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Lely Campus
Een goede samenwerking was essentieel
om de doelstellingen omtrent maximale
transparantie, brandveiligheid en duurzaamheid te realiseren. Lees op pagina 6
en 7 de aanpak van Consort Architects.

Machiel Hopman
‘Een integrale samenwerking tussen
alle betrokken partjen levert het
beste resultaat.’

MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis
De afmetingen van de brandwerende
beglazing voor de oorspronkelijke
raamindeling aan de achterzijde van het
gebouw was te beperkt. Lees op pagina
8 en 9 hoe EGM architecten hiermee is
omgegaan.
Thomas Brouwer
‘De functionele aanpassing kon
goed worden ingepast in het totale
gevelbeeld.’

Stella Maris
De gevels van dit nieuwbouw project
moesten voldoen aan diverse eisen
ten aanzien van brandoverslag. Lees
de aanpak van Vergouwen & van Rijen
Architecten op pagina 10 en 11.

Richard van Rijen
'We hebben de brandveiligheid in een
later stadium nog met een brandpreventie-advies laten checken.'

Mondial College
Het waarborgen van veiligheid van
deze nieuw gerealiseerde school was
zeer belangrijk. Er bleek meer mogelijk
op het gebied van brandwerendheid als
gedacht. Lees op pagina 12 en 13 over
de nieuw opgedane ervaringen van
Factor Architecten.
Frans Worm
‘Opgedane ervaring neem je mee
in een volgend project, zo ook in dit
project.‘
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Regelgeving brandwering voor gebouwen
Samenvatting uit het Bouwbesluit 2012
De Lely Campus in Maassluis
Maximale transparantie en duurzaamheid
Jsselland Ziekenhuis in Capelle aan den Jssel
Indrukwekkende frontgevel voor nieuw centrum
Stella Maris in Steenbergen
Huisvesting voor arbeidsmigranten
Het Mondial College in Njmegen
Een optimale leeromgeving
Brandwerende oplossingen
Een greep uit de mogeljkheden
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Samenvatting brandwering - Bouwbesluit 2012 - Footprint

Overslag =
buitenom

A

Alle getoonde projecten in deze uitgave van Footprint voldoen aan de
brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Enig inzicht daaromtrent is dan ook wenselijk en om die reden wordt u op deze spread een
samenvatting van de belangrijkste regelgeving omtrent brandwering voor
nieuwbouw getoond.

B

Doorslag =

Waar, wanneer en waarom E, EW en EI
 Tussen BC: EI om branduitbreiding te beperken
 Tussen BC en extra beschermde vluchtroute:
EW omdat verdere ontwikkeling van brand in
de extra beschermde vluchtroute beperkt is
 Rondom beschermde subBC: EW zodat er
genoeg tijd is om te kunnen vluchten
 Tussen subBC: E om verspreiding van rook
te voorkomen
 Langs vluchtroutes, aanvullend op EW: EI 15
 Deurconstructies: EW, tenzij gevaarlijke
stoffen: EI1
 Buitengevel: EW

Schüco

Classiicatie WBDBO

Samenvatting regelgeving brandwering
conform Bouwbesluit 2012

Gebruiksfuncties
Aan alle vloeroppervlakte van een bouwwerk moeten één of meer gebruiksfuncties worden toegewezen en per ruimte
worden vastgelegd. Voor een overzicht
wordt u verwezen naar aansturingstabel
2.91 in de brochure 'Brandwering voor
gebouwen'.

binnendoor

B

Classificatie WBDBO - Brandveiligheidsvoorschriften
Het voorkomen van slachtoffers en zorgen dat een brand zich niet
uitbreidt naar een ander perceel is de eerste prioriteit. Het voorkomen
van schade is geen doelstelling van het Bouwbesluit. Er wordt gesteld:
 Brand kan niet in elke ruimte ontstaan en maar op één plaats tegelijk.
Met brandstichting is geen rekening gehouden.
 De ruimtes waarin brand wel waarschijnlijk is, liggen in een
brandcompartiment. Tijdens het vluchten blijft een brand vrijwel
zeker beperkt tot dat ene brandcompartiment.
 Personen bevinden zich in een verblijfsgebied en dat is altijd
in een al dan niet beschermd (sub)brandcompartiment.

A

A. Brandcompartiment waar brand verondersteld is
B. Een gedurende bepaalde tijd te beschermen ruimte
1. Brandoverslag
2. Branddoorslag met een scheidingsconstructie
3. Branddoorslag met twee scheidingsconstructies

E – Ruimteafsluiting

W – Straling

I – Isolatie

De vlamdichtheid van een wand,

De mate waarin een wand

Het vermogen van een wand om

waarbij er geen openingen

hittestraling naar de aangren-

de temperatuur aan de andere

mogen ontstaan en er geen

zende ruimte kan beperken

kant van het kozijn gemiddeld

vlammen doorheen mogen

tot maximaal 15 kW/m2

met niet meer dan 140 °K te

komen.

(gemeten op 1 meter).

laten stijgen (bij een lokaal
maximum van 180 °K).

Overzicht eisen Bouwbesluit 2012 nieuwbouw
BC

Hoogste
vloer

Permanente
vuurbelasting
MJ/m2 (*)

BC
zelfde
perceel

BC
ander
perceel

Extra
beschermde
vluchtroute

Veiligheidsvluchtroute

EI

EI

EW .. + EI 15

EW 60 + EI 15

30
60
60
60

30
60
60
60

30
30
30
30

60
60
60
60

Celfunctie +
gezondheidszorg
met bedgebied

60

60

60

60

Industriefunctie
met grondoppervlak > 1000 m2

60

Woonfunctie

≤
>
≤
>

7m
7m
7m
7m

≤
≤
>
>

500
500
500
500

E 20

Brandcompartiment (BC)
Een brandcompartiment betreft het gedeelte
van een bouwwerk dat bestemd is als maximaal
uitbreidingsgebied van brand.

subBC
EW 30
Beschermd
subBC

Subbrandcompartiment (subBC)
Een subbrandcompartiment is het maximale
uitbreidingsgebied van brand én rook.
Beschermd subbrandcompartiment
Een beschermd subbrandcompartiment ligt altijd
in een (niet beschermd) subbrandcompartiment.

EW 60 (*) + EI 15
bijv. galerij

Bijeenkomst-, kantoor-,
logies-, onderwijs-, sport-, winkel-, industriefuncties met
grondoppervlak ≤ 1000 m2
en overige gebruiksfuncties

≤ 5m
> 5m

Rondom subBC geldt E 20, rondom beschermde subBC EW 30
(*) 500 MJ/m ≈ 26 kg hout/m ≈ 26 minuten brandduur.
2

Compartimentering

subBC

EI 60 (*)

WBDBO tussen
BC in minuten.
Basis = 60

EW 60 (*) + EI 15

Schüco

Verkeersruimte
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2

30
60

60

60
60

60

30
60

60

60
60

EW 60 + EI 15

bijv. trappenhuis

(*) reductie
onder
voorwaarden
mogelijk zie tabel
bladzijde 4.

Vluchtroute
Beschermde vluchtroute
Extra beschermde vluchtroute
Veiligheidsvluchtroute

Overzicht van compartimentering
 Woonfunctie: elke woning is een afzonderlijk BC
 Verblijfsgebied: subBC
 Kinderopvang met bedgebied, logies-, cel- en
verblijfsgebied. Woonfunctie: beschermd subBC
 Een beschermde vluchtroute voert niet door een subBC,
maar door verkeersruimte(s)
 Een extra beschermde vluchtroute voert niet door een BC
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De Lely Campus biedt maximale transparantie
en duurzaamheid
Het indrukwekkende project Lely Campus met zijn
BREEAM 5 sterren onderscheiding hebben we in een
vorige editie van de Footprint uitgelicht. Nu zijn we terug
bij Machiel Hopman van ConsortArchitects in Rotterdam,
die vertelt over de rol van brandveiligheid in de herontwikkeling naar één van de meest duurzame bedrijfscomplexen in Europa.
De bestaande productielocatie van Lely is herontwikkeld
tot een 7,5 hectare grote campus, waar nu het internationale hoofdkantoor, de research & development afdeling
en de twee productielocaties zijn gehuisvest. Transparantie is één van de belangrijkste corporate values van Lely,
welke als rode draad door het ontwerp loopt.
Samen met de glas- en gevelfabrikant zijn de mogelijkheden voor transparantie in het ontwerp ruim op tijd
besproken. De grote transparantie in de industriële gevels
was het unanieme uitgangspunt. Voor het ontwerp was
het belangrijk dat er geen uiterlijke verschillen waren in
aanzicht van glas en profilering. Desondanks moesten
de groot gedimensioneerde gevelelementen gedeeltelijk
worden voorzien van brandwerende beglazing.

Machiel Hopman stelt dat dit zeer goed is gelukt. 'Naast
de maximale transparantie was er ook een zeer hoge
duurzaamheidsdoelstelling. Het zou zeer belemmerend
zijn geweest als we deze ambitie hadden moeten bijstellen of concessies hadden moeten doen.'
Voor ConsortArchitects is een grondig veiligheidsadvies
bij een dergelijk nieuwbouwproject noodzakelijk. EFPC in
Bilthoven heeft dit veiligheidsadvies reeds in een vroeg
stadium verstrekt en het schetsontwerp ook op brandveiligheid getoetst. Hierbij ging het met name om de
brandwerende eisen ten aanzien van brandoverslag van
de trappenhuizen, van de aansluitingen van verschillende
bouwdelen en om de voor het ontwerp zo kenmerkende
hoeken.
Het te gebruiken glas moest voldoen aan een aantal specifieke eisen inzake warmtewering, zonreflectie, windbelasting, letselveiligheid, doorvalveiligheid, brandveiligheid
en akoestiek, met name door de ligging van het pand aan
de snelweg. De nauwe samenwerking met de betrokken
partijen, de systeemleverancier en de glasfabrikant in
combinatie met het uitgebreide veiligheidsadvies heeft

Machiel Hopman
‘Een integrale samenwerking tussen alle
betrokken partjen levert het beste resultaat.’

gezorgd voor een heldere vertaalslag naar de aannemer, Dura Vermeer. In dit project is
gebruik gemaakt van zowel dubbelglas als brandwerend glas. Vooral voor de brandwerende aluminium vliesgevels waren de gewenste afmetingen de grote uitdaging. Het ging
namelijk om een stramienmaat van 1,776 meter bij een verdiepingshoogte van 3,600
meter. Voor dit werk heeft de gevelfabrikant speciaal een conformiteitsverklaring bij
Efectis Nederland opgevraagd en verkregen. 'Hierbij is er totaal geen uitwendig verschil
in de profilering van de standaard vliesgevels en die met de eis 30 minuten WBDBO.'
vertelt Machiel Hopman trots.

Project Lely Campus Maassluis
Gevelfabrikant De Groot & Visser
Architect ConsortArchitects bv
Adres Prins Hendrikkade 18
3071 KB Rotterdam
Naam Machiel Hopman
Functie Architect / managing director
Telefoon 010 - 411 78 14
Website www.consortarchitects.com

Tot slot besluit hij passievol: 'Het bewustzijn van de technische complicaties, het pure
ambachtelijke van het ontwerpvak en het werken met partijen die deze visie delen maakt
het mogelijk om bijzondere projecten te realiseren. Dat maakt mijn vak zo interessant!'
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Thomas Brouwer
‘De functionele aanpassing kon goed worden
ingepast in het totale gevelbeeld.’
Project MDL - IJsselland Ziekenhuis
Capelle a/d IJssel
Gevelfabrikant Wijnveen Aluminiumbouw BV
Architect EGM architecten
Adres Wilgenbos, 3311 JX Dordrecht
Naam Thomas Brouwer
Functie Architect
Telefoon 078 - 633 06 60
Website www.egm.nl

Indrukwekkende frontgevel voor nieuw centrum
Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel heeft
de maag-, darm- en leverzorg ondergebracht in een
nieuw gebouw, het MDL-centrum. Dit centrum heeft een
belangrijke bovenregionale functie. Patiënten kunnen hier
voor bijna alle behandelingen en onderzoeken terecht en
hoeven alleen voor radiologie nog naar het hoofdgebouw.
Hiervoor is het hoofdgebouw middels loopbruggen aan
het centrum verbonden.
In dit nieuwe gebouw zijn behandelkamers, kantoorruimtes en vergaderruimtes gerealiseerd. In de overhang van
de bijzonder vormgegeven frontgevel zijn het bedrijfsrestaurant en de bijbehorende keuken gehuisvest. Op
de begane grond is de hoofdentree van het centrum. De
twee verdiepingen bieden vrij uitzicht over de omgeving.
Het gebouw (bouwdeel N) grenst aan één zijde direct aan
de open dubbellaagse parkeergarage. Om te voldoen aan
de WBDBO eisen zijn brandwerende ramen toegepast
aan de zijde van de parkeergarage. Deze ramen zijn op de
bovenste verdieping uitgevoerd in Schüco AWS 65 EW
30. De groot gedimensioneerde ramen zijn voorzien van
inwendige brandwerende voorzieningen als opschuimend
band, koelstrippen en brandwerende beglazing en panelen. Alleen hier zijn de ramen van een extra tussenstijl
voorzien.

Er is lang gediscussieerd met de brandweer, omdat de
regels ten aanzien van brandoverslag vanuit een open
parkeerdek niet helder zijn geformuleerd in het Bouwbesluit. Tijdens deze overlegperiode is Thomas Brouwer,
architect bij EGM architecten, wel verder gegaan met het
ontwerp en de detaillering van onder andere de ramen.
Omdat de afmeting van de brandwerende beglazing
later net te beperkt bleek, kon aan de achterzijde van het
gebouw niet dezelfde raamindeling worden toegepast
als bij de overige ramen. Hij legt uit dat zo de stijl erin is
gekomen. 'Deze functionele aanpassing kon goed worden ingepast in het totale gevelbeeld, omdat deze al was
gebaseerd op een veelvoud van pui-variaties. Nu dus met
één variant meer.'
Voor de gevels van het N-gebouw is door het bureau
vooraf goed gekeken naar de gevels van de bestaand
bebouwing. Ze wilden dat de nieuwbouw onderdeel zou
worden van het bestaande gebouw zonder de gevel 1
op 1 te kopiëren. Het is nu een moderne interpretatie
geworden met meer dynamiek. Ook aan de details van
de ramen en naden van de gepoedercoate aluminium
gevelpanelen is zeer veel aandacht besteed. Thomas
Brouwer benadrukt dat het allemaal moest kloppen. 'Als
ik nu het resultaat zie, kan ik niet anders concluderen dan
dat ik zéér tevreden ben.'

EGM architecten is één van de meest innovatieve en kennisintensieve architectenbureaus van Nederland. Al meer dan veertig jaar
vervullen ze een voortrekkersrol met een duurzame en pro-actieve
benadering. Dit resulteert in een breed scala aan onderscheidende
gebouwen voor zorg, overheid, onderwijs, maatschappij en bedrijfsleven. EGM adviseurs maakt deel uit van EGM architecten en
vormt de schakel tussen ontwerp en uitvoering met bouwkundige
en praktijkgerichte adviezen op het gebied van bouwfysica, akoestiek, bouwkundige brandpreventie, bouwregelgeving, duurzaamheid, bouwtechniek, bouwpathologie en bouwplantoetsingen.
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2x kokerpofiel 60x60 t.b.v.
montage KingFacde panelen
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2x kokerpofiel 60x60 t.b.v.
montage KingFacde panelen

BEVESTIGING HULPCONSTRUCTIE IOM CONSTRUCTEUR

+7.740

+7.740

b.k. glazen balustrade

b.k. glazen balustrade

DV.15

+6.740

+6.740
b.k. afgewerkte vloe

b.k. afgewerkte vloer

strook panelen uitvoeren als 30 m i n u t e n W B D B O
30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

strook panelen uitvoeren als 30 m i n u t e n W B D B O
30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

strook panelen uitvoeren als 30 m i n u t e n W B D B O
30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

+4.370
b.k. glazen balustrade

b.k. glazen balustrade

371

11.720

370

11.720

360

370

11.720

371

DV.14

+3.370

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

strook panelen uitvoeren als 30 m i n u t e n W B D B O
30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

b.k. afgewerkte vloe

strook panelen uitvoeren als 30 m i n u t e n W B D B O
30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

30 BW

HWA

HWA

30 BW

+3.370

30 BW

strook panelen uitvoeren als 30 m i n u t e n W B D B O
30 BW

+1.000

30 BW

HWA

b.k. afgewerkte vloer

HWA
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b.k. glazen balustrade

b.k. glazen balustrade

371

11.720

370

11.720

360

370

11.720

371

DV.13

Peil = 0

30 BW

b.k. afgewerkte vloer

Peil = 0

30 BW

b.k. afgewerkte vloe

- rechter zijgevel -

5.860

I

5.860

J

4.100

H

4.940

G

1.840

F

4.940

E

4.100

D

5.860

C

5.860

B

≥

Huisvesting voor arbeidsmigranten:
architectuur pur sang
Stella Maris bood de uitdaging een voormalig klooster te koppelen aan nieuwbouw. En meer dan dat. Het
voormalige klooster in Steenbergen biedt samen met de
nieuwbouw nu huisvesting aan 400 arbeidsmigranten uit
Polen en Roemenië, die in een breed scala van bedrijven
werkzaam zijn. Dit heeft geleid tot verrassende en contrasterende architectuur met respect voor de waarde van
het bestaande gebouw.

Richard van Rijen
'We hebben de brandveiligheid in een later stadium
nog met een brandpreventie-advies laten checken.'

In opdracht van Koweli Real Estate BV is het voormalig
klooster verbouwd en geschikt gemaakt voor de benodigde logiesfuncties. Met zijn eigen uitzendbureau
Goodmorning biedt opdrachtgever Koweli op deze locatie
huisvesting aan 400 van zijn werknemers, maar ook
voorzieningen als een winkel, bowling en restaurant. De
nieuwbouw doet tevens dienst als brasserie en hotelaccommodatie.

ning de complete gevelelementen prefabriceren en op de
bouw in rap tempo plaatsen.
'De keuze voor de gevelfabrikant was bewust.' Architect
Richard van Rijen legt uit dat de (vlies)gevels van de
nieuwbouw aan diverse eisen ten aanzien van horizontale
en verticale brandoverslag moesten voldoen. Voor het
bepalen van de mate van brandveiligheid zijn consequente vuistregels voor de compartimentering toegepast. 'In
een later stadium hebben we die nog met een brandpreventie-advies zorgvuldig laten checken.'
Interessant detail is de flexibiliteit van de buitengevels.
Dit zorgt dat een aanpassing van de gevels bij veranderend gebruik van het gebouw in de toekomst niet nodig
is. De draagconstructie is zodanig flexibel opgebouwd
dat de indeling van het gebouw aangepast kan worden
als het in de toekomst een andere functie krijgt. De
wanden kunnen dan eenvoudig worden verplaatst of
verwijderd en de ramen in de vliesgevels kunnen worden
uitgewisseld. Dit biedt een groot (kosten)voordeel.

Project Stella Maris Steenbergen
Gevelfabrikant Van Iersel BV
Architect Vergouwen & van Rjen
Architecten BNA
Adres Grauwe Poldervoetpad 3,
4876 AW Etten-Leur
Naam Richard van Rjen
Functie Architect
Telefoon 076 - 501 17 70
Website www.vvrarchitecten.nl

Het volledige project is ontworpen door Vergouwen &
van Rijen Architecten in Etten-Leur. Dit bureau heeft een
indrukwekkend portfolio met uiteenlopende, regionale
projecten. De nieuwbouw is zowel in vorm als in kleur
verrassend contrasterend ontworpen en aan de bestaande bouw gekoppeld. Ondanks de zeer strakke planning
heeft bouwkundig aannemer Gelens BV uit Etten-Leur
het project in de vooraf vastgestelde bouwtijd gerealiseerd. De gevelfabrikant kon binnen deze strakke plan-

De Schüco vliesgevels FW 50+ zijn nu uitgevoerd in
30 minuten WBDBO. Deze verschillen optisch niet van
de overige vliesgevels. De huidige print van de panelen
refereert aan de bosrijke omgeving. Richard van Rijen
legt uit dat dit als tijdelijke budgetoplossing moet worden
gezien. De definitieve zonwerende gevelpanelen kunnen door de flexibiliteit altijd in een later stadium alsnog
worden aangebracht.

Het voormalig klooster is nu voorzien van alle
gemakken en luxe. Zo beschikt het over een
pension, fitnessruimte en bar. Koweli geeft aan
dat ze het beste willen voor hun medewerkers
uit Polen en Roemenië die hier ver van huis
werkzaam zijn. Als uitzendbureau wil Koweli een
voorbeeldfunctie vervullen in het teniet doen
van de vooroordelen die over arbeidsmigranten
bestaan. Daar passen de bijzonder goede voorzieningen bij.

A

12

Schüco

Footprint - Mondial College Njmegen

Schüco

Een optimale leeromgeving voor
800 VMBO-leerlingen
De nieuwbouw voor het VMBO van het Mondial College
in Nijmegen is in juli 2014 opgeleverd. Het gebouw, de
materialen en de toegepaste constructies en installaties
van deze nieuwe locatie, Meeuwse Acker genaamd,
staan volledig in het teken van duurzaamheid. Het is
één van de eerste BREEAM gecertificeerde duurzame
schoolgebouwen in Nijmegen, met bewuste keuzes zoals
toepassing van bodemwarmte en -koeling, vegetatiedaken en zonnecellen in het glazen dak van het atrium.

Frans Worm
‘Opgedane ervaring neem je mee in een
volgend project, zo ook in dit project.‘

Project Mondial College Nijmegen
Gevelfabrikant Entropal
Architect Factor Architecten
(onderdeel IA Groep)

In samenwerking met de adviseurs binnen de IA Groep
heeft Factor Architecten de hele projectbegeleiding vanaf
visie en programma van eisen tot aan de uitvoering op
zich genomen, alsmede alle facetten van het ontwerp.
Hierbij was Bram van Oosteren als architect bij Factor
Architecten verantwoordelijk voor het ontwerp. Frans
Worm, senior projectleider bij Factor Architecten heeft
de technische uitwerking en de directievoering tijdens
de bouwperiode verzorgd. Factor Architecten heeft een
indrukwekkende staat van dienst met betrekking tot het
ontwerp van scholen, wat duidelijk terug te zien is in dit
project.

Adres Geograaf 40, 6921 EW Duiven
Naam Frans Worm
Functie Senior projectleider
Telefoon 026 - 384 44 44
Website www.factorarchitecten.nl

In de ontwerpfase is het project getoetst op brandveiligheid. De wens voor openheid, transparantie en onderlinge contacten tussen de clusters in het gebouw leidden
snel tot grote brandcompartimenten. Dit vraagt om een
sprinklerinstallatie, wat een extra investering is. Daarnaast gaat het ten koste van een rustige leeromgeving.
Daarom zijn er verschillende opties bekeken. Alles is
afgewogen en uiteindelijk is niet gekozen voor grotere
brandcompartimenten.
'We hebben compartimentering gekoppeld aan de
clusters in het gebouw.' legt Frans Worm uit. Met deze
indeling wordt veiligheid op verschillende gebieden gewaarborgd. Zo kunnen de gebouwgebruikers snel uit een
door brand bedreigd deel van het gebouw. Verder is er
voldoende opvangcapaciteit, ruimte die beschikbaar is in
de naastgelegen brandcompartimenten voor de personen
uit een bedreigd compartiment. Tot slot zijn er voldoende
uitgangen en zijn deze breed genoeg. Zo kan iedereen via
de vluchttrappen het gebouw veilig en tijdig verlaten.
Maar niet alleen binnen is de veiligheid optimaal gewaarborgd. In de buitengevels zijn ook de nodige brandveiligheidsvoorzieningen getroffen ter voorkoming van
brandoverslag tussen de compartimenten. Deze voorzieningen zijn gerealiseerd op plaatsen waar dit het meest
eenvoudig en het goedkoopst was. Dit heeft geresulteerd
in brandwerende deuren en doorlopende aluminium
gevels met brandwerende beglazing.

'Er bleken meer mogelijkheden dan we in eerste instantie hadden
gedacht.' Frans Worm is erg te spreken over de gevelfabrikant.
Deze heeft het bureau goed geïnformeerd, bijvoorbeeld over de
mogelijkheid om 30 of zelfs 60 minuten brandwerende aluminium
kozijnen, deuren en vliesgevels toe te passen. Het grote voordeel
hierbij is dat je geen verschil ziet tussen de brandwerende en de
niet brandwerende gevelelementen.
Naast de goed gewaarborgde veiligheid is de indeling ook praktisch en efficiënt. Tussen de vleugels van het gebouw bevindt
zich de ruime aula, die door zijn grote glazen pui zicht biedt op
de verschillende onderwijsafdelingen. Door de hoeveelheid glas
in de binnenwanden is de gewenste transparantie gerealiseerd.
Daarnaast zorgt de indeling voor een rustige leeromgeving.
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Overzicht van brandwerende binnen- en
buitenoplossingen conform WBDBO

Alles wat u moet weten over regelgeving
en oplossingen

De oplossingen die Schüco ontwikkeld heeft voor brandwerende vraagstukken, onderscheiden zich
door hun perfectie met betrekking tot de doordachte systeemtechniek en de uitvoeringsmogelijkheden. Daarbij zijn de hiermee te maken gevelpuien in opbouw en aanzichten niet te onderscheiden
van standaard elementen. Op deze spread wordt u een overzicht getoond van de brandwerende
binnen- en buitenoplossingen conform WBDBO.

Brandwering voor

gebouwen

Bouwbesluit 2012
dwering conform
nwanden
Regelgeving bran
ngevels en binne
singen voor buite
Brandwerende oplos

Toepassing

Binnen

Schüco
systemen

ADS 65.NI
FR 30

ADS 80
FR 30

EW 30

▪

EI 30

Binnen en
buiten

Binnen en
buiten

Binnen en
buiten

Buiten

ADS 80
FR 60

FW 50+/60+
BF

FW 50+
FR 60

AWS 60/65/70
FR 30

▪

▪

▪

▪

▪

▪

EW 60

▪

▪

EI 60

▪

▪

Rapportnummer*

2012-EfectisR0068

Classificeringsbericht*

2012-EfectisR0179

2012-EfectisR0179

2012-EfectisR0461

2012-EfectisR0461

2013-EfectisR0103-164B

2013-EfectisR0103-164C

U kunt de brochure 'Brandwering voor gebouwen' opvragen bij
Schüco Nederland of downloaden op de website onder:
www.schueco.nl/brand

2012-EfectisR0295

Gratis muismatten
Wilt u het overzicht Bouwbesluit 2012 en WBDBO altijd
binnen handbereik? Dat kan! Vraag gratis muismatten aan door
een e-mail naar info@schueco.nl te sturen onder vermelding van
'Muismat Brandwering', het gewenste aantal en uw gegevens.
Deze ontvangt u dan per post.

*Rapporten en Classificeringsberichten opgesteld door Efectis Nederland, zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Schüco Nederland BV.

30 minuten brandwerende
deuren
Schüco ADS 65.NI FR 30
Het niet-geïsoleerde, brandwerende, aluminium deursysteem
Schüco ADS 65.NI FR 30 biedt
variabele oplossingen voor EW
30 deur- en wandconstructies. Met dit, speciaal voor
binnentoepassingen ontworpen systeem, zijn ook 1- en
2-vleugelige deurconstructies
van grote afmetingen inclusief multifunctionele deuren
realiseerbaar. Deze oplossing
is inclusief het systeembeslag
compleet getest en voldoet aan
de brandwerendheidsklassen
EW 30 conform EN 1364/1634.

30 minuten brandwerende
deuren
Schüco ADS 80 FR 30, binnenwanden en PG beglazing
Deze thermisch-geïsoleerde
serie is gebaseerd op stabiele
5-kamer aluminium profielen
met een bouwdiepte van 80
mm, waarmee lichte doorgangsmaten tot 1400 x 2988 mm gerealiseerd kunnen worden bij een
enkele deur en 2820 x 2988 mm
bij stolpdeuren. Binnenwanden
uitgevoerd met PG beglazing
kenmerken zich door een grote
transparantie vanwege het ontbreken van stijlen. Deze worden
uitgevoerd middels een filigrane
siliconenvoeg.

60 minuten brandwerende
deuren
Schüco ADS 80 FR 60
De deur- en wandconstructie
voor multifunctionele binnenen buitentoepassingen. De
serie is conform Europese EN
1364/1634 en DIN 4102 getest
en voldoet aan de eisen van de
brandwerendheidsklassen EI
60 en EW 60. Deze brandvertragende constructie behaalt
haar 60 minuten weerstandstijd
bij brand o.a. door de inwendig
aangebrachte brandwerende
isolatoren (koelers) en het gebruik van brandwerend glas.

Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen ten aanzien van onder meer
constructieve sterkte, veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en milieu. Door aan de bouwtechnische voorschriften uit
het Bouwbesluit te voldoen, wordt de kwaliteit van een gebouw
gewaarborgd - en daarmee de veiligheid van de mensen in en om
dat gebouw.
Deze brochure behandelt doelgericht de brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit, de daarin gedefinieerde gebruiksfuncties en de daarvoor geformuleerde Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (60 minuten WBDBO, met eventueel
een reductie naar 30 minuten).

Overzicht van brandwerende binnen- en buitenoplossingen conform WBDBO
Binnen en
buiten

Schüco

30 minuten brandwerende
vliesgevels
Schüco FW 50+ BF en
FW 60+ BF
De multifunctionele brandwerende gevels Schüco FW 50+
BF en FW 60+ BF zijn universeel inzetbaar voor verticale
vliesgevels en lichtdaken in de
brandwerendheidsklassen EW
30 en EI 30. Dankzij de identieke binnen- en buitenaanzichten
zijn deze systemen qua uiterlijk
naadloos combineerbaar met
de Schüco gevelsystemen
FW 50+ c.q. 60+. Maximaal
realiseerbare glasmaten tot
maar liefst 2300 x 3800 mm
zijn mogelijk.

60 minuten brandwerende
vliesgevels
Schüco FW 50+ FR 60
De multifunctionele brandwerende gevel FW 50+ FR 60
is universeel inzetbaar voor
verticale vliesgevels in de
brandwerendheidsklasse
EW 60. Dankzij de identieke
binnen- en buitenaanzichten
is dit systeem qua uiterlijk
naadloos combineerbaar met
de standaard Schüco
gevelsystemen FW 50+.

30 minuten brandwerende
ramen
Schüco AWS 60/65/70 FR 30
De brandwerende raamsystemen met de bouwdiepten
60, 65 of 70 mm vinden hun
basis in de standaard kozijnsystemen. Hierdoor ontstaat
een rustig gevelbeeld. Dezelfde
kozijnafmetingen en inbouwdiepte gelden zowel voor de
brandwerende ramen als ook
voor de niet brandwerende.
De ramen in de brandwerendheidsklassen EW 30 en EI 30
volgens DIN EN 1364/1634
beschikken allemaal over de
nodige keuringscertificaten en
Nederlandse assessments.

Wij adviseren u graag!
Door Schüco in een vroegtijdig stadium te betrekken bij
uw vraagstuk omtrent brandwerendheid, wordt de juiste
oplossing gevonden met een
minimale foutkans.
T 0297 - 23 36 70
info@schueco.nl
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Schüco – Systeemoplossingen voor ramen, deuren en gevels
Met een wereldwjd netwerk van partners, architecten, adviseurs, aannemers en investeerders
creëert Schüco een duurzame gebouwenschil die is afgestemd op de behoeften van de gebruiker en
in harmonie is met natuur en technologie. De gevels voldoen niet alleen aan de hoogste eisen op het
gebied van design, comfort en veiligheid. Ook wordt de CO2 uitstoot verminderd door een eficiënte
omgang met energie zodat natuurljke bronnen in stand bljven. Het bedrjf levert raam-, deur- en gevelsystemen in aluminium en kunststof voor nieuwbouw en renovatie, ontworpen op de individuele
behoeften van de gebruiker in alle klimaatzones. In alle fases van het bouwproces verleent Schüco
een omvangrjk pakket aan service en ondersteuning. Met 4.800 medewerkers, 12.000 partners en
een omzet van 1,425 miljard euro in 2014 is Schüco actief in 80 landen. Bezoek voor meer informatie
www.schueco.nl

P4128/12.15/Printed in Holland
Alle afbeeldingen in deze brochure visualiseren slechts
toepassingsvoorbeelden voor Schüco producten.
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