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Publieke (veiligheids)doelen (Bouwbesluit/BBL)

• Veiligheid van gebouwgebruikers en hulpverleners

• Veiligheid van eigendommen van derden (buurpercelen)

Private (duurzaamheids)doelen

• Schadebeperking / Fire resilience

• Continuïteit / Levensduur

Doelgerichte brandveiligheid
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Projectspecifieke kenmerken

Gebouwkenmerken:
• Uitwendige scheidingsconstructie:

thermische isolatie, accumulatie, luchtdichtheid, 
materiaal eigenschappen

• Inwendige scheidingsconstructies:
compartmentering voor brand en rook

• Draagconstructie

• Gebouwgebonden installaties

Brandkenmerken:
• Brandstof: afhankelijk van gebouw en gebruiker

• Ontstekingsbronnen: afhankelijk van gebouw en
gebruiker

• Lokatie van de bronnen: in compartiment, in 
vluchtroute, buiten

Menskenmerken:
• Mate van zelfredzaamheid
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Gebouwkenmerken
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Nieuwe woongebouwen in 

CLT of voorzien van 

biobased isolatiemateriaal

Energietransitie 

bestaande voorraad:
isolatie materiaal

gevelbekleding

luchtdichtheid
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Brandkenmerken

Variabele en permanente vuurbelasting
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Veranderende randcondities 

Verduurzaming gebouwen:
• Uitwendige en inwendige scheidingsconstructies

• Luchtdichtheid

• Thermische isolatie

• Brandbare materialen

• Ontstekingsbronnen
• PV systemen, omvormers, elektrische auto’s, thuisbatterijen, etc.

Vergrijzing:
• Oudere gebouwgebruikers en bewoners

• Zelfredzaam maar verminderd zelfvluchtend
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Verduurzaming

Kans op een bedreigende brand:

• Nieuwe ontstekingsbronnen → PV systemen

Effect van een bedreigende brand:

• Gebouwschil en gebouwconstructie → Nieuwe bouwmaterialen

Nadruk op woonfuncties9
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GEBOUWSCHIL EN
CONSTRUCTIE



Woningschil en luchtdichtheid

Luchtdichtheid

→ Interne rookverspreiding

→Smoren brand

Noodzakelijk:

• Goed luchtdichte interne scheidingen

• (woning)sprinkler of drukontspanning in brandruimte
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Woningschil en isoleren

Hoogwaardige isolatie

→Mee branden gevel of dak

Noodzakelijk:

• Goede detaillering (afdichting) bij aansluitdetails

• Fire barrier
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Fire Barrier: Fassawall Siderise

Brandende gevel Milaan.



Singele burning item (SBI)

Woningschil en isoleren

→Brandklasse belangrijk, en misschien nog  

wel meer?



Door bezwijken PU-lijmlaag bij brand vallen lamelen op de grond. Er ontstaat 
geen koollaag.

Bij MUF-lijmlaag is geen delaminatie aanwezig

• Let op duurzaamheid ontwikkelingen lijmlaag

Bouwen in CLT

Risico op delamineren bij
horizontale constructies!



• CLT scheidingsconstructies kunnen onbekleed voldoen aan de brandwerendheidseisen.

• Echter het is maar de vraag of het gebouw na een brand nog functioneel en bruikbaar is   
= “fire-resillient”. 

• Naar verwachting heeft een onbeschermde CLT constructie na een brand onvoldoende 
draagvermogen in gebruikscondities en mogelijk ook onvoldoende brandwerendheid 
voor een eventuele volgende brand. Dit is vooral voor meerlaagse gebouwen een 
probleem

Fire resillience in gebouwen van CLT



Is CLT zelfdovend?

Brandwerendheid CLT



• Wat zegt de fire-resillience over de duurzaamheid van een gebouw?

De vraag is of een CLT-gebouw duurzaam is wanneer het na een brand gesloopt moet 
worden. Het is goed om hier al in het ontwerpstadium over na te denken. Door 
bevoordeeld toch te kiezen voor het bekleden van het CLT of misschien wel sprinkler.

Fire resillience



PV PANELEN



Op-dak systeem

Bij het Op-dak systeem worden de PV-panelen op een onderconstructie 

bovenop de aanwezige dakafwerking gemonteerd. 
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In-dak systeem

Bij het In-dak systeem grenzen de panelen aan de onderzijde gelijk aan de 

waterkerende laag (folie) met daaronder het dakelement.
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Op-dak versus in-dak

TNO (rapport 2019 P10287):

• Branden komen bij alle type systemen voor. Volgens verzekeraars is 

echter bij 80% tot 90% van de branden sprake van een in-dak 

systeem.

Belangrijkste oorzaken branden:

• Ondeugdelijke verbindingen met connectoren: er ontstaan 

vermoedelijk problemen wanneer een stekker (connector) van het ene 

merk wordt verbonden met een contrastekker van een ander merk 

(Cross mating);

• Onvakkundig monteren van stekkers/connectoren;

• Te weinig ventilatie onder de panelen waardoor de temperatuur 

oploopt tussen de panelen en de dakafwerking

(ook niet goed voor het rendement)
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Ontstaan PV-branden

Ontstekingsbron:

• Oververhitting t.p.v. connectors met ondeugdelijk 
contactvlak (te veel weerstand)

Ontstekingskans:

• Hoge temperatuur in de spouw → Weinig 
ontstekingsenergie nodig

Controle:

• IR-opname: hotspots!

• Meting elektrische impedantie
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Risicoreductie PV-branden

Bronreductie:

• Geen grote lokale elektrische weerstanden! Vlamboog detectie?

• Verlaging omgevingstemperatuur door betere ventilatie

• Geen brandbaar materiaal in de spouw

Effectreductie:

• Brand beperken tot PV panelen

• Brand beperken tot 1 brandcompartiment (woning)
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In-dak systeem

Folies, houten panlatten en 

brandbare materialen in 

dakopbouw;

Ruimte onder paneel is dikte 

tengel + panlat (45 mm)
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In-dak systeem

• Zijn de panelen niet brandgevaarlijk 

conform NEN 6063?

• Bij pannendak wordt dak van buiten 

naar binnen als 30 minuten 

brandwerend beschouwd, ter plaatse 

van de PV-panelen wordt hier niet 

aan voldaan met een standaard 

dakelement.

• Hoe wordt de brandwerendheid bij 

de woningscheiding gerealiseerd?
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Beheersen van brand d.m.v.:

• Waterwerendelaag met bandklasse A2 of 

plaatmateriaal dat voldoet aan brandklasse A2

• Brandscheiding tussen PV-panelen ter plaatse 

van woningscheidende wand.

• Doorvoeringen naar woning brandwerend 

uitvoeren

Detaillering woningscheiding



Vrije ruimte ≥ 20 mm waarborgen t.b.v

ventilatiemogelijkheid aan zijkanten van 

het zonnepaneel

Vezelcement-, cementgebonden- of harde 

persing steenwol plaatstroken.

Materiaal dat voldoet aan brandklasse A2

Detaillering woningscheiding



Elektrische auto’s



Risico: Langdurig branden door thermal runaway

Geen extra vermogen en ook de ontstaanskans lijkt niet hoger.

Voorzieningen:

-> Andere manier van bestrijden

-> Positie elektrische auto’s

-> Brandwerend bekleden of zwaarder uitvoeren bouwconstructie

-> Sprinklerinstallatie

Elektrische auto’s in parkeergrages



BEDANKT VOOR UW AANDACHT

Maaike van Bussel

ZIJN ER NOG VRAGEN?




