
Bepaling brandveilige gevel
Handvat voor het bepalen van een ‘brandveilige’ gevel, met betrekking tot een woongebouw, conform visie Burghgraef van
Tiel & Partners B.V., met betrekking tot gebouwen met een maximale hoogte  van 70 meter. Bij hogere gebouwen is een
maatwerk oplossing veelal noodzakelijk. 

Woongebouw < 13 meter:
2 onafhankelijke vluchtwegen.

De voorschriften  met  betrekking  tot  het  huidige  bouwbesluit  volstaan,  zowel  voor
‘bestaande’ bouw, alsook voor nieuwbouw. Wel kan een gebouw volledig door brand
verloren gaan. Maar door de 2 onafhankelijke vluchtwegen is de kans op meerdere
slachtoffers beperkt.

Woongebouw < 13 meter:
1 vluchtweg (bijvoorbeeld

portiekwoning).

Woongebouw > 13 meter
 < 70 meter: 2 onafhankelijke

vluchtwegen

Woongebouw > 13 meter 
< 70 meter: 1 vluchtweg

De  voorschriften  met  betrekking  tot  het  huidige  bouwbesluit  geven  onvoldoende
zekerheid  dat  een gebouw  veilig  kan  worden  ontvlucht.  Een  samengestelde  gevel,
anders dan volledig metselwerk, kan een eventuele brand zo snel doen uitbreiden, dat
er onvoldoende tijd is om het gebouw veilig te kunnen verlaten (bij brand).

De huidige brandklasse bepaling, conform de zogenaamde SBI test, geeft onvoldoende
zekerheid.

Voorbeeld:
Een brandklasse B buitenpaneel, gecombineerd met een A2 isolatiemateriaal  geeft
niet automatisch een “veilige” gevel.

Maatregelen die  de vluchtveiligheid kunnen verhogen en relatief  eenvoudig  kunnen
worden doorgevoerd:

- Plaats  rookmelders  in  de woningen  (is  vermoedelijk  verplicht  vanaf  1  juli
2022 voor alle woningen, thans uitsluitend voor nieuwbouwwoningen);

- Plaats rookmelders in de gezamenlijke vluchtweg (is geen verplichting vanuit
het bouwbesluit);

- Voorzie  de  toegangsdeur  naar  het  appartement  van  een  deurdranger  (is
verplicht bij nieuwbouw);

- Geen opslag (papier, scootmobiels, scooters etc.) toestaan in het trappenhuis
(is reeds verplicht);

- Indien  brandbaar  plafond  isolatie  is  toegepast,  achter  houtwolcement
panelen, het betreffende isolatie verwijderen. 

De  voorschriften  met  betrekking  tot  het  huidige  bouwbesluit  geven  onvoldoende
zekerheid. Een gevel die zelfs voldoet aan het huidige nieuwbouw niveau, kan toch een
hele  snelle  brand veroorzaken.  Dit  is  bijvoorbeeld het  geval  bij  een samengestelde
gevel, anders dan volledig metselwerk. Hierbij geldt echter wel dat een onveilige gevel
niet  direct  een  onveilig  gebouw  weergeeft.  De  uitvoering  van  de  vluchtwegen  in
samenspraak met de brandpreventieve voorzieningen, zijn hierin maatgevend. 

Bestaande bouw:
Samengestelde gevels, zonder vuurstopper per verdieping: Laat deze gevel door een
daartoe deskundig bedrijf beoordelen, zodat kan worden vastgesteld of het gebouw
voldoende veilig kan worden ontvlucht. 

Nieuwbouw:
Maak alleen gebruik van gevels die de grootschalige brandtest doorstaan (BS8414).

Renovatie:
Indien  de  appartementen  bewoond  blijven  gedurende  de  renovatieperiode  
onderzoek  of  de  betreffende  gevel  ook  bij  het  aanbrengen  voldoet  aan  de
uitgangspunten van grootschalige brandtesten. Gevels die worden ‘na’ geïsoleerd met
bijvoorbeeld polystyreen voldoen in de isolatiefase aan maximaal brandklasse E (dus
ook niet aan bestaande bouwniveau). Deze gevels kunnen juist in de renovatieperiode
zeer brandgevaarlijk zijn. 

Een hoog woongebouw,  met 1 vluchtweg is  veelal  een gebouw met een verhoogd
risico op slachtoffers, als er ergens een brand uitbreekt. Daarom dit soort gebouwen
altijd  laten  beoordelen  door  een  daartoe  deskundig  bedrijf.  Zie  voor  verdere
toelichting, woongebouwen tot 13 meter hoogte.  


