toepasbaar is voor modellering in een 2-zone model van vijf brandende 
auto’s, waarbij rekening is gehouden met een zogenaamde ‘wave’ van brandende en weer 
dovende auto’s die zich door een parkeergarage verplaatst. Het maximale brandvermogen komt 
hierbij uit op 16 MW na 25 minuten [Schleich et al, 1997]. (zie grafiek 3) 
 

  
Grafiek 3; referentiecurve 5 auto’s [ Schleich et al 1997] 

  
Naar aanleiding van de parkeergaragebrand in Harbour Edge in Rotterdam heeft Efectis een 
onderzoek verricht naar het brandverloop tijdens deze brand. Op basis van de aangetroffen 
situatie is bepaald dat het maximale vermogen dat bij deze brand van zes auto’s vrij is gekomen 
mogelijk 22 MW is geweest na 27 minuten [De Feijter et al, 2007]. (zie grafiek 4) 

 
Grafiek 4; Geanalyseerde maximale brandvermogen brand Harbour Edge Rotterdam [De Feijter et al 2007]. 
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Uit bovenstaande gegevens blijkt dat het maximale brandvermogen niet lineair toeneemt met 
het aantal auto’s dat brandt. Het brandvermogen van één auto vermenigvuldigd met drie is niet 
het brandvermogen van drie auto’s. De verklaring hiervan is dat als de tweede auto zijn 
maximale brandvermogen bereikt heeft de eerste auto dit moment al gehad heeft en dus al in de 
dooffase zit. (de zogenaamde ‘wave’). De tijd van overslag naar andere auto’s is hierbij ook van 
belang. Onder de kop ‘brandoverslag’ wordt hier aandacht aan besteed. 
 
Verbrandingswaarde/ Calorische waarde 
De totale hoeveelheid energie die bij een autobrand vrij kan komen is afhankelijk van de leeftijd 
en de grootte van de auto. In het rapport van Joyeux is op basis van de onderzoeksgegevens een 
tabel ontworpen met de theoretische calorische waarde van auto’s uit midden jaren negentig. 
(zie tabel 6) 
 

 
Tabel 6; Classificatie van auto naar type [Joyeux, 2001]. 

 
Omdat de tabel een theoretische benadering is zal de werkelijke verbrandingswaarde op 
ongeveer 70% van deze waarde liggen [De Freijter,2007]. Een auto zal immers niet altijd volledig 
verbranden. 
 
Innovaties binnen de auto-industrie zorgen er voor dat er steeds meer kunststoffen gebruikt 
worden om zware metalen delen in auto’s te vervangen. Volgens het Duitse vakblad, KC Aktuell 
was het aandeel kunststof in een auto in: 

 1985: 12% 

 2005: 14% 

 2015: 20% 
Volgens een Nederlands vakblad stijgt het kunststofgebruik in de auto-industrie zelfs jaarlijks met 
3%, gerekend vanaf 2004. De grootste groei wordt verwacht voor polycarbonaat, acrylaat 
(ruiten) en ionomeren (coatings)5 [Kunststof en rubber, 2004]. Ook het in de US verschenen 
rapport ‘Automotive Plastics Global Markets to 2010’ vermeldt een groot volume toename van 
het kunststofgebruik tussen 2003 en 2010 voor exterieur, interieur, aandrijvingen, lagers, 
carrosseriedelen, remsystemen, etc. [http://findarticles.com]. Ford komt zelfs binnenkort met 
auto’s die gemaakt zijn van bubbeltjesplastic.6 Met de toename van kunststof materialen in 
auto’s zal ook de verbrandingswaarde toenemen. Ter vergelijking zijn de auto’s tegenwoordig 
gemiddeld tien jaar jonger dan de auto’s in de bovenstaande tabel. De Feijter heeft aan de hand 
van de autoverkoopcijfers van BOVAG globaal bepaald dat de gemiddelde verbrandingswaarde 
van in Nederland verkochte auto’s ongeveer 6200 MJ is. Als de 70% marge hierop wordt 
genomen komt de categorie 3 het meest in de buurt van deze waarde [De Freijter, 2007]. 
 

                                                           
5
 Een ionomeer is een thermoplastisch polymeer met ionische bindingen tussen de polymeerketens. [Kunststof en rubber, 2004] 

6 Bubbeltjesplastic is een nieuwe innovatie binnen de auto-industrie en betekent het integreren van gasbellen in kunststof 

waardoor een microscopische honingraatstructuur ontstaat [http:// www.nuzakelijk.nl]. 
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Uit een steekproef die gehouden is in Apeldoorn in een openbare parkeergarage op koopavond 
(bijlage 13) blijkt dat 24% van de geparkeerde auto’s maximaal drie jaar oud is (bouwjaar 2011-
2009), 57% was van het bouwjaar 1999-2008, 16% van het bouwjaar 1991-1999 en 2% was nog 
ouder (zie bijlage 13). Auto’s van zeven jaar of jonger zijn nog niet getest. De jongste auto’s die 
getest zijn tijdens de meest recente testen van BRE zijn een Toyota Freelander uit 2004 en een 
Ford Mondeo uit 2003 [BRE, 2010]. 
 
De totale brandtijd van een auto 
Om het brandverloop te bepalen is het van belang te weten hoe lang een auto brandt. Hieruit 
wordt duidelijk op welk tijdstip de auto geen bijdrage meer levert aan het brandscenario. Uit 
onderzoeksgegevens is bepaald dat de brandtijd van één auto 60 tot 80 minuten bedraagt (Zie 
grafiek 5)[Spearpoint,2007].  

 
Grafiek 5; Diverse meetgegevens uit onderzoeksrapporten [Spearpoint, 2007]. 

 
Uit de analyse van de warmtebeelden die gemaakt zijn tijdens realistische brandproeven in Gent 
in samenwerking met TU Gent en de brandweer Gent in 2011, is te herleiden dat na 40 minuten 
de auto waarin de brand is ontstaan geen noemenswaardige bijdrage meer levert aan het 
brandvermogen van de totale brand. Dit komt overeen met het punt in bovenstaande grafiek op 
tijdstip 35-40 minuten waarbij het brandvermogen is afgenomen tot 1 MW. In zijn rapport stelt 
Spearpoint dat als het brandvermogen tot onder 500 kW daalt deze geen invloed meer heeft op 
de totale brandontwikkeling. Dit komt overeen met een tijd van ongeveer 60 minuten in 
bovenstaande grafiek. 
 
Invloed van de brandstoftank en de LPG gastank op het brandvermogen 
Brandstoftanks van een auto kunnen uit staal of uit kunststof zijn vervaardigd. In een vakblad uit 
2004 wordt gesteld dat 90% van alle Europese auto’s en 70% van de Amerikaanse auto’s 
kunststof brandstoftanks hebben. In Aziatische auto’s blijkt dit nog maar 15% te zijn maar een 
snelle stijging van dit percentage is te verwachten [Kunststof en rubber, 2004].  Als de 
brandstoftank van een auto het begeeft door opwarming van een autobrand zal dit gevolgen 
hebben voor het brandscenario. De uitstromende brandstof zal ontbranden en zorgen voor een 
piek in het brandvermogen van de brand. Uit de testen van BRE blijkt dat de brandstoftank in 
testen 7 en 8, waarbij de auto’s zijn aangestoken in het motorcompartiment, na 45 en 55 
minuten bij een plaatselijke temperatuur van 800 °C scheuren. (grafiek 6) Duidelijk is te zien dat 
dit een piek in het brandvermogen oplevert van 4,8 MW en 3,7 MW maar dat deze maar enkele 
minuten duurt. 
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Grafiek 6; HRR – Tijd curve test 7 (4,8MW/45 min.) en test 8 (3,7MW/55 min.), [BRE, 2010]. 

 
Joyeux constateert dat tijdens test 2, die onder het motorcompartiment van de middelste van 
drie auto’s is aangestoken, de vlam zich direct door invloed van de wind (2m/s) naar de 
achterzijde van de auto verplaatst en dat na 5 ½ minuut de brandstoftank scheurt. De plasbrand 
die hierop ontstaat, verspreidt zich in de richting van de tweede en de derde auto waardoor deze 
auto’s direct, binnen een halve minuut na het scheuren van de tank, worden ontstoken.  
In test 3 wordt een windscherm voor de auto geplaatst waarop het brandverloop in de auto 
totaal anders verloopt en de tank na 55 ½ minuut scheurt. In onderstaande grafiek 7 is dit 
moment zichtbaar als een snelle temperatuurstijging [Joyeux, 2001]. 
 

 
Grafiek 7, Temperatuur-tijd curve boven auto 1 van test 2   5    C/55 ½ min.), [Joyeux, 2001]. 

 
BRE test in een van hun brandproeven de bijdrage van een LPG gastank in de brandontwikkeling 
van een auto. Tijdens de test is de LPG gastank niet geëxplodeerd omdat deze tijdens het 
opwarmen door de brand na 34 en 46 minuten heeft afgeblazen om de drukverhoging in de tank 
af te laten. Het afblazen van de tank heeft geen invloed gehad op de brandoverslag en 
ontwikkeling van de brand in de vier auto’s tijdens deze test omdat de brandoverslag al plaats 
had gevonden voordat de gastank ging afblazen [BRE, 2010]. 
 
Rookproduktie/rookpotentieel: 
Alle branden in parkeergarages gaan gepaard met dikke zwarte rook. Deze wordt in hoofdzaak 
veroorzaakt door brandende kunststoffen. De rookproductie van een auto wordt op 
verschillende manier weergegeven. De NEN 6098 vermeldt een rookpotentieel van 400 m-1/ 
m³/kg, of m²/kg. Ter vergelijking: voor houtachtige materialen wordt 100 m-1/m³/kg gehanteerd. 
De term rookpotentieel vraagt enige uitleg. Als 1 kg auto wordt verbrandt in 1 m³ lucht dan is de 
rookdichtheid hierin het rookpotentieel. Hieruit kan bijvoorbeeld bij een parkeergarage de 
zichtlengte (Z) op lichtgevende voorwerpen worden berekend met de volgende formules (zie 
formule 1). 
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Formule 1; Rookdichtheid en zichtlengte [ B-17; Fire Safety Engineering; Rookdichtheid en zichtlengte, Kennisbank 
Bouwfysica] 

 
 
Voor een parkeergarage van 1.000 m² met een hoogte van 2.5 m, een 10-voudige ventilatie 
(25.000 mᶾ/u, 7 mᶾ/s) ), een brandvermogen van 9 MW en een verbrandingswaarde van één auto 
van 25 MJ/kg [NEN 6098/LNB -richtlijn] geeft dit een optische rookdichtheid (RD) van: 
RD = 20 m-1 en een Z (zichtlengte) van 0.065 m, of 6,5 cm. 
In het rapport ‘Onderzoek brand parkeergarage Lloydstraat, Rotterdam’ staat dat een brandende 
auto 30.000 m³/u rook kan produceren [De Feijter et al, 2007]. Zonder ventilatie is een 
parkeergarage van 1.000 m² dan in 5 minuten gevuld met rook. 
 
Brandoverslag: 
De indeling van de parkeervakken in een ondergrondse parkeergarage en de bezetting zijn 
belangrijke invloedsfactoren die bepalend zijn voor de mogelijke omvang van de brand. Bij een 
volle parkeergarage en dicht op elkaar geparkeerde auto’s zal eerder brandoverslag plaats 
vinden. Zoals al genoemd kan straling van de vlammen en rook, convectie en rechtstreeks 
vlamcontact voor brandoverslag zorgen. 
 
Stralingsoverdracht komt niet via een materiaal tot stand, maar is het gevolg van emissie van 
infrarode (elektromagnetische) straling aan het materiaaloppervlak. Dit kan een vast materiaal 
zijn, maar ook een vloeibaar of gasvormig materiaallichaam, zoals een vlam [Kennisbank 
bouwfysica B-5, Ruud van Herpen]. 
 
Door middel van testen is door BRE gemeten hoeveel straling nodig is om materialen aan de 
buitenzijde van een auto te laten ontbranden. (zie tabel 7)  
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Tabel 7; Kritische stralingsflux van automaterialen [Shipp,2009]. 

 
Ter indicatie zijn in tabel 8 enkele kenmerkende waarden gegeven die meer ‘gevoel’ geven aan 
de term stralingsflux. 
 

Stralingsflux  
[kW/m2] 

Omschrijving 

0,7 Zonnestraling op een zomerdag op 52   NB. 

1,0 Grenswaarde voor (langdurige)blootstelling van de huid zonder 
schadelijke gevolgen 

6,4 Pijn na 8 s blootstelling van de huid 

10,4 Pijn na 3 s blootstelling van de huid 

16 Verbranding van de huid na 5 s 
Tabel 8; Indicatie stralingsflux [ College Ruud van Herpen, Thema FSE 2, Hanzehogeschool Groningen] 
 
De testresultaten van Joyeux, TNO Fleerde en BRE laten zien dat de stralingsniveaus gemeten bij 
de proefbranden de waarden in tabel 6 overschrijden (zie bijlage 15). Afhankelijk van de snelheid 
van de brandontwikkeling en de afstand van de brand tot het aangestraalde materiaal zal deze 
na verloop van tijd ontbranden. (zie afbeelding 5) 
 

 
Afbeelding 5; brandoverslag door straling van de brandende auto op de naastgelegen auto bij brandproeven van 
brandweer Gent en TU Gent op 30-03-2011 [ TBO VNOG ] 
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BRE concludeert in haar rapport dat dit nog geen garantie is dat de auto volledig in brand vliegt. 
Dit zal pas gebeuren als de brand zich uit kan breiden naar het motorcompartiment of als een 
raam het door de hitte begeeft of open staat. De vuurlast in het motorcompartiment kan zich 
goed ontwikkelen door de compacte ruimte waarin de temperatuur snel kan oplopen en zuurstof 
ongehinderd kan toestromen. Het interieur van de auto en vooral de stoelen en banken van 
kunststof vormen de grootste vuurlast in een auto.  
 
Moment van brandoverslag 
Binnen welke tijd slaat de brand van de brandende auto over naar een nabij geparkeerde auto?  
Als een autobrand vol tot ontwikkeling kan komen en er staan auto’s in de nabijheid, dan kan de 
brand zich uitbreiden naar andere auto’s. Het tijdstip van overslag van de eerste naar de tweede 
auto varieert in de rapporten uit bijlage 15 van 5 minuten [Joyeux, 2001] tot 52 minuten 
[Steinert, 2000].  
 
Brandoverslag naar een derde auto vindt in de proefbranden tussen 15 en 43 minuten plaats. In 
de testen van BRE ontstaat de brandoverslag naar de derde auto door straling vanuit de rooklaag 
die ontstaat naar aanleiding van de twee brandende auto’s.  
In bovenstaande proefbranden staan de auto’s naast elkaar, zoals gebruikelijk in een 
parkeergarage, en laat BRE een parkeervak vrij tussen de tweede en de derde auto.  
 
In test 8 van BRE wordt de brandoverslagtijd van 18 minuten gemeten tussen twee auto’s die 
met de neus naar elkaar toe staan en waar de brand wordt aangestoken in het 
motorcompartiment [BRE, 2010]. 
 
Bij de praktijk proefbranden in Gent zijn de volgende tijdstippen van brandoverslag gemeten: 
Bij geen ventilatie: na 15 en 16 minuten overslag naar de tweede auto en na 26 en 27 minuten 
overslag naar de derde auto. De auto’s die gebruikt zijn waren allen rond de 10 jaar oud en de 
brandstoftank was leeg. Met ventilatie vindt na 13 en 14 minuten overslag naar de tweede auto 
plaats en na 20 minuten naar de derde auto. Het is duidelijk waarneembaar dat de vlam onder 
invloed van de ventilatie in de richting van de luchtstroming afbuigt. Tevens lijkt de intensiteit 
van de brand groter te zijn dan in de situatie zonder ventilatie. Door de toevoer van een ruime 
hoeveelheid verse lucht lijkt de brand aan te wakkeren en feller te branden. Beide verschijnselen 
zorgen er voor dat brandoverslag sneller plaats vindt bij ingeschakelde ‘zicht op de brand’ 
ventilatie. (zie afbeelding 6) 
 

 
Afbeelding 6; Warmtebeeldopname 12 minuten na ontsteking, links met ventilatie/ rechts zonder ventilatie, bij 
brandproeven van brandweer Gent en TU Gent op 27-4-2011 [ TBO VNOG ] 
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Ter vergelijking zijn de tijden van brandoverslag in onderstaande tabel 9 geplaatst. 
 

Brandoverslag 
van….naar 

Tijd brandoverslag 
literatuuronderzoek 

Gent zonder 
ventilatie 

Gent met ventilatie 

Van auto 1 naar 
auto ernaast 

5 -52 min 15, 16 min 13, 14 min 

Van auto 2 naar 
auto 3 

15-45 min 26, 27 min 20 min 

Naar auto er 
tegenover 

18 min Niet getest Niet getest 

Tabel 9; Vergelijking brandoverslagtijden literatuuronderzoek en praktijkbranden Gent. 
 

Een mogelijkheid tot branduitbreiding die uit het brandonderzoek in Haarlem [Wünsch 2010] 
blijkt, is dat auto’s door het beïnvloeden van de startmotor door de brand spontaan gaan rijden. 
Drie auto’s zijn gaan bewegen, twee ervan hebben andere auto’s weggedrukt en één is tegen een 
andere auto tot stilstand gekomen. Tijdens een brand in het Erlebniszentrum in Stuttgart in 2009 
is één van de auto’s brandend over een afstand van 7 meter verplaatst omdat deze spontaan is 
gaan rijden. Uit de rapporten is niet gebleken dat dit brandoverslag heeft veroorzaakt.  
In één situatie heeft dit zelfs een positieve bijdrage geleverd, omdat de auto weg is gereden van 
andere auto’s en in een vrije ruimte verder is gaan branden. 
 
Door toepassing van veel kunststof onderdelen in een auto kunnen deze gaan smelten. De 
smeltende en vaak brandende kunststof kan een plas vormen op de grond waarna deze plas zich 
kan verspreiden naar de naastgelegen auto. Door de brandende kunststof kan op deze manier 
brandbaar materiaal tegen de bodemplaat van de auto ontstoken worden. In de testen in Gent 
wordt duidelijk een lage brand waargenomen door gesmolten kunststoffen op de grond maar 
heeft de brandoverslag plaatsgevonden door straling vanuit de vlammen van de eerst brandende 
auto. Als er een vloerhelling in de parkeergarage aanwezig is, kan de plasbrand van kunststof 
voor uitbreiding zorgen. 
 
Parkeervakbreedte  
De afmeting van het parkeervak en daarmee de afstand tussen de geparkeerde auto’s speelt een 
rol bij de brandoverslag tussen de auto’s. Hoe kleiner de afstand tussen de geparkeerde auto’s 
des te sneller zal brandoverslag door straling of rechtstreeks vlamcontact plaatsvinden. De NEN 
6098 gaat uit van een parkeervak van 2.50 m bij 5 m. Auto’s worden echter steeds breder. Een 
Ford Focus heeft een breedte van 1.80 m en een Audi Q7 is 1.98 m breed. In stallingsgarages laat 
de NEN2443 het toe dat een parkeervakbreedte van 2.30 m toegepast kan worden. Dit betekent 
dat de tussenruimte tussen de auto’s afneemt tot 30 cm en de kans op een snellere 
brandoverslag hierbij ook groter wordt. 
 
Plaats van de brand in de parkeergarage 
Een autobrand kan algemeen genomen op drie plaatsen in een garage ontstaan: tegen een muur, 
in een hoek of in de vrije ruimte. In een hoek zullen de beide wanden de brand als het ware 
opsluiten wat er voor zorgt dat warmte in de hoek blijft, de temperatuur hierdoor sneller zal 
oplopen en materialen in de nabijheid sneller kunnen ontbranden dan in de andere twee 
situaties [Bengtsson, 2001 ]. Voordeel hierbij is wel dat er dan geen auto’s tegenover geparkeerd 
zijn. Bij een brand in de vrije ruimte kan de warmte van de brand alle kanten op waardoor 
materialen in de buurt later zullen ontbranden dan de overige twee situaties. Een nadeel kan zijn 
dat als dit het middenpad is waarbij er ook auto’s tegenover staan, de brand ook kan overslaan 
naar deze auto’s. Een brand die ontstaat tegen een muur zal qua brandontwikkeling tussen de 
beide genoemde situaties in liggen. Voordeel hierbij is weer dat er geen tegenover geparkeerde 
auto’s zijn waardoor branduitbreiding op die manier is uitgesloten.  
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Bezetting 
In de analyse van de branden in de praktijk in parkeergarages zoals die zijn opgesomd in bijlage 
14 blijkt dat er vaak maar één auto brandt. Vaak staat deze auto dan alleen in garage wat direct 
verklaart waarom het bij die ene auto is gebleven. Zijn er veel auto’s dicht bij elkaar in de 
parkeergarage aanwezig, zoals bij ‘De Appelaar’ dan is de kans dat de brand zich uitbreidt naar 
meerdere auto’s aanwezig. In onderzoeksrapporten wordt gesproken over een soort ‘wave’ van 
een aantal brandende en weer dovende auto’s die zich door de parkeergarage verplaatst. Het 
aantal auto’s dat betrokken is bij deze zogenaamde‘wave’ verschilt in de rapporten. Het aantal 
varieert van vijf auto’s [Schleich, 1997], zeven auto’s [de Feijter, 2007] en zes [Jansen, 2010]. 
Wanneer deze ‘wave’ stopt wordt niet aangegeven, maar gesteld kan worden dat deze 
voortduurt totdat de brandstof op is of de brand wordt geblust. 
 

4.1.2. Deelconclusie/ Discussie 

Een realistische waarde voor het brandvermogen van één auto ligt rond de 8 MW met een 
verbrandingswaarde van 9.500 MJ. De laatst geteste auto’s zijn vijf tot acht jaar oud, maar 
innovaties m.b.t. kunststof gebruik in de auto-industrie gaan door. Jaarlijks stijgt het kunststof 
aandeel in auto’s gemiddeld met 3%. In de huidige richtlijnen voor parkeergarages wordt 
uitgegaan van 6 MW voor één auto, gebaseerd op auto’s uit de jaren negentig. Naar de mening 
van de auteurs van dit rapport is een heroverweging van de richtlijnen en nader onderzoek naar 
het brandvermogen van nieuwe auto’s noodzakelijk. Uit praktijkbranden blijkt dat de brandweer 
bij een inzet in een ondergrondse parkeergarage kan worden geconfronteerd met grote 
hoeveelheden zwarte rook. Door meer recente auto’s te testen moet duidelijk worden met 
welke rookproductie, c.q. het rookpotentieel rekening moet worden gehouden. 
 
Brandoverslag door straling vindt plaats na 15 minuten en naar de derde auto na 26 minuten. 
Ook dit is niet bepaald met jonge auto’s. In het geval van ‘zicht op de brand’ ventilatie is het 
tijdstip van brandoverslag 13 minuten respectievelijk 20 minuten. Na 18 minuten vindt 
brandoverslag plaats naar de tegenoverliggende auto. Daarnaast kan de benzinetank scheuren, 
als de auto bijvoorbeeld onder de benzinetank wordt aangestoken. Hierdoor kan zelfs na 5 
minuten al brandoverslag plaats vinden. Ook blijkt uit praktijkbranden dat auto’s spontaan 
kunnen gaan rijden maar het is niet bekend of dit ook voor uitbreiding van de brand heeft 
gezorgd. Bij de meeste praktijktesten worden de auto’s aangestoken in het 
passagierscompartiment, terwijl een brand in een interieur waarschijnlijk het minst zal 
voorkomen omdat is aangetoond dat deze smoort door zuurstofgebrek. 
 

4.1.3. Secundaire brandstof 

In een parkeergarage kan het voorkomen dat naast auto’s er ook andere materialen die in de 
garage aanwezig zijn vlam kunnen vatten of aan het brandscenario kunnen deelnemen. Dit is 
afhankelijk van: 

 Het gebruik van de garage (opslag) 

 constructie materialen  
 
Gebruik garage 
Uit de statistische gegevens die zijn verzameld (bijlage 14) blijkt dat 45% van de 
parkeergaragebranden plaats vond in een stallingsgarage, 20% in een openbare parkeergarage 
en van de overige 35% is niet duidelijk of het een openbare of gesloten parkeergarage betrof. Dit 
kan ook mogelijk verklaard worden doordat er meer stallingsgarages zijn dan openbare garages. 
Onder een stallingsgarage wordt verstaan dat de garage alleen toegankelijk is voor personen die 
toestemming hebben om er te parkeren.  
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Zoals beschreven in hoofdstuk 2 is in deze stallingsgarages meestal geen brandmeldinstallatie 
met doormelding naar de brandweer aanwezig, omdat deze vaak kleiner zijn dan 2.500 m². Een 
brand zal dus laat of door toeval opgemerkt worden. Doordat er minder verkeer plaatsvindt in 
een stallingsgarage leidt het ontbreken van deze bedrijvigheid mogelijk tot minder sociale 
controle waardoor een poging tot brandstichting minder zal opvallen dan in een openbare 
parkeergarage. 
 
Een nadeel van een stallingsgarage is dat deze door de gebruikers kan worden gebruikt als al dan 
niet tijdelijke opslag van privé eigendommen. Onderstaande afbeeldingen zijn genomen tijdens 
objectcontroles in de gemeente Apeldoorn (zie afbeelding 7). Bij een brand zal dit aanwezige 
materiaal bij kunnen dragen aan het brandvermogen maar nog belangrijker zal het kunnen 
zorgen voor ongewenste branduitbreiding. Dit omdat deze materialen sneller vlam zullen vatten 
dan een auto. 
 

 
Afbeelding 7; Objectcontrole stallingsgarage [ foto: afdeling Risico Beheersing brandweer Apeldoorn].  

 
Constructie materialen  
In parkeergarages kunnen constructie onderdelen bijdragen aan de brand. Het totale 
brandvermogen wordt groter en het kan voor extra branduitbreiding zorgen. Hierbij kan gedacht 
worden aan verschillende soorten afwerkingen als kunststof platen en hout, bekabeling en 
isolerende afwerkingen. In bijlage 4 wordt extra aandacht besteed aan de 
brandvoortplantingsklasse en de bekabeling. Gezien de actualiteit van kunststof isolatiemateriaal 
en de vraag welke invloed dit heeft op het brandscenario wordt dit onderwerp in het rapport 
specifiek uitgewerkt. 
 
Ter voorkoming van koude bruggen en geluidoverlast naar bovengelegen bouwlagen, worden 
parkeergarages tegen het plafond voorzien van isolatie. In veel gevallen bestaat de 
plafondbekleding uit een houtwolcementplaat met EPS (expanded poly-styrene) isolatie. In 
Apeldoorn is in 31 van de 76 parkeergarages deze isolatie toegepast [Holtman, 2010]. 
 
Uit een onderzoek naar het brandgedrag van kunststofisolatie in parkeergarages blijkt dat 
kunststof isolatiemateriaal kan leiden tot een ander brandscenario dan de maximaal drie á vier 
auto’s waarvan wordt uitgegaan [Van Ruiven et al, 2010]. In dit rapport wordt het toepassen van 
kunststofisolatie in parkeergarages zelfs dringend afgeraden. Door de cachering van 
houtwolcement voldoen de plafondplaten aan de gestelde eisen van brandvoortplantingsklasse 
B, maar alleen omdat er een moeilijk brandbare schil om de brandbare kern zit. Gebreken aan 
deze schil hebben rechtstreeks effect op de ontwikkeling van brand maar kunnen ook leiden tot 
onvoorspelbare brandscenario’s. Resultaten uit een inspectie bij ondergrondse bouwwerken in 
Apeldoorn bevestigen het vermoeden dat de schil in veel ondergrondse bouwwerken beschadigd 
is.  
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De verwekingtemperatuur van EPS van 100 °C (met een cachering van houtwolcementplaten) 
wordt boven de brandhaard na circa 14 minuten behaald. Indien de EPS-isolatielaag bloot komt 
te liggen zal de verweekte EPS-isolatielaag in contact komen met de vlam. Door dit vlamcontact 
zal de vergassingstemperatuur vrijwel onmiddellijk ook de zelfontbrandingstemperatuur van 450 
°C halen. Dit kan snel tot secundaire branden leiden aangezien het EPS in vloerbare vorm zich 
kan verplaatsen. Ook zijn secundaire branden door brandende EPS druppels niet uit te sluiten 
[van Ruiven et al, 2010]. 

 
In Apeldoorn zijn proeven uitgevoerd met een combinatie EPS SE7 isolatie en 
houtwolcementplaten die worden toegepast tegen het plafond van een in Apeldoorn gebouwde 
parkeergarage. (zie afbeelding 8) Het product voldoet volgens het certificaat van de leverancier 
aan brandvoortplantingsklasse B. Het brandvermogen in deze proef is afgestemd op het 
brandvermogen van één brandende auto. (2MW). De intensiteit van de gehouden brandproef 
wijkt echter af van de SBI-test (Single Burning Item) die het product moet volstaan om aan 
Euroklasse B te voldoen. Het product wordt bij de SBI-test gedurende 20 minuten blootgesteld 
aan een vermogen van 30 kW. Dit komt overeen met een klein beginnend brandje. Bij de 
proeven bleek dat bij een brandvermogen van 2 MW na 17¼ minuut (tweede foto hieronder) de 
isolatie zal bijdragen aan de brandontwikkeling. Ook is goed te zien dat bij de verbranding van de 
isolatie donkere zwarte rookwolken vrijkomen [Hensen, 2010] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 8; Brandproef testopstelling EPS met houtwolcementplaat [ brandweer Apeldoorn en Cauberg-Huygen] 

Dit bevestigt wat in het rapport van Van Ruiven en Kleinheerenbrink al gesteld is. Deze stelt dat 
een repressieve inzet na 20 minuten met een dergelijke isolatie niet meer mogelijk is. Daarnaast 
zullen de bevestigingsmiddelen de rest van de isolatielaag niet meer kunnen houden.  
Indien de verweekte EPS-isolatielaag niet bij elkaar wordt gehouden door bevestigingsmiddelen 
is het aannemelijk dat de plafondconstructie bezwijkt en naar beneden komt en deze een 
binnenaanval onmogelijk maakt of erger, brandweermensen insluit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 SE staat voor brandvertragend gemodificeerd  
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Omdat in de navolgende tekst een verwijzing naar de parkeergaragebrand in Hapert wordt 
gemaakt en dit rapport niet in de openbaarheid is verschenen, volgt hieronder een 
samenvatting: 
 

Samenvatting rapport parkeergaragebrand Hapert: ’Brandonderzoek naar aanleiding van de 
parkeergaragebrand aan Arnold van Rodelaan 93 te Hapert, Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost, 
2010’.[van Beek, 2010] 

 
 
Op zaterdag 9 oktober 2010, rond het tijdstip van 03:20 uur is brand in een parkeergarage onder 
een appartementencomplex aan de Arnold van Rodelaan 93 te Hapert ontstaan. De 
ondergrondse parkeergarage heeft een gebruiksoppervlakte van 1.942 m² en is voorzien van een 
brandmeldinstallatie zonder doormelding naar een alarmcentrale. In de parkeergarage is een 10-
voudige ventilatie aanwezig conform de LNB-richtlijn. Om 03:24 uur gaat een thermische melder 
in alarm. Hierop zijn de ontruimingsinstallatie en de technische voorzieningen in werking 
getreden. Om 03:38:05 (16 minuten later) komt de eerste telefonische melding bij de 112-
centrale binnen. De melding is gedaan door een bewoner van het bovengelegen 
appartementencomplex. Er worden twee tankautospuiten en een officier van Dienst 
gealarmeerd. Uit de schadepatronen op de wand en het plafond van de parkeergarage en uit de 
schade aan de bij de brand betrokken voertuigen is op te maken dat de brand begonnen is in de 
bestelauto. Vermoedelijk is de brand in de laadruimte achterzijde ontstaan door chemische 
broei. De brand heeft zich in principe beperkt tot een voertuig, omdat de brand zich 

hoofdzakelijk aan de achterzijde (laadbak) van het voertuig bevond. 
De voertuigen 
links en rechts naast de bestelauto hadden schroei en smeltschade.  
 
Tegen het plafond waren PIR isolatieplaten aangebracht ten 
behoeve van (geluid) isolatie. Tegen deze platen is een 
brandwerende mortel gespoten. De brandwerende mortel is door 
de brand losgelaten, hierdoor heeft de isolatie in grote mate 
bijgedragen aan de rook- en brandontwikkeling. Volgens de 
ingezette brandweer ploegen was de rook die er hing zo zwart en 
donker dat het leek of men tegen een zwarte muur opliep. De 
brandweer heeft de brandhaard op gehoor gevonden. Ook met de 
warmtebeeldcamera kon men de vuurhaard niet zien, omdat de 

rook zo dik was. 
Afbeelding van de situatie in de parkeergarage in Hapert na de brand [van Beek, 2010] 
 

 
Bij de brand in de parkeergarage in Hapert hebben poly-isocyanuraat (PIR) isolatieplaten die zijn 
bespoten met een brandwerende spuitmortel ook voor branduitbreiding in de isolatie gezorgd. 
Omdat brand heeft gewoed in de laadbak van een bestelauto en deze met de achterzijde naar de 
rijbaan stond, is de branduitbreiding in de isolatie beperkt gebleven tot boven de rijbaan. 
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De brandwerende spuitmortel is naar beneden gekomen tot boven de rijbaan, waardoor de PIR 
isolatie is gaan branden [Van Beek, 2010].  
 
Ook het rapport van BRE noemt het gebruik van kunststof isolatie als thermische isolatie aan het 
plafond zorgwekkend [BRE, 2010]. In België wordt het gebruik van kunststofisolatie in een 
parkeergarage niet toegestaan. 

 
Bij niet alle gevallen zal de isolatie een bijdrage aan de brand leveren. Dit bleek uit 
brandonderzoek van Efectis in de parkeergarage aan de Schoolstraat in Hilversum. Het aan het 
plafond aanwezige EPS met houtwolcementplaat heeft hier geen bijzondere bijdrage aan de 
brand geleverd. Wel is het EPS over een groot deel van het beton losgeraakt en is de EPS 
gedeeltelijk weggesmolten. Op de vloer zijn geen restanten van de EPS gevonden. Bij de brand 
waren slechts twee auto’s betrokken, waardoor het brandvermogen beperkt is gebleven [de 
Feijter, 2007]. 
 

4.1.4. Deelconclusie / discussie 

Opslag van privé-eigendommen in stallingsgarages zal bij een brand een bijdrage kunnen leveren 
aan het brandvermogen en kan zorgen voor een ongewenste branduitbreiding.  
 
Brandbare kunststof isolatie kan in een vroeg stadium een bijdrage leveren aan de 
brandontwikkeling. Uit de test van brandweer Apeldoorn en Cauberg Huygen blijkt dat bij een 
brandvermogen van 2 MW na 17¼ minuten de brandbare isolatie mee gaat branden en voor 
donkere zwarte rookwolken zorgt. Als het werkelijke brandvermogen van een auto op 8 MW 
gesteld wordt zal de isolatie mogelijk sneller een bijdrage leveren. Dit zal nader onderzocht 
moeten worden in realistische praktijktesten of na een werkelijke brand waarbij brandbare 
isolatie betrokken was. 

 

4.2. Gebouw-gerelateerd 

Hieronder zijn de belangrijkste invloedsfactoren opgenomen van het gebouw ten opzichte van 
het brandscenario. Dit zijn: 

 De grootte van de parkeergarage 

 De constructie 
 

4.2.1. Grootte parkeergarage 

Voor de grootte van het brandcompartiment is onderscheid gemaakt tussen ondergrondse 
parkeergarages groter dan 2.500 m² (> 2.500 m²) en kleiner dan 2.500 m² (< 2.500 m²), omdat 
ook de regelgeving en de richtlijnen hier onderscheid in maken en de 
brandveiligheidsmaatregelen hierop afgestemd zijn. 
 
>2.500 m² 
Een parkeergarage van 2.500 m² of groter wordt gezien als een grote parkeergarage. Vaak is de 
gehele parkeergarage uitgevoerd als één brandcompartiment. In het geval dat de parkeergarage 
uit meerdere bouwlagen bestaat, kan elke bouwlaag uitgevoerd zijn als apart 
brandcompartiment. Bij een brand in een grote parkeergarage, mits niet voor andere opslag 
gebruikt, wordt er vanuit gegaan dat niet het hele compartiment in brand zal staan.  
Dit is de conclusie uit meerdere onderzoeksrapporten en is ook gebleken uit branden in de 
praktijk.  
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Een autobrand in een parkeergarage beperkt zich tot een aantal brandende auto’s en kan 
zodoende beschouwd worden als een lokale brand [Joyeux et al, 2001]. Daarnaast zijn 
verschillende CFD simulaties uitgevoerd waaruit hetzelfde blijkt. Bij een brand in grote 
parkeergarages bereiken de rookgassen gemiddeld over het hele oppervlak geen dergelijke hoge 
temperaturen, waardoor flashover mogelijk is [Deckers, 2007]. De temperatuur is niet homogeen 
verdeeld over de hele garage. Hoge rooktemperaturen zijn beperkt tot rond de brandende auto’s 
[Joyeux et al, 2001]. Daarbij maakt het niet uit of de parkeergarage natuurlijk of mechanisch 
geventileerd wordt.  
 
Er heeft veel onderzoek plaats gevonden naar het gedrag van de constructie bij parkeergarages. 
Hierdoor zijn veel metingen gedaan van de temperaturen aan het plafond boven de brandende 
auto’s. Hierbij kan de temperatuur binnen 20 minuten oplopen tot 1100 °C onder het plafond 
[Schleich et al, 1997]. De onderstaande grafiek geeft de temperaturen aan uit het rapport van 
Schleich met auto’s van bouwjaar 1980 tot en met 1995 ( zie grafiek 8). In het rapport van BRE 
worden zelfs temperaturen van 1300 °C gemeten. Dergelijke temperaturen hebben een negatief 
effect op de constructie. Een korte hevige thermische belasting zorgt ervoor dat in korte tijd een 
constructie snel opwarmt. Hierdoor ontstaan grote temperatuurgradiënten in constructies 
waardoor inwendige spanningen ontstaan [Jansen, 2010]. 

 
Grafiek 8; De temperaturen onder het plafond boven de auto’s [ Schleich et al, 1997]. 

 
Helaas zijn er weinig praktijkgegevens bekend van temperaturen gemeten op grotere afstand van 
de brand. Dit is vooral voor het optreden van de brandweer van belang. De brandweer moet de 
brand kunnen benaderen tot op 10 meter om deze te kunnen bestrijden8. Een indicatie geeft het 
rapport van Joyeux. In een open parkeergarage op een afstand van ongeveer 10 meter van de 
brandende auto’s zijn benedenwinds temperaturen van 250 °C gemeten. Uit CFD simulaties 
[Deckers, 2007] en praktijkproeven bij de Universiteit van Gent blijkt de temperatuur van de rook 
als gevolg van back-layering 9 bij de inrit van de garage rond de 200 °C te liggen.  
 
<2.500 m² 
Bij kleinere parkeergarages zou echter wel een flashover situatie kunnen ontstaan indien de 
brand al enige tijd ongehinderd voortduurt. Bij kleinere garages < 2.500 m² is geen doormelding 
naar de brandweer aanwezig.  

                                                           
8
 De brandweer kan nog veilig optreden bij een temperatuur van 100 °C op een hoogte van 1,8 meter of bij een 

rooklaagtemperatuur van 270 °C op een hoogte van 2,3 meter [Heijden, 2010]. 
9
 Back-layering is het terugstromen van rook en gassen tegen de ventilatierichting in. 
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Het kan zijn dat de brand hierdoor erg laat ontdekt wordt, waardoor meerdere auto’s in de 
brand zullen staan en een homogeen verdeelde rooklaag met hoge temperaturen ontstaat             
[interview Peter v.d. Leur, bijlage 7].  
 
Bij een full scale test onder leiding van TNO bij brandweertrainingscentrum RISC op de 
Maasvlakte met 4 auto’s in een parkeergarage van 10 m x 15 m x 2.4 m is dit ook daadwerkelijk 
gebeurd [Joyeux et al, 2001]. 
 
Een simpel rekensommetje leert al dat flashover inderdaad mogelijk is: 
Flashover kan ontstaan als de temperatuur van de rooklaag oploopt tot 500 °C. De temperatuur 
in de rooklaag is dan zo hoog dat voorwerpen in het deel van de brandruimte dat nog niet door 
vlammen is bereikt, plotseling door warmtestraling van vlammen in de rooklaag tot ontbranding 
zullen worden gebracht. Om de temperatuur 1°C te verhogen is 1.000 J/kg energie nodig. De 
soortelijke massa van lucht (ρ) is 1.2 kg/m³. Bij een parkeergarage van 1.000 m² met een hoogte 
van 2.5 m is 2.500 m³ lucht aanwezig. Omdat er een stratificatie van de rooklaag plaats vindt 
wordt aangenomen dat de hete rooklaag 2/3 van de inhoud is. Dit is 2.500 x 2/3 = 1666 m³ lucht 
= 1.666 x 1.2 kg/m³ = 2.000 kg lucht dat 480 °C verwarmd moet worden. Hiervoor is aan energie 
nodig: 2.000 x 1.000 x 480 = 9,6 GJ. Eén auto in categorie 3 (zie tabel 6, blz. 23) kan dus 
theoretisch al voor flashover zorgen. In deze berekening is geen rekening gehouden met 
ventilatie of afvoer van de hete rook via een opening. 
 
Uit een CFD simulatie van Nele Tilley en Bart Merci blijkt dat bij kleine parkeergarages ook 
backdraft mogelijk is als gevolg van onvoldoende ventilatie. In dat geval dooft de brand binnen 
25 minuten. Wanneer de brandweer na deze tijd aankomt, kan door het openen van een deur 
weer zuurstof toetreden en kan backdraft ontstaan [Tilley et al,2008]. Besloten parkeergarages 
met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1.000 m² zullen op grond van de Nederlandse 
regelgeving, c.q. richtlijnen vanaf 2002 over het algemeen beschikken over mechanische 
ventilatie. In oudere parkeergarages is meestal wel Koolmonoxide (CO) en Liquefied Petroleum 
Gas Liquid (LPG) detectie aanwezig, maar geen mechanische ventilatie ter ondersteuning van de 
brandbestrijding. Voor de incidentbestrijding is dit zeker een aandachtspunt. 
 
Omdat in de navolgende tekst een verwijzing naar de parkeergaragebrand in ‘De Appelaar’ wordt 
gemaakt volgt hieronder een samenvatting: 
 

Samenvatting van ‘conceptrapportage De Appelaar; Rapport Technisch Onderzoek door TBO 
Kennemerland in samenwerking met TBO Amsterdam-Amstelland in 2010 ‘ en het rapport door 
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV); ‘Onderzoek naar het brandweeroptreden bij de 
brand in Parkeergarage De Appelaar’ Versie: 411N1004 / Eindrapport, 27 juni 2011  

 
Op 26 oktober 2010 heeft een zeer grote brand gewoed in parkeergarage ‘De Appelaar’ te 
Haarlem. De brand ontstond in een auto op parkeerdek -2 (min twee) in een dubbel parkeervak 
in het midden van de parkeergarage. De eigenaresse van de auto heeft nog gezocht naar een 
brandblusser om de brand te blussen, maar kon er geen vinden en heeft daarop de 
parkeergarage moeten verlaten. De brandweer trof bij aankomst al een ontwikkelde brand aan 
en kon door de enorme rookontwikkeling en hitte niet gelijk optreden.  
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Er werd uiteindelijk opgeschaald naar zeer grote brand en grip 3 vanwege de ontruiming van 
gebouwen in de omgeving van de parkeergarage. In totaal zijn 19 auto’s in vlammen opgegaan.  
 
 
De parkeergarage ‘De Appelaar’ is een ondergrondse parkeergarage met twee bouwlagen onder 
de grond. Per bouwlaag is de gebruiksoppervlakte ongeveer 4.500 m². De parkeergarage was 
mechanisch geventileerd conform de LNB-richtlijn. Volgens het NIVF-rapport was er slechts een 
viervoudige ventilatie aanwezig. 
 
Aangekomen bij ‘De Appelaar’ valt het de eerste bevelvoerder op dat er rook perst door de 
naden in het beton op straatniveau. Ongeveer tien minuten na alarmering komt de eerste 
tankautospuit aan op niveau -2. Men gaat naar binnen via de hellingbaan met een straal hoge 
druk. Ongeveer na een half uur zijn er explosies hoorbaar en voelbaar. Met de 
warmtebeeldcamera worden temperaturen van 800 tot 1.000 °C gemeten. Ook de tweede 
tankautospuit is ter plaatse en gaat via een andere ingang naar binnen en zet een blussing in met 
twee stralen hoge druk ernstig gehinderd door de dikke zwarte rook. In verband met de intense 
rook en hitte en de angst voor een flashover besluiten de bevelvoerders van de eerste en tweede 
tankautospuit dat het niet verantwoord is om nog personeel beneden in te zetten. Zij trekken 
hun personeel terug en melden dit aan de Officier van Dienst (OvD). Camerabeelden registreren 
dat er elf minuten na het ontstaan van de brand geen zicht meer is in de garage. De OVD wordt 
bij het ter plaatse komen heel snel in beslag genomen door effecten van de brand. De uitstroom 
van de ventilatie-installatie van De Appelaar blaast alle rook bij het gebouw erboven naar binnen. 
Dit gebouw komt hierdoor volledig onder de rook te staan. Inmiddels is opgeschaald naar grip 3. 
Vervolgens werd besloten om van een offensieve strategie over te stappen naar een defensieve 
strategie door het inzetten van waterkanonnen. Na bijna zeven uur wordt het sein brandmeester 
gegeven. 
 
Er zijn 19 auto’s door de brand volledig verwoest. Een aantal auto’s is aan de zijkant licht 
aangestraald. Er zijn drie auto’s gaan rijden, vermoedelijk als gevolg van kortsluiting in de 
startmotor. Deze auto’s hebben (in twee van de drie gevallen) andere auto’s in beweging 
gebracht. Hierdoor zijn er open plaatsen ontstaan die de branduitbreiding beïnvloed zouden 
kunnen hebben. De parkeergarage was vrijwel vol, hierdoor kon de brand zich zonder 
beperkingen in eerste instantie uitbreiden. Brandoverslag naar andere auto’s vindt plaats zowel 
met de ventilatierichting mee als er tegen in. Door de plaatsing van het straatwaterkanon is de 
branduitbreiding in de ventilatierichting gestopt. 
 
Uit laten branden en de brand binnen het compartiment houden was voor de brandweer, gezien 
de bovenliggende bebouwing, geen optie. Het NIFV is het in haar rapport hiermee eens. Volgens 
het NIFV was er veel aandacht voor de eigen veiligheid van het brandweerpersoneel, maar toch 
is deze op een aantal punten onvoldoende gewaarborgd geweest [NIFV, 2011; Wünsch, 2010] 
 

 
Een parkeergarage zonder ventilatie waarbij geen zicht op de brand voor de brandweer bereikt 
wordt, zal zich ongeacht de grootte binnen enkele minuten geheel vullen met dikke zwarte rook. 
Uit bijna alle incidenten in parkeergarages blijkt dat de brandweer geconfronteerd wordt met 
muren van dikke zwarte rook. Uit camerabeelden blijkt dat parkeergarage De Appelaar in 
Haarlem 11 minuten na melding een bouwlaag van 4.500 m² volledig gevuld was met dikke 
zwarte rook en de brandweer geen hand meer voor de ogen zag, terwijl de brand was ontstaan 
bij het starten van één auto. In de garage was mechanische ventilatie aangebracht conform de 
LNB-richtlijn. Hieruit blijkt dat in korte tijd een groot oppervlak volledig verrookt is. Vanwege de 
dichte rook was het niet mogelijk de exacte vuurhaard snel te lokaliseren [Wünsch, 2010]. 
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Een enkele parkeergarage wordt om dure gelijkwaardige oplossingen zoals brandventilatie, 
ingedeeld in brandcompartimenten met een gebruiksoppervlakte van 1.000 m² of kleiner. Er 
wordt hiermee rechtstreeks aan het Bouwbesluit 2003 voldaan en een minimale ventilatie op 
grond van het Bouwbesluit is dan voldoende. In verband met de bovengenoemde risico’s in 
kleine brandcompartimenten met weinig ventilatie is de kans groot dat de brandweer niet kan 
optreden en het brandcompartiment afbrandt. Volgens het Bouwbesluit mag 1.000 m² 
afbranden. Dit mag geen gevaar opleveren voor de bovenliggende bebouwing. De aandacht van 
de brandweer zal in dit geval gericht moeten worden op het gecontroleerd laten afbranden van 
dit gedeelte van de garage en moet aangrenzende brandcompartimenten (boven, ernaast en 
beneden) veilig kunnen afschermen. Het gebouw moet hierop dan wel berekend zijn en de 
risico’s voor de brandweer moeten vooraf goed worden ingeschat. Afhankelijk van de plaatselijke 
situatie is een inzet in een ondergronds bouwwerk lastiger dan in een bovengronds bouwwerk. In 
een bovengronds bouwwerk is de brand vaak uitslaand, hetzij door de ramen, hetzij door het 
dak. Hierdoor is vanuit een veilig gebied zichtbaar waar de brand zich bevindt en kan vanuit een 
veilig gebied (buiten) de brandbestrijding worden ingezet. Bij ondergrondse parkeergarages zal 
daardoor mogelijk een beroep gedaan moeten worden op een grote slagkracht van de 
brandweer. Bovendien blijkt uit onderzoek blijkt dat de faalkansen van brandscheidingen door 
het gebruik op 50% liggen [Sterk et al, 2002].Omdat het compartimenteren van parkeergarages 
steeds vaker wordt overwogen is het aan te bevelen nader onderzoek te doen naar de risico’s 
van het compartimenteren van parkeergarages. 
 

4.2.2. Deelconclusie / discussie 

Bij een brand in een parkeergarage met een gebruiksoppervlakte > 2.500 m² kan op basis van de 
bestudeerde literatuur worden uitgegaan van een lokale brand, waarbij bij aankomst van de 
brandweer één of meerdere auto’s zullen branden. De brandweer ondervindt ernstige hinder bij 
het lokaliseren van de brand, aangezien de garage zonder daarvoor geschikte ventilatie volledig 
verrookt zal zijn. Dit is o.m. in de praktijk aangetoond bij de brand in ‘De Appelaar’ te Haarlem.  
 
Kleinere parkeergarages vormen een groter risico voor de brandweer dan grote garages. In kleine 
garages is er een reële kans op flashover of backdraft mogelijk. Voor parkeergarages < 2.500 m² 
is geen doormelding naar de brandweer vereist, waardoor bovendien de kans aanwezig is dat de 
brand (te) laat ontdekt wordt. Een nader onderzoek op korte termijn naar de specifieke risico’s 
van kleinere parkeergarages en bij welke grootte van de garage het kantelpunt ligt wanneer nog 
een binnenaanval verantwoord is, is aan te bevelen.  
 
Het compartimenteren van parkeergarages volgens het Bouwbesluit met minimale ventilatie 
komt steeds vaker voor. De brandweer kan in dat geval besluiten het brandcompariment 
gecontroleerd te laten afbranden. Met de hoge faalkansen van de compartimentering en het 
optreden in een ondergronds bouwwerk zal dit een complexe inzetprocedure en grote slagkracht 
van de brandweer vergen. Het is maar de vraag of de brand binnen het compartiment blijft? Een 
vervolgonderzoek naar de specifieke risico’s hiervan is aan te bevelen. 
 

4.2.3. Constructie 

Bij het merendeel van de ondergrondse parkeergarages bestaat de gehele constructie 
hoofdzakelijk uit beton, maar ook staalconstructies zijn mogelijk. Vaak worden mengvormen 
gebruikt van prefab beton en in het werk gestort beton. Naast beton, kunnen de wanden van 
ondergrondse parkeergarages ook bestaan uit stalen damwanden. Stalen liggers kunnen worden 
gebruikt voor het opleggen van de vloeren.  
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Stalen liggers en kolommen in ondergrondse parkeergarages moeten in verband met de vereiste 
brandwerendheid vaak bekleed of brandwerend behandeld zijn. Dit geldt ook voor de stalen 
damwanden [Arcelor]. Dit laatste wordt nog wel eens vergeten. Dit geldt niet voor 
parkeergarages zonder bovenbouw, die niet dieper gelegen zijn dan acht meter onder het 
maaiveld. De verschillende onderzoeken die de laatste jaren hebben plaatsgevonden naar het 
gedrag van staal- en betonconstructies bij een brand in een parkeergarage heeft veel 
tegenstrijdige informatie opgeleverd, vooral met betrekking tot de toepassing van 
kanaalplaatvloeren.  
 
Een autobrand op zich is een lokale brand. Volgens het rapport van Schleich is de ISO 834 
brandcurve (standaard brandkromme) (zie grafiek 9) niet toepasbaar, omdat deze uitgaat van 
een uniforme temperatuursverdeling in het compartiment. De gastemperatuur curve vlakbij de 
brand is heviger dan de ISO curve. Hij concludeert dat de ISO curve niet veilig zou zijn voor 
berekeningen van de (hoofd)draagconstructie vlakbij de brand en te veilig verder weg van de 
brand [Schleich et al, 1997]. Zoals eerder vermeld lopen de temperaturen boven de brandende 
auto’s binnen korte tijd op tot boven de 1.300 °C. 
 

 
 

Grafiek 9; ISO 834 brandcurve  

 
In de ISO curve 834 wordt pas na ongeveer 110 minuten een maximale temperatuur van 1000  C 
bereikt. Deze curve is geschikt voor cellulose branden. Door de hoge temperaturen in het begin 
van de brand komt een autobrand meer overeen met een koolwaterstofbrand. De 
koolwaterstofcurve is afgebeeld in grafiek 10. 
 

 
Grafiek 10; Hydrocarbon Curve (bron: http://www.promat-tunnel.com/en/hydrocarbon-curve.htm) 

 

http://www.promat-tunnel.com/en/hydrocarbon-curve.htm
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Naar aanleiding van de brand in de parkeergarage aan de Lloydstraat, waarbij binnen 30 tot 45 
minuten na het ontstaan van de brand delen van de kanaalplaatvloeren naar beneden zijn 
gekomen (zie afbeelding 8), heeft brandweer Apeldoorn een onderzoek ingesteld naar de 
verschillende vloersystemen in bestaande Apeldoornse parkeergarages. In de onderstaande 
tabel is de verdeling aangegeven (zie tabel 10) [Holtman, 2010]. 

 

 
Afbeelding 8; Kanaalplaatvloeren Lloydstraat [De Feijter, 2007]. 

 

Vloersysteem Aantal  Percentage 

Breedplaatvloeren 46   64% 

In het werk gestort beton  12   16% 

Kanaalplaatvloeren 17   22% 

Overig  2     3% 

Totaal 76 100% 
Tabel 10; Vloersystemen in Apeldoorn [Holtman, 2010] 

 
Kanaalplaatvloeren: 
Bij de brand in de Lloydstraat is door Efectis eveneens geconstateerd dat de temperatuur in het 
begin van de brand hoger lijkt op te lopen dan de standaard brandkromme. De duur van de 
brandbelasting op de constructie is korter dan de brandkromme aangeeft. In de 
kanaalplaatvloeren zijn tussen 30 en 45 minuten na het ontstaan van de brand grote scheuren 
opgetreden wat ertoe geleid heeft dat na het blussen grote delen van de vloer naar beneden zijn 
gevallen. Het gaat zowel om horizontale scheuren van kanaal naar kanaal als verticale scheuren 
naar de onderzijde van de plaat. Op iets grotere afstand van de brand is spatschade opgetreden 
tot aan de holle kanalen. Door de druklaag bovenop de kanaalplaten kon de constructie niet 
vervormen. Hierdoor zijn hoogstwaarschijnlijk interne spanningen ontstaan doordat er grote 
temperatuursverschillen zijn tussen het direct verhitte betonoppervlak en het achterliggende 
koude beton. De binnenzijde van de dragende prefab gevelelementen is afgespat tot achter de 
wapening. Hierdoor zal de gevel geneigd zijn naar buiten te knikken. Uitknikken van de gevel 
geeft grote kans op globaal bezwijken van de bovenliggende constructie [De Feijter, 2007; 
Jansen, 2010]. 
 
Inmiddels is door TNO, Efectis, Adviesbureau Hageman, ERB en DGMR vervolgonderzoek gedaan 
naar kanaalplaatvloeren. Zij concluderen dat door een dikke toplaag de kanaalplaat bij 
temperatuursverhoging onvoldoende kan vervormen er horizontale scheuren in de dammen van 
de kanaalplaat kan optreden, als gevolg waarvan de onderschil vroegtijdig kan bezwijken. Dit 
speelt bij toplagen vanaf 50 mm [BFBN, juni 2011]. 
 
De brand in de parkeergarage in de Lloydstraat heeft tot gevolg gehad dat de brandweer bij een 
inzet in een parkeergarage met kanaalplaatvloeren de nodige voorzichtigheid in acht neemt om 
naar binnen te gaan of besluit zelf geen binnenaanval te doen.  
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Ook BRE heeft onderzoek gedaan naar de constructie van de kanaalplaten van het dak van het 
testgebouw. Het testgebouw was 12 m x 6 m x 2.9 m (l x b x h). Deze constateert dat wanneer 
een brand zich uitbreidt tot meer dan één auto dit kan leiden tot aanzienlijke constructieve 
schade. Bij twee van de experimenten was sprake van een ernstige mate van spatten van het 
beton. Door het spatten van beton komt de wapening bloot te liggen en wordt de doorsnede van 
de constructie gereduceerd. Hierdoor worden oorspronkelijk dieper gelegen materiaallagen 
direct aan de brand blootgesteld, waardoor een snellere opwarming plaatst vindt [Jansen, 2010]. 
In 2007 hebben C.G. Bailey en T. Lennon twee fullscale brandtesten uitgevoerd met een 
intensievere verhitting van de kanaalplaten dan de standaard brandkromme gedurende 31 tot 70 
minuten. Hun conclusie is juist dat de kanaalplaatvloeren zich erg goed gedroegen gedurende de 
eerste fase van verhitting en ook tijdens de afkoelende fase. De kanaalplaatvloeren waren niet 
voorzien van een druklaag en er is ook niet geblust [Bailey et al, 2007]. 
  
Hieruit kan geconcludeerd worden dat een constructie met kanaalplaatvloeren in de eerste 30-
35 minuten geen invloed heeft op het brandscenario. Duurt de brand langer dan 30 minuten dan 
kan dit voor de inzettactiek van de brandweer wel een belangrijke rol spelen. 
 
Breedplaatvloeren en in het werk gestort beton: 
Uit onderzoek blijkt dat wanneer massief betonnen vloerplaten (breedplaatvloeren en in het 
werk gestort beton) worden toegepast er slechts beperkte oppervlakkige schade waarneembaar 
was. Het beton was meestal lokaal van de constructie gespat, waarbij de wapening lokaal bloot 
kwam liggen. Echter ook hier geldt dat wanneer de brandweer de brand niet tijdig kan 
lokaliseren of bereiken, het brandvermogen toeneemt en daarmee de thermische belasting op 
de constructie [ Jansen, 2010]. 
 
Joyeux heeft tijdens de proeven op het brandweertrainingscentrum van RISC op de Maasvlakte 
het warmteverlies aan de wanden onderzocht en heeft berekend dat de gemiddelde warmte 
afdracht aan de wanden ongeveer 0.9 MW is. Hij stelt dat hierdoor maximaal ongeveer 1 MW 
van het brandvermogen toegerekend mag worden aan de wanden [Joyeux, 2001]. In dit 
onderzoek is de thermische bijdrage van de constructie (het vermogen wat toegerekend mag 
worden aan de wanden) niet waarneembaar van invloed op welk brandscenario de brandweer 
aantreft. Dit is dan als zodanig ook niet in het onderzoek meegenomen. 

 

4.2.4. Deelconclusie / discussie 

Boven de brandhaard kan de constructie bloot worden gesteld aan temperaturen die snel 
oplopen tot 1.300   C. De constructie is getest op de ISO-curve 834 waarbij een maximale 
temperatuur van 1.000   C na ongeveer 110 minuten wordt bereikt. Gebruik van de 
koolwaterstofcurve zal een meer realistischer beeld van de situatie geven. 
 
Een constructie met kanaalplaatvloeren zal in de eerste 30 minuten geen invloed hebben op het 
brandscenario. Duurt de brand langer dan 30 minuten dan zal dit voor de inzettactiek van de 
brandweer wel een belangrijke rol spelen omdat de kans op het naar beneden komen van delen 
van kanaalplaatvloeren na deze tijd steeds groter zal worden. Het spatten van stukken beton 
wordt kan ook als hinderlijk voor een binnenaanval worden ervaren. 
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4.3. Brandbeveiliging gerelateerd 

Preventieve maatregelen kunnen grote invloed hebben op het brandscenario. Hieronder zijn de 
belangrijkste invloedsfactoren opgenomen die als preventieve maatregel invloed hebben op het 
brandscenario. Dit zijn: 

 Brandventilatie 

 Automatische blusinstallaties 

 Kleine blusmiddelen 
 

4.3.1. Brandventilatie 

Bij grote gesloten parkeergarages moet door middel van een mechanisch ventilatiesysteem 
voldoende ventilatie worden gerealiseerd om verbrandingsgassen van auto’s tijdens normaal 
gebruik (gebruiksventilatie) en warmte en rook bij brand af te voeren (brandventilatie). 
Mechanische ventilatie kan worden toegepast om in parkeergarages groter dan 1.000 m² een 
gelijkwaardige veiligheid op basis van het Bouwbesluit 2003 te bereiken. Hierbij moet worden 
voorkomen dat er bij een brand een onbeheersbare brand 10 ontstaat. Daarnaast moet het 
ventilatiesysteem zorgen voor een continue luchtverversing om de uitlaatgassen van de rijdende 
auto’s af te voeren.  
 
Het mechanische ventilatiesysteem kan bestaan uit: 

 één of meerdere afzuigventilatoren of rookventilatoren voorzien van een elektrische 
aandrijving, die is bedoeld de rookgassen mechanisch af te voeren uit de rooklaag 

 stuwkrachtventilatoren met als doel de lucht/rook in de ruimte te ‘bewegen’ en/of te 
verplaatsen in de juiste richting en dode zones te voorkomen 

 mechanische toevoersystemen of openingen voor een natuurlijke luchttoevoer. Meestal 
worden bij grote ondergrondse parkeergarages de in- en uitritten voor de luchttoevoer 
gebruikt 

 
De invloed van constructieve balken op de rookverspreiding 
Bouwkundige elementen zoals balken hebben een grote invloed op de rookverspreiding in een 
parkeergarage. In de eerste minuten van de brand, wanneer de ventilatie is uitgeschakeld, 
fungeren de balken als rookschermen. Boven de brandende auto vindt hierdoor een 
stratificatie11 van de rooklaag plaats. Voor personen die nog moeten vluchten is dit gunstig. De 
rook zal zich in de eerste minuten dan niet door de gehele garage verspreiden en boven de vloer 
is nog zicht. Door de stratificatie van de rooklaag zal de temperatuur van de rook boven het 
plafond dan weliswaar heter worden, maar blijft de temperatuur boven de vloer lager. 
 
Als de brandventilatie wordt gestart hebben balken een dominante invloed op de werking van 
ventilatiesystemen van parkeergarages [interview Bart Merci, bijlage 7]. De balken zorgen voor 
opmenging van de rooklaag, wat het zicht op de brand aanzienlijk kan verminderen [Heijden, 
2010]. Door de opmenging van de rook wordt de temperatuur ook homogeen verdeeld. Deze zal 
boven de vloer dus hoger worden. 
 

                                                           
10 Een onbeheersbare brand is een brand die niet met het direct beschikbare potentieel van de brandweer is te bestrijden. In 

dit geval wordt de brand dan groter dan 1.000 m2 en er zijn meerdere tankautospuiten nodig. 
 
11

 Definitie van stratificatie: De rook heeft als gevolg van de hoge temperatuur een lagere soortelijke massa dan de omringende 

lucht in de garage en zal hierdoor opstijgen. Onderlangs wordt koude lucht naar de brand aangezogen. Hierdoor ontstaan twee 
boven elkaar stromende lagen: namelijk de warme rook en de koude rookvrije luchtlaag. Indien de warme en koude luchtlaag 
een duidelijke scheidslijn vormen, is er sprake van stratificatie. 
[http://www.rijkswaterstaat.nl/rws/bwd/home/pdf/tunnel/ts8.pdf] 
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Balken geplaatst in de langsrichting van de ventilatie (zie afbeelding 9) versterken het effect van 
backlayering. Afhankelijk van de snelheid van de luchtstroom door de ventilatie kan het zijn dat 
rook een 10 tot 15 meter terugstroomt tot bij de opening van de luchttoevoer (vaak de inrit). 
Backlayering komt bij elke brand in een parkeergarage voor. Dit blijkt uit praktijkproeven van de 
Universiteit in Gent. Backlayering vermindert het zicht op de brand voor de brandweer 
aanzienlijk. Dit is ook bij de praktijkproeven in Gent waargenomen [International Workshop on 
Fire and Explosion Safety in Large Car Parks, 30 mei 2011 in Gent (B)]. Als de balken in de 
lengterichting ten opzichte van de ventilatierichting geplaatst zijn concentreert de rook zich 
tussen de balken, waardoor een kanaalwerking ontstaat. Dit kwam tijdens rookproeven in de 
parkeergarage van de Euroborg ook duidelijk naar voren [de Baar et al, 2006]. In de 
parkeergarage van de Euroborg zijn daardoor draftstops geplaatst. 
 

 
Afbeelding 9; Ventilatie met balken in de lengterichting en balken dwars op de ventilatierichting [ foto’s internet]  

   
Naast het feit dat balken invloed op de rookverspreiding hebben, kunnen balken ook van invloed 
zijn op de brandoverslag van auto naar auto. Als de auto die naast een brandende auto 
geparkeerd is zich net onder een balk bevindt, kunnen de vlammen hierdoor afbuigen en eerder 
voor brandoverslag zorgen [interview Peter v.d. Leur, bijlage 7]. 
 
Ventilatie gebaseerd op nazorg (10-voudige ventilatie conform de LNB-richtlijn). 
De 10-voudige ventilatie zoals deze is gesteld in de LNB-richtlijn is een ventilatie die is gebaseerd 
op nazorg. De capaciteit van de ventilatie is erop gericht dat de brandweer eerst de brand van 
maximaal drie auto’s met een brandvermogen van 8 MW blust. 45 Minuten nadat is geblust is de 
garage rookvrij12 zodat de brandweer de tijd heeft de garage te doorzoeken op eventuele 
slachtoffers. Men kan zich hierbij afvragen wat de overlevingskansen zijn van slachtoffers die 45 
minuten in de rook hebben gelegen.  
 
Deze installatie biedt tijdens de inzet van de brandweer niet of nauwelijks ondersteuning. Ook bij 
parkeergarage ‘De Appelaar’ in Haarlem was mechanische ventilatie conform de LNB-richtlijn 
aanwezig [Wünsch, 2010; Gemeente Haarlem, 2008]. Doordat het zicht in de garage kort na het 
ontstaan van de brand nihil was, kregen de ingezette brandweerploegen de indruk dat de 
mechanische ventilatie niet werkte. De ventilatie werkte echter uitstekend, maar met een 
ventilatie-voud die in ‘De Appelaar’ zelfs nog hoger lag dan het 10-voudige was geen hand voor 
de ogen te zien. Hierbij moet wel vermeld worden dat de brandweer in eerste instantie de brand 
tegen de ventilatierichting heeft benaderd, ook omdat een andere ingang niet bekend was bij de 
brandweer en de ventilatie niet voor ondersteuning van de brandweer bedoeld was. In dit geval 
heeft de ventilatie voor de brandweer averechts gewerkt. Ander bijkomend probleem voor de 
brandweer was dat de Officier van Dienst (OVD) bij het ter plaatse komen heel snel in beslag 
werd genomen door effecten van de brand, zoals de ontruiming van het gebouw erboven.  
 

                                                           
12 Rookvrij houdt hierbij in dat de zichtlengte naar niet lichtgevende voorwerpen groter is dan 60 meter gezien vanaf een 

hoogte van 1 meter boven de vloer. 
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Hier blies de uitstroom van de ventilatie-installatie van ‘De Appelaar’ alle rook naar binnen, 
waardoor het gebouw geheel onder de rook kwam te staan [Wünsch, 2010]. 
 
Bij de brand in een parkeergarage in Hapert, waar slechts één auto in brand stond, heeft de 10-
voudige ventilatie de brandweer ook niet geholpen. De brandweer stuitte op een muur van dikke 
zwarte rook waardoor het zelfs met een warmtebeeldcamera niet mogelijk was de brandhaard 
op te sporen. Daarnaast is door de brand een stuwdrukventilator in het rijpad uitgeschakeld. 
Hierdoor is de rook niet (voldoende) naar de afvoerschachten verspreid en is er een averechts 
effect opgetreden n.l. dat de rook door de ventilatieopening naar buiten is geperst. Hierdoor is 
de rook via de buitenzijde naar de bovenliggende woningen verspreid [Van Beek, 2010]. 
 
De 10-voudige ventilatie volgens de LNB-richtlijn voorkomt niet dat de brand onbeheersbaar 
wordt en bereikt daarmee geen gelijkwaardig niveau volgens het Bouwbesluit. Deze ventilatie 
wordt echter nog dagelijks toegepast in parkeergarages. Zie hiervoor ook de berekening bij 
paragraaf 4.1.1 rookproductie/rookpotentieel (blz. 25) 
 
Ventilatie heeft een grote invloed op het totale brandscenario. Tijdens het begin van de brand 
vindt een stratificatie (heet onder het dak, koel boven de vloer) van de rooklaag en de 
temperatuur plaats, zoals al eerder vermeld. Op moment dat de stuwkrachtventilatoren worden 
ingeschakeld (3 minuten na het in alarm gaan van de melder) wordt de stratificatie onmiddellijk 
verbroken en verspreidt de rook zich door de gehele garage. Bij proeven in 1999 door Novenco 
blijkt dat na 15 minuten de condities onderin de garage te slecht waren om er in te verblijven. De 
zichtlengte bovenin de garage was teruggelopen tot minder dan een meter. De brand is vanaf de 
toegangsdeur bovenin de garage niet meer waar te nemen (je ziet helemaal niets meer). De 
stuwkrachtventilatoren wijzigen de snelheidsverdeling in de garage en zijn slechts beperkt van 
invloed op de ‘gemiddelde’ stroming door de garage. De gemiddelde stroming wordt in 
belangrijke mate bepaald door de afvoerventilatoren in combinatie met de toevoeropeningen. 
De stuwventilatoren verzorgen, door inductie en opmenging, wel een aanzienlijke verlaging van 
de temperatuur onder het dak van de garage [Van Oerle et al, 1995]. Door de luchtstroming in de 
garage worden de vlammen afgebogen naar de ernaast geparkeerde auto. De kans dat de brand 
hierdoor sneller overslaat is daardoor groter. (Zie afbeelding 10) 
 

 
 
Afbeelding 10; Warmtebeeldopnames waarbij duidelijk te zien is dat de ventilatierichting van rechts naar links het 
vlammen- en warmtebeeld beïnvloed tijdens de brandproeven brandweer en TU Gent op27-4-2011 en 30-3-2011 [ 
TBO VNOG] 
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Ventilatie gericht op rookbeheersing en zicht op de brand: 
De ontwerpnorm NEN 6098 geeft prestatie-eisen voor rookbeheersingssytemen met als doel een 
betere mogelijkheid voor de brandweer te creëren voor een binnenaanval en het zoeken naar 
slachtoffers te bevorderen. De ventilatie dient ervoor te zorgen dat in de aanvalsroute van de 
brandweer tot 27 minuten na detectie op 1 meter hoogte er zicht op de brandende auto’s blijft 
over een afstand van 30 meter. Zodoende kan de brandweer de brand snel lokaliseren. Hieraan 
zijn prestatie-eisen gekoppeld, namelijk de uiteindelijke lichtopbrengst op het kijkpunt moet 
tenminste 0.016% van de lichtopbrengst van de brandhaard zijn.  
 
Belangrijk hierbij is dat er met een bepaalde snelheid (minimaal 1,5 m/s) over de brand wordt 
geventileerd [Interview Bart Merci, bijlage 7]. Het terugstromen van de rook (backlayering) moet 
zoveel mogelijk voorkomen worden. Met de juiste snelheid en een goed gedimensioneerd 
ventilatiesysteem (stuwkracht+afzuiging) kan de rookverspreiding tegen de ventilatie richting in 
bepaalde mate worden beperkt, totdat een bepaald brandvermogen wordt bereikt.  
De capaciteit van het systeem moet zodanig worden afgestemd op de gewenste brandomvang 
dat bij die brandomvang een acceptabele mate van backlayering op zal treden. Vindt eenmaal 
terugstroming plaats blijft de rook hierdoor ‘rondzingen’ door turbulentie. 
 
Hiervoor is beduidend meer nodig dan een 10-voudige ventilatie. Om 1,5 m/s over de brand te 
ventileren komt dit in Nederland in de praktijk neer op een 40-50-voudige ventilatie, afhankelijk 
van de vorm en de afmeting van de garage. In België, tijdens de proeven bij de Universiteit in 
Gent, blijkt een 100-voudige ventilatie nodig te zijn om de brand op een afstand van 15 meter te 
benaderen. Deze 15 meter is vereist conform de Belgische norm. In Apeldoorn is al een aantal 
malen in de praktijk gebleken dat de eis, rookvrij tot 27 minuten na detectie, moeilijk te 
realiseren is of leidt tot dure en zware installaties. 
 
Openingen: 
Tijdens de proeven in België is gebleken dat de plaats van de toevoeropeningen en de vorm van 
de garage een enorme invloed hebben op de stroming van de rook. Een parkeergarage mag voor 
wat betreft de ventilatie niet vergeleken worden met een tunnel. Een tunnel is lang en smal, met 
een hoogte van 4,5 meter, een parkeergarage is meestal breder en lager.  
Alleen als de brand zich exact bevindt tussen de toevoeropening en de afvoerventilatie vindt 
geen rookterugslag plaats. Doorgaans wordt de werking van een ventilatiesysteem beoordeeld 
met een koude rookproef waarbij gebruik gemaakt wordt van een rookgenerator.  
Een koude rooktest is niet voldoende om te beoordelen of het systeem terugstroming van de 
rook in geval van een autobrand kan voorkomen. Vooral in de buurt van de ‘brand’ wijkt het 
resultaat van een dergelijke proef sterk af van de realiteit omdat er sprake is van opmerkelijk 
lagere temperaturen. De densiteit (dichtheid van de lucht) is een stuk hoger dan bij een 
werkelijke brand en de opwaartse kracht wordt hierbij niet in rekening gebracht. Het globale 
beeld van de rookverspreiding kan wel in zekere mate op deze wijze worden beoordeeld 
[Deckers, 2007]. 
 
Onder leiding van de Universiteit van Gent zijn in een speciaal daarvoor gebouwde 
parkeergarage met de afmetingen van 30 m x 30 m x 2.70 m brandproeven met hexaan 
vloeistofbranden gehouden met verschillende vermogens. Deze zijn tevens gemodelleerd in een 
CFD model (zie afbeelding 11). Hieronder is de brandproef met 4 MW getoond (vergelijkbaar met 
een autobrand). De voorste wand (toevoer opening, op de plaatjes onderaan) bestond uit vijf 
verschillende segmenten en is per proef dicht of open gezet. ‘ X ‘ betekent segment dicht en ‘O’ 
betekent segment open. Bij het eerste figuur zijn alle segmenten helemaal open (OOOOO) en bij 
het tweede figuur zijn de eerste twee segmenten dicht, dan een segment open en dan weer 
twee segmenten dicht (XXOXX). De hexaanbrand bevond zich midden in het gebouw, de afvoer is 
in de achterwand (vrijwel in het midden). De gele pijlen geven de rookstroom aan.  
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Het is duidelijk te zien dat, ondanks de bijna 100-voudige ventilatie, de rook weer terugstroomt 
naar de opening. Alleen bij figuur 2 is vanaf de opening  ‘zicht op de brand’ aanwezig. Als de 
brand nog groter wordt, zal de mate van terugstroming toenemen. 

 
Afbeelding 11; Rookstroom bij verschillende toevoeropeningen [ presentatie Bart Merci, International Workshop on 
Fire and Explosion Safety in Large Car Park op 30 mei 2011 in Gent (B)] 

De plaats van de toevoeropening heeft ook invloed op de temperatuur van de brand. De 
onderstaande grafieken geven het verschil weer in de temperatuur tussen alle openingen open 
(OOOOO) en de twee buitenste segmenten open (OXXXO) op 1.20 en 1.80 meter hoogte met 
100-voudige ventilatie en met en zonder stuwkracht. De grafieken moeten gelezen worden als 
een dwarsdoorsnede van de garage. De bovenste grafiek is met stuwkracht. De onderste zonder. 
(grafieken 11 en 12) 
 

 
Grafiek 11; Temperatuurverschillen van de brand t.o.v. de openingen, met stuwkracht [ presentatie Bart Merci, 
International Workshop on Fire and Explosion Safety in Large Car Park op 30 mei 2011 in Gent (B)] 
 

 

 
Grafiek 12; Temperatuurverschillen van de brand t.o.v. de openingen, zonder stuwkracht met ventilatie [ presentatie 
Bart Merci, International Workshop on Fire and Explosion Safety in Large Car Park op 30 mei 2011 in Gent (B)] 
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Hieruit blijkt dat de stuwkrachtventilatoren duidelijk zorgen voor een verlaging van de 
temperatuur en dat de temperaturen hoger zijn als er drie segmenten dicht zijn dan dat alle 
segmenten open zijn. [International Workshop on Fire and Explosion Safety in Large Car Parks, 30 
mei 2011 in Gent (B)]  
 
De ventilatie voor ‘zicht op de brand’ wordt berekend op de het brandscenario zoals dit is 
gedefinieerd in de NEN 6098. (de ontwerpbrand uit het TNO rapport 1999-CVB-R1442 met een 
piek van 9 MW, een verbandingswaarde van één auto van 25 MJ/kg en een rookpotentieel van 
400 m²/kg). Als de brand in de praktijk groter is en daardoor het brandvermogen hoger ligt 
omdat de brandweer later aankomt of één van de waarden van de ontwerpbrand in de praktijk 
hoger blijkt te zijn, kan mogelijk het criterium ‘zicht op de brand’ niet gehaald worden. 
 
Daadwerkelijke praktijkvoorbeelden dat de ‘zicht op de brand’ ventilatie goed heeft gewerkt zijn 
maar beperkt te achterhalen. Er vindt immers geen specifieke registratie plaats. Eén leverancier 
heeft in samenwerking met TNO een praktijkproef gedaan met meerdere brandende auto’s 
(oudere auto’s zonder brandstof) in een grote parkeergarage. De brand is aangestoken in het 
passagierscompartiment en ging hierdoor in eerste instantie uit. Daarna is het 
passagierscompartiment opnieuw aangestoken, nadat eerst een raam bewust is geforceerd. 
Binnen 5 minuten vond brandoverslag plaats naar de auto ernaast door afbuiging van de 
vlammen. De brand is na 15 minuten door de brandweer geblust. TNO concludeert in het rapport 
dat de zichtlengte voor lichtgevende voorwerpen voldoende was, behalve bij de afzuigventilator. 
De aanvalsroute voor de brandweer was rookvrij. Van dezelfde leverancier is bekend dat in drie 
praktijkgevallen de ventilatie ervoor gezorgd heeft dat de brandweer de brand met zicht op de 
brand kon bestrijden. Hierbij ging het om één auto of twee auto’s die half verbrand waren. 
 
Joyeux schrijft in zijn rapport dat veel interventierapporten een groot aantal gevallen melden van 
het disfunctioneren of onjuist op het scenario afgestemd ontwerp van het ventilatiesysteem. Hij 
geeft daarbij tevens aan dat de realistische brandproeven bevestigen dat het effect van de 
rookproductie in gesloten garages moeilijk te voorspellen is en het heel lastig is om een efficiënt 
rook- en warmte afvoersysteem te ontwerpen [Joyeux, 2001]. 
 
De dimensionering en de werking van ´zicht op de brand ventilatie´ wordt vaak aangetoond door 
CFD (Computational Fluid Dynamics) simulaties. Het computermodel moet vakkundig worden 
ingezet om betrouwbare uitkomsten te genereren, maar iedereen is bevoegd om een CFD 
berekening te maken. Zonder gedegen kennis van CFD-simulaties kan de uitkomst niet op 
waarde worden geschat. Voor een goede beoordeling van een CFD-simulatie zal ook bij de 
brandweer kennis vereist moeten zijn. 
 
Hieronder zijn de voor- en nadelen van de ‘zicht op de brand’ ventilatie nog eens op een rijtje 
gezet. (zie tabel 11) 
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Voordelen Nadelen 

Brandweer kan met de rug in de wind 
aanvallen en kan de brand zien, waardoor een 
snelle inzet mogelijk is. 

Branden er meer dan 3 auto’s of komt de 
brandweer te laat kan het systeem niet meer 
de gewenste prestatie-eis leveren 

Koelend effect van de stuwkrachtventilatoren Zware en dure ventilatiesystemen 

Geschikt voor lange smalle garages Ongeschikt voor brede garages, toevoer 
bepalend (backlayering) 

Geen flashover condities Installatie moet afgestemd zijn op het 
brandscenario. Wijk dit af zal de werking van 
de zicht op de brand ventilatie minder zijn. 

Geen backdraft condities Vlam buigt in ventilatie richting af naar 
ernaast geparkeerde auto. Er vindt eerder 
brandoverslag plaats 

Beperkte temperaturen in constructie Constructie kan alsnog schade oplopen 

Snelle detectie van de brand Toevoeropening bepaalt werking ventilatie, 
de brand moet zich midden tussen de toe- en 
afvoer bevinden. 

Rookvrije zone om te vluchten Van de werking in de praktijk is nog weinig 
bekend. 

 Betrouwbaarheid van CFD berekening 
afhankelijk van de maker en toetser 

Tabel 11; voor- en nadelen van een ‘zicht op de brand’ ventilatie 

 
Het verschil tussen grote en kleine parkeergarages: 
Tijdens de smeul- en ontwikkelfase is de brand een brandstof beheerste brand en zal de 
ventilatie niet de maatgevende factor zijn voor het vermogen van de brand. Tijdens deze fase zal 
de ventilatie dan ook niet de volledige capaciteit van de gevelopeningen benutten.  
Ook tijdens de vervolgfase, de fase van de volledig ontwikkelde autobrand, zal een autobrand 
geen ventilatie beheerste brand kunnen worden door het brandscenario waar de NEN 6098 
vanuit gaat. (een lokale brand van drie tot vier auto’s met een vermogen van 9 MW).  
Wanneer de brandomvang groot is en het brandcompartiment slechts beperkte openingen of 
luchttoevoer heeft zal mogelijk wel een ventilatiebeheerste brand ontstaan. Het brandvermogen 
wordt dan ook niet langer bepaald door de aanwezige brandstof (auto’s), maar door de 
beschikbaarheid van zuurstof. De kans dat dit in grote parkeergarages zal gebeuren is klein, maar 
in een kleine parkeergarage valt dit niet uit te sluiten [Brouwer, 2010]. Dit kan voor de 
brandweer een bepaald risico vormen. Bij het openen van de deur is er explosiegevaar doordat 
de ventilatiebeheerste brand plotseling gevoed wordt door de nieuwe zuurstof. Hierdoor kan 
een backdraft ontstaan. De overmaat aan brandstof wordt ineens blootgesteld aan zuurstof 
waardoor de brand met grote reactiesnelheid verder evolueert [Deckers, 2007] 
 
Ook zal in een grote parkeergarage met voldoende ventilatie de temperatuur van de rooklaag 
niet dusdanig oplopen dat deze zoveel straling afgeeft dat andere materialen in de garage vanzelf 
ontbranden (flashover). Naar mate de garage kleiner is kans hierop groter. 
 

4.3.2. Deelconclusie / discussie 

Een 10-voudige ventilatie volgens de LNB-richtlijn biedt voor de brandweer geen voldoende 
veiligheid om een binnenaanval te doen. De brandweer loopt alsnog tegen een dichte muur van 
rook op en biedt daardoor geen gelijkwaardige veiligheid volgens het Bouwbesluit.  
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Met een ‘zicht op de brand’ ventilatie kunnen de condities voor een binnenaanval door de 
brandweer aanzienlijk verbeterd worden, mits de ventilatie is uitgelegd op de juiste fysische 
parameters (brandvermogen, rookpotentieel, calorische waarde, etc.) en de toe- en 
afvoeropeningen juist gedimensioneerd zijn. Er is nog weinig bekend over de werking van de 
‘zicht op de brand’ ventilatie in de praktijk en er zijn nog veel onzekerheden zoals: backlayering, 
de invloed van balken, positionering van de brand ten opzichte van de toe- en afvoer, snelheid 
van de ventilatie over de brand en het ventilatie-voud. Vervolgonderzoek en brandonderzoek 
zullen hier meer duidelijkheid in moeten scheppen. In een CFD-simulatie wordt de 
dimensionering van de installatie berekend. Vooral bij het maken, maar ook bij het toetsen, is 
specialistische kennis nodig.  
 
In parkeergarages met een gebruiksoppervlakte < 2.500 m² is volgens de ontwerpnorm NEN 
6098 geen ‘zicht op de brand’ ventilatie nodig. Gezien het feit dat deze garages juist voor de 
brandweer een groter risico vormen is het de vraag of hier ook niet tenminste dezelfde 
brandventilatie aanwezig moet zijn als voor de garages groter dan 2.500 m². 

4.3.3. Automatische blusinstallaties (Sprinkler / Watermist) 

Sprinklerinstallatie: 
Het toepassen van een automatische sprinklerinstallatie in parkeergarages is al lange tijd een 
punt van discussie in Nederland en in Europa. Dezelfde discussie speelt voor de tunnels. 
Tegenstanders beweren dat met een sprinklerinstallatie de brand niet effectief bestreden kan 
worden, omdat een brand zich doorgaans in een auto bevindt waardoor het water van de 
sprinkler de brand niet bereikt en bij brandstoflekkage de brandende benzine op het water drijft 
en voor verdere branduitbreiding zal zorgen. Voorstanders beweren dat de sprinklerinstallatie de 
constructie beschermt, de brandomvang beperkt houdt, de inzet van de brandweer snel en veilig 
maakt en voor condities zorgt voor een veilige ontvluchting. 
 
In parkeergarages zijn diverse testen gedaan met sprinklerinstallaties. De meest recente is van 
BRE. Bij de test waren drie auto’s betrokken. De dichtstbijzijnde sprinkler werd na 4 minuten 
geactiveerd. De brand bleef groeien in de eerste auto tot 7 MW na 55 minuten, maar sloeg niet 
over naar auto twee en drie. Ook de staalconstructie bleef onbeschadigd. Voor het optreden van 
de brandweer kan het neerslaan van de rook wel nadelig zijn. BRE Global concludeert in haar 
rapport dat door de sprinklerinstallatie de kans op brandoverslag naar andere auto’s aanzienlijk 
gereduceerd is [BRE, 2010]. In hetzelfde rapport worden de resultaten besproken uit het 
‘Thomas and Bennett’s report ‘ van negen testen met twintig auto’s. Deze concludeert zelfs dat 
een sprinklerinstallatie ook effectief is bij een volledig ontwikkelde brand in een auto en er 
zonder sprinklerinstallatie waarschijnlijk brandoverslag naar de andere auto had plaats 
gevonden.  
 
Het rapport ‘Assessment of Vehicle Fires in New Zealand Parking Buildings’ [Spearpoint, 2004] 
vermeldt de goede werking van de sprinklerinstallatie bij een test uit 1997 in Nederland met drie 
bussen die op één meter naast elkaar met de deuren open geparkeerd waren in een bus remise. 
Van de middelste bus, die het eerst werd aangestoken was de brandstoftank voor twee derde 
gedeelte gevuld. Door de sprinklerinstallatie is brandoverslag naar de andere bussen voorkomen 
en de temperaturen aan het plafond waren door de sprinklerinstallatie aanzienlijk verlaagd.  
 
Voor zover achterhaald kon worden is de enige negatieve test in 1971 in Zwitserland geweest, 
waarbij het water van de sprinklers de brandende benzine verspreidde naar de auto’s ernaast 
[Spearpoint, 2004].  
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Naar aanleiding van de brand in parkeergarage ‘De Appelaar’ te Haarlem laaide de discussie over 
de toepassing van sprinklers in parkeergarages in volle hevigheid weer op. Lector brandpreventie 
van het NIFV (Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid) René Hagen pleitte in een interview 
met de NOS voor toepassing van sprinklers in parkeergarages13.  
 
Omdat er in de praktijk nog weinig bekend is over de werking van een sprinklerinstallatie in een 
parkeergarage is in dit opzicht ook gekeken naar de ervaringen van sprinkler in tunnels. Het 
beveiligen van tunnels met sprinklerinstallaties komt veelvuldig voor in Australië en Japan. In 
Europa wordt het echter zelden toegepast. Toch zijn er enkele sprinklerleveranciers die 
sprinklerinstallaties hebben gemonteerd in tunnels, zoals de A86 in Paris en de M30 in Madrid. 
De vijf tunnels (Botlek, Giessen, Sophia, Pannerdensch kanaal en Zevenaar) van de Betuweroute 
en de overkapping bij Barendrecht krijgen sprinklers als beveiligingsmiddel14. 
 
Naar aanleiding van proeven door Rijkswaterstaat in een tunnel in Nederland met een 
sprinklerinstallatie zijn de volgende conclusies getrokken: 

 Een sprinkler blust de brand in de auto niet, maar dat is ook niet het doel van de 
sprinklerinstallatie 

 De kans op brandoverslag naar andere auto’s wordt aanzienlijk verlaagd doordat de andere 
auto’s gekoeld worden. Brandoverslag vond niet plaats 

 Het zicht direct na het aanspreken van de sprinklerinstallatie wordt minder 

 Branden lager dan 15 MW geven geen extreme stoomvorming [Huijben, 2002] 
 
Watermist: 
Watermist systemen nemen in de afgelopen jaren een steeds belangrijkere plaats in. Watermist 
wordt veel in de scheepvaart toegepast. Voor zover bekend zijn er in Nederland geen 
parkeergarages met watermist systemen. De Brinkparkgarage (8.000 m²) in Apeldoorn zal de 
eerste parkeergarage worden waarin dit systeem wordt toegepast, gebaseerd op positieve 
ervaringen in Scandinavische landen. Het Technical Research Centre of Finland (VTT) heeft een 
aantal testen uitgevoerd om de watermistsystemen te testen bij het blussen van plasbranden en 
autobranden. In één test werd zelfs gewacht met het activeren van het watermistsysteem tot de 
brand volledig in ontwikkeling was. 
 
Zij komen met de volgende conlusies: 

 Plasbranden worden niet geblust door schuimtoevoegingen, maar door de mist 

 De waterdruk heeft effect op de resultaten. Hoge druk is effectief, lage druk niet 

 Branden in auto’s worden onder controle gehouden, maar niet geblust door de mist 

 Brandoverslag wordt voorkomen 

 Watermist systemen zijn ook effectief bij ventilatie. Het watermist systeem voldeed zelfs bij 
langsventilatie met snelheden van 2, 5 en 6,5 m/s aan de volgende gestelde criteria: 
- de temperatuur op 5 meter afstand van het brandende voertuig mag niet hoger worden 

dan 250 °C, c.q. brandoverslag naar het voertuig ernaast mag niet plaatsvinden 
- op 20 meter afstand van het brandende voertuig mag de temperatuur niet hoger zijn dan 

50 °C, zodat de brandweer kan optreden 
- op een diepte van 10 mm in het beton mag de temperatuur de 100 °C niet overschrijding, 

c.q. spatten van het beton mag niet voorkomen [Beard et al, 2005] 
 
 

                                                           
13

 [http://www.brandveilig.com 2-11-2010] 
14

 [http://www.brandveilig.com] 
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4.3.4. Deelconclusie / discussie 

Een sprinklerinstallatie of een watermist installatie biedt een prima oplossing voor het 
beheersbaar houden van een brand in een parkeergarage. De kans dat de brand zich uitbreidt 
naar meer dan één auto is op basis van de bestudeerde literatuur klein. Het argument dat het 
bluswater van de sprinklers de brandende benzine verspreidt naar de auto’s ernaast is zover na 
kon worden gegaan alleen gebeurd in één test in 1971 in Zwitserland. Bij alle overige testen blijkt 
dat zowel een sprinklerinstallatie als een watermistinstallatie de brandoverslag voorkomt en de 
brand beperkt blijft tot één auto. Bij een watermistinstallatie wordt weinig water gebruikt en zal 
de kans op het verspreiden van brandstof op een vloeistofplas nog kleiner zijn. Er is nog weinig 
bekend m.b.t. de werking van watermist installaties in parkeergarages. Nader onderzoek kan dit 
uitwijzen. 
  

4.3.5. Brandslanghaspels / kleine blusmiddelen 

De LNB-richtlijn geeft aan dat er brandslanghaspels in de parkeergarage aanwezig moeten zijn. 
Vaak is dit een punt van discussie in de ontwerpfase van parkeergarages in verband met de kans 
op bevriezing en vandalisme. 
 
In parkeergarage ‘De Appelaar’ heeft de eigenaresse van de in brand gevlogen auto nog vergeefs 
gezocht naar een brandslanghaspel of ander blusmiddel, echter deze was niet aanwezig. Mogelijk 
had dit de brand kunnen beperken tot één auto. Naast dat een beginnend brandje met een 
brandslanghaspel geblust kan worden, kan de brandweer deze ook gebruiken ter oriëntatie en 
blussing.  
 
 
Kleine blusmiddelen, zoals poederblussers en sproeischuimblussers zijn in sommige gevallen als 
alternatief van de brandslanghaspel in een parkeergarage aanwezig. Deze kunnen niet bevriezen 
en hebben ook geen waterleiding nodig. Het nadeel van kleine blusmiddelen is dat in minder dan 
een minuut leeg zijn. De brand moet binnen deze tijd uit zijn, want blijft er nog een onderdeel 
branden dan kan de brand opnieuw oplaaien of gewoon doorgaan. 
 

4.3.6. Deelconclusie / discussie 

Brandslanghaspels en sproeischuimblussers moeten duidelijk zichtbaar in parkeergarages 
aanwezig zijn. Hierdoor kan een beginnend brandje mogelijk nog geblust worden.   
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5. Brandscenario’s 
 
 
In het vorige hoofdstuk en in bijlage 4 is omschreven welke factoren, in welke mate, invloed 
hebben op de ontwikkeling van een brandscenario. Uit de analyse van de invloedsfactoren wordt 
direct al duidelijk dat er ontelbaar veel brandscenario’s mogelijk zijn. Hierbij kan de vraag 
worden gesteld welk brandscenario dan op dit moment als bepalend gesteld wordt tijdens 
ontwerp en toetsing? Is er wel een gemiddeld brandscenario te gebruiken die de risico’s 
inzichtelijk maakt? 
 
Om een relatie te kunnen maken met de opkomsttijd van de brandweer zoals geanalyseerd in 
hoofdstuk 3 word in dit hoofdstuk de brandontwikkeling van een autobrand in een 
parkeergarage langs een tijdlijn gelegd. In eerste instantie worden de gebouw gerelateerde en de 
brandbeveiliging gerelateerde invloeden buiten beschouwing gelaten. Elk gebouw is verschillend 
en per gebouw kan de brandbeveiliging verschillen. Op deze manier wordt een brandscenario 
ontworpen die in iedere parkeergarage als basis gebruikt kan worden. In hoofdstuk 6 wordt de 
invloed van de niet meegenomen factoren op het brandscenario bepaald. 
 

5.1. Inleiding brandscenario’s 

Om op basis van de invloedsfactoren een scenario te kunnen ontwerpen besteedt deze paragraaf 
kort aandacht aan het begrip scenario en waaraan een scenario moet voldoen. 
 

5.1.1. Definitie van een scenario 

De definitie van een scenario is: “Een vooraf gemaakte, gemodelleerde en stapsgewijze 
beschrijving in trefwoorden van een ongewenste gebeurtenis, of een keten van ongewenste 
gebeurtenissen, die feitelijk heeft plaatsgevonden, of reëel plaats zou kunnen vinden, in een 
bouwwerk met een specifieke functie [Korthals Altes, 1997]”.  
 
Een scenario wordt opgebouwd vanuit concrete ervaringen die bij diverse incidenten zijn 
opgedaan of die zich naar alle waarschijnlijkheid een keer voor gaan doen. De effecten die 
invloed hebben op het scenario moeten duidelijk worden omschreven. 
 
Vanuit de doelstelling van dit rapport om inzichtelijk te maken met welk brandscenario de 
brandweer rekening moet houden als ze bij de ondergrondse parkeergarage aankomen, zal in 
bovenstaande definitie slechts het woord scenario vervangen te hoeven worden door 
brandscenario en ‘een bouwwerk’ door een ondergrondse parkeergarage. Het omschrijven van 
de effecten is gedaan in hoofdstuk 3 waarin de invloedsfactoren zijn beschreven die direct relatie 
hebben met het brandscenario. 
 

5.1.2. Doel van een scenario 

Het ontwerpen van een scenario heeft tot doel om belanghebbenden zich in te laten leven in 
ernstige situaties die zich kunnen voordoen, zodat men zich kan voorbereiden op het treffen van 
maatregelen en voorzieningen. Het scenario-denken heeft zijn bijdrage in het helpen voorkomen 
van gebeurtenissen die leiden tot de ongewenste gebeurtenis en draagt bij aan het beperken van 
effecten als de ongewenste gebeurtenis toch plaats vindt.  
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Een groot voordeel van een scenario is dat de situatie duidelijk inzichtelijk wordt gemaakt zodat 
het voor iedereen te begrijpen is ongeacht het niveau van de lezer. Bovendien kunnen hierdoor 
de risico’s inzichtelijk worden gemaakt. 
 
Brandweer Apeldoorn wil met het inzichtelijk krijgen van de brandscenario’s die kunnen 
optreden in ondergrondse parkeergarages bereiken dat zij kunnen gaan bepalen welke 
maatregelen zowel repressief als preventief nodig zijn om effectief in het brandscenario te 
kunnen ingrijpen. DHV zal het brandscenario kunnen gebruiken om te bepalen of 
invoerparameters in het ontwerpstadium relevant zijn. Met de uitkomsten kunnen zij 
voorzieningen aanbevelen die zorgen dat de ongewenste gebeurtenissen worden voorkomen. 
Hieruit blijkt al wel dat het scenario moet worden omschreven op een manier die voor iedereen 
te begrijpen is, van brandweerman tot specialistisch ontwerper brandveiligheid. Dit onderschrijft 
de keuze voor het ontwerpen van een brandscenario in de vorm van een verhaallijn die per 5 
minuten beschrijft hoe het brandscenario zich ontwikkelt. 
 

5.1.3. Voorwaarden relevante scenario’s 

Een scenario dat voor een object wordt beschreven moet aan de volgende eisen voldoen 
[Korthals Altes 1997]: 

 Voorstelbaar (geloofwaardig) 

 Voorspelbaar (qua verloop) 

 Leerzaam dan wel bijdragend zijn aan de veiligheid. 
Hierbij dient het laatste criterium het zwaarst te wegen omdat het doel van het werken met 
scenario’s is om zich te kunnen voorbereiden op ernstige situaties door het treffen van 
maatregelen en voorzieningen.  
 

5.2. Ontwerpcriteria brandscenario’s 

Uit de deelconclusie van hoofdstuk 4 is te herleiden dat er veel factoren zijn die ieder op hun 
manier invloed hebben op de ontwikkeling van een brandscenario in een ondergrondse 
parkeergarage. Onderling hebben de factoren weer invloed op elkaar zodat er enorm veel 
brandscenario’s te bouwen zijn.  
 
Om te zorgen dat het geheel overzichtelijk en begrijpbaar blijft is er voor gekozen om scenario’s 
te beschrijven die de brandontwikkeling, de rookontwikkeling en de temperatuur in de 
ondergrondse parkeergarage laten zien. In eerste instantie is alleen de brandontwikkeling 
geanalyseerd zonder de invloeden van het gebouw en de brandbeveiligingsinstallaties mee te 
nemen. Deze scenario’s vormen de basis waarop de gebouw specifieke invloeden kunnen 
worden geanalyseerd. Ter onderbouwing van de brandscenario’s is gebruik gemaakt van het 
programma Ozone V2. Omdat een auto de meest relevante brandstof is in een parkeergarage en 
uit de geanalyseerde rapporten blijkt dat het ontstaan van brand in een auto grote gevolgen 
heeft op de brandontwikkeling in een parkeergarage is ervoor gekozen om de brandscenario’s 
hierop te baseren. Het ontstaan van brand in de parkeergarage om andere redenen dan door de 
betrokkenheid van een auto is niet meegenomen in de scenario’s omdat dit kan worden gezien 
als een gebeurtenis die zorgt dat de brand een auto later in de tijd doet ontbranden. Slachtoffers 
ten gevolge van de brand worden ook niet meegenomen in het brandscenario omdat zij geen 
invloed hebben op de ontwikkeling van de brand, maar worden blootgesteld aan de effecten van 
de brand. 
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5.2.1. Brandoorzaak 

Een brand start altijd met een oorzaak. Om een keuze te kunnen maken welke brandoorzaak de 
grootste kans geeft op het ontwikkelen van de brand in een auto en het uitbreiden van de brand 
naar andere auto’s in een parkeergarage is een boomdiagram gemaakt om dit inzichtelijk te 
maken. (Zie afbeelding 12) 
 

 
Afbeelding 12; boomdiagram voor de kans op brandontwikkeling en uitbreiding van een autobrand gerelateerd aan 
de brandoorzaak. 

 

5.2.2. Onderbouwing kansbepaling boomdiagram 

De inputgegevens voor het model zijn arbitrair. De auteurs van dit rapport realiseren zich dat de 
gegevens van brandonderzoek die zijn gebruikt, uiterst summier van aantal zijn. Ook de 
steekproeven die zijn gehouden om inzicht te krijgen in de inhoud van de brandstoftank en 
parkeergedrag zijn slechts een momentopname. Voor veel kansbepalingen is door gebrek aan 
statistiek en het ontbreken van tijd voor een gedegen expertoordeel door de auteurs op basis 
van eigen kennis en ervaring een inschatting gemaakt. In het kader van dit onderzoek worden de 
gevonden waarden als reëel verondersteld. Als in de toekomst meer meetgegevens uit statistiek 
voorhanden zijn is het model eenvoudig aan te passen. 
 

Kans op brand

Raam breekt 20%

Interieur 10% Kans 2% 2% Uitslaande brand auto zonder plasbrand

Kans 10%

Blijft heel 80%

Kans 8% 8% Brandt dooft

Motor 30%

Kans 30% 30% Uitslaande brand auto zonder plasbrand

Voor 60%

Kans 30% 30% Uitslaande brand auto zonder plasbrand

Brandstichting 50% > 30L 40%

Kans 50% Kans 7% 7% Uitslaande brand auto met plasbrand  

Tank scheurt 95% Direct uitbreiding  

Kans 19%

< 30L 60%

Achter 40% Kans 12% 12% Uitslaande brand auto met plasbrand

Kans 20% Geen uitbreiding

Tank scheurt niet 5%

Brand Kans 1% 1% Uitslaande brand auto zonder plasbrand

Kans 100%

Voor 60%

Kans 0,6% 0,60% Uitslaande brand auto zonder plasbrand

Rem 1% > 30L 40%

Kans 1% Kans 0,15% 0,15% Uitslaande brand auto met plasbrand

Tank scheurt 90% Direct uitbreiding

Kans 0,35%

< 30L 60%

Achter 40% Kans 0,20% 0,20% Uitslaande brand auto met plasbrand

Kans 0,4% Geen uitbreiding

Tank scheurt niet 10%

Kans 0,05% 0,05% Uitslaande brand auto zonder plasbrand

Accu 3%

Kans 3% 3% Uitslaande brand auto zonder plasbrand

Voor 40%

Kans 2% 2% Uitslaande brand auto zonder plasbrand

Aanrijding 6% > 30L 40%

Kans 6% Kans 0,08% 0,08% Uitslaande brand auto met plasbrand

Tank scheurt 5% Direct uitbreiding

Kans 0,20%

< 30L 60%

Achter 60% Kans 0,12% 0,12% Uitslaande brand auto met plasbrand

Kans 4% Geen uitbreiding

Tank scheurt niet 95%

Kans 3,80% 3,80% Uitslaande brand zonder plasbrand

100%

Plaats van ontstaan Voor/achterzijde Tank scheurt Inhoud tank Raam breekt
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Plaats van ontstaan 
De ontstekingsbron die aanleiding geeft tot brand is meestal, oververhitting, een vonk of open 
vuur. De brand kan ontstaan in de motor door bijvoorbeeld kortsluiting in de startmotor, door 
een vastgelopen rem, de accu of in het interieur van de auto door bijvoorbeeld een brandende 
sigaret achter te laten. Slechts enkele auto’s hebben de motor achterin, daarom is als 
uitgangspunt genomen een normale auto met de motor aan de voorzijde onder de motorkap. 
Het percentage brandstichtingen is ontleend aan een onderzoek door de Faculteit Bouwkunde 
van de Technische Universiteit in Eindhoven, aangevuld met gegevens vanuit TBO te Apeldoorn 
en de parkeergaragebranden die in de media zijn verschenen van 2004-heden. Van het 
merendeel van de branden is de oorzaak niet bekend of niet onderzocht. Uit statistiek van TBO 
blijkt dat van alle onderzochte autobranden ongeveer de helft hoogst waarschijnlijk is ontstaan 
door brandstichting. Als dit percentage ook wordt toegepast op de niet onderzochte branden in 
onderstaande afbeelding (afbeelding 13) dan is 50% brandstichting een reële kans te noemen. 
(62:2=31 + 25 geeft 56%).  

 
 
Afbeelding 13; Oorzaak van brand in een parkeergarage [ Weinhoven et al, 2009]. 

 
Voor de oorzaak ‘motor’ (zijnde motorcompartiment) waar kortsluiting deel van kan uitmaken 
wordt de kans gesteld op 13%. Als daar vanuit het gedeelte ‘niet bekend’ nog eens 13% bij op 
wordt geteld komt het percentage op 21%. Omdat brand nabij de motor ook kan ontstaan door 
bijvoorbeeld lekkende brandstof op een heet onderdeel van de motor is gesteld dat 30% een 
reële waarde is. 
 
Voor de overige kansfactoren is door gebrek aan statistiek en het ontbreken van tijd voor een 
gedegen expertoordeel door de auteurs op basis van eigen kennis en ervaring een inschatting 
gemaakt.  
 
Voor/achterzijde 
Uit onderzoeken van TBO naar autobranden blijkt 60% van de auto’s waarbij brandstichting 
wordt vermoed aangestoken te zijn aan de voorzijde van de auto. Een voorrem zal doordat het 
gewicht van de auto bij het remmen meer op de voorkant dan op de achterkant van de auto 
drukt, zwaarder worden belast dan de achterrem. Autobedrijven geven op internet aan dat die 
verhouding ligt op 60% voor/40 % achter. Een voorrem wordt vaak uitgevoerd als schijfrem en de 
achterrem als trommelrem. Voor een aanrijding in een parkeergarage wordt verondersteld dat 
de verhouding van voor of achterschade ligt op 40%-60%. 
 
De tank scheurt 
Naar aanleiding van één van de testen van Joyeux waarbij de brandstoftank binnen 5 minuten 
scheurt wordt gesteld dat als bewust brand wordt gesticht nabij de brandstoftank deze ook 
daadwerkelijk vroegtijdig in het scenario zal bezwijken.  
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Een achterrem bevindt zich dicht bij de brandstoftank en kan als oorzaak van een brand het 
bezwijken van de tank ten gevolge hebben. Dit geldt tevens voor een aanrijding aan de 
achterzijde van een auto. De percentages zijn door de auteurs geschat. 
 
Inhoud tank 
Bij deze kansbepaling wordt er rekening mee gehouden dat de plasbrand die ontstaat na het 
bezwijken van de brandstoftank voor een snelle uitbreiding zal zorgen. Hiervoor wordt berekend 
hoeveel brandstof in de tank aanwezig moet zijn om de plas tot onder de naastliggende en 
tegenoverliggende auto’s te laten vloeien. 
 
Bij een autobreedte van 1,5 m en een afstand van 0,75 m tussen de auto’s onderling zal de 
plasbrand een diameter van 3,5 m moeten hebben om vanuit de tank van de eerste auto naar de 
andere auto’s te kunnen vloeien. Is de diameter kleiner dan 3,5 m dan zal deze de andere auto’s 
niet bereiken en zorgt de plasbrand niet voor directe uitbreiding. 
 
Er vanuit gaande dat de vloeistof zich cirkelvormig uitspreidt heeft de plas een oppervlakte van 
10 m². Rekening houdend met oneffenheden in de vloer en indringen in poreuze delen van de 
vloer wordt gerekend met een laagdikte van 3 mm brandstof. Omgerekend naar volume geeft dit 
0,03 m³ of 30 liter vloeistof. 
 
Op basis van een korte steekproef in de Apeldoornse parkeergarage onder de ‘Oranjerie’ is 
bepaald dat 60% van de auto’s de tank minder dan half vol heeft (zie bijlage 13). Ervan uitgaande 
dat de gemiddelde tank een inhoud heeft van 60 liter, betekent dit dat 40% meer dan 30 liter 
brandstof in de tank heeft.  
 
Raam breekt 
Op basis van de onderzoeksrapporten en brandtesten die in hoofdstuk 4 zijn gebruikt blijkt dat 
een brand in het interieur van een auto bijna altijd uit zichzelf dooft door zuurstofgebrek. Het 
raam moet eerst door onderzoekers worden vernield om de brand tot ontwikkeling te laten 
komen. In een enkel geval loopt de temperatuur voldoende hoog op om het raam door de hitte 
te laten bezwijken. De verhouding wordt gesteld op 80%/20%. 
 

5.2.3. Analyse boomdiagram 

Op basis van de kansen die zijn toegekend is de volgende conclusie te trekken: 
 
Een brand ontstaan in het motorcompartiment en een brand die aan de voorzijde van de auto is 
aangestoken geeft een samen een kans van 60% op een brand die zich zal ontwikkelen in de auto 
en voor uitbreiding zal zorgen zonder dat de brandstoftank bezwijkt. Wordt gekeken naar de 
kans dat de brandstoftank bezwijkt en een plasbrand kan veroorzaken die voor snelle 
brandontwikkeling zal zorgen, dan geeft brandstichting aan de achterzijde van de auto de 
hoogste kansscore van 7%. Zit er in dezelfde situatie minder dan 30 liter brandstof in de tank dan 
geeft dit 12% kans op een uitslaande brand met plasbrand. De plas zal echter te klein zijn om de 
andere auto’s te kunnen bereiken en zal niet voor een snelle branduitbreiding zorgen. Ontstaat 
de brand in het interieur van de auto dan is de kans 8% dat de brand dooft omdat het raam heel 
blijft en de brand smoort door zuurstofgebrek. De andere brandoorzaken leveren een beduidend 
lagere kans op. 
De motorcompartiment brand en de brandstichting aan de voorzijde hebben beide als gevolg dat 
de brand zich ontwikkelt in het motorcompartiment waarna een uitslaande autobrand ontstaat. 
In dit rapport wordt er van uitgegaan dat de brand altijd ontstaat om een brandscenario te 
kunnen bepalen en worden geen oplossingen gezocht om brandoorzaken tegen te gaan.  
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Voor het vervolgonderzoek vallen beide oorzaken onder een brand in het motorcompartiment. 
Brandstichting aan de achterzijde geeft de hoogste kans op een snelle (directe) uitbreiding van 
de brand. Op basis van bovenstaande gegevens zijn de oorzaken bepaald die de hoogste kans 
hebben op het ontwikkelen en uitbreiden van een autobrand: 

 A: Een technische oorzaak in het motorcompartiment 

 B: Brandstichting in de nabijheid van de brandstoftank  
 

5.2.4. Uitgangspunten ontwerp  

De brandontwikkeling vindt plaats in een ondergrondse parkeergarage van 1.000 m² met één 
opening, geen mechanische ventilatie en geen isolatie aan het plafond, waarbinnen auto’s 
geparkeerd staan in 2 rijen tegenover elkaar. Er is gekozen voor 1.000 m² omdat dit de 
ondergrens is van dit onderzoek. Is de parkeergarage groter dan zal de brandontwikkeling 
hetzelfde blijven maar effecten als rooklaag en temperatuur gunstiger uitvallen. De 
invloedsfactoren die indirect als preventieve maatregel of als extra brandstof gevolgen hebben 
op de brandontwikkeling zijn bewust uit het brandscenario gelaten om hun individuele invloed 
op het scenario beter te kunnen bepalen. De invloedsfactoren die directe invloed hebben en het 
brandscenario het meest beïnvloeden worden in het scenario meegenomen.  
 
Een brandscenario start met één van de twee brandoorzaken waarna in tijdstappen van 5 
minuten de situatie wordt omschreven. Als uitgangspunt voor het bepalen van het 
brandvermogen van één auto zijn de referentie vermogenscurven van Schleich [Schleich et al, 
1997] en TNO [Van Oerle et al, 1995] gebruikt. Het maximale brandvermogen voor 1 auto wordt, 
op basis van de deelconclusie van hoofdstuk 4, op 8 MW gesteld. Het tijdsverloop is eveneens 
gebaseerd op de onderzoeksresultaten van hoofdstuk 4. Dit resulteert in de volgende 
brandvermogenscurven (zie grafiek 13, 14 en 15 ). 
 
 

 
Grafiek 13; Brandvermogenscurve van de eerst brandende auto in scenario A 
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Grafiek 14; Brandvermogenscurve van de eerst brandende auto in scenario B 

 
 

 
Grafiek 15; Brandvermogenscurve van de auto’s na brandoverslag in scenario A en B 

 
Voor een realistische bepaling van de scenario’s wordt er op basis van de onderzoeksgegevens in 
hoofdstuk 4 van uitgegaan dat 15 minuten na het ontstaan van de brand overslag plaats vindt 
naar de naast geparkeerde auto’s, na 18 minuten naar de tegenover geparkeerde auto’s en dat 
daarna iedere 10 minuten overslag naar een volgende auto plaatsvindt. Bij scenario B vindt na 5 
minuten, ten gevolge van het bezwijken van de brandstoftank, de eerste brandoverslag plaats. 
Iedere 10 minuten daarna slaat de brand over naar de naast geparkeerde auto’s (zie tabel 12).  
De overslagtijd van 18 minuten naar de tegenover geparkeerde auto is hier niet van toepassing 
omdat de zijwaartse uitbreiding sneller plaats vindt. Voor het bepalen van het totale 
brandvermogen worden de waarden uit de bovenstaande vermogenscurven bij elkaar opgeteld. 
In scenario A zal 15 minuten na het ontstaan brandoverslag optreden. De vermogenscurve van 
grafiek 15 zal dan op tijdstip ‘15 minuten’ twee keer (brandoverslag naar beide zijden) in de 
curve (grafiek 13) van de eerste auto starten. Iedere tien minuten daarna starten er weer twee 
nieuwe curven. Het totale brandvermogen is in paragraaf 5.3 en 5.4 uitgewerkt. 
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Brandoverslag  
Van ….naar…. 

Scenario A  
(minuten) 

Scenario B 
(minuten) 

Van auto 1 naar auto’s 
ernaast (twee zijden) 

15 5 

Naar auto er tegenover 18 5 

Zijwaarts naar iedere 
volgende auto 

10 10 

Tabel 12; rekenwaarden brandoverslagtijden voor de scenario bepaling 

 
Voor het bepalen van de hoogte van de rooklaag, de gemiddelde temperatuur en de 
temperatuur op 10 meter van de brand is het rekenprogramma Ozone gebruikt. De afstand van 
10 meter is gekozen omdat de brandweer een brand tot op deze afstand veilig moet kunnen 
benaderen om een effectieve gerichte blussing te kunnen doen in verband met de worplengte 
van de hogedrukstraal die voor een binnenaanval wordt gebruikt15. 
 
Uitleg van de symbolen die gebruikt zijn bij de schematische weergave van de brandscenario’s 
in de volgende paragrafen: 
In de schematische weergave staat bovenaan het tijdstip genoemd van de fase waarin het 
scenario op dat moment verkeert. Daaronder zijn auto’s gevisualiseerd die afhankelijk van de 
roodkleuring net betrokken raken bij de brand of volledig branden. De grijze kleur betekent dat 
de auto over zijn maximale brandvermogen is en over gaat naar de dooffase. Eronder is de 
rooklaag gevisualiseerd door een vlak waarbij de bovenzijde het plafond en de onderzijde de 
vloer voorstelt. De hoogte van de rooklaag en de kleur zijn hier in weergegeven. In het balkje 
onderaan de schematische weergave staat de temperatuur van de rooklaag op 10 meter van de 
brand.  
 
Als laatste wordt benadrukt dat de brandscenario’s bepaald zijn op basis van de analyse van de 
invloedsfactoren in hoofdstuk 4 waarbij keuzes zijn gemaakt waar de schrijvers van dit rapport 
absoluut achter staan, maar die altijd als arbitrair kunnen worden geïnterpreteerd. Door telkens 
bewust voor ogen te houden dat het criterium ‘leerzaamheid’ zwaarder moet wegen dan de 
discussie of de werkelijkheid wel wordt benaderd, wordt optimaal gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden van de brandscenario’s. Namelijk het inzicht krijgen in het brandverloop en de 
gevolgen van de brand die als uitgangspunt kunnen dienen in de risicobeoordeling van een brand 
in een ondergrondse parkeergarage.  
 

5.3. Brandscenario A 

Brandscenario A start met een brand in het motorcompartiment als oorzaak. Vervolgens is de 
brandontwikkeling in stappen van 5 minuten in beeld gebracht tot een tijd van 35 minuten. 
Ondanks dat in dit rapport de opkomsttijd van 30 minuten als onderzoeksgrens is bepaald is er 
voor gekozen om de extra fase op 35 minuten van brandontwikkeling ook inzichtelijk te maken 
om duidelijk weer te geven hoe het scenario zich na ter plaatse komen verder ontwikkelt. 
 
Ter onderbouwing van de brandscenario’s is gebruik gemaakt van het programma Ozone V2. De 
invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 9, evenals een korte uitleg over het programma in 
bijlage 8. De gemodelleerde parkeergarage valt buiten de validatie van het programma Ozone. 
De gegenereerde uitkomsten dienen daarom alleen als richtinggevend gebruikt te worden. 
Hieronder worden kort de resultaten aan de hand van grafieken uitgelegd. 
 

                                                           
15

 De brandweer kan nog veilig optreden bij een temperatuur van 100 °C op een hoogte van 1,8 meter of bij een 

rooklaagtemperatuur van 270 °C op een hoogte van 2,3 meter [Heijden, 2010]. 
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In grafiek 16 is het totale brandvermogen van het ontwikkelende brandscenario zichtbaar. 
Grafiek 17 geeft aan dat bij brandscenario A na ongeveer 23 minuten sprake is van een 
homogeen gemengde rooklaag, omdat de koude luchtlaag dan nog maar 24 cm bedraagt (10% 
van de compartimenthoogte). Homogeen gemengd betekent een uniforme temperatuur en 
dichtheid binnen een zone, in dit geval de gehele ruimte. Dit heeft consequenties voor de 
temperatuur in de hete rooklaag. In grafiek 18 is met de rode lijn aangegeven wat de gemiddelde 
temperatuur van de hete rooklaag is. De oranje stippellijn geeft de temperatuur aan van de 
rooklaag op een afstand van 10 meter van de brand. Na 23 minuten komen de lijnen samen 
omdat dan de rooklaag dan homogeen vermengd is. Dat betekent dat dan overal dezelfde 
temperatuur geldt als de rode lijn. 
 

 
Grafiek 16;  Het totale brandvermogen  bij scenario A [ Ozone] 

 

 
Grafiek 17; De hoogte van de rooklaag afgezet tegen de tijd bij scenario A [ Ozone] 
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Grafiek 18; De temperatuur van de rooklaag afgezet tegen de tijd bij scenario A [ Ozone] 

 
Het brandverloop na een beginnende autobrand en de resultaten uit Ozone zijn samengebracht 
in onderstaande visualisatie waarbij tevens een korte beschrijving is geplaatst. (afbeeldingen 14 
en 15) 
 

 
 
Afbeelding 14; Schematische weergave brandscenario A van 0 t/m 15 minuten 

 
0 minuten 
Door een storing nabij de motor van het middelste voertuig in een dubbel parkeervak ontstaat 
een beginnende brand in het motorcompartiment. Kunststof onderdelen en onderdelen die 
vervuild zijn geraakt met olie en stofresten vatten vlam. Er komt lichte rook onder de motorkap 
uit die opstijgt naar het plafond. 
 
5 minuten (6 m², 2 MW) 
De brand ontwikkelt zich in het motorcompartiment en dreigt via het dashboard naar het 
passagierscompartiment door te slaan. Er vormt zich een grijze rooklaag van 1 m dik tegen het 
plafond.  
 
10 minuten (8 m², 2 MW) 
De hitte van de brand nabij het dashboard laat de voorruit springen en het opgewarmde 
interieur van het passagierscompartiment vat direct vlam. De overige ramen knappen door de 
hitte en de vlammen slaan uit de ramen.  

0
50

100
150
200
250
300
350
400

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Te
m

p
e

ra
tu

u
r 

[°
C

]

Minuten

Gastemperatuur Scenario A

Gemiddelde temperatuur Locale temperatuur op 10 m



 

'Brandscenario's Geparkeerd?' - 2011             63 
 

De rookontwikkeling wordt snel heviger en er vormt zich een donkergrijze rooklaag die tot op 75 
cm van de grond reikt. Donkergrijze wolken rook komen uit de opening naar buiten. 
 
15 minuten (10 m², 4 MW) 
De auto staat volledig in brand waarbij de vlammen tot aan het plafond reiken. Kunststof en 
rubber delen van de naastgelegen auto’s vatten vlam. Binnenin de auto’s is een grijze rook 
zichtbaar. De rooklaag in de garage wordt donkerder en vult de garage tot op 50 cm van de vloer. 
Buiten ontsnapt de rook in grote donkergrijze wolken uit de garage. Niet alle rook stijgt omhoog 
maar een gedeelte blijft door afkoeling aan de buitenlucht dicht bij de garage hangen. 
 
 

 
 
Afbeelding 15; Schematische weergave brandscenario A van 20 t/m 35 minuten 

 
 
20 minuten (28 m², 12 MW) 
Eén auto staat volledig in brand en van de naastgelegen auto’s zijn de ramen gesprongen en vat 
het interieur in het passagierscompartiment direct vlam. Uitslaande vlammen komen uit de 
ramen. De auto tegenover de eerst brandende auto vat vlam door brandoverslag. De rook wordt 
snel dikker en zwarter en zakt nagenoeg tot de vloer. Dikke wolken zwarte rook komen uit de 
opening van de parkeergarage en stijgen steeds meer als een compacte kolom omhoog. 
 
25 minuten (50 m², 14 MW) 
Twee auto’s staan volledig in brand waarbij de vlammen aan de voorzijde van de eerst 
brandende auto kleiner worden. Door de uitslaande vlammen uit de volledig brandende auto’s 
ontstaat brandoverslag naar de auto’s ernaast. Van de auto tegenover de eerst brandende auto 
zijn de ramen gesprongen en slaan de vlammen uit de ramen. Dikke zwarte rook zakt tot op de 
vloer. De rook perst zich over de volle oppervlakte uit de opening van de parkeergarage en stijgt 
direct omhoog de lucht in. 
 
30 minuten (70 m², 26 MW) 
Drie auto’s staan volledig in brand. De middelste auto brandt minder hard. In de twee auto’s aan 
de buitenzijde zijn de ramen gesprongen en ontwikkelt de brand zich snel met uitslaande 
vlammen uit de ramen. De twee auto’s naast de auto in de tegenoverliggende rij vatten vlam aan 
de buitenkant. De rook perst met meer kracht uit de volledige opening van de parkeergarage. 
 
35 minuten (100 m², 29 MW) 
Drie auto’s staan volledig in brand. Van twee auto’s springen de ramen en ontwikkelt de brand 
zich met uitslaande vlammen uit de ramen. Twee auto’s vatten vlam door brandoverslag. De 
middelste drie auto’s gaan minder hard branden. Krachtig uitpersende zwarte rookwolken 
komen uit de opening van de parkeergarage en vormen een kolom rook die bijna vertikaal 
opstijgt. 
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Scenario A in een ondergrondse parkeergarage van 2.500 m² 
Om inzichtelijk te krijgen welke invloed een groter compartiment heeft op basisscenario A is het 
scenario opnieuw binnen een oppervlakte van 2.500 m² berekend met Ozone (bijlage 10). De 
rookontwikkeling en de hoogte van de rooklaag blijven nagenoeg gelijk in de eerste 25 minuten 
van de brandontwikkeling. Het tijdstip dat de twee zones overgaan in één zone en een 
homogeen gemengde rooklaag ontstaat, is volgens Ozone in beide scenario’s 23 minuten. Na 25 
minuten loopt de gemiddelde rooktemperatuur langzamer op dan bij het scenario in 1.000 m². 
De gemiddelde temperatuur van de rooklaag bij 25, 30 en 35 minuten bedraagt respectievelijk 
125   C, 175   C en 200    C. 
 

5.4. Brandscenario B 

In dit brandscenario speelt een gescheurde brandstoftank een belangrijke rol. Als de brand wordt 
ontstoken direct onder de brandstoftank is gebleken dat deze binnen 5 minuten kan scheuren. 
De brandende brandstof stroomt uit en er ontstaat een plasbrand. De onderbouwing zoals 
bepaald in paragraaf 5.2.2, ‘de tank scheurt’ en ‘inhoud tank’, dienen als input voor het scenario. 

 

Het brandvermogen en de brandduur van de plasbrand zijn gebaseerd op de praktijkbranden 
door BRE (grafiek 6, blz. 25).Als de tank bezwijkt, zal de brandstof buiten de tank direct 
ontbranden en al brandend uitstromen over de vloer. In het kader van dit onderzoek wordt 
verondersteld dat een tijdelijke toename van het brandvermogen van 3 MW reëel is. In de 
grafiek is ook af te lezen dat deze tijd niet langer duurt dan 5 minuten. 
 
Uit berekeningen van Ozone (bijlage 11) blijkt in grafiek 20 dat bij scenario B al na 12 minuten 
sprake is van een homogeen gemengde rooklaag en de temperatuur in het compartiment binnen 
18 minuten al oploopt tot 300 °C (zie grafiek 21). Brandbare materialen kunnen bij deze 
temperatuur spontaan gaan ontbranden. De simulatie op 35 minuten, ondanks dat dit buiten het 
onderzoek valt, laat zien dat de temperatuur dan al is opgelopen tot 450 °C.  
In grafiek 19 is het totale brandvermogen weergegeven. De daling in het brandvermogen na 20 
minuten is te verklaren doordat de eerst brandende auto’s al overgaan in de dooffase (zie de 
brandvermogenscurven op blz. 58 en 59) en er net brandoverslag heeft plaatsgevonden naar 
andere auto’s waarbij het brandvermogen dan nog laag is.  
 

 
Grafiek 19;  Het totale brandvermogen bij scenario B [ Ozone] 
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Grafiek 20;  De hoogte van de rooklaag afgezet tegen de tijd bij scenario B [ Ozone] 
 

 
Grafiek 21; De temperatuur van de rooklaag afgezet tegen de tijd bij scenario B [ Ozone] 

 
Het brandverloop na een beginnende autobrand en resultaten uit Ozone zijn samengebracht in 
onderstaande visualisatie waarbij tevens een korte beschrijving is geplaatst.(afbeelding 16 en 17) 
 

 
 
Afbeelding 16; Schematische weergave brandscenario B van 0 t/m 15 minuten waarbij de gele circel de 
brandstoflekkage voorstelt. 
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0 minuten 
Een persoon sticht brand onder en in de directe nabijheid van de brandstoftank van het 
middelste voertuig in een dubbel parkeervak. De vlammen bereiken direct de onderzijde van de 
auto waarbij brandbare onderdelen vlam vatten. De temperatuur van de vlammen zorgt voor 
een plaatselijke opwarming van de brandstoftank. Lichte rook stijgt op naar het plafond. 
 
5 minuten (10 m², 5 MW) 
Door de snelle opwarming van de tank verzwakt deze snel en scheurt open. De uitstromende 
brandstof vormt een brandende vloeistofplas die zich uitbreidt naar de drie auto’s in de directe 
nabijheid van de aangestoken auto. Laag aanwezige brandbare materialen van alle drie de auto’s 
vatten direct vlam. Door de brandstofbrand ontstaat een snelle stijging van de temperatuur en 
vormt zich een rooklaag tot op 1 meter van de vloer die donkergrijs kleurt door de 
verbrandingsrook van de brandstofbrand en van materialen die door de ontwikkelende brand in 
brand raken. Donkergrijze wolken rook komen uit de opening naar buiten. 
 
10 minuten (30 m², 10 MW) 
De snel ontwikkelende brand, onder invloed van de brandende brandstof, is via het 
motorcompartiment en de door de hoge temperatuur geknapte ramen binnengedrongen in de 
auto. Vlammen bereiken het plafond van de parkeergarage. Vanuit de andere 3 auto’s perst zich 
grijze rook naar buiten en springen de ruiten aan de zijde van de volledig brandende auto. Na het 
springen van de ruiten vat direct het al opgewarmde interieur van de auto’s vlam. Luide knallen 
van ontploffende banden galmen door de garage. De rook wordt snel dikker en zwarter en zakt 
nagenoeg tot de vloer. Dikke wolken zwarte rook komen uit de opening van de parkeergarage en 
stijgen steeds meer als een compacte kolom omhoog. 
 
15 minuten (45 m², 20 MW) 
Alle vier auto’s staan volledig in brand waarbij de vlammen het plafond raken. Van auto’s in de 
directe omgeving van de brandende auto’s smelten kunststof en rubber onderdelen waarbij 
pyrolysegassen vrijkomen. De rooklaag wordt snel dikker en zwarter en zakt tot op de vloer. De 
rook perst zich over de volle oppervlakte uit de opening van de parkeergarage en stijgt direct 
omhoog de lucht in. 
 
 

 
 
Afbeelding 17; Schematische weergave brandscenario B van 20 t/m 35 minuten 

 
20 minuten (50 m², 28 MW) 
Vier auto’s in de directe nabijheid van de vier al brandende auto’s gaan branden aan de zijde het 
dichtst bij de brandende auto’s. Boven de eerst brandende auto worden de vlammen kleiner. De 
rook perst met meer kracht uit de volledige opening van de parkeergarage. 
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25 minuten (75 m², 22 MW) 
Vier auto’s staan bijna volledig in brand en er vindt brandoverslag plaats naar twee auto’s. De 
brand in de eerste vier auto’s die zijn gaan branden wordt minder hevig omdat de brandbare 
materialen opbranden. De rook perst met meer kracht uit de volledige opening van de 
parkeergarage. 
 
30 minuten (95 m², 23 MW) 
Zes auto’s staan volledig in brand. Bij vier auto’s vindt brandoverslag plaats. De middelste vier 
auto’s branden steeds minder hard. De rookontwikkeling neemt nog steeds toe en zorgt voor 
krachtig uitpersende rookwolken uit de parkeergarage opening en vormen een kolom rook die 
bijna vertikaal opstijgt. 
 
35 minuten (120 m², 44 MW) 
Acht auto’s branden volledig. De middelste zes auto’s gaan minder hard branden. De auto 
waaronder de brand is ontstaan brandt bijna niet meer. Grote hoeveelheden dikke zwarte rook 
persen krachtig uit de volledige opening van de parkeergarage naar buiten. 
 
Scenario B in een ondergrondse parkeergarage van 2.500 m² 
Om inzichtelijk te krijgen welke invloed een groter compartiment heeft op basisscenario B is het 
scenario opnieuw binnen een oppervlakte van 2.500 m² berekend met Ozone (bijlage 12). De 
hoogte van de rooklaag heeft op 8 minuten een hoogte van 1 m vanaf het plafond. Het tijdstip 
dat de twee zones overgaan in één zone en een homogeen gemengde rooklaag ontstaat, is 
volgens Ozone nu na 14 minuten. Na 14 minuten loopt de gemiddelde rooktemperatuur 
langzamer op dan bij het scenario in 1.000 m². De gemiddelde temperatuur van de rooklaag bij 
20 en 35 minuten bedraagt respectievelijk 200   C en 278   C. 
 

5.5. Deelconclusie 

Uit de analyse van de brandoorzaak is bepaald dat een technische oorzaak in het 
motorcompartiment (brandscenario A) en een brandstichting in de nabijheid van de 
brandstoftank (brandscenario B) de grootste kans geven op het ontwikkelen van de brand in de 
auto en het uitbreiden van de brand naar auto’s direct in de nabijheid van de auto waarin de 
brand is ontstaan. 
 
Beide brandoorzaken geven ieder apart een realistisch brandscenario waarbij de visualisering in 
fasen van 5 minuten een duidelijk beeld geeft van de brandontwikkeling met het ontwikkelde 
brandvermogen en de effecten van de brand zoals temperatuur, hoogte van de rooklaag en 
oppervlakte van de brand. Het scenario is bepaald in een ondergrondse parkeergarage van 1.000 
m² met één opening om met Ozone de effecten duidelijk inzichtelijk te krijgen. Bij een 
parkeergarage van 2.500 m² is de brandontwikkeling gelijk. De rooklaag blijkt ook nagenoeg 
hetzelfde en het tijdstip van het vormen van een homogeen gemengde rooklaag is volgens 
Ozone in beide scenario’s nagenoeg gelijk. Tot het vormen van de homogene laag blijft de 
temperatuursontwikkeling bijna hetzelfde. Hierna loopt deze minder snel op. Dit is te verklaren 
omdat de totale inhoud waarin de hete rooklaag zich kan verdelen in de 2.500 m² situatie veel 
groter is. Toch loopt de gemiddelde ruimtetemperatuur binnen 30 minuten al snel op tot 
ongeveer 200   C. 
 
Uit de beide scenario’s volgt dat er onderling duidelijk verschil zit in de brandoppervlakte, 
rookontwikkeling en brandvermogen. De plaats van ontstaan in combinatie met de bijdrage van 
de brandstoftank is een bepalende factor in de eerste fase van de brandontwikkeling van 
scenario B. 
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Het boomdiagram maakt direct duidelijk dat brandstichting de meeste kans geeft op scenario B. 
Indirect kan de conclusie worden getrokken dat brandstichting tegen gegaan moet worden om 
scenario B te vermijden. 
 
Opvallend in de scenario’s is dat het brandvermogen hoger uitkomt dan in LNB-richtlijn of de 
NEN 6098 wordt aangenomen.  
 
Scenario A geeft bij fase 5 op 20 minuten na het ontstaan van de brand nagenoeg hetzelfde 
stadium van de brandontwikkeling weer als in de NEN 6098 wordt gesteld (zie hoofdstuk 2, 
paragraaf 2.1, blz. 10). Het brandvermogen is hierbij 12 MW in plaats van 9 MW. De rooklaag 
bevindt zich op 30 cm boven de vloer waarbij de locale temperatuur op 10 meter van de brand 
100   C is en een gemiddelde temperatuur is bereikt van 180   C. Als gesteld wordt dat de 
brandweer op dit tijdstip ter plaatse komt is het de vraag of er nog veilig een binnenaanval 
gedaan kan worden en de brandweer de brand binnen 22 minuten blust. Als de brandweer de 
brand niet kan blussen blijkt uit het scenario dat de brand zich snel doorontwikkelt en de 
effecten van de brand steeds ongunstiger worden. Na 30 minuten is een gemiddelde 
temperatuur van 300   C bereikt in de parkeergarage. Dit is de zelfontbrandingstemperatuur van 
de meeste brandbare materialen. 
 
Scenario B geeft bij fase 3 op 10 minuten een vergelijkbaar brandbeeld als hierboven geschetst. 
Het brandvermogen is 10 MW, de rooklaag is nagenoeg gezakt tot op de vloer waarbij de locale 
temperatuur op 10 meter van de brand 100   C is en de gemiddelde temperatuur is bereikt van 
170   C. Op dit tijdstip is het niet reëel te veronderstellen dat de brandweer al ter plaatse is en zal 
de brand zich door kunnen ontwikkelen. 
 
Er zijn honderden scenario’s mogelijk door een combinatie van invloedsfactoren die aanwezig 
zijn in een ondergrondse parkeergarage. Bovenstaande scenario’s geven al aan dat er een enorm 
verschil zit tussen twee realistische scenario’s en eigenlijk maatwerk nodig is om te kunnen 
bepalen welk scenario in welke parkeergarage van toepassing is. Hiermee is de vraag in de 
inleiding van dit hoofdstuk beantwoord. De scenario’s kunnen echter wel als uitgangspunt 
dienen voor een risicobeoordeling. 
 
Welke invloed hebben nu de factoren die indirect als preventieve maatregel of als extra 
brandstof in een ondergrondse parkeergarage aanwezig kunnen zijn? In het volgende hoofdstuk 
is een model ontworpen die de individuele invloed van deze factoren op de scenario’s inzichtelijk 
kan maken. 
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6. Risicoanalysemodel brandscenario’s 
 
 
Op wat voor manier kan voor de brandweer en het adviesbureau zichtbaar worden gemaakt wat 
de risico’s zijn van een brand in een ondergrondse parkeergarage? Is de brand wel te bestrijden 
door de brandweer zoals gesteld wordt in bepaalde richtlijnen of moeten er voorzieningen 
worden getroffen om hoge risico’s te verkleinen of te vermijden? 
 
Het maken van een risicoanalysemodel is geen onderzoeksvraag zoals die in de inleiding van dit 
rapport is bepaald. In de doelstelling van brandweer Apeldoorn staat wel dat de risico’s in 
ondergrondse parkeergarages bepaald moeten worden om hierop de beheersmaatregelen en de 
repressieve inzet af te stemmen. Het model dat in dit hoofdstuk wordt geïntroduceerd is nodig 
om de rol van de extra invloedsfactoren op het brandscenario te kunnen bepalen. Binnen de 
scenario’s die in hoofdstuk 5 visueel zijn gemaakt kunnen extra factoren een belangrijke 
positieve of negatieve invloed hebben. De opkomsttijd van de brandweer zal ook een koppeling 
moeten krijgen binnen het scenario. Om ook dit weer duidelijk inzichtelijk te maken voor de 
betrokkenen is een model ontworpen die als onderlegger kan dienen voor de 
brandveiligheidsdiscussie die gericht moet zijn om risico’s inzichtelijk te krijgen en hierop te 
anticiperen.  
 
Door het dynamische karakter van het model wordt deze niet in detail uitgewerkt maar wordt er 
binnen het kader van dit onderzoek voor gekozen om dit hulpmiddel te introduceren en duidelijk 
te maken welke voordelen het toepassen van het model kan opleveren voor de risicoanalyses die 
moeten volgen uit de scenario’s als beschreven in dit rapport.  
 
 
 

“Wat doet u in een onbekende situatie? U vormt een beeld van de situatie. U probeert in 
te schatten hoe de situatie ontwikkelt en wat de achterliggende processen zijn. Tevens 
probeert u mogelijke gevolgen te voorzien. Dat beeld van de situatie is een model. Een 
model is een mentale representatie van een ervaren werkelijkheid” 
 
[ Citaat Frans Willekens, Modellen zijn noodzakelijke denkkaders, lezing Koninklijke 
Nederlandse academie van Wetenschappen, 20 juni 2011] 

 
 

6.1. Inleiding cascademodel  

De scenario’s van hoofdstuk 5 beschrijven het realistisch brandverloop van een brand waarbij de 
auto’s als de voornaamste brandstof dienen. Extra brandstof in de vorm van rommel/opslag of 
brandbaar isolatiemateriaal en preventieve voorzieningen zijn hier niet in meegenomen omdat 
deze niet altijd aanwezig zijn. Om toch inzicht te krijgen welke invloed deze factoren hebben op 
het uiteindelijke scenario wat de brandweer aan zal treffen in de ondergrondse parkeergarage is 
een cascademodel 16 gebruikt.  
 
Zoals de naam al aangeeft beschrijft een cascade (waterval) model in stappen een proces dat zich 
onder invloed van factoren ontwikkelt. Het model leent zich daarom perfect om het beschreven 
brandscenario als stappen/fases in het model te plaatsen.  

                                                           
16

 Het cascademodel is geïnspireerd op de presentatie van Dhr. J. van der Schaaf van Bureau Save en Dhr. J. Post van het NIFV 

tijdens het FSE congres van het NIFV op 29 juni 2011 
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De 1e stap van het model wordt vooraf gegaan door een risicoanalyse of het incident kan 
ontstaan. Daarna wordt door middel van een risicoanalyse bepaald of de brand zich ontwikkelt in 
zijn fase, dooft of afwijkende effecten optreden. Een derde risicoanalyse bepaalt of de brand 
over gaat naar zijn volgende fase. 
 
De risicoanalyses zijn in het cascademodel (zie afbeelding 19, blz. 73.) weergegeven als 
driehoekjes. Als voorbeeld wordt een mogelijkheid voor de eerste risicoanalyse uitgewerkt. In dit 
geval wordt een boomdiagram gebruikt om te onderbouwen welke van de twee scenario’s van 
hoofdstuk vijf als basis voor het cascademodel gebruikt wordt.  
 
Als het cascademodel dienst doet als hulpmiddel bij de brandveiligheidsdiscussie tijdens de 
ontwerpfase van een ondergrondse parkeergarage is het mogelijk om de risicoanalyses met de 
betrokkenen onderling door te nemen. Als er overeenstemming wordt bereikt kan de 
tijdrovende meer wetenschappelijke manier zoals in het voorbeeld achterwege worden gelaten. 
 

6.1.1. Voorbeeld boomdiagram ‘kans op brandstichting’ 

Uit het boomdiagram (afbeelding 12, blz. 55) die in hoofdstuk 5 is gebruikt, blijkt dat vooral bij 
brandstichting er kans is op scenario B. De factor brandstichting staat hoog gewaardeerd in de 
bovenstaande boom. Het is interessant uit te zoeken welke factoren hierop weer invloed hebben 
zodat de bijdrage van aanwezige ‘lines of defence’ duidelijk worden. Hiervoor is het 
onderstaande boomdiagram gemaakt (zie afbeelding 18). Voor de invoergegevens is gebruik 
gemaakt van de geïnventariseerde gegevens uit het Inspectieprogramma ondergrondse 
bouwwerken [Holtman, 2010].  
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Afbeelding 18; Boomdiagram voor de kans op brandstichting 

6.1.2. Uitleg boomdiagram  

In bovenstaand boomdiagram wordt de kans op brandstichting bepaald. In het eerste criteria is 
onderscheid gemaakt tussen een stallingsgarage en een openbare garage. Uit hoofdstuk 5.2.2, 
afbeelding 13 blijkt dat de meeste branden plaatsvinden in stallingsgarages. Doordat in 
stallingsgarages minder controle is, is brandstichting gemakkelijker. Zeker als deze vrij 
toegankelijk zijn. Met het criteria ‘open’ wordt dan ook bedoeld dat de parkeergarages vrij te 
betreden is, hetzij lopend of met de auto. Met het criteria ‘toezicht’ wordt bedoeld toezicht in de 
vorm van bewakingscamera’s of fysieke bewaking in de vorm van portiers. Hoe beter een 
parkeergarage beveiligd is, des te minder er kans is op brandstichting. Er rest dan nog altijd een 
mogelijkheid voor inbraak. Als er toezicht aanwezig is, is de kans op inbraak klein. 
 
In Apeldoorn zijn 5 van de 86 geïnventariseerde parkeergarages openbaar (6%). Alle andere 
parkeergarages zijn stallingsgarages (94%), waarvan de meeste onder woningen. Als een 
parkeergarage vrij toegankelijk is, hetzij voor auto’s, hetzij lopend, is de kans op brandstichting 
groter. In sommige stallingsgarages is inrijden met de auto wel geblokkeerd, maar blijkt in de 
praktijk dat toch via het trappenhuis of via de hoofdingang van het gebouw toegang tot de 
parkeergarage verkregen kan worden. (60% van de stallingsgarages waren ‘vrij toegankelijk en 
slechts één openbare garage was voldoende afgesloten tijdens sluitingstijden)  
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Natuurlijk wil een dader niet betrapt worden en speelt de mate van toezicht door bijvoorbeeld 
een camera of de aanwezigheid van fysieke bewaking een grote rol. Slechts in één openbare 
parkeergarage in Apeldoorn is fysiek bewaking aanwezig, het merendeel had wel camera’s 
hangen. In een aantal parkeergarages waar camera’s waren opgehangen vond geen registratie 
plaats en hingen deze er alleen als preventieve werking.  
 

6.1.3. Analyse boomdiagram 

Uit het boomdiagram blijkt dat in het bijzonder bij stallingsgarages zonder cameratoezicht, die 
niet voldoende zijn beveiligd de kans erg hoog is dat brandstichting plaats kan vinden en dus ook 
op scenario B. Dat de kansen hier hoog liggen komt mede doordat er verhoudingsgewijs meer 
stallingsgarages zijn. Op basis van het boomdiagram kunnen risico’s beter worden ingeschat en 
kunnen maatregelen die de negatieve gebeurtenis kan voorkomen worden ingezet. De gekozen 
werkwijze kan voor iedere gebeurtenis van de boom worden gemaakt door tekens af te vragen 
‘waarom’ iets gebeurd. Maatregelen om brandstichting te voorkomen kunnen meegenomen 
worden in de risicoanalyse bij het beoordelen of ontwerpen van parkeergarages. Met simpele 
voorzieningen zoals goede toegangscontrole en camerabewaking kan een groot risico worden 
weggenomen. 
 

6.2. Cascademodel gevisualiseerd 

De onderstaande invloedsfactoren die in hoofdstuk 5 bewust niet meegenomen zijn worden in 
het cascademodel wel meegewogen: 

 Klein blusmiddel of brandslanghaspel 

 Sprinkler/ watermist 

 Ventilatie nazorg (LNB) 

 Ventilatie zicht op de brand (NEN 6098) 

 Secundaire vuurlast (rommel, brandbare isolatie, overige brandbare materialen) 
 

Natuurlijk zijn er nog meer factoren te vinden die invloed zullen hebben op de 
brandontwikkeling. Deze factoren kunnen door gebruikers van het model naar eigen inzicht 
toegevoegd worden waarna de risicoanalyse zal bepalen wat de invloed is op het brandscenario. 
 
Het brandscenario A uit hoofdstuk 5 wordt als voorbeeld gebruikt om het cascademodel te 
verduidelijken. (zie afbeelding 19) Iedere fase in het cascademodel staat voor de visualisatie van 
de brandontwikkeling per 5 minuten zoals beschreven in het scenario. Dit rapport heeft niet tot 
doel heeft om inzichtelijk te maken of een brand kan worden bestreden door de brandweer. Als 
voorbeeld zijn de oranje, horizontale blokken met de vervolgtoestanden in het cascademodel 
door de auteurs van dit rapport verondersteld op basis van de gegevens uit hoofdstuk 4 en eigen 
interpretatie. De gebruiker van het cascademodel zal zelf op basis van een risicoprofiel, 
gebaseerd op de eigen organisatie of verantwoordelijkheden, de blokken moeten in of aanvullen. 
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Verklaring van de tijdsbalk in het cascademodel: 
De tijden en de koppeling met de invloedsfactoren in het cascademodel zijn verduidelijkt in 
onderstaande tabel (zie tabel 13). 
 

Tijdstip na ontstaan 
brand [minuten] 

Invloedsfactor 

0 - 5 een beginnende brand kan mogelijk nog met een klein 
blusmiddel geblust worden. 

5 - 10 Brandventilatie start. Brandmeldinstallatie wordt geactiveerd 
(en eventueel doormelding naar de brandweer) 

5 - 10 Activering sprinklerinstallatie 

11  Opkomsttijd brandweer start, afhankelijk van doormelding en 
aanrijdtijden. 

10 - 15 ‘zicht op de brand’ ventilatie op vol vermogen 

17 - 30 Secundaire vuurlast raakt betrokken bij de brand 
Tabel 13; invloedsfactoren en hun relatie met de tijd in het cascademodel 

 
 

 
Afbeelding 19; Cascademodel waarbij de brandfasen zijn gebaseerd op scenario A 

6.2.1. Voorbeelden gebruik cascademodel 

Voorbeeld 1: 
In een ondergrondse parkeergarage is een sprinklerinstallatie aanwezig. Deze zal tussen de 5 
minuten en 10 minuten na het ontstaan van de brand aanspreken. Binnen fase 3 wordt door een 
risicoanalyse bepaald welke invloed de sprinkler heeft op dat moment in de brandontwikkeling. 
Doordat bekend is dat de faalkans van een sprinkler laag is zal verondersteld worden dat de 
sprinkler de brand onder controle houdt waardoor deze beperkt blijft tot één auto. De actie die 
de brandweer zal moeten plegen is dan het definitief afblussen van deze auto. 
 
Voorbeeld 2: 
Tijdens de voorbereidende gesprekken met betrokkenen over het brandveiligheidsniveau van 
een nog te bouwen ondergrondse parkeergarage, wordt gesteld dat de brandweer de brand 
moet blussen (bijvoorbeeld door hoog risicobebouwing op de parkeergarage).  

0 5 10 15 20 25 30 minuten

Klein blusmiddel
Ventilatie LNB

Sprinkler
Brand Fase 1

RWA NEN 6098
Brand Fase 2 Secundaire vuurlast

RWA NEN 6098 
Brand Fase 3 Secundaire vuurlast

RWA NEN 6098 
Brand fase 4 Secundaire vuurlast

RWA NEN 6098 
Brand fase 5

Brand Fase 6

Brand fase 7

Brand uit Brand uit Brand uit 1 auto 3 auto's 4 auto's 6 auto's
(smoort) Kleine brand Max 1 auto zicht < T << zicht, >T <<<zicht, >>T <<<zicht, >>>T

Nablussen Nablussen Bestrijdbaar? Bestrijdbaar? Bestrijdbaar? Bestrijdbaar?

Meldtijd
Opkomsttijd



 

'Brandscenario's Geparkeerd?' - 2011             74 
 

Er wordt overwogen om hiervoor een ‘zicht op de brand’ ventilatie te ontwerpen. De 
opkomsttijd om bij de garage te komen wordt bepaald op 20 minuten. Uitgaande van scenario A 
betekent dit dat er zich op tijdstip 20 minuten (fase 5 in het brandscenario) een brand ontwikkeld 
heeft van 12 MW, de brand een oppervlakte van 28 m² heeft en de rooklaag met een 
temperatuur van 100   C zich op 50 cm van de grond bevindt. De brandweer adviseert om in de 
CFD simulatie uit te gaan van 12 tot 14 MW brandvermogen om op het moment van ter plaatse 
komen zicht op de brand te kunnen realiseren en zo de kans op een effectieve bluspoging 
realistisch te houden.  
 
Voorbeeld 3: 
In de bestaande niet geventileerde parkeergarage zonder doormelding is het plafond bekleed 
met EPS isolatiemateriaal afgedekt met houtwolcementplaat. Bij fase 5 (20 minuten na het 
ontstaan van de brand) zal het EPS het brandscenario nadelig beïnvloeden en zorgen dat het 
brandvermogen en de temperatuur hoger worden en de rookproductie toeneemt ten opzichte 
van het bepaalde scenario in hoofdstuk 5. Komt de brandweer met 25 minuten ter plaatse dan is 
de kans aanwezig dat het scenario niet meer bestrijdbaar is. In overleg met de eigenaar van de 
parkeergarage kan inzichtelijk worden gemaakt waarom de brandweer de brand niet meer kan 
bestrijden en kan besloten worden om preventieve maatregelen te gaan toepassen.  
 

6.3. Deelconclusie 

Het cascademodel maakt inzichtelijk wat de invloeden van bepalende factoren zijn op het 
brandverloop in een parkeergarage afgezet tegen de tijd. Het dynamische gebruik van het model 
maakt het toepasbaar voor incidentbestrijding om inzichtelijk te krijgen welke situatie 
aangetroffen wordt bij het ter plaatse komen. Op basis hiervan kan een inzettactiek worden 
bepaald. Preventief kan het model door risicobeheersing en adviesbureaus gebruikt worden om 
het brandveiligheidsniveau te bepalen op basis van risicoanalyses.  
 
Het inschatten van de risico’s kan geschieden op basis van een expertoordeel waardoor 
betrokkenen snelle stappen kunnen maken in de voortgang van het brandveiligheidsoverleg. Ook 
kan gekozen worden voor een meer wetenschappelijke benadering. De driehoekjes in het model 
kunnen dan staan voor beslisbomen in de vorm van gebeurtenissenbomen of foutenbomen.  
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7. Conclusie 
 
 
Om aan de doelstelling van beide opdrachtgevers te voldoen wordt in dit hoofdstuk een 
antwoord op de probleemstelling gegeven. Eerst worden de onderzoeksvragen beantwoord. 
Hierna volgt de algemene conclusie. 
 
De antwoorden op de onderzoeksvragen zijn aan de hand van de deelconclusies in het rapport 
beantwoord. 
 
Op welk moment komt de brandweer ter plaatse bij een brand in een ondergrondse 
parkeergarage? 
De brandweer krijgt te maken krijgt met een steeds langere opkomsttijd. Dit rapport onderzoekt 
niet waarom dit gebeurt maar baseert zich slechts op de statistiek die voorhanden is. Hieruit 
blijkt dat 10 minuten een reële opkomsttijd is en dat er een verschuiving plaatsvindt naar 15 
minuten. Voor de beroeps brandweer Apeldoorn blijkt een opkomsttijd van 6 minuten reëel te 
zijn. Dit komt doordat De meldtijd met doormelding wordt gesteld op 5 minuten en zonder 
doormelding op 15 minuten. Samenvoegen van de meldtijd en de opkomsttijd geeft een tijdslijn 
van 11 tot 30 minuten waarbinnen de brandweer ter plaatse komt bij een brand in een 
ondergrondse parkeergarage.  
 
Welke invloeden en gevolgen hebben effect op een brandscenario? 
Er zijn veel factoren die van invloed kunnen zijn op een brandscenario in een parkeergarage. De 
belangrijkste invloedsfactoren op het brandscenario zijn onder te verdelen in brandstof 
gerelateerd (primaire en secundaire brandstof), bouwwerk gerelateerd (grootte en constructie) 
en brandbeveiliging gerelateerd (brandventilatie, automatische blusinstallaties en kleine 
blusmiddelen). De geanalyseerde invloedsfactoren met ieder zijn gevolgen en effecten op de 
brandontwikkeling zijn de belangrijkste input om een realistisch scenario te ontwerpen. De 
deelconclusies in hoofdstuk 4 geven van iedere invloedsfactor de gevolgen en effecten weer en 
worden hieronder kort samengevat. 
 
De auto als primaire brandstof: 
Uit de brandtesten met auto’s van vijf tot acht jaar oud blijkt dat het brandvermogen van één 
auto op ongeveer 8 MW ligt. Door innovaties binnen de auto-industrie waarbij kunststof een 
steeds belangrijkere rol speelt is een calorische waarde van 9.500 MJ voor één auto geen 
uitzondering meer. Praktijkbranden laten zien dat de brandweer wordt geconfronteerd met 
dikke zwarte rookwolken. De invloed van de toename van kunststof zal hier zeker een rol in 
spelen. 
 
De plaats van ontstaan is een belangrijke factor in het beginstadium van de ontwikkeling van een 
autobrand. Een brand die in het passagiersgedeelte ontstaat, zal bij gesloten ramen 
waarschijnlijk doven door zuurstofgebrek. Een brand ontstaan in het motorcompartiment zal zich 
ontwikkelen tot een volledige autobrand en voor uitbreiding naar auto’s in de directe omgeving 
kunnen zorgen. Een brand waarbij de brandstoftank in een vroeg stadium is betrokken kan 
zorgen voor een snelle branduitbreiding naar andere voertuigen in de buurt. 
 
Brandoverslag naar de naast geparkeerde auto’s vindt plaats na 15 minuten na ontsteking en na 
26 minuten naar de derde auto. Bij een ‘zicht op de brand’ ventilatie vindt brandoverslag plaats 
na 13 respectievelijk 20 minuten.  
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Na 18 minuten (na ontsteking) vindt brandoverslag plaats naar tegenover geparkeerde auto’s in 
een dubbel parkeervak. Als de brandstoftank scheurt kan binnen 5 minuten brandoverslag 
plaatsvinden. 
 
Secundaire brandstof: 
Opgeslagen brandbare materialen en constructiematerialen (waaronder kunststof isolatie) in 
ondergrondse parkeergarages kunnen in een vroeg stadium van de brandontwikkeling een 
bijdrage leveren aan het brandvermogen en zorgen voor ongewenste branduitbreiding en 
toename van de rookproductie. 
 
Grootte parkeergarage: 
Een brand in een ondergrondse parkeergarage > 2.500 m² zal zich ontwikkelen als een locale 
brand waarbij bij aankomst van de brandweer één of meerdere auto’s zullen branden. Voor 
parkeergarages < 2.500 m² is geen doormelding vereist waardoor de brand later ontdekt zal 
worden. Hoe kleiner de garage des te groter de kans dat, door het oplopen van de 
rookgastemperaturen,  een flashover of zelfs backdraft situatie niet uit te sluiten is. 
Compartimenteren van grote parkeergarages geeft in het brandcompartiment hetzelfde beeld. 
De hoge faalkans van de brandscheiding in combinatie met een ondergrondse situatie zal 
repressief vragen om complexe inzetprocedures en grote slagkracht om de brand binnen het 
compartiment te houden. 
 
Constructie: 
Boven de brandhaard kan de constructie bloot worden gesteld aan temperaturen die snel 
oplopen tot 1300   C. De constructie is getest op de ISO curve 834 waarbij een maximale 
temperatuur van 1000   C na ongeveer 110 minuten wordt bereikt. Praktijktesten wijzen uit dat 
temperaturen van 1000   C en meer in een veel vroeger stadium van de brandontwikkeling plaats 
vinden. Een constructie met kanaalplaatvloeren zal in de eerste 30 minuten geen invloed hebben 
op het brandscenario. Duurt de brand langer dan 30 minuten dan zal dit voor de inzettactiek van 
de brandweer wel een belangrijke rol spelen omdat de kans op het naar beneden komen van 
delen van kanaalplaatvloeren na deze tijd steeds groter zal worden. Het afspatten van stukken 
beton kan ook als hinderlijk voor een binnenaanval worden ervaren. 
 
Brandventilatie: 
Een 10-voudige ventilatie volgens de LNB-richtlijn biedt voor de brandweer niet voldoende 
veiligheid om een binnenaanval te doen. De brandweer loopt alsnog tegen een dichte muur van 
rook op en biedt daardoor geen gelijkwaardige veiligheid volgens het Bouwbesluit.  
 
Met een ‘zicht op de brand’ ventilatie wordt gesteld dat de condities voor een binnenaanval door 
de brandweer aanzienlijk verbeterd worden. Er is nog weinig bekend over de werking van de 
‘zicht op de brand’ ventilatie in de praktijk en er zijn nog veel onzekerheden zoals: backlayering, 
de invloed van balken, positionering van de toe- en afvoer ten opzichte van de brand, snelheid 
van de ventilatie over de brand en het ventilatie-voud. In een CFD-simulatie wordt de 
dimensionering van de installatie berekend en is het belangrijk dat de juiste fysische parameters 
(brandvermogen, rookpotentieel, calorische waarde, etc.) worden gebruikt. Vooral bij het 
maken, maar ook bij het toetsen is specialistische kennis nodig. In parkeergarages met een 
gebruiksoppervlakte < 2.500 m² is volgens de ontwerpnorm NEN 6098 geen ‘zicht op de brand’ 
ventilatie nodig. Gezien het feit dat deze garages juist voor de brandweer een groter risico 
vormen is het de vraag of hier ook niet tenminste dezelfde brandventilatie aanwezig moet zijn als 
voor de garages groter dan 2.500 m². 
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Automatische blusinstallaties (Sprinkler / Watermist): 
Praktijktesten en werkelijke branden wijzen uit dat een sprinklerinstallatie de brand in een 
ondergrondse parkeergarage beheersbaar kan houden doordat brandoverslag naar andere 
auto’s voorkomen wordt. De brand zal bij aankomst van de brandweer beperkt blijven tot één 
auto. Dat het bluswater van de sprinklers er mogelijk voor zorgt dat brandende benzine zich 
verspreidt naar de auto’s ernaast is zover na kon worden gegaan alleen gebeurd in één test in 
1971 in Zwitserland. Doordat een watermistinstallatie minder water gebruikt dan een 
conventionele sprinklerinstallatie zal de kans op het verspreiden van brandstof op een 
vloeistofplas nog kleiner zijn. 
 
Brandslanghaspels / kleine blusmiddelen: 
Brandslanghaspels en sproeischuimblussers moeten duidelijk zichtbaar in parkeergarages 
aanwezig zijn. Als de brand snel gesignaleerd wordt kan een beginnende brand mogelijk nog 
geblust worden. 
 
Welke brandscenario’s kunnen zich ontwikkelen? 
Zoals het antwoord op de probleemstelling al aangeeft zijn er enorm veel brandscenario’s 
mogelijk. De plaats van ontstaan is daarbij al de eerste factor die bepalend is hoe een brand zich 
ontwikkelt. De beide basisscenario’s in dit rapport geven een beeld van wat reëel mogelijk is. 
Concrete antwoorden op de onderstaande deelvragen zijn niet te geven omdat een brand 
dynamisch is en zich onder invloed van veel factoren zal ontwikkelen in de tijd. Door de vele 
invloedsfactoren, die allen weer invloed op elkaar hebben, zijn ontelbaar veel scenario’s 
mogelijk. 
Hoeveel auto’s branden er? 
Wat is het brandvermogen? 
Wat is de te verwachten temperatuur? 
Welke rookontwikkeling valt te verwachten? 
Als het tijdstip bekend is van de fase in de brandontwikkeling waarop een antwoord op 
bovenstaande vragen verwacht wordt, kan aan de hand van de basisscenario’s wel een concreet 
antwoord worden gegeven. 
 
Welke brandscenario’s zijn reëel? 
Niet één parkeergarage is gelijk. Voor het ontwerpen van een parkeergarage kan niet worden 
uitgegaan van één brandscenario. Hiervoor is maatwerk nodig. Eerst zal een risicoanalyse 
gemaakt moeten worden welk basisscenario van toepassing is. Daarna moet duidelijk worden 
welke invloedsfactoren in welke mate een rol spelen in de brandontwikkeling en de beïnvloeding 
van het basisscenario. Het Cascademodel is een geschikt model om de combinatie van een te 
verwachten scenario te koppelen aan risicoanalyses, de gevolgen in beeld te brengen en deze 
bespreekbaar te maken. 
 
Op basis van bovenstaande antwoorden op de onderzoeksvragen is de volgende conclusie te 
trekken. Hiermee wordt antwoord gegeven op de probleemstelling waarop dit onderzoek is 
gebaseerd. 
 
De probleemstelling: 
Welke brandscenario’s kan de brandweer aantreffen bij een brand in een ondergrondse 
parkeergarage op het moment van ter plaatse komen? 
 
Een brandscenario in een ondergrondse parkeergarage is afhankelijk van veel factoren die elk 
hun invloed hebben op de brandontwikkeling en die elkaar ook onderling nog eens beïnvloeden.  
Uit de analyse van de invloedsfactoren blijkt dat er enorm veel brandscenario’s kunnen ontstaan 
waarbij de factor tijd telkens en belangrijke rol speelt.  
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Het bepalen van een brandscenario in een ondergrondse parkeergarage vergt maatwerk. De 
twee basisscenario’s zoals die zijn ontworpen in dit rapport in combinatie met het Cascademodel 
geeft de mogelijkheid op basis van risicoanalyses een duidelijk beeld te vormen van het 
brandscenario dat in een ondergrondse parkeergarage kan plaatsvinden.  
 
Algemene conclusie Risico Beheersing en Ontwerp 
De parameters die worden gebruikt om vooraf te bepalen hoe een brand zich zal ontwikkelen in 
een ondergrondse parkeergarage zijn gebaseerd op testen die toen een goede afspiegeling 
waren van de werkelijkheid. Recente testen en echte branden laten zien dat het brandvermogen, 
het rookpotentieel en de brandoverslagtijden bij een autobrand aan het veranderen zijn. Het 
gebruik van steeds meer kunststof in auto’s zal daar zeker een belangrijke rol in spelen. 
Brandveiligheidsvoorzieningen kunnen alleen juist worden bepaald als de correcte gegevens 
worden gebruikt. Als een inzet van de brandweer noodzakelijk wordt geacht kan uit de scenario’s 
en het Cascademodel de juiste brandsituatie, inclusief de bijbehorende parameters, worden 
bepaald. Vanuit die situatie kan ook worden bepaald welke brandveiligheidsvoorzieningen dan 
aanwezig moeten zijn om de kans van slagen van een binnenaanval groot te houden. 
 
Algemene conclusie Incident Bestrijding 
De zogenaamde tijdtempo factor speelt een cruciale rol in het brandscenario dat bij aankomst 
van de brandweer wordt aangetroffen. De scenario’s in dit rapport maken direct inzichtelijk wat 
de gevolgen zijn als de brand zich 5, 10 of meer minuten langer kan ontwikkelen. Detectie met of 
zonder doormelding naar de brandweer geeft al een winst of verlies van ongeveer 10 minuten. 
Hoe sneller de melding, hoe sneller de opkomsttijd en des te meer kans op een brand die nog 
eenvoudig te bestrijden is. 
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8. Aanbevelingen 
 
 
Uit het onderzoek naar de scenario’s die de brandweer kan aantreffen bij een brand in een 
ondergrondse parkeergarage komen de volgende aanbevelingen voort.  
Hoewel de aanbevelingen raakvlakken hebben voor Risicobeheersing en Ontwerp alsook voor 
Incidentbestrijding worden ze hieronder gesplitst genoemd. Ze zijn immers geschreven voor de 
verschillende doelstellingen van de opdrachtgevers. 
 
Risicobeheersing en ontwerp 
Bij het ontwerpen of beoordelen van brandveiligheidsinstallaties in ondergrondse 
parkeergarages kan niet langer worden uitgegaan van het ontwerpscenario zoals in de 
ontwerpnorm NEN 6098 of LNB-richtlijn staan vermeld. Het verdient aanbeveling om met een 
minimaal brandvermogen van 8 MW en een calorische waarde van 9.500 MJ voor één auto te 
rekenen. De twee scenario’s in dit rapport bieden ondersteuning voor het bepalen van de 
brandontwikkeling en het bijbehorende totale brandvermogen in de tijd. 
 
Voor het bepalen van brandveiligheidsvoorzieningen vraagt elke parkeergarage om een 
maatwerk risicoanalyse. De werkelijke opkomsttijd in combinatie met het brandscenario in de 
tijd en de complexiteit van het bouwwerk met alle invloedsfactoren bepaalt welk 
brandveiligheidsniveau nodig is. Brandveiligheidsvoorzieningen kunnen hierop afgestemd 
worden. Het cascademodel is hierbij als hulpmiddel te gebruiken. 
 
Het Cascademodel is neergezet als een mogelijk hulpmiddel en zal vooral in detail nog verder 
ontwikkeld moeten worden. Om de betrouwbaarheid van de risicoanalyses, die een belangrijke 
rol spelen in het model, te vergroten is statistiek nodig op basis van realistische brandtesten en 
werkelijke branden. Structureel (brand)onderzoek, evaluatie en registratie na iedere 
parkeergaragebrand is een aanbeveling omdat hierdoor duidelijker wordt welke rol de 
invloedsfactoren hebben op een brand, zowel positief als negatief. 
 
De vele invloedsfactoren bieden een basis om de context van de risicoanalyse vast te stellen.  
Brandstichting blijkt een cruciale factor te zijn in het ontstaan van brand. Maatregelen om 
brandstichting te voorkomen kunnen meegewogen worden in de risicoanalyse bij het beoordelen 
of ontwerpen van parkeergarages. Met eenvoudige voorzieningen als goede toegangscontrole en 
camerabewaking kan een groot risico worden weggenomen. 
 
Snelle branduitbreiding door het ontstaan van een plasbrand als de brandstoftank het begeeft 
kan worden beperkt door het aanbrengen van zogenaamde benzine goten in de vloer. De goten 
dienen naar een punt af te lopen waar de plasbrand geen andere auto’s kan ontsteken. Het is de 
moeite waard hier nader onderzoek naar te doen. 
 
Het ontbreken van zicht door rook vormt voor de brandweer een grote belemmering voor 
brandbestrijding in een parkeergarage. Een nader onderzoek naar het rookpotentieel en het 
brandvermogen van auto’s met een recent bouwjaar is noodzakelijk in verband met het nog 
steeds toenemende kunststof gebruik de komende jaren. 
 
De 10-voudige ventilatie of zogenaamde ventilatie gebaseerd op nazorg, zoals gesteld in de LNB-
richtlijn of in de ontwerpnorm NEN 6098 voor garages kleiner dan 2.500 m2, biedt onvoldoende 
garanties voor een binnenaanval en geeft hierdoor geen gelijkwaardige oplossing. Het wordt 
aanbevolen deze ventilatie dan ook niet meer toe te passen of toe te staan. 
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Of het criteria ‘zicht op de brand’ in de praktijk gehaald wordt is nog twijfelachtig omdat dit ook 
weer afhankelijk is van veel factoren. Het is aan te bevelen om vervolgonderzoek te doen naar de 
werking van rookbeheersingssystemen. Het verzamelen en analyseren van statistiek door 
brandonderzoek kan hierin bijdragen. Parkeergarages kleiner dan 2.500 m² vormen, door de 
toenemende kans op flashover situaties, voor de brandweer een groter risico dan de garages 
groter dan 2.500 m². Het is daarom aan te bevelen deze garages eveneens te voorzien van 
brandveiligheidsvoorzieningen, zoals een rookbeheersingssysteem of een automatische 
blusinstallatie met doormelding naar de brandweer. 
 
Voor het maken en beoordelen van CFD simulaties is het belangrijk om na te gaan of de juiste 
parameters zijn gebruikt om de brandventilatie te ontwerpen. De parameter ‘brandvermogen’ 
kan met het Cascademodel en de scenario’s worden bepaald. Om in de toekomst te garanderen 
dat dit hulpmiddel vakkundig wordt ingezet kan een certificering voor het maken van CFD 
simulaties een oplossing bieden.  
 
Secundaire vuurlast kan het autobrandscenario in ondergrondse parkeergarages negatief 
beïnvloeden. Om branduitbreiding en toenemende rookontwikkeling in een ondergrondse 
parkeergarage door secundaire vuurlast te voorkomen is het aan te bevelen geen brandbare 
constructiematerialen in een parkeergarage toe te staan.  
 
Om te voorkomen dat parkeergarages worden gebruikt als opslagplaats voor bijvoorbeeld 
brandbare privé eigendommen of andere opslag, wordt aanbevolen in het 
brandbeveiligingsconcept van de parkeergarage of bij de vergunningverlening op te nemen dat 
het niet toegestaan is de garages anders te gebruiken dan voor het stallen of parkeren van 
auto’s. Dit is vooral van toepassing op stallingsgarages. 
 
Een structurele samenwerking van Risicobeheersing met Incidentbestrijding kan aan de voorkant 
van een ontwerp duidelijkheid geven wat de mogelijkheden zijn van een brandweerinzet. 
Hiervoor is kennis van de (on)mogelijkheden van Incidentbestrijding cruciaal. 
 
Incidentbestrijding 
Vervolgonderzoek naar het verdere verloop van de brandscenario’s na het moment van ter 
plaatse komen is nodig om inzichtelijk te krijgen hoe het brandscenario zich verder ontwikkelt. 
Het analyseren van alle invloedsfactoren die van toepassing zijn op het brandscenario na het ter 
plaatse komen zal duidelijkheid geven met welk brandscenario rekening moet worden gehouden 
bij een binnenaanval. Het cascademodel kan hierbij als hulpmiddel worden gebruikt. 
 
De tempotijd factor is cruciaal in het brandscenario. Om zo effectief mogelijk van de beschikbare 
tijd gebruik te maken is kennis van specifieke ondergrondse parkeergarages en de werking van 
de brandveiligheidsvoorzieningen cruciaal. Alleen op deze manier kunnen overwogen keuzes 
gemaakt worden welke inzetstrategie op dat moment het meest effectief is. Wordt kostbare tijd 
besteed aan een grote ontruiming van bijvoorbeeld de bovenbouw dan zal het brandscenario 
zich verder kunnen ontwikkelen en wordt bestrijden steeds moeilijker. Wordt direct de brand 
geblust als die nog bestrijdbaar is dan zal de ontruiming niet nodig zijn. Investeer hiervoor in een 
structurele samenwerking van Incidentbestrijding met Risicobeheersing zodat elkaars werk 
wordt begrepen. De aanbeveling is om hier door specifiek gebouwbezoek en gerichte trainingen 
extra aandacht aan te besteden.  
 
Om in het cascademodel als gesprekspartner aan te kunnen geven of een binnenaanval nog 
mogelijk is zal onderzoek moeten worden gedaan naar de voorwaarden waaronder 
brandbestrijding nog mogelijk is. De vervolgstap hierop is om met behulp van de scenario’s en 
het cascademodel een inzetstrategie te bepalen hoe de brand te gaan bestrijden. 
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