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1. Introductie 
 
Het ontwerp van constructies bij brand wordt enerzijds bepaald door de van toepassing zijnde 
brandwerendheiseisen en anderzijds door de geldende bepalingsmethoden. De eisen zijn opgenomen in 
Bouwbesluit 2012[1] (afd. 2.2, artikel 2.10) en voor de bepalingsmethoden worden vanuit het 
Bouwbesluit (artikel 2.11) de Eurocodes[2, 3, 4] aangestuurd, in combinatie met de per Eurocodedeel 
opgestelde Nationale Bijlage. 
 
De afdeling 2.2 'sterkte bij brand' beschrijft de (prestatie)eisen voor de brandwerendheid van 
draagconstructies in minuten. Het gaat dan om de 'brandwerendheid met betrekking tot bezwijken'. De 
brandwerendheid tegen bezwijken is de tijd gedurende welke een constructie-onderdeel weerstand kan 
bieden aan de erop werkende belasting. Gebruikelijk is om hierbij verhitting volgens de 
standaardbrandkromme te beschouwen en een enkel element, zie § 2 en afb. 1. Maar met Fire Safety 
Engineering (FSE) zijn ook andere brandcurven toe te passen, zogenaamde fysische of natuurlijke 
brandmodellen, zie afb. 2, en het systeemgedrag van een constructie (in samenhang met de 
constructieve randvoorwaarden en bij brand relevante oplegcondities), zie § 3 en afb. 1. 
 

 
Afb. 1 Toepassingsgebied van de  berekeningsmethoden volgens NEN-EN 1991-1-2[3, 6]. 

 

 
Afb. 2 Het temperatuursverloop tijdens een fysische (natuurlijke) brand hangt af van de specifieke 
omstandigheden in de ruimte en van de brandbare inhoud en wijkt af van de standaardbrand [6]. 

 

http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/312/pagina.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/312/pagina.html
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Met de introductie van Bouwbesluit 2012 zijn de eisen in minuten niet langer expliciet gekoppeld aan de 
blootstelling volgens de standaardbrandkromme, maar wordt ‘weerstand tegen bezwijken gedurende … 
minuten blootstelling aan brand’ vereist. 
De eisen voor de brandwerendheid van draagconstructies van utiliteitsgebouwen zijn afhankelijk van 
gebruiksfunctie en gebouwhoogte.  
Voor kantoren en andere ‘niet-slaapgebouwen’ (bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, scholen en winkels) 
liggen de eisen lager dan voor ‘slaapgebouwen’ (waaronder hotels, ziekenhuizen en gevangenissen). 
 
Hoe hoger het gebouw, hoe hoger de eisen. De eisen gaan bij utiliteitsgebouwen steeds met 30 minuten 
omhoog bij de 5 en 13 m hoogtegrens. Het gaat hierbij om het hoogteverschil (h) tussen de hoogste 
vloer van een verblijfsgebied van de beschouwde gebruiksfunctie en het aansluitende terrein, 
doorgaans het maaiveld. Bij nieuwbouw met verdiepinghoogten van 3,3 à 4,2 m gelden de 
brandwerendheidseisen voor de 'hoofd'draagconstructie, zoals weergegeven in afb. 3 (bovenste deel)[6]. 
Voor woningbouw gaan de eisen met 30 minuten omhoog bij de 7 en 13 m hoogtegrens, zie afb. 3 
(onderste deel). Bouwbesluit 2012 kent de term 'hoofd'draagconstructie niet meer, maar omschrijft dat 
het gaat om ‘constructies, waarvan het bezwijken leidt tot bezwijken van constructies in een ander 
brandcompartiment’. 
 
Bij gebouwen > 70 m is het nodig dat een gelijkwaardig veiligheidsniveau wordt gerealiseerd in 
vergelijking met de gebouwen < 70 m, wat voor de constructie kan leiden tot hogere eisen c.q. een 
strengere bepalingsmethode. 
 
De brandwerendheidseisen zijn 30 minuten lager, als de permanente vuurbelasting (bepaald volgens 
NEN 6090[5]) lager is dan 500 MJ per m2 vloeroppervlak. De permanente vuurbelasting is de 
verbrandingswaarde van alle vergunningsplichtige brandbare bouwdelen. Afbouwdelen als plafonds, 
niet-dragende scheidingswanden en binnendeuren horen daar niet bij. De waarde 500 MJ per m2 komt 
overeen met 26 kg vurenhout per m2. Met onbrandbare bouwmaterialen als beton en staal wordt 
vrijwel altijd voldaan aan dit criterium. Eventueel verdere reductie van de eisen is afhankelijk van de 
gekozen brandveiligheidsoplossing(en), bijvoorbeeld sprinklers[7]. 
 

 
Afb. 3 Brandwerendheiseisen in Bouwbesluit 2012[1], art. 2.10, voor constructies waarvan het bezwijken 
leidt tot het bezwijken van constructies in een ander brandcompartiment[6]. 
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Voor de bepaling van de brandwerendheid verwijst het Bouwbesluit (in artikel 2.11) naar de Eurocodes: 
NEN-EN 1990 voor de belastingen in de buitengewone belastingscombinatie ‘brand’ en NEN-EN 1992-1-
2 (beton), NEN-EN 1993-1-2 (staal), NEN-EN 1994-1-2 (staal-beton), enz. voor de diverse 
materiaalgebonden delen (in combinatie met de per Eurocodedeel opgestelde Nationale Bijlage).  
§ 6.4.3.3 van NEN-EN 1990 en tabel A.1.3 geven: 
• de combinatiefactoren in de buitengewone belastingscombinatie ‘brand’, waarbij in de Nederlandse 

Nationale Bijlage is bepaald dat combinatiefactor 2 moet worden aangehouden (volgens tabel A.1.1 

met bijvoorbeeld 2 = 0,3 voor veranderlijke vloerbelasting van woningen en kantoren, 2 = 0,8 van 

opslagruimten en 2 = 0,0 voor daken, sneeuwbelasting en windbelasting op onderdelen die geen 
'hoofd'draagconstructie zijn). Met uitzondering van windbelasting op onderdelen van de 

'hoofd'draagconstructie, waarvoor  1 moet worden aangehouden (1 ;wind = 0,2). 
• aan dat de buitengewone belasting door thermische effecten Ad beschouwd moet worden; 
• aan dat nadere regels over de belastingen in de bepaling van de brandwerendheid in NEN-EN 1991-1-
2[3] te vinden zijn. 
 
NEN-EN 1991-1-2 maakt onderscheid in verschillende berekeningsprocedures, zie het overzicht van afb. 
4. Tradioneel wordt de constructie bij brand ontworpen aan de hand van een elementbenadering en 
blootstelling aan de standaardbrandkromme, zie de linker rode hoofdtak in afb. 4 (van de zes 
onderscheiden hoofdtakken) en het vakje ‘classificatie’ linksboven in afb. 1., zie § 2. In § 3 worden de 
mogelijkheden van Fire Safety Engineering besproken: 
 

 
Afb. 4 Berekeningsprocedures volgens NEN-EN 1991-1-2[3]. 
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- bij een standaard- of andere nominale brandkromme beschouwen van interactie van het 
constructie-element met andere constructie-elementen (2e oranje hoofdtak in afb. 4) of zelfs 
met de gehele constructie van het gebouw (3e gele hoofdtak in afb. 3), beide weergegeven in 
het vakje linksonder in afb. 1 (zie § 3.2); 

- beschouwen van andere brandcurven (bij fysische of natuurlijke brandmodellen), In de 
rechterhelft van afb. 1 en 4. Hiermee wordt een enkel element (rechtsboven in afb. 1 en de 4e 
groene hoofdtak in afb. 4) of een deel of de gehele constructie (rechtsonder in afb. 1 en de 5e en 
6e blauwe hoofdtakken in afb. 4) beoordeeld (zie § 3.1). 
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2. Traditionele brandontwerp 
 
Tradioneel wordt de constructie bij brand volgens 2.4.2 van NEN-EN 1993-1-2 ontworpen aan de hand 
van een elementbenadering en blootstelling aan de standaardbrandkromme, voortkomend uit het 
verleden toen het slechts mogelijk was een constructie experimenteel te beoordelen in een testoven 
(met beperkte afmetingen). De buitengewone belasting door thermische effecten Ad (zie § 1) wordt 
hierbij verwaarloosd (met uitzondering van de thermische vervormingen door een niet-uniforme 
temperatuurverdeling over de doorsnede). De effecten van (verhinderde) thermische uitzetting worden 
buiten beschouwing gelaten en er wordt aangenomen dat de randvoorwaarden van de opleggingen niet 
veranderen tijdens brand. 
 
De in Nederland geldende eisen volgens het Bouwbesluit zijn beschreven in § 1, zie afb. 3. 
 
De opwarming van een staalconstructie bij blootstelling aan de standaardbrandkromme is afhankelijk 
van de profielfactor en een eventuele brandwerende bescherming, zie afb. 5, 6 en 7[6], waarvoor 
tabellen, andere tools en software beschikbaar zijn (tabel 4.4. t/m 4.6 uit [6]). 

 
Afb. 5 Invloed van de profielfactor  op de opwarming en de brandwerendheid van onbeschermde 

proflelen bij vierzijdige verhitting en blootstelling aan de standaardbrandkromme [6]. 
 

 
Afb. 6 Verband tussen de (met het zogenaamde schaduweffect gecorrigeerde) profielfactor  en de 

staaltemperatuur van een onbeschermde I-proflel na 20, 30 en 60 minuten blootstelling aan de 
standaardbrandkromme [6]. 
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Afb. 7 Nomogram voor de grafische bepaling van de opwarming en de brandwerendheid van 

onbeschermde en brandwerend beschermde staalproflelen bij  blootstelling aan de 
standaardbrandkromme volgens NEN-EN 1993-1-2 [4, 6, 8]. 

 
De bepaling van de brandwerendheid volgens NEN-EN 1993-1-2[4] vindt plaats op basis van een 
eenvoudig rekenmodel, waarvoor diverse tools en software beschikbaar zijn, zie afb. 7, [6] en 
http://www.brandveiligmetstaal.nl/.  
Doorgaans wordt de brandwerendheid in het temperatuurdomein bepaald. Hierbij wordt de kritieke 
staaltemperatuur bepaald bij de gereduceerde belastingen die tijdens brand optreden, zie afb. 7. 
Wanneer de kritieke staaltemperatuur lager is dan de optredende temperatuur van de onbeschermde 
constructie voor de geëiste tijdsduur, wordt er een bescherming aangebracht met de vereiste dikte. In 
het ontwerp van deze minimaal benodigde dikte, wordt soms gebruik gemaakt van conservatieve 
(veilige) waarden[11]. 

  

http://www.brandveiligmetstaal.nl/
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3. Ontwerp met fire safety engineering 
 

3.1. Fysisch brandmodel 
 
Het is met de Eurocodes mogelijk de brandveiligheid te beoordelen met fysische brandscenario’s, die 
een meer realistische weergave van de optredende thermische belasting geven dan de 
standaardbrandkromme (zie hoofdstuk 3 van [6]). Elk scenario beschrijft de brand- c.q. 
temperatuurontwikkeling als functie van de relvante fysische parameters, zoals de brandomvang, de 
positie van de brand, het maximale brandvermogen, de snelheid van brandontwikkeling, de 
vuurbelasting, de ventilatiecondities, de geometrie van de brandruimte, de thermische eigenschappen 
van de omhulling van het compartiment, de actieve brandveiligheidsmaatregelen (sprinklers, detectie, 
enz.) en de kans op ontstaan van brand. Deze fysische parameters moeten gekozen worden op een wijze 
die representatief is voor de maatgevende brandscenario’s. Hiervoor is het doorgaans nodig meerdere 
berekeningen te maken en de robuustheid aan te tonen via een gevoeligheidsanalyse. 
 
Afb. 2 geeft een voorbeeld van een fysische brandkromme in vergelijking met de standaard-
brandkromme. Vaak is in de groeifase (van het begin van brand tot het ontstaan van brandoverslag 
(‘flashover’)) sprake van lagere temperaturen, vervolgens tijdens de brandfase van hogere 
temperaturen en vervolgens – wanneer de brandbare materialen vrijwel opgebrand zijn – in de 
afkoelingsfase weer lagere temperaturen. Het hangt van de beschouwde constructie af welke 
brandontwikkeling en welke fase maatgevend is. 
 
De genoemde parameters zijn gegeven in Annex E van NEN-EN 1991-1-2 + NB, zie afb. 8 voor de 
grafische weergave van de modellering van de brand (brandvermogensdichtheid, tijdsconstante en 
vuurbelasting). De modellering met zonemodellen is nader omschreven in NEN 6055[9]. 
 

 
Afb. 8 Modellering van een fysische brand volgens NEN-EN 1991-1-2 in 3 fasen. Tijdens de groeifase 

ontwikkelt een brand zich kwadratisch in omvang en vermogen (als functie van (t/t)2 met de 

tijdsconstante t die de snelheid van brandontwikkeling vastlegt en aangeeft hoe lang het duurt tot het 

brandvermogen van 1 MW bereikt wordt, onderscheiden naar vier snelheden traag, matig, snel en zeer 
snel). In de stationaire fase wordt het maximale brandvermogen bereikt, hetzij bepaald door de 

brandkenmerken (brandstof beheerst), hetzij door de ventilatie-openingen (ventilatie beheerst). In de 
doof- of afkoelfase dalen de temperaturen als gevolg van het opraken van de hoeveelheid brandbaar 

materiaal  [3, 6, 9]. 
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Tijdens de groeifase kunnen overgangscondities ontstaan (‘flashover’), waarbij plotseling het maximale 
vermogen bereikt wordt en de gehele ruimte in brand staat. Er is dan geen sprake meer van twee zones 
(warme rooklaag en een koude zone), maar van één gemengde zone. 
 
In de systematiek van de Eurocodes wordt gebuik gemaakt van partiële veiligheidsfactoren. Dat wordt 
bij de fysische brandmodellering volgens NEN-EN 1991-1-2 op analoge wijze gedaan, gebaseerd op een 
probabilsitische aanpak. Partiële veiligheidsfactoren brengen de kans op het ontstaan van brand als 
functie van de oppervlakte van het compartiment en de gebruiksfunctie in rekening én het aanwezig zijn 
van actieve brandveiligheidsmaatregelen die van invloed zijn op de kans op constructief bezwijken. Deze 
factoren beïnvloeden de in rekening te brengen thermische belasting in de brandruimte en de 
opwarming van de constructie. Dit is van belang bij het beoordelen van een compartimentsbrand 
(waarbij de gehele ruimte in brand staat). 
 
Met NEN-EN 1991-1-2 kan daarnaast ook een lokaal brandscenario beoordeeld worden, aan de hand 
van Annex C. Hierbij blijft de brand lokaal en blijven de thermische effecten voor de constructie tot de 
omgeving van de brandlocatie beperkt. De positie van de de brandlocatie ten opzichte van het 
beschouwde constructie-element is hierbij van groot belang, zie afb. 9. Het lokale brandscenario is 
relevant bij grote open ruimten (hallen, atria) en natuurlijk geventileerde parkeergarages. Voor 
parkeergarages bestaat er een BmS-Richtlijn die de lokale brandvermogensscenario’s vastlegt als functie 
van de brandwerendheidseis[10]. 

 
Afb. 9 Combinatie van een tweezonemodel (met een hete rooklaag en een koele onderlaag) en een 

lokaal brandmodel. 
 

Ook bij staalconstructies in de buitenlucht (spanten of kolommen voor de gevel of galerijconstructies) 
kunnen fysische modellen worden gebruikt, waarmee een realistischer beoordeling van de optredende 
thermische belasting mogelijk is dan met de standaardbrand (zie § 3.4 van [6]).  
 
De buitengewone belasting door thermische effecten Ad (zie § 1) moet bij een beoordeling volgens een 
fysische brandkromme  beschouwd worden (de effecten van (verhinderde) thermische uitzetting en 
vervormingen door een niet-uniforme temperatuurverdeling). Alleen wannneer de effecten 
verwaarloosd kunnen worden (bijvoorbeeld bij vrije uitzetting) mag worden aangenomen dat de 
randvoorwaarden van de opleggingen niet veranderen tijdens brand. 

 

https://www.brandveiligmetstaal.nl/www.brandveiligmetstaal.nl/pag/269/richtlijn_brandveiligheid_stalen_parkeergarages.html
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3.2. Globaal constructiegedrag 
 
Bij beschouwing van globaal constructiegedrag, wordt de interactie van het constructie-element met 
andere constructie-elementen of zelfs met de gehele constructie van het gebouw beoordeeld, alsmede 
de thermische effecten en de tijdens brand veranderende randvoorwaarden van de opleggingen . 
Hiervoor moet doorgaans van geavanceerde modellen gebruik gemaakt worden (zie § 3.5 van [6]). Of 
van hiervan afgeleide meer eenvoudige modellen, zoals bijvoorbeeld MACS+, waarbij het 
membraangedrag van staal-beton vloerconstructies kan worden beoordeeld[12]. Door dit 
membraangedrag is de draagkracht van een dergelijk vloersysteem (zelfs bij niet-brandwerend 
beschermde secundaire vloerliggers) veel hoger dan op basis van een berekening van de 
momentcapaciteit van de individuele onderdelen. 

 
Afb. 10 Het vervormings- en bezwijkgedrag van een stalen raamwerk onder (standaard) 

brandomstandigheden wijkt sterk af van dat van een afzonderlijke ligger. Het globaal constructie- (of 
systeem-) gedrag is door interactie van de ligger met de vloer en andere stalen constructie-onderdelen 

in werkelijkheid anders. 

 
Afb. 11 Het gedrag van een compleet staal-beton vloersysteem (met de twee middelste secundaire 

ligger onbeschermd) is veel gunstiger dan dat van de afzonderlijke componenten. 
 
  

https://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/863/7a10_ontwerptool_macs.html
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4. Procedure voor toepassing van Fire Safety Engineering 
 
 
Zoals in § 1 is beschreven zijn de Eurocodes verplicht in Nederland en moet het ‘belastinggeval brand’  
beoordeeld worden volgens NEN-EN 1991-1-2 (samen met NEN-EN 1993-1-2 (staal) en EN 1994-1-2 
(staal-beton)), met de respectievelijke Nationale Bijlagen. De methoden voor ‘fire safety engineering’ 
zijn opgenomen in de Annexen B-E van NEN-EN 1991-1-2. Hierin worden de procedures beschreven om 
staalconstructies buiten te berekenen, lokale branden, geavanceerde brandmodellen en natuurlijke 
(compartments-) branden. Deze annexen zijn echter informatief en hebben derhalve een lagere status 
dan de traditionele benadering met de standaardbrandkromme. De huidige versie van de Nederlandse 
Nationale Bijlage bij NEN-EN 1991-1-2 houdt de status van de Annexen C-E als informatief1. Dit betekent 
dat bevoegd gezag niet verplicht is een ontwerp te accepteren dat in overeenstemming is met deze 
Annexen C-E ; bevoegd gezag  heeft enige vrijheid zulke ontwerpen te weigeren (met motivatie waarom) 
of op zijn minst te vragen voor aanvullende bewijsvoering of nadere toelichting op het ontwerp. Deze 
vrijheid wordt enigszins aangemoedigd door enkele beperkingen en opmerkingen gemaakt in de 
introductie bij Annex E in de Nationale Bijlage. Deze beperkingen omvatten de noodzaak tot een 
specifieke analyse van de afkoelingsfase, de verbindingen, de effecten van thermische vervormingen (en 
de verhindering daarvan) en een globale bechouwing van de veiligheid van het ontwerp in vergelijking 
met traditionele ontwerp. Of op zijn minst een verklaring waarom deze aspecten zijn afgedekt in het 
ontwerp. Deze beperkingen ontmoedigen de toepassing van ‘fire safety engineering’ door ingenieurs 
enigszins en zijn soms voor een gemeente aanleiding dergelijke ontwerpen niet op voorhand te 
accepteren, zo lang de status van deze Annexen informatief is. 
 
In de nieuwe Nationale Bijlage, waarvan de publicatie verwacht wordt in 2018 en aansturing vanuit het 
Bouwbesluit aansluitend in 2019, is de status van Annex E over natuurlijke (compartments-) branden 
veranderd naar normatief, terwijl tegelijkertijd enkele technische wijzigingen zijn aangebracht. De 
normatieve status is een belangrijke stap voorwaarts in de toepassing van ‘fire safety engineering 
design’. Anderzijds blijven de grotere ontwerpinspanning, het feit dat zowel ontwerpers als de 
toetsende partijen (bevoegd gezag) nog niet erg bekend zijn met deze methoden, en enkele van de 
technische beperkingen die hierboven genoemd zijn nog steeds gelden in de nieuwe Nationale Bijlage, 
waardoor er waarschijnlijk alles bij elkaar slechts sprake zal zijn van een gematigde toename in de 
toepassing van ‘fire safety engineering’ in de komende jaren. 
 
In de praktijk zijn er vele voorbeelden van de toepassing van ‘fire safety engineering’ in constructieve 
ontwerpen. Ontwerpen gebaseerd op de informatieve status van de Eurocodes en/of op ‘gelijkwaardige 
veiligheid’, kunnen onderscheiden worden in: 

- Ontwerpen met staal buiten (de gevel) (annex B van NEN-EN 1991-1-2, samen met annex B van 
NEN-EN 1993-1-2 (normatief in de Nederlandse Nationale Bijlage), bijv. de Bruggebouwen West 
en Oost, Den Haag, zie BiS-pag, en Noorderlicht, Utrecht; 

- Lokale branden in parkeergarages (annex C van NEN-EN 1991-1-2, samen met de Richtlijn van 
Bouwen met Staal: richtlijn), bijv. de parkeergarages in Arnhem, Roermond, Eindhoven, Veghel, 
Wageningen, Rotterdam, Amsterdam,  zie Bis-pag en in grote open ruimten als stations, 
zie artikel; 

                                                           
1 De status van Annex B van NEN-EN 1991-1-2 (constructies buiten) is opgewaardeerd in de Nederlandse NB van informatief 
naar normatief; Annex B van NEN-EN 1993-1-2 (staalconstructies buiten) heeft eveneens de normatieve status. 

http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/331/pagina.html
https://hamerlinckadvies.nl/index.php/projecten/woningbouw/166-noorderlicht-utrecht
http://www.brandveiligmetstaal.nl/www.brandveiligmetstaal.nl/pag/269/richtlijn_brandveiligheid_stalen_parkeergarages.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/326/parkeergarages.html
https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/nieuws/papers-en-artikelen/structural-fire-safety-engineering-voor-parkeerdek-station-breda/6777
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- Compartmentsbranden met een natuurlijke brand (fysisch brandmodel) (Ozone) in verschillende 
soorten gebouwen, zoals industriegebouwen (autobedrijf meerakkerweg eindhoven), 
sportcentra en woongebouwen (anna-van-bueren-den-haag).  
 

In deze ontwerpen, vragen de  autoriteiten (bevoegd gezag) soms om een second opinion of berekening 
van extra of zwaardere cases of scenario’s vóór ze hun goedkeuring geven. Het is echter doorgaans niet 
verplicht een second opinion of extra controle van het ontwerp en het rapport met de verantwoording 
van de fire safety engineering door een derde partij te laten uitvoeren. De autoriteiten verlenen de 
bouwvergunning als het brandveiligheidsontwerp wordt geaccepteerd door de constructeur van de 
gemeente (bouw- en woningtoezicht), doorgaans samen met acceptatie door de brandweer als het 
ontwerp is gebaseerd op het fysische of natuurlijke brandmodel. In sommige gevallen zijn de lokale 
autoriteiten niet of onvoldoende bekend met de toegepaste methoden, hetgeen kan worden ervaren als 
een obstakel om goedkeuring te krijgen op het brandveiligheidsontwerp van de constructie. 
 
  

https://hamerlinckadvies.nl/index.php/projecten/industriegebouwen/176-autobedrijf-meerakkerweg-eindhoven
https://hamerlinckadvies.nl/index.php/projecten/woningbouw/165-anna-van-bueren-den-haag
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5. Aanpassing van de voorbeelden aan de Nederlandse Nationale 
Bijlagen 

 
Dit hoofdstuk komt overeen met Annex D Ontwerpvoorbeelden van de LOCAFI-ontwerphandleiding 
‘Ontwerp van kolommen blootgesteld aan lokale branden’. Deze is toegevoegd aan het einde van dit 
document. 
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http://www.infosteel.be/publicaties/overzicht/257-nomogrammen-grafische-methode-brandwerendheid-staalconstructies.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/269/richtlijn_brandveiligheid_stalen_parkeergarages.html
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http://www.macsfire.eu/nl-start.html
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7. Legal context in the Netherlands – Management summary 
 
In the Netherlands the requirements for the fire resistance of structures are given in the Building Decree 
2012. Chapter 2.2 specifies the time in minutes a structure has to be able to withstand a fire. This time 
period is dependant on :  

1. the height of the building (depending on limititations at 5 m (non-dwellings) or 7 m (dwellings), 
13 m and > 13 m for the highest floor with usable space for people),  

2. the type of occupancy (residential / dwellings, other occupancy types with sleeping functions 
(such as hotel, hospital) and occupancy types without sleeping functions (such as offices, retail, 
school, sports, industrial)),  

3. the type of structural element (global stability element, element supporting a floor with an 
egress route, element supporting a fire separating element).  

Distinction is made between new buildings, existing buildings and renovation of buildings. 
 
Fire resistant periods ranging from 20 up to 120 minutes are specified in the Dutch Building Decree 
(Bouwbesluit 2012) for buildings up to 70 m. In higher buildings, an equivalent level of safety is to be 
demonstrated compared to buildings below 70 m. In these highrise buildings, authorities can ask for 
higher fire resistances. 
 
Fire resistance with respect to the load-bearing function used to be described (up to 2012) with 
reference to the standard fire exposure. Since the Building Decree 2012 has been enforced, however, it 
is no longer explicitly connected to the standard fire. Chapter 2.2 more neutrally describes the 
requirement as ‘the structure does not collapse within … minutes’. As to the determination of the fire 
resistance, chapter 2.2 defines that the Eurocodes shall to be used. 
 
Since the Eurocdes are mandatory, the ‘load case fire’ has to be treated according to EN 1991-1-2 + 
National Annex (together with EN 1993-1-2 + NA (steel) and EN 1994-1-2 + NA (composite), respecively). 
EN 1991-1-2 enables the structural designer to choose between a ‘traditional fire design’ of a single 
member on the basis of standard fire exposure or ‘fire engineering design’ of a single member or ‘fire 
safety engineering design’ of a structural system on the basis of a natural fire, so called . 
The first method is straightforward. The latter method refers primarily to Annexes B-E of EN 1991-1-2, in 
which the procedures to calculate external members, localised fires, advanced fire models and natural 
(compartment) fires are described. However, these annexes are informative and therefore have a lower 
status than the traditional approach with the standard fire curve. The present version of the Dutch 
National Annex to EN 1991-1-2 keeps the status of the Annexes C-E as informative2. This means that 
local authorities are not obliged to accept a design that is in accordance with these Annexes C-E ; they 
have some freedom to reject such designs or at least ask for further prove or explanation of the design. 
This freedom is even encouraged by some constraints made in the introduction to Annex E in the 
National Annex. These constraints include the need for specific analysis of the cooling phase, 
connections, thermal deformations and a global consideration of the safety of the design with respect to 
the traditional design. These constraints disencourage the application of ‘fire safety engineering design’ 
by engineers to some extend and e.g. the Rotterdam authorities do not accept these kind of designs as 
long as the informative status of the Annexes is the case. 
 

                                                           
2 The status of Annex B of EN 1991-1-2 (external members) is upgraded in the Dutch NA from informative to normative, Annex 
B of EN 1993-1-2 (external steel members) having the normative status as well. 
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In the new National Annex, of which publication is foreseen in 2018 and enforcement accordingly in 
2019, the status of Annexes E  on natural (compartment) fires, will be changed to normative, while in 
the meantime some technical changes are made. The normative status is an important step forward to 
the application of ‘fire engineering design’. On the other hand, the higher design effort, the fact that 
both the designers and the authorities are not well known with the methods, and some of the technical 
constraints mentioned above still existing in the new NA, will propably result in only a small or moderate 
increase in application in the next years. 
 
In practice, there are many examples of application of fire safety engineering design. Designs, based on 
the informative status of the Eurocodes and/or on ‘equal safety’, can be distinguished in: 

- external steel designs (annex B of EN 1991-1-2, together with annex B of EN 1993-1-2 
(normative in the the Dutch National Annex), e.g. Bruggebouwen West en Oost, Den Haag, see 
BiS-pag, and Noorderlicht, Utrecht; 

- localised fires in car parks (annex C of EN 1991-1-2, together with the Guideline of Bouwen met 
Staal: richtlijn), e.q. the car parks in Arnhem, Roermond, Eindhoven, Veghel, Wageningen, 
Rotterdam, Amsterdam,  see Bis-pag and in large open spaces like train stations, see artikel; 

- compartment fires (Ozone) in different kind of buildings, like industrial buildings (autobedrijf 
meerakkerweg eindhoven), sports centre and dwellings (anna-van-bueren-den-haag). 

 
In these designs, the authorities sometimes ask for a second opinion or calculation of more severe cases 
in order to give their approval. However, it usually is not required to have a third party control of the 
design and fire safety engineering report. The authorities give the building permit if the fire design is 
accepted by the structural engineer of the local authority, usually together with acceptance by the fire 
officer if the design includes the natural fire safety concept. Sometimes, local authorities are not familiar 
with the methods applied, which may be experienced as an obstacle for getting the approval of a fire 
safety engineering design. 
 

http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/331/pagina.html
https://hamerlinckadvies.nl/index.php/projecten/woningbouw/166-noorderlicht-utrecht
http://www.brandveiligmetstaal.nl/www.brandveiligmetstaal.nl/pag/269/richtlijn_brandveiligheid_stalen_parkeergarages.html
http://www.brandveiligmetstaal.nl/pag/326/parkeergarages.html
https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/nieuws/papers-en-artikelen/structural-fire-safety-engineering-voor-parkeerdek-station-breda/6777
https://hamerlinckadvies.nl/index.php/projecten/industriegebouwen/176-autobedrijf-meerakkerweg-eindhoven
https://hamerlinckadvies.nl/index.php/projecten/industriegebouwen/176-autobedrijf-meerakkerweg-eindhoven
https://hamerlinckadvies.nl/index.php/projecten/woningbouw/165-anna-van-bueren-den-haag
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ANNEX D ONTWERPVOORBEELDEN 

De ontwerpvoorbeelden in deze annex demonstreren het gebruik van de in 
hoofdstuk 4 van de Ontwerphandleiding beschreven methoden om de temperatuur 
te bepalen van een kolom blootgesteld aan een lokaal brandscenario.  

Het eerste voorbeeld is een directe uibreiding van de methode voor kolommen 
buiten de brand, maar in de rooklaag (zone 4). Het tweede voorbeeld richt zich op 
de toepassing van het nieuwe model (zone 1), gebruik makend van contourplots en 
OZone. Het derde voorbeeld is een complexe case met vier brandende objecten en 
niet-conventionele RHR curven. 

D.1 Industriegebouw  

D.1.1 Ontwerp brandscenario 
Een hal is 60 m lang en 32 m breed met een nokhoogte van 14 m, zoals 
weergegeven in Figuur D.1. De constructie bestaat uit stalen portalen hart-op-hart 
10 m en de randstaven van de vakwerkliggers zijn HEA 220 profielen en de 
diagonalen zijn dubbele hoekstalen (L60×60×6). 

Het vloeroppervlak wordt vooral gebruikt voor productie, maar er is een klein 
opslaggebied tussen twee portalen op de kop van het gebouw. De lokale brand 
begint in dit gebied. 10 ton cellulosehoudend materiaal wordt opgeslagen over een 
oppervlakte van 50 m² (equivalent aan een brand met 8 m diameter), ver weg van 
ander brandbaar materiaal. De RHR curve (Figuur D.2) wordt gebaseerd op de 
methode van Annex E in EN 1991-1-2, met de volgende aannamen: 
a) De branduitbreidingssnelheid is matig (𝑡! = 300 s). 

b) Het brandbare materiaal is cellulosehoudend met een verbrandingswaarde van 
17,5 MJ/kg. 

c) De RHR per oppervlakte-eenheid is 1000 kW/m². 

 

 

 

Figuur D.1       Beschrijving van het Industriegebouw 
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Figuur D.2  RHR voor de lokale brand in de hal 

D.1.2 OZone inputdata 
De warmte-overdracht richt zich op de vakwerken gelegen ín de rooklaag, waar de 
constructie-elementen het dichtst bij de brand zijn. Deze positie correspondeert met 
het midden van het portaal op 12 m hoogte voor de onderflens en 14 m hoogte voor 
de bovenflens. De inputdata zijn afgeleid van de vorige paragraaf en ingevoerd in 
het tabblad “Brand” en het tabblad “Staalprofiel”, zoals weergegeven in Figuur D.3 
en Figuur D.4. 

 

Figuur D.3   Inputdata in het tabblad “Brand” 
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Figuur D.4   Inputdata in het tabblad “Staalprofiel” 

D.1.3 OZone resultaten 
Met een brandbron met 8 m diameter en een maximum RHR van 50 MW, is de 
vlamhoogte 9,7 m. Omdat het gebouw hoger is dan de vlam, raken de vlammen het 
plafond niet. Het effect van de brand is beperkt wat betreft de thermische 
belastingen; de temperatuur van de vakwerken in de berekende positie is 210 °C 
(Figuur D.5). 
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Figuur D.5  Geabsorbeerde stralingswarmteflux (boven) en 
temperatuur (onder) 

 

D.2 Kantoorgebouw 

D.2.1 Ontwerp brandscenario 
Het kantoorgebouw in dit voorbeeld is een gebouw van 5 verdiepingen (zie 
Figuur D.6). De afmetingen zijn 30 m x 15 m en de verdiepinghoogte is 3,5 m; de 
kolommen zijn gemaakt van HEA260 staalprofielen geplaatst op de omtrek van het 
gebouw. Het brandscenario is gebaseerd op de ontsteking van papier om te printen. 
Dit is opgeslagen op een pallet met een massa van 500 kg over een oppervlakte van 
2,5 m² (2 m × 1,25 m). Wat betreft de positie, is het geplaatst vóór een kolom op 
0,8 m van de flens, zoals is weergegeven in Figuur D.6. 
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Figuur D.6  Kantoorgebouw met afmetingen (links) en positie van 
de brandbron (rechts) 

De RHR-curve is opgebouwd volgens de aanbevelingen van Annex E van 
EN 1991-1-2. De curve heeft 3 verschillende fasen: de groei-, constante en 
dooffase (Figuur D.7). De groeifase wordt gedefinieerd door de uitdrukking: 

𝑄 𝑡 = 10!
𝑡
𝑡!

!
 (D.1) 

Waar 𝑄 is de RHR, t is de tijd in seconden en 𝑡! is de tijd tot een RHR van 1 MW 
bereikt wordt. Voor een kantoorgebouw is 𝑡! gelijk aan 300 s. Voor een locale 
brand is de RHR niet beperkt door ventilatie maar door de brandoppervlakte. 
Onder aanname dat RHR = 1000 kW/m², leidt dit tot een maximum RHR van 
2,5 MW. De dooffase begint wanneer 70% van het brandbare materiaal is 
opgebrand en stopt wanneer 100% is verbrand. 

 

Figuur D.7  RHR volgens Annex E van EN 1991-1-2 

D.2.2 Gebruik van contourplot 
In overeenstemming met Paragraaf 4.2.1, wordt het brandoppervlak geconverteerd 
naar een equivalent cirkelvormig oppervlak. De diameter hiervan is 1,8 m bij een 
oppervlakte van 2,5 m² (Figuur D.8). De breedste zijde van de kolom is 260 mm en 
deze is 1,4 m van het midden van de brand. 
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Figuur D.8  Aangepaste configuratie 

De maximum RHR is 1000 kW/m² en correspondeert met een waarde beschikbaar 
in de lijst van contourplots. Voor de diameter wordt een bovenwaarde van 2 m 
geselecteerd. De waarden zijn afgelezen uit Figuur C.3. 

De kolom wordt opgesplitst in 0,5 m grote segmenten. De gemiddelde  
warmtefluxen voor elk segment worden dan berekend gebruik makend van 
Vergelijking (4.2). Deze waarden worden gepresenteerd in Tabel D.1. Merk op dat 
de waarden in de warme rooklaag (boven 3,15 m hoogte) niet zijn weergegeven.  

Table D.1 Warmtefluxen 

Hoogte (m) 
Warmteflux 

Zijde 1 Zijde 2 Gemiddeld 

0,5 65 7 19,75 

1 60 7.5 18,75 

1,5 55 7 17,25 

2 45 6 14,25 

2,5 35 5 11,25 

3 25 4 8,25 

In zone 1 is de stralingswarmteflux het hoogste op 0,5 m en heeft een waarde van 
19,75 kW/m². Gebruik makend van Figuur 4.9 wordt de evenwichtstemperatuur 
van 300 °C bereikt. 

D.2.3 Gebruik van OZone 

D.2.3.1   OZone inputdata 
De procedure om de ontwikkeling van de warmteflux op en de temperatuur van de 
kolom als gevolg van de lokale brand te berekenen met OZone volgt dezelfde 
stappen als hiervoor. 

Eerst moet de positie van de brand in relatie tot de positie van de kolom 
(aangnomen dat deze op X=0 en Y=0 is) worden gegeven, samen met het RHR- 
verloop binnen het ‘Lokale Brand’ scherm. Met een afstand van 0,5 m en een 
branddiameter van 1,8 m, wordt het brandmidden gepositioneerd op 1,4 m, zie 
Figuur D.9. In hetzelfde scherm, moet de compartimentshoogte worden opgegeven, 
samen met de locatie van het gewenste berekeningspunt (hoogte langs de as van de 
kolom in het bereik van 𝑧 = 0,5 m tot 3,5). Vervolgens moet in het tabblad 
“Staalprofiel” de kolom HE260A worden geselecteerd. 



 
91 

 
Figuur D.9   Inputdata in het tabblad “Brand” 

6

 
Figuur D.10  Inputdata in het tabblad “Staalprofiel” 

 

D.2.3.2 OZone resultaten 
De resultaten voor de temperatuur en de warmtefluxen zijn gepresenteerd in 
Figuur D.11 voor 0,5 m segmenten over de kolom (0,5 m – 1,0 m – 1,5 m – 2,0 m -
2,5 m – 3,0 m – 3,5 m). De maximum berekende temperatuur is 262 °C op 0,5 m 
en 1,0 m. Dit betekent dat waarschijnlijk een iets hogere temperatuur bereikt wordt 
tussen deze twee niveau’s (gebogen temperatuurverdeling door het kegelvormige 
virtuele vlamlichaam). In de warme rooklaag bereikt de temperatuur 287 °C. 
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Figuur D.11  Ontvangen stralingswarmteflux (boven) en 
bereikte temperatuur (onder) 

D.2.4 Kolomontwerp 
Als de temperatuur eenmaal bekend is, kan de kolom ontworpen worden. Het 
gebouw dat wordt gebruikt voor dit voorbeeld, wordt genomen van ‘Eurocodes: 
‘Background and applications - Constructieve fire design - Worked examples’, 
verkrijgbaar bij de Europese Commissie[19].  
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Figuur D.12  Locatie van de kolom 

D.2.4.1 Aangebrachte belasting 
Op elk vloerniveau wordt deze kolom belast door puntlasten van twee vrij 
opgelegde secundaire liggers en twee vrij opgelegde centrale hoofdliggers. In de 
brandsituatie zijn de aangebrachte belastingen op de vrij opgelegde secundaire 
liggers gelijkmatig verdeeld met een waarde van 14,105 kN/m. De aangebrachte 
belastingen op de vrij opgelegde centrale hoofdliggers zijn: een puntlast in het 
midden van de overspanning met een waarde van 202,4 kN en een gelijkmatig 
verdeelde belasting met een waarde van 1,12 kN/m. De geconcentreerde belasting 
aangebracht op deze kolom omvat derhalve de oplegreacties van zowel de 
secundaire ligger erboven als de hoofdligger. Naast de bovengenoemde belasting 
moet nog het eigen gewicht van de kolom, 1,15 kN/m, beschouwd worden.  

 

Figuur D.13  Belasting op de begane grondkolom 
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De aangebrachte belasting op deze kolom kan daarom als volgt berekend worden: 
Op elke bouwlaag is de puntlast van de ligger: 

𝑃!",!,! =  Σ 𝐺!,! + 𝜓!,!𝑄!,! = 14,105×7 +  202,4 + 1,12×6  
≈ 307,9 kN 

(D.2) 

Opmerking: Afhankelijk van het land moet Ψ1,1 of Ψ2,1 worden gebruikt. 

Het eigen gewicht van de kolom per bouwlaag (conservatief met dezelfde 
doorsnede over de hele hoogte van het gebouw) is: 

q!",!,! =  1,15 ×3,4 ≈  3,9 kN (D.3) 

De totale aangebrachte axiale belasting op deze kolom is daardoor: 

N!",!,! =  307,9 +  3,9 ×6 =  1870,8 kN (D.4) 

D.2.4.2 Doorsnedeclassificatie van de kolom 
De doorsnedeclassificatie van deze kolom kan kan worden gedaan door combinatie 
van Tabel 5.2 van EN 1993-1-1 en artikel 4.2 van EN 1993-1-2 voor een doorsnede 
in zuivere druk.   

De afmetingen van het HEB 300 profiel van deze kolom zijn samengevat in 
Figuur D.14. 

ℎ =  300 mm 

𝑏 =  300 mm 

𝑡!  =  11 mm 

𝑡!  =  19 mm 

𝑟 =  27 mm 

ℎ!  =  262 mm 

𝑑 =  208 mm 
 

Figuur D.14 Afmetingen en notatie van een I- of H-vormig profiel 

Volgens artikel 4.2 van EN 1993-1-2: 

𝜀 = 0,85 235/𝑓! = 0,786   met staalsoort S275 (D.5) 

Volgens Tabel 5.2 van EN 1993-1-1 zijn de criteria voor Klasse 1 flenzen en 
lijven:  

lijf: 
𝑐
𝑡!

≤ 33𝜀 ⇒
𝑑
𝑡!

≤ 33𝜀 = 25,9 

flens: 𝑐
𝑡!
≤ 9𝜀 ⇒

𝑏
2 −

𝑡!
2 − 𝑟

𝑡!
≤ 9ε = 7,07 

  
Met deze afmetingen: 
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lijf: 
𝑑
𝑡!

=
208,0
11

= 18,9 < 25,9 

flens: 
𝑏
2 −

𝑡!
2 − 𝑟

𝑡!
=

300
2 − 11,02 − 27

19
= 6,18 < 7,07 

  
De kolom wordt daarom geclassificeerd als Klasse 1. 

D.2.4.3 Berekening van de draagkracht gebruik makend van het 
LOCAFI weerstandsmodel 
Gebaseerd op de temperatuur en de doorsnede-eigenschappen, kan de weerstand 
van de kolom worden bepaald. 

De ontwerptemperatuur van 275 ºC wordt aangehouden. Deze temperatuur kan 
beschouwd worden als dezelfde als voorspeld door OZone, zoals getoond in 
Figuur D.11. De materiaalreductiefactoren kunnen vervolgens worden verkregen 
uit EN 1993-1-2 Tabel 3.1: 

𝑘!,! = 1,0 

𝑘!,! = 0,825 
(D.6) 

De traagheidsstraal van het profiel is: 

𝑖 = 75,8×10!! m (D.7) 

De kniklengte bij brand wordt genomen als 0,7 van de verdiepingshoogte, zoals te 
zien is in Figuur 5.2. De slankheid bij kamertemperatuur wordt dan als volgt 
berekend: 

𝜆 =
𝐿!"
𝑖

1

93,9 235
𝑓!

=
0,7×3,4

75,8×10!!
1

93,9 235
275

= 0,361 
(D.8) 

De slankheid bij brand wordt als volgt berekend: 

𝜆! = 𝜆
𝑘!,!
𝑘!,!

= 0,361
1,0
0,825

= 0,398 (D.9) 

De knikfactor van de kolom bij brand kan dan worden berekend gebruik makend 
van de volgende drie vergelijkingen: 

𝛼 = 0,65
235
𝑓!

= 0,65
235
275

= 0,60 (D.10) 

𝜑! =
1
2
1 + 𝛼𝜆! + 𝜆!

!
=
1
2
1 + 0,6×0,398 + 0,398! = 0,699 (D.11) 

𝜒!" =
1

𝜑! + 𝜑!! − 𝜆!
!
=

1

0,699 + 0,699! − 0,398!
= 0,786 (D.12) 

De normaalkrachtcapaciteit bij brand kan dan worden berekend als: 
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𝑁!,!",!,!" = 𝜒!"𝐴𝑘!,!
𝑓!
𝛾!,!"

= 0,786×
14908
1000

×1,0×
275
1,0

= 3221,2 kN (D.13) 

D.2.4.4 Vergelijking van de draagkracht met de aangebrachte 
belasting 
De laatste stap in de berekening is om de draagkracht bij brand te vergelijken met 
de aangebrachte belasting (unity check):  

𝜇! =
1871
2672

= 0,70 (D.14) 

De berekening laat zien dat de kolom voldoende draagkracht heeft voor het 
gegeven brandscenario.  

D.3 Open parkeergarage 

D.3.1 Ontwerp brandscenario 
Het ontwerp gaat uit van een open parkeergarage met een lengte van 60 m, een 
breedte van 45 m en een standaard vloerveld van 10 m × 15 m. De verdiepings-
hoogte is 3,5 m (zie Figuur D.15). De hoofdliggers hebben een breedte van 0,50 m. 
De kolommen van de parkeergarage zijn HEA 300. De parkeerplaatsen hebben 
standaard afmetingen van 2,5 m × 5 m; met een oppervlakte van 12,5 m² is dit 
equivalent aan een lokale branddiameter van 4 m. De positie van de liggers 
beïnvloedt de rookverspreiding onder de vloer. 

Het brandscenario beslaat 4 auto’s rond een kolom. Deze situatie is het scenario uit 
de BmS-Richtlijn Brandveiligheid stalen parkeergarage [21]. De corresponderende 
RHR-curven zijn gegeven in Figuur D.16. De RHR van de auto’s werd gemeten 
gedurende Franse testen in 1996 in Maizières-lès-Metz. De brand start in auto 1 en 
slaat over naar auto 2 na 12 minuten. Na nogmaals 12 minuten, breidt de brand 
tegelijk uit naar auto 3 en 4.  
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Figuur D.15  Open parkeergarage en locatie van auto’s 

 

Figuur D.16  RHR van de voertuigen 

D.3.2 OZone inputdata 
Wat betreft de input moet de gebruiker naar het tabblad “Brand” gaan en “Lokale 
brand” selecteren. Figuur D.21 geeft de details van de data die ingevuld moeten 
worden door de gebruiker: 
a) Het aantal brandende objecten (4) 

b) Voor elke brandbron zijn positie en RHR curve 

c) De compartimentshoogte (3,5 m) 

d) De hoogte van de warme zone (0,5 m) 

e) De hoogte op de kolom waarop de gebruiker de berekening wil uitvoeren. 
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Figuur D.17  Inputdata in het tabblad “Brand” 

 
Figuur D.18  Inputdata in het tabblad “Staalprofiel” 

Om de temperatuur van het segment te kunnen berekenen, moet de gebruiker de 
kolom in het tabblad “Staalprofiel” definiëren (zie Figuur D.18) en dan de 
berekening opstarten door op de knop “Staal Temperatuur” te drukken. 

OZone geeft de temperatuur van het gevraagde segment grafisch en de 
resultaatfiles bevatten de data van zowel de temperatuur als de ontvangen flux. 
Figuur D.19 toont de resultaten langs de kolomas op 0,5 m intervallen. Buiten de 
warme rooklaag is de maximum temperatuur 495 °C op 1 m hoogte terwijl in de 
warme rooklaag (tussen 3,0 m en 3,5 m) 637 °C bereikt wordt. 
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Figuur D.19  Ontvangen stralingswarmteflux (boven) en 
temperatuur (onder) 
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