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SAMENVATTING
Brandweerliften zijn volgens het Bouwbesluit 2003 in principe standaard vereist in gebouwen
met een hoogte tussen 20 en 70 m. Voor hogere gebouwen geeft het Bouwbesluit geen prestatie-eisen. Aan nieuwe brandweerliften worden veiligheidseisen gesteld in het ‘Warenwetbesluit liften’. Deze eisen zijn op Europees niveau geharmoniseerd. Brandweerliften mogen alleen worden geleverd als ze voorzien zijn van de CE-markering. Brandweerliften die aan de
gestelde eisen voldoen, zijn in de praktijk pas veilig als ze bouwkundig voldoende worden beschermd tegen brand. De bouwvoorschriften moeten voor die bescherming zorgen.
Uit het verrichte onderzoek is naar voren gekomen dat het Bouwbesluit 2003 een brandweerlift hooguit 20 minuten beschermt tegen brand. Het Bouwbesluit is daarmee weliswaar in lijn
met vroegere Nederlandse bouwregelgeving, maar in de praktijk leeft iedereen, ten onrechte
zoals nu is gebleken, in de gedachte dat het Bouwbesluit garandeert dat een brandweerlift 60
minuten blijft functioneren.
Op grond van de brandbeveiligingsconcepten die door de brandweer en de bouwregelgever
worden gehanteerd is onderzocht welke beschermingsduur wenselijk is. Theoretisch zou kunnen worden gekozen voor een beschermingsduur van 45 of 60 minuten. Vanwege de geringe
verschillen in de gevolgen voor bouwkosten en ontwerpvrijheid, ligt het voor de hand om te
kiezen voor 60 minuten. Dit houdt in dat de brandweerlift gedurende een gehele standaardbrand door de brandweer kan worden gebruikt.
Om een beschermingsduur van 60 minuten te bereiken moeten de eisen van het Bouwbesluit
worden aangescherpt. Het onderzoek heeft een concreet aanscherpingsvoorstel opgeleverd.
Ten slotte is onderzocht wat de gevolgen van de voorgestelde aanscherping zouden zijn voor
de bouwkosten en de ontwerpvrijheid. Deze gevolgen blijken in het algemeen beperkt, omdat
een voorportaal van een brandweerlift meestal in een betonnen kern ligt. De aangescherpte
eisen houden in, dat in de toegangen tot het voorportaal voortaan zelfsluitende, 60 minuten
brandwerende, deuren moeten worden toegepast, in plaats van 30 minuten rookwerende deuren. Per voorportaal (per verdieping) kost dat hooguit 2.000 Euro (enkele deur) tot 4.000 Euro
(dubbele deur) extra.
In sommige gevallen zou de verzwaring van de eis ertoe kunnen leiden dat met name bij kleinere gebouwen een open ontwerp rondom een lift in een atrium niet meer mogelijk is. Dit
vanwege het feit dat de vereiste bescherming van 60 minuten met transparante bouwconstructies alleen tegen zeer hoge kosten kan worden gerealiseerd, terwijl in zo’n geval 30 minuten rookwerendheid wel betaalbaar is. Bij grotere gebouwen is er al gauw sprake van twee liftschachten en kan er naast de brandweerlift een tweede lift met een open omgeving worden
toegepast.
Ook is er door vertegenwoordigers van de ontwerpers op gewezen dat er in de betonnen kern
naast een brandweerlift vaak ook leidingschachten liggen. Als er vanuit de leidingschachten
aftakkingen van luchtkanalen door het voorportaal lopen, moeten aan die luchtkanalen extra
maatregelen worden getroffen. Tijdens het onderzoek is niet duidelijk geworden waarom die
kanalen door het voorportaal zouden moeten lopen.
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1.

INLEIDING
Dit rapport doet verslag van het ‘Onderzoek naar regelgeving met betrekking tot bescherming van brandweerliften tegen brand’, dat door PRC is uitgevoerd in opdracht van de Ministeries van VROM en BZK.

1.1

Achtergrond
De Stichting Beheer Certificatie Liften (SBCL) en het Landelijk Netwerk voor de Brandpreventie (LNB) van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
(NVBR) hebben de Minister van VROM gewezen op het feit dat de bouwvoorschriften niet
garanderen dat een brandweerlift nog ten minste kan worden gebruikt tot 60 minuten na het
begin van een brand in het gebouw. Volgens hen is dat wel nodig.
De brandweer (LNB) gaat daarbij uit van de Brandveiligheidsconcepten die zijn gepubliceerd
door het ministerie van BZK. De SBCL verwijst naar de Europese norm EN 81-72 betreffende brandweerliften (Veiligheidsregels voor het vervaardigen en aanbrengen van liften Bijzondere toepassingen voor personenliften en personen-goederenliften - Deel 72: Brandweerliften).
De kritiek richt zich met name op de eis in de bouwvoorschriften (Regeling Bouwbesluit
2003), dat het voorportaal van een brandweerlift in een ‘rookcompartiment’ ligt. Deze eis is
te laag, want als er in een ander rookcompartiment van het brandcompartiment waarin het
voorportaal ligt, brand ontstaat, dan biedt deze eis maar 20 minuten bescherming. De brand
kan dan dus al na 20 minuten doordringen tot het voorportaal. Als de brand in het voorportaal zelf ontstaat, is er helemaal geen bescherming.
Algemeen bekend is dat liften bij brand in een voorportaal al na enkele minuten onbruikbaar
worden. Als een schachtdeur zich als gevolg van een brand enigszins opent, blokkeert de
lift, omdat de lift alleen rijdt als alle schachtdeuren gesloten zijn. Ook al opent een schachtdeur zich niet, dan kan de brand (hoge temperatuur) er toch voor zorgen dat het veiligheidscontact het signaal afgeeft dat de schachtdeur open staat. Daarnaast zijn ook de bedrading,
de drukknoppen en standaanwijzing gevoelig voor hoge temperaturen. Volgens EN 81-72
hoeft een brandweerlift niet meer te functioneren als de omgevingstemperatuur hoger is dan
o
65 C.

1.2

Doel
Het onderzoek moet inzicht geven in noodzaak en gevolgen van een eventuele aanpassing
van de regelgeving. Indien noodzakelijk en verantwoord, zal de regelgeving aangepast worden. Een oordeel daarover zou medio 2008 geveld moeten kunnen worden op basis van de
resultaten van het onderzoek.
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1.3

Vraagstelling
Module 1 (noodzaak van wijziging van de regelgeving)
Gevraagd wordt om de argumenten te verzamelen op grond waarvan het noodzakelijk zou
zijn om te eisen dat brandweerliften, na het begin van een brand in het gebouw, langer dan
20 tot 30 minuten storingsvrij blijven functioneren. Daarbij moet ook worden nagegaan in
hoeverre een storingsvrij functioneren van ten minste 60 minuten wordt gegarandeerd door
het feit dat de brandweerlift zelf moet voldoen aan de Europese norm EN 81-72.
Dit onderzoek moet uitmonden in een of meer varianten van een voorstel tot aanpassing van
de bouwregelgeving en eventueel de Europese norm EN 81-72, met een goede samenhang
tussen de aangepaste bouwregelgeving en de eventueel aangepaste Europese norm. Volgens de planning van CEN wordt in 2008 sowieso begonnen met herziening van de Europese norm.
Module 2 (gevolgen van wijziging van de regelgeving)
Gevraagd wordt om een indicatie te geven van de kosten van een gebouw bij invoering van
de varianten die uit het onderzoek naar voren komen voor aanscherping van de bouwregelgeving en eventueel de Europese norm EN 81-72.

1.4

Leeswijzer
De kwaliteit van een brandweerlift is voor de bouwregelgeving een gegeven. Brandweerliften
die voldoen aan de Europese norm EN 81-72 zijn voldoende veilig. Voor zover de veiligheid
van een brandweerlift afhankelijk is van de bouwkundige omstandigheden, dient de bouwregelgeving te zorgen voor veilige bouwkundige omstandigheden. In hoofdstuk 2 is de relatie
beschreven tussen EN 81-72 en de bouw- en warenregelgeving.
De eisen die op dit moment in de bouwregelgeving met betrekking tot brandweerliften worden gesteld zijn in de loop van de tijd ontstaan. Hoofdstuk 3 gaat in op deze ontstaansgeschiedenis.
Los van de ontstaansgeschiedenis van de huidige voorschriften kan worden onderzocht welk
beschermingsniveau zou moeten gelden. In hoofdstuk 4 worden aanknopingspunten geïnventariseerd die zijn te vinden in de brandveiligheidsconcepten van de brandweer en de
bouwregelgever. Dit leidt dan tot een voorstel voor aanpassing van het Bouwbesluit 2003 en
de Regeling Bouwbesluit 2003 in hoofdstuk 5.
Het aanpassingsvoorstel houdt een verzwaring in van eisen. In hoofdstuk 6 zijn de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de gevolgen van de eisenverzwaring voor bouwkosten en ontwerpvrijheid.
In de marge van het onderzoek is aandacht besteed aan de mogelijke discrepantie tussen
de Europese normen EN 81-58 en EN 1634. De bevindingen zijn verwoord in bijlage 1. Deze
problematiek heeft geen betekenis voor de bescherming van brandweerliften.
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2.

EN 81-72

2.1

Warenwet
In Europa mogen brandweerliften slechts in de handel worden gebracht als zij veilig zijn en
bovendien voorzien zijn van de CE-markering. Deze bepaling is in Nederland vastgelegd in
het ‘Warenwetbesluit liften’.
Een leverancier mag zijn brandweerliften van de CE-markering voorzien, als zij voldoen aan
de Europese norm EN 81-72 (Veiligheidsregels voor het vervaardigen en aanbrengen van liften - Bijzondere toepassingen voor personenliften en personen-goederenliften - Deel 72:
Brandweerliften).
Opmerking
Brandweerliften hoeven niet per se te voldoen aan de norm NEN-EN 81-72. Deze
norm geeft een standaardoplossing. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.
Volgens het Warenwetbesluit liften, artikel 5, moeten liften voldoen aan essentiële
veiligheids- en gezondheidseisen. En volgens artikel 6 wordt van liften en veiligheidscomponenten die voldoen aan de door Onze Minister aangewezen geharmoniseerde normen vermoed dat ze aan die eisen voldoen.
NEN-EN 81-72 is één van de aangewezen geharmoniseerde normen (Aanwijzing
normen liften, Stcrt. 2007, 117).
Volgens het Warenwetbesluit liften, artikel 8, lid 1, zijn veilige liften voorzien van de
CE-markering.
Naast eisen aan de brandweerlift zelf, stelt EN 81-72 ook eisen aan ‘toebehoren’ van de lift
en aan de bouwkundige omgeving. In het kader van de CE-markering blijven de meeste
bouwkundige eisen echter buiten beschouwing. Zo blijft met name de eis buiten toepassing
dat elk voorportaal van een brandweerlift een tegen brand beschermde hal moet zijn. Overigens blijven ook enkele eisen aan de brandweerlift zelf buiten beschouwing, zoals de eis dat
de bedieningselementen bij de schachttoegangen werkzaam blijven bij temperaturen tot
o
65 C.
Opmerking
In bijlage ZA van EN 81-72 is expliciet aangegeven dat de paragrafen 5.1 en 5.9
geen onderdeel zijn van de essentiële eisen ten behoeve van de CE-markering.
Hoewel bijlage ZA een informatief karakter heeft, maakt hij toch integraal deel uit
van de norm. Dit staat in het voorwoord van de norm.
De liftenleverancier moet ervoor zorgen dat de bouwkundige omgeving van zijn brandweerliften voldoet aan de eisen die EN 81-72 daaraan stelt (met uitzondering van de eisen van de
paragrafen 5.1 en 5.9).

2.2

Woningwet
Het Bouwbesluit 2003, op grond van de Woningwet, bepaalt wanneer brandweerliften in een
gebouw in Nederland aanwezig moeten zijn en stelt eisen aan de bouwkundige omgeving
van brandweerliften. Lid-Staten zijn vrij in het kiezen van het nationale niveau van de brandveiligheid in gebouwen, mits zij rekening houden met de Europese brandklassen voor bouwproducten en bouwdelen.
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Lid-Staten mogen in de warenregelgeving noch in de bouwregelgeving, hogere eisen stellen
aan brandweerliften dan de eisen van EN 81-72.
Opmerking
In Europa komen nog slechts brandweerliften op de markt die de CE-markering
dragen. Het Warenwetbesluit liften stelt eisen aan brandweerliften. De definitie van
‘brandweerlift’ in het Bouwbesluit 2003 (artikel 1.1, lid 2) is overbodig.
In de bouwregelgeving kunnen eventueel wel eisen worden gesteld aan de afmetingen van
liftkooien.

W0450.01.12/

-4-

27 mei 2008

PRC

3.

KORTE HISTORIE BOUWVOORSCHRIFTEN BRANDWEERLIFTEN
In dit hoofdstuk wordt kort aangegeven welke eisen er in de bouwregelgeving werden gesteld vóór de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2003 op 1 januari 2003. Deze korte
schets heeft als doel om zicht te krijgen op de herkomst van de vigerende eisen.

3.1

Bouwbesluit 1992
Op 1 oktober 1992 is de eerste versie van het Bouwbesluit (hierna te noemen Bouwbesluit
1992) in werking getreden. De eisen die in het Bouwbesluit waren opgenomen waren voor
een belangrijk deel rechtstreeks afkomstig uit de tot dan toe geldende gemeentelijke bouwverordeningen (modelbouwverordening).
In het Bouwbesluit 1992 zijn eisen aan brandweerliften opgenomen in de artikelen 16, 17,
237, 259 en 262 voor woningen en woongebouwen, kantoorgebouwen en voor logiesgebouwen. Volgens de toelichting bij de betreffende artikelen hadden deze eisen mede tot doel
om brandweermaterieel dat bedoeld is om een brand te blussen via de brandweerlift naar de
gewenste bouwlaag te kunnen transporteren (dit is in de praktijk de verdieping onder de verdieping waar de brand woedt).
De betreffende artikelen waren als volgt geformuleerd:
Artikel 16, lid 5 (woningen en woongebouwen)
De in NEN 6075 bedoelde weerstand tegen rookdoorgang tussen:
a. ruimten waardoor een vluchtweg voert;
b. een in NEN 6082 bedoeld brandcompartiment en een in die norm bedoeld vluchttrappehuis;
c. een in NEN 6082 bedoeld brandcompartiment en een liftschacht waarin een brandweerlift is gelegen;
d. een schacht, koker of kanaal en een ruimte waardoor een vluchtweg voert, en
e. een schacht, koker of kanaal en een liftschacht waarin een brandweerlift is gelegen,
moet, bepaald overeenkomstig NEN 6075, een waarde hebben van ten minste 30 minuten.
Artikel 17, lid 2 (woningen en woongebouwen)
Een woongebouw waarin een vloer van een verblijfsgebied hoger is gelegen dan 20 m boven het aansluitende terrein, gemeten ter plaatse van de toegang van het gebouw, moet zijn
voorzien van een overeenkomstig het derde lid te bepalen aantal brandweerliften waarvan
de inrichting ten minste voldoet aan NEN-EN 81-1 voor zover het een elektrisch aangedreven lift betreft, of NEN-EN 81-2 voor zover het een hydraulisch aangedreven lift betreft.
Artikel 237, lid 2 (kantoorgebouwen)
Een kantoorgebouw waarin een vloer van een verblijfsgebied hoger is gelegen dan 20 m boven het aansluitende terrein, gemeten ter plaatse van de toegang van het gebouw, moet zijn
voorzien van een overeenkomstig het derde lid te bepalen aantal brandweerliften waarvan
de inrichting ten minste voldoet aan NEN-EN 81-1, voor zover het een elektrisch aangedreven lift betreft, of NEN-EN 81-2, voor zover het een hydraulisch aangedreven lift betreft.
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Artikel 259, lid 7 (logiesgebouwen)
De in NEN 6075 bedoelde weerstand tegen rookdoorgang tussen een rookcompartiment en
een andere besloten ruimte, niet zijnde een toiletruimte, badruimte of een tot het logiesverblijf of het logiesgebouw behorende bergruimte met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 50 m2, moet, bepaald overeenkomstig die norm, ten minste 30 minuten zijn.
Artikel 262, lid 2 (logiesgebouwen)
Een logiesgebouw waarin een vloer van een verblijfsgebied hoger is gelegen dan 20 m boven het aansluitende terrein, gemeten ter plaatse van de toegang van het gebouw, moet zijn
voorzien van een overeenkomstig het derde lid te bepalen aantal brandweerliften waarvan
de inrichting ten minste voldoet aan NEN-EN 81-1, voor zover het een elektrisch aangedreven lift betreft, of NEN-EN 81-2, voor zover het een hydraulisch aangedreven lift betreft.
Welke conclusie kan nu aan de inhoud van deze artikelen worden verbonden? In eerste instantie dat er specifiek voor brandweerliften niet meer geëist wordt dan 30 minuten weerstand tegen rookdoorgang tussen een brandcompartiment en een liftschacht van een
brandweerlift. Deze eis is er volgens de toelichting op gericht de liftschacht van de brandweerlift gedurende 30 minuten te vrijwaren van rook. Er wordt niet gesproken over een voorportaal.
Naast de genoemde artikelen kent het Bouwbesluit 1992 ook nog algemene eisen voor
brandcompartimentering. In artikel 14 lid 6 wordt aangegeven dat de weerstand tegen
brandoverslag en branddoorslag tussen een brandcompartiment en een schacht of kanaal,
dus ook een liftschacht van een brandweerlift, 60 minuten moet bedragen. Dit betekent dat
een voorportaal van een brandweerlift en de liftschacht dus niet in hetzelfde brandcompartiment kunnen liggen, tenzij het voorportaal zelf niet in een brandcompartiment ligt. Opgemerkt wordt dat dit op grond van NEN 6082 (woningen en woongebouwen) ook niet vereist
is (was).
In de eisen zit een tegenstrijdigheid besloten. Aan de ene kant wordt de liftschacht (en het
eventuele voorportaal) van een brandweerlift behandeld als een rookcompartiment, aan de
andere kant als een apart brandcompartiment. De onderzoekers veronderstellen echter dat
de eis in artikel 14 niet tot doel heeft om de brandweerlift te beschermen, maar om brandoverslag via de liftschacht te voorkomen.
3.2

Aangewezen normen
Zoals hierboven (paragraaf 3.1) aangegeven, verwijst het Bouwbesluit voor brandweerliften
naar Europese normen. Aanvankelijk werd voor brandweerliften verwezen naar EN 81-1, bijlage Z.4. De bijlage Z4 is in september 1998 komen te vervallen met het verschijnen van de
EN 81-1 : 1998. Per 1 september 2005 is deze verwijzing vervangen door een verwijzing
naar de toen nieuwe norm EN 81-72 (2003).
Het Bouwbesluit verwijst alleen naar NEN-EN 81-72 in de definitie van ‘brandweerlift’. Door
deze verwijzing lijkt het alsof het Bouwbesluit veiligheidseisen stelt aan brandweerliften. Dat
is niet het geval. Dat is namelijk voorbehouden aan de warenregelgeving.
Opmerking
De in het Bouwbesluit laatst aangewezen norm, die dus niet op grond van het
Bouwbesluit van toepassing is, stelt hogere eisen aan een brandweerlift dan zijn
voorganger.
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De belangrijkste hogere eisen betreffen:
• vochtbestendigheid (bluswater),
• een ontsnappingsluik,
• communicatie, en
• herkenbaarheid
en een eis met betrekking tot de warmtebestendigheid (beperkt, namelijk tot
o
65 C), maar deze is in het kader van de warenregelgeving (CE-markering) niet
van toepassing.
Zie ook opmerking op pagina 4.
3.3

AROR
De brandveiligheidseisen die in 1992 van kracht werden, vonden mede hun oorsprong in de
‘Algemene eisen voor Redding en Ontvluchting (AROR)’ en de gemeentelijke brandbeveiligingsverordeningen. Dit geldt met name voor de eisen die worden gesteld aan ontvluchting.
Het woord ‘lift’ komt in de AROR niet voor. De AROR rept uitsluitend over vluchten, niet over
redding of inzet van de brandweer. Voor wat betreft brandweerliften geeft de AROR geen
aanknopingspunten over de herkomst van eisen.

3.4

Brandbeveiligingsinstallaties
In paragraaf 5.2 van hoofdstuk 17 van de publicatie ‘Brandbeveiligingsinstallaties’ (NVBR) is
aangegeven dat de sluizen die zich voor de lifttoegangen bevinden een rookwerendheid van
ten minste 30 minuten moeten hebben. Dit is de eis waarop de huidige voorschriften in de
Regeling Bouwbesluit 2003 zijn gebaseerd. Verder geeft hoofdstuk 17 aan dat de voedingskabel van een brandweerlift een functiebehoud moet hebben van minimaal 60 minuten teneinde de bedrijfszekerheid te garanderen.
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4.

GEWENSTE BESCHERMING
Bij een brand in een gebouw is een brandweerlift een instrument voor de brandweer. Hoe
langer de brandweerlift bij brand door de brandweer kan worden gebruikt, hoe beter de
brandbestrijding kan plaatsvinden.
Bij partijen bestaan verschillende ideeën over de manier waarop de brandweer brandweerliften gebruikt. Eén van die ideeën is dat de brandweerlift bij brand alleen wordt ingezet voor
het vervoer van brandblusapparatuur en eventuele andere zaken, dus niet voor het vervoer
van personen. Dit, omdat het risico van vastlopen te groot werd geacht. De brandweer zelf
geeft aan dat brandweerliften in de praktijk worden gebruikt voor het transport van zowel materieel als manschappen. In de lift is sowieso een brandweerman aanwezig om de lift te be1
dienen . Na het gebruik van de brandweersleutel, kan de lift alleen nog vanuit de liftkooi worden bestuurd. Bij de bestrijding van brand wordt daardoor over het algemeen uitgegaan van
een aanvalsteam van drie man. Hierbij zorgt één man voor de besturing van de lift en twee
man voeren de aanval op de brand uit. Of de brandweerlift wordt gebruikt voor het redden
van mensen hangt sterk van de situatie af en is altijd afhankelijk van de inschatting van de
brandweer. De brandweerlift is in principe niet bedoeld voor evacuatie. Hiervoor gelden andere voorschriften. Personen die worden geëvacueerd zijn niet voorzien van ademlucht en
kunnen daarom geen gebruik maken van een standaard brandweerlift.
De lift wordt gedurende de hele brandbestrijding (dus tot 60 minuten na het begin van de
brand) continu gebruikt voor de aan- en afvoer van brandweerpersoneel en -materieel. Boven een hoogte van 20 m is het voor de brandweer, voorzien van persoonlijke uitrusting en
ademlucht (inzettijd duurt langer), niet meer goed mogelijk om via de trap de verdieping met
brand te bereiken en daarna direct aan de inzet te beginnen.
Of de lift al dan niet ook wordt gebruikt voor het vervoer van brandweerpersoneel is eigenlijk
niet van belang. De lift werkt wel of niet. Gedurende de gewenste beschermingsduur moet
de brandweerlift zo betrouwbaar mogelijk zijn. Als een lift de gewenste beschermingsduur
niet haalt, zijn de gevolgen daarvan natuurlijk ernstiger in het geval dat de lift wordt gebruikt
voor het vervoer van personen.
De gewenste beschermingsduur voor een brandweerlift volgt uit het gekozen brandveiligheidstotaalconcept. Hiermee wordt gedoeld op de uitgangspunten die zijn toegepast bij het
vaststellen van de prestatie-eisen voor het gebouw en de brandweer. De prestatie-eisen
voor het gebouw staan in het Bouwbesluit. De prestatie-eisen voor de brandweer zijn vastgelegd in de Brandweerwet. Er zijn wel richtlijnen voor aanrijdtijden, maar geen strikte eisen.
De eisen van het Bouwbesluit met betrekking tot brandweerliften zijn, zoals blijkt uit de functionele eis van artikel 2.183 en artikel 2.188, bedoeld om de brandweer ondersteuning te bieden bij het redden van personen en het bestrijden van de brand. De mate van de ondersteuning blijkt uit de bijbehorende prestatie-eisen. Een brandweerlift is niet bedoeld (en ontworpen) voor het evacueren van personen. Voor bestaande bouw is geen brandweerlift voorgeschreven.

1

Op grond van de EN 81-72 is aanwezigheid van minimaal één persoon in de brandweerlift zelfs verplicht, omdat de deuren
bij aankomst gesloten blijven en alleen geopend kunnen worden door de knop ‘deur open’ in te drukken op het bedieningspaneel in de liftkooi.
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Nieuwe gebouwen moeten een brandweerlift hebben, als een vloer van een verblijfsgebied
hoger ligt dan 20 m boven het meetniveau. Voor nieuwe gebouwen met een vloer van een
verblijfsgebied, die hoger ligt dan 70 m boven het meetniveau, zijn echter geen prestatieeisen gegeven. Het onderzoek richt zich op brandweerliften in gebouwen met een vloer van
een verblijfsgebied, die niet hoger ligt dan 70 m boven het meetniveau.
Uit nadere bestudering van de prestatie-eisen van het Bouwbesluit blijkt dat brandweerliften,
in een gebouw dat juist voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, in bepaalde gevallen feitelijk niet bruikbaar zijn. De lift kan al ruim binnen 20 minuten onbruikbaar zijn geworden,
terwijl de brandweer bij een normatief brandverloop pas na 23, respectievelijk 28 minuten arriveert. Er is dus een argument om de eisen aan de beschermingsduur voor een brandweerlift te verhogen naar bijvoorbeeld 60 minuten, waardoor de brandweerlift feitelijk continu
bruikbaar zal zijn. In paragraaf 4.1 is dit argument verder uitgewerkt.
Het feit dat de bouwregelgeving tot nu toe nooit (expliciet) heeft geëist dat een brandweerlift
bij brand 60 minuten moet kunnen blijven functioneren, is aan ieders aandacht ontsnapt.
Men ging ervan uit dat dit impliciet was geregeld, totdat de SBCL erop wees dat brandweerliften niet 60 minuten blijven functioneren in gebouwen die slechts voldoen aan de ‘traditionele’ bouwkundige eisen.
Naarmate er meer hogere gebouwen komen, worden brandweerliften belangrijker. In de
technische commissie van CEN, die verantwoordelijk is voor het opstellen van Europese
normen voor liften, is men tot de conclusie gekomen dat brandweerliften ook moeten kunnen
worden gebruikt voor het vervoeren van brandweerpersoneel. Verder wordt daar ook al nagedacht over liften waarmee minder zelfredzame en/of aan bed gebonden personen kunnen
worden geëvacueerd.
In nationaal en internationaal verband (NEN en ISO) wordt zelfs al gesproken over normen
voor liften als vluchtroute in zeer hoge gebouwen. De gedachten die in normcommissies
worden ontwikkeld, kunnen aanleiding zijn om opnieuw te kijken naar de eisen in de regelgeving.
Het gebruik van brandweerliften voor evacuatie en als vluchtroute kan inderdaad gevolgen
hebben voor de gewenste beschermingsduur, maar zal ook eisen stellen aan het ontruimingsproces, brandcompartimentering en vluchtroutes. Er is geen aanleiding om de eisen
van het Bouwbesluit op korte termijn af te stemmen op dit type gebruik. In paragraaf 4.2
wordt ingegaan op het gebruik van (brandweer)liften voor evacuatie en als vluchtroute.
4.1

Beschermingsduur in het totaalconcept brandveiligheid
De brandveiligheidsconcepten van de brandweer en van de bouwregelgeving moeten op elkaar aansluiten. In grote lijnen is dat het geval. Dat leidt tot het volgende totaalconcept. Uitbreiding van een brand wordt tegen gegaan door bouwkundige maatregelen en inzet van de
brandweer. Als de bouwkundige maatregelen onvoldoende zijn, kan een brand zo groot worden dat de brandweer de brand niet meer kan beheersen. Verder kunnen de eisen aan het
gebouw beperkt blijven, als kan worden gerekend op bestrijding door de brandweer. Een
brandcompartiment moet er in principe voor zorgen dat een brand niet binnen 60 minuten
kan overslaan naar andere ruimten. Daarbij wordt aangenomen dat de brandweer na 30 minuten het bestrijden van de brand ter hand heeft genomen en de brand vervolgens binnen
30 minuten onder controle kan krijgen.
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4.1.1

Brandveiligheidsconcept Ministerie van BZK
Onderstaand normatief brandverloop is gebaseerd op de bestaande brandbeveiligingsconcepten van het Ministerie van BZK.
Normatief brandverloop
Tijdstip [minuten] Situatie
0
begin van de brand
13
de brand is ontdekt
15
de brand is gemeld, de aanwezigen zijn gewaarschuwd en gaan vluchten
23
de brandweer is aangekomen
30
de aanwezigen zijn gevlucht,
de brandweer is begonnen met redden/blussen
60
de brand is onder controle
Opmerking
Het bovenstaande normatieve brandverloop kan afwijken, indien een gebouw geen
automatische branddetectie heeft, zoals bij woongebouwen meestal het geval is. Dit
kan ertoe leiden dat de inzet van de brandweer pas na 28 minuten begint in plaats
van na 23 minuten. 7 Minuten later, na 30 respectievelijk 35 minuten, is de brandweer begonnen met blussen/redden.
80% van de brandweerliften bevindt zich in woongebouwen.
Het brandveiligheidsconcept geeft niet duidelijk aan wat de functie van een brandweerlift is
en welke prestatie-eisen daarbij horen. De leemte in het brandveiligheidsconcept zou alsnog
ingevuld kunnen worden op basis van de wijze waarop de brandweer brandweerliften feitelijk
in de praktijk gebruikt.
De functie van de brandweerlift is dan als volgt:
De lift wordt gebruikt om brandweerpersoneel met bepakking en materieel snel zo dicht mogelijk in de buurt van de brand te brengen (verdieping onder de verdieping waar de brand
woedt). Daarna is de lift steeds beschikbaar voor de brandweer, als hulp bij de bestrijding
van brand en in incidentele gevallen voor het redden van personen. Een brandweerlift is in
principe niet bedoeld om personen te evacueren, omdat de brandweer de lift nodig heeft
voor de brandbestrijding. In bijzondere omstandigheden is het mogelijk dat de brandweercommandant besluit dat de evacuatie prioriteit heeft boven de blussing, de brandweerlift kan
dan afhankelijk van de situatie worden gebruikt voor redding.
De vereiste beschermingsduur voor een brandweerlift zou dan 60 minuten moeten zijn, omdat de brand pas na 60 minuten onder controle is.

4.1.2

Brandveiligheidsconcept bouwvoorschriften
Het navolgende brandbeveiligingsconcept is gebaseerd op de wettelijke eisen die aan de
bescherming van een brandweerlift worden gesteld.
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Brandbeveiligingsconcept bouwregelgeving (nieuwbouw)
Een brand begint niet in een liftschacht, mits het brandgedrag van de bouwconstructies in
de liftschacht aan bepaalde eisen voldoet (Bouwbesluit, artikel 2.104, lid 1). Aan die voorwaarde is vrijwel altijd voldaan (Bouwbesluit, artikel 2.104, lid 1).
Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment. Dit geldt niet voor een toiletruimte, een
badruimte, een meterruimte en een opstelplaats voor een verbrandingstoestel niet gelegen
in een stookruimte als bedoeld in artikel 4.88, vierde en vijfde lid, en een liftschacht die wat
betreft de klasse van de brandvoortplanting en de mate van rookproductie voldoet aan de
eisen van een brand- en rookvrije vluchtroute.
Een lift geldt nooit als vluchtroute, zodat er ook geen reden is om een liftschacht op zichzelf tegen brand te beschermen. Een liftschacht met een brandweerlift wordt natuurlijk wel
tegen brand beschermd (Regeling Bouwbesluit, artikel 4.16, onderdeel a).
Regeling Bouwbesluit, artikel 4.16, onderdeel a
De liftschacht van een brandweerlift heeft een volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag naar een verblijfsgebied, een toiletruimte, een badruimte, een meterruimte en een technische ruimte van ten minste 60 minuten.
Een hal waarin zich een liftschachtdeur bevindt (ook wel aangeduid als voorportaal) van
een brandweerlift is een rookcompartiment (daarvoor geldt een wbdbo-eis van 20 minuten).
Wij merken op dat de eis aan de bescherming van de liftschacht ons inziens op basis van de
meest recente inzichten ten onrechte ‘omgekeerd’ is geformuleerd. Het is niet nodig om te
eisen dat een brandcompartiment wordt beschermd tegen brand vanuit de liftschacht met
brandweerlift. In Regeling Bouwbesluit 2003, artikel 4.16, onderdeel a, moet dus bedoeld
zijn: de wbdbo van een brandcompartiment naar de liftschacht. Dit staat zo ook in de toelichting.
Verder merken wij op dat de eis aan de bescherming van het voorportaal van de lift ons inziens op basis van de meest recente inzichten ook anders zou moeten worden geformuleerd
om te bereiken dat de lift bij brand blijft functioneren. Als het de bedoeling is om het voorportaal enige tijd van brand te vrijwaren, zal in elk geval moeten worden geëist dat het voorportaal niet in een brandcompartiment ligt. Omdat deze eis thans ontbreekt, zal de feitelijke beschermingsduur van de brandweerlift, in het geval dat een brand ontstaat in een ruimte met
een liftschachtdeur van die brandweerlift, lager zijn dan 20 minuten.
Ook is nog een aandachtspunt dat de bepalingsmethode van ’weerstand tegen rookdoorgang’ (WTRD), NEN 6075, niet voorziet in de criteria ‘afdichting betrokken op temperatuur’
en ‘afdichting betrokken op warmtestraling’. Dit kan tot gevolg hebben dat de temperatuur
achter een rookscheiding zo hoog oploopt dat de brandweerlift niet langer kan functioneren.
Wellicht zou dit al kunnen gebeuren binnen 30 minuten. De fijnmechanica in de liftdeur en de
bedrading van de lift zijn hier debet aan. De EN 81-72 stelt namelijk dat componenten werkzaam moeten blijven tot maximaal 65 graden Celsius.
Om meer inzicht te krijgen in de temperatuurontwikkeling in het voorportaal bij een brand in
een aangrenzend brandcompartiment is een indicatief fysisch model opgesteld. De bevindingen van dit model zijn opgenomen in bijlage 2.
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4.2

Liften voor evacuatie en als vluchtroute
Vluchtroutes zijn in de eerste plaats bedoeld om snel te kunnen vluchten uit een rookcompartiment waarin brand is. In de tweede plaats kunnen vluchtroutes worden gebruikt om ook
rookcompartimenten te ontruimen waarin (nog) geen brand is.
In principe is er geen enkel bezwaar tegen om een vluchtroute door een lift te laten lopen.
De vluchtroute door een lift moet natuurlijk wel even lang veilig zijn als een vluchtroute over
een trap. Maar dan moet de goede werking en het rookvrij houden van de lift wel zeker gesteld worden.
Een vluchtroute over een trap heeft het nadeel dat de ontruiming over een trap moeilijker is
dan over een vloer. Bij een vluchtroute door een lift speelt een ander probleem. Voor het optimaal benutten van de liftcapaciteit moet de ontruiming goed worden gecoördineerd. Dit
moet door de interne hulpverleningsdienst gebeuren want de ontruiming begint uiterlijk 15
minuten na het begin van de brand en de brandweer is pas uiterlijk 23 minuten na het begin
van de brand ter plaatse (en begint pas uiterlijk 30 minuten na het begin van de brand met
redden). De ontruiming mag 15 minuten duren, dus tot uiterlijk 30 minuten na het begin van
de brand. Een vluchtlift kan niet tegelijkertijd worden gebruikt als brandweerlift.
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5.

BESCHERMINGEIS

5.1

Doelstelling
EN 81-72 en de toepassing van deze norm ten behoeve van de CE-markering zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat de Lid-Staten in hun bouwregelgeving zorgen voor voldoende
bescherming van brandweerliften tegen brand. De Lid-Staten kunnen daarbij zelf kiezen voor
het in hun land vereiste beschermingsniveau. Eisen die als bouwkundig bestempeld zouden
kunnen worden en die reeds verbonden zijn aan de CE-markering van de brandweerlift, hoeven niet opnieuw gegeven te worden in de bouwregelgeving, als zij reeds zijn opgenomen in
de warenregelgeving.
Op basis van het huidige Bouwbesluit 2003, de wensen van de brandweer en informatie uit
EN 81-72 kan worden bepaald welke beschermingseisen ter bescherming van brandweerliften een plaats moeten hebben in het Bouwbesluit 2003.
Voor de gewenste werkingsduur van de brandweerlift komen theoretisch twee varianten in
aanmerking: 35 minuten en 60 minuten. Bij een werkingsduur van 35 minuten kan de
brandweer de lift in elk geval gebruiken om brandbestrijdingsapparatuur en andere hulpmiddelen op de plaats te krijgen waar de bestrijding kan beginnen. Bij een werkingsduur van 60
minuten valt de lift überhaupt niet uit, omdat de brand in principe binnen 60 minuten onder
controle is.
Het stellen van een eis van 35 minuten is echter niet mogelijk omdat er tussen 30 en 45 minuten geen Europese brandklasse bestaat. Dit betekent dat als varianten over blijven: 45 en
60 minuten. Omdat het verschil tussen deze varianten in kosten en ontwerpgevolgen gering
is, is de variant van 45 minuten verder buiten beschouwing gelaten.
Opmerking
In bijlage 2 is aan de hand van een indicatief fysisch model het temperatuurverloop in
het voorportaal en van de liftdeur bepaald. De onderzoekers spreken de verwachting
uit dat een brandwerende scheiding met een WBDBO van 60 minuten een brandweerlift afdoende kan beschermen. Dit is ingegeven door de conservatieve aannames van
het fysisch model (snelle toename van oppervlaktetemperatuur en warmtestraling van
de brandwerende scheiding).

5.2

Functionele eisen
De volgende functionele eisen zijn van belang:
• een ruimte waarin een brandweerliftinstallatie ligt (liftschacht en eventuele liftmachineruimte) en een voorportaal van een brandweerlift zijn zodanig, dat brand zich daarin niet
snel kan ontwikkelen,
• een ruimte waarin een brandweerliftinstallatie ligt (liftschacht en eventuele liftmachineruimte) en een voorportaal van een brandweerlift zijn zodanig, dat het zich snel ontwikkelen van rook voldoende wordt beperkt, en
• een brandweerlift blijft bij brand voldoende lang functioneren.
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Laatstgenoemde functionele eis heeft in feite betrekking op de brandweerlift met inbegrip
van de bouwkundige omgeving. Aan deze eis kan worden voldaan door een mix van installatietechnische en bouwkundige maatregelen.
Indien ervan wordt uitgegaan dat de lift bouwkundig moet worden beschermd, kan deze
functionele eis worden vervangen door:
• een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de uitbreiding van brand naar een ruimte waarin een brandweerliftinstallatie ligt (liftschacht en eventuele liftmachineruimte) en een
voorportaal van een brandweerlift voldoende wordt beperkt, en
• de (nood)stroomvoorziening van een brandweerlift is voldoende beschermd tegen
brand.
Als liftfabrikanten brandweerliften kunnen leveren die ook zonder bouwkundige bescherming, of met minder bouwkundige bescherming, bij brand blijven functioneren, dan is het eisen van standaard bouwkundige bescherming niet zinvol. De functionele eis dat een brandweerlift bij brand voldoende lang blijft functioneren is daarom te verkiezen. Wordt voor het alternatief gekozen, dan is een brandweerlift die minder bouwkundige bescherming nodig
heeft, te beschouwen als een gelijkwaardige oplossing.

5.3

Prestatie-eisen
Als voor de alternatieve functionele eisen van paragraaf 5.2 wordt gekozen, dan zijn de volgende prestatie-eisen zijn van belang:
• een ruimte waarin een brandweerliftinstallatie ligt (liftschacht en eventuele liftmachineruimte) en een voorportaal van een brandweerlift zijn brand- en rookwerend afgewerkt,
• een ruimte waarin een brandweerliftinstallatie ligt (liftschacht en eventuele liftmachineruimte) en een voorportaal van een brandweerlift, liggen niet in een brandcompartiment,
en
• bescherming van de (nood)stroomvoorziening van een brandweerlift.

5.4

Voorstel voor aanpassing van Bouwbesluit 2003 en Regeling Bouwbesluit 2003
Onderstaand voorstel is gebaseerd op de prestatie-eisen van paragraaf 5.3.
Bouwbesluit, artikel 1.1, lid 2
Schrap de definitie van ‘brandweerlift’.
Toelichting
Brandweerliften zijn gedefinieerd in het kader van de warenregelgeving.
Bouwbesluit, artikel 2.91
Toevoegen:
Een constructie-onderdeel van een ruimte waarin een brandweerliftinstallatie ligt en van een
voorportaal van een brandweerlift heeft aan een zijde die niet grenst aan de buitenlucht, een
volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting (volgens NEN-EN 13501-1 bepaalde brandklasse), die voldoet aan de klasse die in tabel 2.91 is aangegeven voor een
brand- en rookvrije vluchtroute.

W0450.01.12/

- 14 -

27 mei 2008

PRC

Bouwbesluit, artikel 2.126
Toevoegen:
Een constructie-onderdeel van een ruimte waarin een brandweerliftinstallatie ligt en van een
voorportaal van een brandweerlift heeft aan een zijde die niet grenst aan de buitenlucht, een
volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid (volgens NEN-EN 13501-1 bepaalde rookklasse), die voldoet aan de eisen die in artikel 2.126 zijn aangegeven voor een brand- en rookvrije vluchtroute.
Bouwbesluit, artikel 2.104, lid 3
Gewijzigde tekst:
In afwijking van het eerste lid, liggen een ruimte waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert, een ruimte waarin een brandweerliftinstallatie ligt en een voorportaal van een
brandweerlift niet in een brandcompartiment.
Bouwbesluit, artikel 2.106
Toevoegen:
De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een
brandcompartiment naar een ruimte waarin een brandweerliftinstallatie ligt en naar een voorportaal van een brandweerlift is niet lager dan 60 minuten.
Regeling Bouwbesluit, artikel 4.1, aanhef en sub a
Bestaande tekst vervangen door:
Bij toepassing van NEN 1010 geldt voor de primaire en secundaire voorziening van elektriciteit voor een brandweerlift het volgende:
a. Een brandweerlift moet zijn aangesloten op een preferente groep. Een bij een brandweerlift behorende groep van liften mag zijn aangesloten op de preferente groep van de
brandweerlift.
Regeling Bouwbesluit, artikel 4.16
Schrap dit artikel.
Toelichting
De huidige bepaling luidt:
Bij de toepassing van NEN-EN 81-72 geldt het volgende:
a. bij onderdeel 5.1.1 geldt het volgende:
1. ‘een tegen brand beschermde hal’ wordt telkens gelezen als: verkeersruimte,
die al dan niet tezamen met de liftschacht een rookcompartiment als bedoeld
in afdeling 2.16 van het besluit is.
2. ‘Zie bijlage B en bijlage E’ wordt gelezen als:
Zie bijlage B en bijlage E.
De liftschacht van een brandweerlift heeft een volgens NEN 6068 bepaalde
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag naar een verblijfsgebied,
een toiletruimte, een badruimte, een meterruimte en een technische ruimte
van ten minste 60 minuten.
b. in onderdeel 5.2.3 geldt voor de vrije doorgang van de toegang van de liftschacht
een minimum breedte van 85 cm.
c. voor de in onderdeel 5.9.1 genoemde primaire en secundaire voorziening voor
elektriciteit is artikel 4.1 van deze regeling van toepassing.
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De bepaling onder a is niet nodig omdat onderdeel 5.1.1 in het kader van de CEmarkering van brandweerliften buiten beschouwing blijft. Bovendien is de bescherming van het voorportaal nu geregeld in het Bouwbesluit.
De bepaling onder b is overbodig omdat deze reeds is opgenomen in Bouwbesluit
2003, artikel 4.11. Bovendien is de bescherming van de liftschacht nu geregeld in het
Bouwbesluit.
De bepaling onder c is niet nodig omdat onderdeel 5.9.1 in het kader van de CEmarkering van brandweerliften buiten beschouwing blijft.
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6.

GEVOLGEN VOORGESTELDE BESCHERMINGSEISEN
In paragraaf 5.4 hebben wij een voorstel gedaan voor aanscherping van de bouwregelgeving. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar
een ruimte waarin een brandweerliftinstallatie ligt en naar een voorportaal van een brandweerlift moet ten minste 60 minuten zijn. Module 2 van het onderzoek heeft als doel de gevolgen van dit voorstel in beeld te brengen. Gevraagd is om een indicatie te geven van de
meerkosten van een gebouw bij implementatie van dit voorstel in de bouwregelgeving.
Wij hebben zeven bouwplannen verzameld die recent zijn opgeleverd of waarvoor recent
een bouwvergunning is verleend en waarin een brandweerlift aanwezig is. Het betreft vier
woongebouwen en twee utiliteitsgebouwen (kantoor, hotel). Voor ieder bouwplan hebben we
bepaald welke aanvullende voorzieningen noodzakelijk zouden zijn om aan de beschermingseis uit hoofdstuk 5 te kunnen voldoen.
De beschrijving van de bouwplannen en de analyse is opgenomen in bijlage 3.

6.1

Bespreking van de bouwplannen
Op grond van de voorschriften in de Regeling Bouwbesluit 2003 is het sowieso vereist de
brandweerlift onder te brengen in een rookcompartiment. Dat is terug te zien in de verzamelde bouwplannen. Brandweerliften worden al zodanig in een gebouw gesitueerd dat er
sprake is van een apart voorportaal. Er is tussen de bouwplannen geen voorbeeld aangetroffen van een brandweerlift die (direct) uitkomt in een verblijfsgebied.
In alle bouwplannen wordt de brandweerlift opgenomen in een aparte (betonnen) kern samen met trappen en/of ‘gewone’ liften. Deze kernen zijn in alle gevallen ten minste 30 minuten brandwerend afgescheiden van aangrenzende (sub)brandcompartimenten. In de woongebouwen bestaat deze scheiding vaak uit de voordeur van appartementen die op grond van
het Bouwbesluit 2003 niet zelfsluitend hoeft te zijn. De gesloten delen van de scheiding bestaan in alle gevallen uit betonwanden die 60 minuten brandwerend zijn.

6.2

Conclusie
Op grond van de zes geanalyseerde bouwplannen kan worden geconcludeerd dat de maatregelen die noodzakelijk zouden zijn als de eisen uit het Bouwbesluit 2003 zouden worden
aangescherpt, beperkt zijn. Het betreft de volgende maatregelen:
• het vervangen van een deur door een deur met een hogere brandwerendheid,
• het plaatsen van een extra brandwerende deur, en
• het zelfsluitend uitvoeren van woningdeuren of het plaatsen van een extra brandwerende deur.
De kosten bedragen gemiddeld zo’n € 30.000.
Bij bovenstaande conclusie plaatsen we twee kanttekeningen.
Uit gesprekken die wij gevoerd hebben met een vertegenwoordiger van de BNA is naar voren gekomen dat de aanscherping van de eisen in bepaalde situaties mogelijk tot een beknotting van de ontwerpvrijheid kan leiden.
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Brandweerliften kunnen namelijk na aanscherping van de eisen niet langer worden beschermd door middel van een transparante (rookwerende) scheiding. Een scheiding die
slechts rookwerend hoeft te zijn kan kostentechnisch relatief eenvoudig worden uitgevoerd
met transparante wanden en deuren. Het ‘transformeren’ van dergelijke rookscheidingen
naar transparante brandwerende scheidingen kan gepaard gaan met hoge kosten, zeker als
de glasoppervlakten groot zijn. Bij gebouwen met een kleine omvang (vloeroppervlakte tus2
sen de 2.000 en 15.000 m ) waarin wordt gekozen voor een ‘open inrichting van verkeersruimten’ (denk aan een atrium) zal men omwille van het budget (moeten) kiezen voor een
andere plaats voor de brandweerlift of voor een niet-transparante scheiding. Dit kan belangrijke esthetische gevolgen hebben. In grote gebouwen zal dit minder spelen. Daar is het gemakkelijker om elders in het gebouw een aparte liftschacht met een apart voorportaal te maken voor een brandweerlift. Deze problematiek is binnen dit onderzoek echter niet verder
uitgezocht. Wij beschikken niet over concrete voorbeelden die de problematiek illustreren.
Verder heeft de BNA een opmerking gemaakt over mogelijke extra maatregelen ten aanzien
van het verloop van leidingen en luchtkanalen. Als er door een voorportaal van een brandweerlift leidingen of luchtkanalen lopen die een brandscheiding passeren, dan zullen de
nieuwe voorschriften kunnen leiden tot hogere eisen aan de doorvoeren. Waar nu volstaan
kan worden met een 20 minuten brandwerende (= 30 minuten rookwerende) afdichting, zal
in dat geval een 30 of 60 minuten brandwerende afdichting noodzakelijk zijn en is in luchtkanalen een brandklep nodig. De kosten hiervoor zijn niet in onze analyse meegenomen, omdat de beschikbare bouwplannen geen duidelijke aanwijzingen bevatten dat er leidingen of
kanalen door het voorportaal van een brandweerlift (moeten) voeren.
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Bijlage 1

Brandwerendheid van liftschachtdeuren

Volgens de Europese Commissie kunnen liftschachtdeuren beschouwd worden als onderdeel van de liftinstallatie, maar ook als onderdeel van het gebouw. Als een liftschachtdeur
onderdeel is van de liftinstallatie, dan zijn de eisen in het kader van de richtlijn liften van toepassing. Als een liftschachtdeur geen onderdeel is van de liftschacht, dan is hij een bouwproduct en moet hij voldoen aan de eisen in het kader van de richtlijn bouwproducten.
De liftindustrie is van mening dat liftschachtdeuren altijd moeten worden beschouwd als onderdeel van de liftinstallatie. Niemand staat hun in de weg om dat te doen.
Dat een liftschachtdeur beschouwd kan worden als een onderdeel van de liftinstallatie en tegelijkertijd ook als een bouwdeel, is op zichzelf geen probleem. Het bijzondere is echter dat
de brandwerendheid van een liftschachtdeur onder de richtlijn liften moet worden gemeten
volgens EN 81-58 en onder de richtlijn bouwproducten volgens EN 1634. Ook dat hoeft geen
probleem te zijn, want een deur die, bepaald volgens één van de twee Europese normen, 30
minuten brandwerend is, moet door alle lid-staten worden geaccepteerd als een deur met
een brandwerendheid van 30 minuten, althans in de richting waarin de brandwerendheid is
gemeten.
Het Centrum voor Brandveiligheid Efectis Nederland B.V. heeft opgemerkt dat de uitkomsten
volgens EN 81-58 en EN 1634 voor dezelfde deur aanzienlijk uiteen kunnen lopen. EN 81-58
zou aanzienlijk minder streng zijn dan EN 1634. Vertegenwoordigers van de liftindustrie
trekken de juistheid van deze stelling in twijfel. Zij vermoeden dat Efectis niet heeft gemeten
overeenkomstig de in EN 81-58 voorgeschreven meetmethode. Deze kwestie is te beschouwen als een technische discussie die door CEN moet worden opgelost. Het zou raar
zijn als één eigenschap van een deur (de brandwerendheid) volgens CEN op twee manieren
gemeten kan worden met totaal verschillende uitkomsten.
Opmerking
De eisen aan de brandwerendheid van liftdeuren volgen uit de bouwregelgeving. Ze zijn afhankelijk van de gekozen indeling in brandcompartimenten.
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Bijlage 2

Temperatuurmodel

Brandweerliftinstallaties stoppen met functioneren als de temperatuur in de directe nabijheid
van de lift hoger is dan 65 °C. Om de bedrijfszekerheid van een brandweerlift gedurende
langere tijd te garanderen, moet de liftinstallatie dus beschermd worden tegen hoge temperaturen. Deze beschermingsfunctie zal moeten worden vervuld door een voorportaal dat gescheiden is van een brandcompartiment door middel van een brand- of rookscheiding.
De brandwerendheid van een constructie wordt bepaald volgens NEN 6069. In deze norm is
beschreven op welke criteria een constructie moet worden getest en onder welke condities
er van een brandwerendheid van 30 of 60 minuten sprake is. Het betreft onder andere de
thermische isolatie betrokken op temperatuur en op warmtestraling.
Wanneer er brand is in de directe nabijheid van een brandwerende scheiding tussen een
brandcompartiment en een voorportaal, moet deze voorkomen dat de temperatuur in het
aangrenzende voorportaal hoger wordt dan 65 °C. Het is dus belangrijk om te weten of een
scheiding die volgens NEN 6069 60 minuten brandwerend is aan deze eis voldoet.
Door gebruik te maken van de formules voor warmteoverdracht door straling en convectie
hebben wij een eenvoudig fysisch model opgesteld. Met dit model is het mogelijk om een indicatie te krijgen van de temperatuurontwikkeling in het voorportaal en vlak voor de lift als er
een brand woedt in het brandcompartiment grenzend aan het voorportaal. Hierbij zijn we uitgegaan van warmteoverdracht van de brandwerende pui naar het voorportaal en de liftinstallatie (m.n. de liftdeuren) door convectie en door straling en de bijbehorende warmtecapaciteit.
Hoe is de temperatuurontwikkeling in het voorportaal bepaald?
Als gevolg van de brand die achter de scheiding woedt, lopen de warmtestraling en de temperatuur op. Volgens NEN 6069 is er niet langer sprake van brandwerendheid van een
scheiding als aan de volgende grenscondities wordt voldaan:
•
De oppervlaktetemperatuur van de scheiding is aan de niet-verhitte zijde 140 °C of
meer.
2
•
De warmtestraling bedraagt 15 kW/m of meer.
We hebben er in het model voor gekozen om de warmtestraling en de oppervlaktetemperatuur lineair te laten toenemen. Dit is een conservatieve aanname, aangezien de verhitting
van de brandwerende scheiding in de eerste 30 minuten van de brand meestal langzamer
zal verlopen. Gebruik makend van de formules voor warmtestraling, convectie en warmtecapaciteit kan voor een tijdstip tussen 0 en 60 minuten na het ontstaan van de brand een
evenwichtsvergelijking worden opgesteld. Hiermee kan het temperatuurverloop in het voorportaal en nabij de liftinstallatie als functie van de tijd worden bepaald.

In figuur 1 is het resultaat van deze berekening te zien.
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Figuur 1

Brandwerende scheiding 60 minuten
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Uit de bovenstaande figuur kan worden opgemaakt dat volgens het model de metalen liftdeuren na ongeveer 38 minuten een temperatuur van 65 °C bereiken. Dit is binnen 60 minuten. Op basis van de conservatieve aannames en het indicatieve karakter van het model
spreken wij echter toch de verwachting uit dat een scheiding die volgens NEN 6069 60 minuten brandwerend is, de liftinstallatie afdoende kan beschermen.
Brandscheidingen
De bovengenoemde conclusie is in eerste instantie van toepassing op brandwerende scheidingen die zowel worden beoordeeld op het criterium ‘temperatuur’ als ‘warmtestraling’.
Daarvan weten we de grenscondities. Deuren en luiken hoeven in het kader van NEN 6069
niet te worden beoordeeld op het criterium ‘temperatuur’. De oppervlaktetemperatuur van
een deur in een brandwerende scheiding kan dus hoger oplopen dan 140 °C voordat aan de
grensconditie voor de WBDBO is voldaan. Dit heeft gevolgen voor de temperatuur in het
voorportaal en voor de temperatuur van de liftdeur. Uit het model komt echter naar voren dat
de temperatuur van de liftdeur met name wordt bepaald door de warmtestraling en minder
door de oppervlaktetemperatuur van de brandwerende scheiding, tenzij deze zeer hoog oploopt. De conclusie blijft daarmee dus in principe overeind. Ook als er zich in de brandwerende scheiding een deur bevindt, kan de liftinstallatie afdoende worden beschermd.
Daarbij wordt wel opgemerkt dat de deur een zwakke plek is. Zonder dit modelmatig te kunnen toetsen, lijkt het gerechtvaardigd te veronderstellen dat het aantal deuren moet worden
beperkt.

W0450.01.12/

- 22 -

27 mei 2008

PRC

Rookscheidingen
Voor voorportalen die worden beschermd door een rookscheiding zijn de grenscondities
eveneens onbekend. Op grond van NEN 6075 worden rookscheidingen immers alleen beproefd op het criterium ‘vlamdichtheid betrokken op afdichting’ en niet op ‘temperatuur’ en
‘warmtestraling’. Voordat de grenscondities voor de WTRD worden bereikt, kunnen de tem2
peratuur en de warmtestraling oplopen tot boven de 140 °C respectievelijk 15 kW/m . In de
onderstaande figuur is het verloop van de temperatuur in het voorportaal en van de liftdeur
aangegeven als de temperatuur van de brandscheiding oploopt tot 200 °C en de warmtestra2
ling oploopt tot 25 kW/m . Na 17 minuten zal de liftdeur dan een temperatuur van 65 °C bereiken.

Figuur 2

Rookwerende scheiding 30 minuten
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Bijlage 3

Bouwplantoets

Beschrijving van de bouwplannen
1. Gebouw ‘Het Rond’ te Houten
Kenmerken:
• Groot complex met horeca- en recreatievoorzieningen en kantoren. Onderdeel van
het complex is een woontoren die apart wordt ontsloten.
• 12 verdiepingen, hoogte ca. 38 meter.
• Bouwvergunning verleend in september 2007.
2. Kantoorgebouw ‘Arval’ te Houten
Kenmerken:
• Kantoorgebouw.
• 7 verdiepingen, hoogte ca. 22 meter.
• Bouwvergunning verleend in september 2005.
3. Hotel ‘Van der Valk’ te Houten
Kenmerken:
• Hotel met bijbehorende voorzieningen (restaurants e.d.). De hotelkamers bevinden
zich in een toren.
• 16 verdiepingen, hoogte ca. 54 meter.
• Het gebouw is volledig gesprinklerd.
• Bouwvergunning verleend in februari 2007.
4. Complex ‘Nieuw Babylon’ te Den Haag
Kenmerken:
• Groot complex met horeca- en recreatievoorzieningen, winkels en kantoren. Onderdeel van het complex zijn twee torens met appartementen, kantoren en winkelruimten die apart worden ontsloten.
• 13 verdiepingen, hoogte ca. 40 meter.
• Bouwvergunning verleend in februari 2007.
• Bouwkosten: € 121.000.000.
5. Complex ‘SDU lokatie’ te Den Haag
Kenmerken:
• Groot wooncomplex.
• De hoogbouw heeft 11 verdiepingen, hoogte ca. 30 meter.
• Bouwvergunning verleend in 2008.
• Bouwkosten: € 28.000.000.
6. Woontoren Rijswijkseplein te Den Haag
Kenmerken:
• Groot complex met appartementen, winkels en kantoren.
• 43 verdiepingen, hoogte ca. 130 meter.
• Bouwvergunning verleend in 2006.
• Bouwkosten: ca. € 33.000.000.

W0450.01.12/

- 24 -

27 mei 2008

PRC

Analyse
In deze paragraaf zijn de genoemde bouwplannen geanalyseerd. Hierbij is uitsluitend gebruik gemaakt van tekeningen. Gedetailleerde informatie over afwerking van wanden, plafonds en vloeren is niet beschikbaar. Verder is er vanuit gegaan dat de liften zelf voldoen
aan de eisen uit EN 81-72.
Voor eventuele noodzakelijke maatregelen als gevolg van de nieuwe voorschriften zijn globaal de kosten in beeld gebracht. De kosten zijn gebaseerd op de volgende kengetallen:
• 30 minuten rookwerende enkele deur, incl. kozijn, deurdranger en montage
€ 1.000,-/stuk incl. opslagen, excl. BTW.
• 30 minuten brandwerende enkele deur, incl. kozijn, deurdranger en montage
€ 1.770,-/stuk incl. opslagen, excl. BTW.
• 30 minuten rookwerende dubbele deur, incl. kozijn, deurdranger en montage
€ 1.300,-/stuk incl. opslagen, excl. BTW.
• 30 minuten brandwerende dubbele deur, incl. kozijn, deurdranger, deurnaald en montage € 3.870,-/stuk incl. opslagen, excl. BTW.
• 60 minuten brandwerende enkele deur, incl. kozijn, deurdranger en montage
€ 2.060,-/stuk incl. opslagen, excl. BTW.
• 60 minuten brandwerende dubbele deur, incl. kozijn, deurdranger, deurnaald en montage € 4.440,-/stuk incl. opslagen, excl. BTW.
• Monteren van een deurdranger op een bestaand kozijn, incl. montage
€ 280,-/stuk incl. opslagen, excl. BTW.
1. Gebouw ‘Het Rond’ te Houten
De brandweerlift van de woontoren bevindt zich in een aparte kern. De lift komt uit in een
voorportaal waaraan een verkeersruimte en het trappenhuis grenzen (zie de figuren 1.1 tot
en met 1.3, bijlage 4). Aan het voorportaal en de verkeersruimte grenzen appartementen. De
deuren tussen de appartementen en de verkeersruimte zijn 30 minuten brandwerend. Het
voorportaal en de verkeersruimte staan in open verbinding. De scheidingswanden tussen de
appartementen zijn uitgevoerd in 300 mm beton.
De projectering van de brandweerlift in het gebouw is zodanig dat het eenvoudig is om aan
nieuwe voorschriften te voldoen. In de bouwaanvraag is tussen het voorportaal van de
brandweerlift en de aangrenzende brandcompartimenten (appartementen) een 30 minuten
brandwerende deur aanwezig. Deze deur is bepalend voor de branddoorslag tussen de appartementen en het voorportaal. Om aan de nieuwe voorschriften te kunnen voldoen moet
een extra 30 minuten brandwerende deur worden aangebracht in combinatie met het zelfsluitend uitvoeren van de deuren van de appartementen. Als alternatief hiervoor kunnen de
deuren van de appartementen 60 minuten brandwerend deur en zelfsluitend worden uitgevoerd.
Het voorportaal en de verkeersruimte maken deel uit van een rookvrije vluchtroute. Het
Bouwbesluit 2003 stelt vanuit die hoedanigheid al strenge eisen aan de bijdrage tot de
brandvoortplanting en de rookdichtheid. Aanvullende voorwaarden zijn niet noodzakelijk.
Maatregelen: tussen de verkeersruimte en het voorportaal van de lift moet een 30 minuten
brandwerende deur worden aangebracht. De deuren van de appartementen moeten worden
voorzien van een deurdranger. Kosten ca. € 2.350 per verdieping, totaal ca. 12 x € 2.350 = €
28.200. Als alternatief hiervoor kunnen de deuren van de appartementen worden vervangen
door 60 minuten brandwerende zelfsluitende deuren. Kosten ca. € 1.200 per verdieping, totaal ca. 12 x € 1.200 = € 14.400.
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2. Kantoorgebouw ‘Arval’ te Houten
De brandweerlift van het kantoorgebouw bevindt zich samen met de andere liften van het
gebouw in een apart voorportaal. Op de begane grond is dit voorportaal toegankelijk vanuit
de entree van het kantoorgebouw. Tussen de entree en het voorportaal bevindt zich een 60
minuten brandwerende scheiding (deuren en wanden). Op de verdiepingen komt de lift uit in
een voorportaal waarin zich ook de trap bevindt. Het voorportaal en de trap zijn omringd
door een 60 minuten brandwerende scheiding (deuren en wanden) (zie de figuren 2.1 en
2.2, bijlage 4).
De projectering van de brandweerlift in het gebouw is zodanig dat het eenvoudig is om aan
de nieuwe voorschriften te voldoen. In de bouwaanvraag is tussen het voorportaal van de
brandweerlift en de aangrenzende brandcompartimenten (appartementen) een 30 minuten
brandwerende deur aanwezig. Deze deur is bepalend voor de branddoorslag tussen de appartementen en het voorportaal.
Het voorportaal maakt deel uit van een rookvrije vluchtroute. Het Bouwbesluit 2003 stelt
vanuit die hoedanigheid al strenge eisen aan de bijdrage tot de brandvoortplanting en de
rookdichtheid. Aanvullende voorwaarden zijn niet noodzakelijk.
Maatregelen: geen maatregelen noodzakelijk
3. Hotel ‘Van der Valk’ te Houten
De brandweerlift van de toren met de hotelkamers bevindt zich in een apart portaal aan de
achterzijde van het gebouw en is tevens dienstingang. De overige, gewone liften bevinden
zich in de lobby van het hotel aan de voorzijde. Aan de lifthal grenst een trappenhuis. Dit
trappenhuis is 30 minuten brandwerend afgescheiden van deze lifthal. De wand van de liftschacht bestaat uit beton. Deze scheiding is vermoedelijk 60 minuten brandwerend. Het portaal zelf is gescheiden van de omringende ruimten door een 30 minuten rookwerende scheiding (zie de figuren 3.1 en 3.2, bijlage 4).
De projectering van de brandweerlift in het gebouw is zodanig dat het eenvoudig is om aan
de nieuwe voorschriften te voldoen. In de bouwaanvraag is tussen het voorportaal van de
brandweerlift en de aangrenzende brandcompartimenten (keuken, gang en hotelkamers)
een 30 minuten rookwerende (dubbele) deur aanwezig. Deze deur is bepalend voor de
branddoorslag tussen de aangrenzende brandcompartimenten en het voorportaal. Om aan
de nieuwe voorschriften te kunnen voldoen moet deze worden vervangen door een 60 minuten brandwerende deur.
Het voorportaal maakt deel uit van een rookvrije vluchtroute. Het Bouwbesluit 2003 stelt vanuit die hoedanigheid al strenge eisen aan de bijdrage tot de brandvoortplanting en de rookdichtheid. Aanvullende voorwaarden zijn niet noodzakelijk.
Maatregelen: tussen het voorportaal van de brandweerlift en de aangrenzende keuken/gangen moet een 60 minuten brandwerende (dubbele) deur worden aangebracht. Kosten ca. € 3.200 per verdieping, totaal ca. 16 x € 3.200 = € 51.200.
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Opmerking
Het gebouw is volledig gesprinklerd. Op basis van gelijkwaardigheid kan mogelijk worden aangetoond dat er geen bescherming van de brandweerlift
noodzakelijk is. De sprinklerinstallatie, in combinatie met de subbrandcompartimentering moeten de uitbreiding van een brand beperken.
4. Complex ‘Nieuw Babylon’ te Den Haag
Het complex heeft vier brandweerliften, in iedere woontoren één, en twee in de kantoorgedeelten.
Torens
De brandweerliften van de woontorens bevinden zich in aparte kernen, samen met trappenhuizen. Aan deze kernen grenzen de appartementen, bergruimten van winkels of kantoorunits. De liften komen uit in een apart voorportaal. Dit voorportaal is 60 minuten brandwerend afgescheiden van de trappenhuizen en 30 minuten rookwerend afgescheiden van de
verkeersruimten richting de appartementen/bergruimten/kantoorunits (zie figuur 4.1 tot en
met 4.10, bijlage 4). Ook in dit geval wordt de brandoverslag tussen het voorportaal van de
brandweerliften
en
de
aangrenzende
brandcompartimenten
(appartementen/winkels/kantoorunits) bepaald door de tussengelegen deuren (entreedeuren appartementen/bergruimten/kantoorunits en voorportaal deuren). Om aan de nieuwe voorschriften
te kunnen voldoen, moet de rookwerende deur van het voorportaal van de liften worden vervangen door een 30 minuten brandwerende deur in combinatie met het zelfsluitend uitvoeren van de deuren van de appartementen. Als alternatief hiervoor kunnen de deuren van de
appartementen 60 minuten brandwerend deur en zelfsluitend worden uitgevoerd.
De deuren van de kantoorunits en de bergruimten van de winkels zijn zelfsluitend en hebben
een brandwerendheid van 60 minuten.
Op de begane grond van de woontorens staat het voorportaal in open verbinding met de entreehal van het woongebouw. Deze ruimte ligt niet in een brandcompartiment. Er is dus geen
scheiding noodzakelijk.
Maatregelen: tussen het voorportaal van de brandweerlift en de aangrenzende gangen voor
zover daar appartementen aan grenzen moet een 30 minuten brandwerende deur worden
aangebracht. De deuren van de appartementen moeten worden voorzien van een deurdranger. Kosten ca. € 1.900 per verdieping, totaal ca. 13 x 1.900 = € 24.700. Als alternatief hiervoor kunnen de deuren van de appartementen worden vervangen door 60 minuten brandwerende zelfsluitende deuren. Kosten ca. € 2.300 per verdieping, totaal ca. 13 x € 2.300 = €
29.900.
Kantoren
De brandweerliften in de kantoren liggen in een aparte kern samen met een trappenhuis en
toiletruimten. Op iedere verdieping is het voorportaal waarin de brandweerliften uitkomen 60
minuten brandwerend afgescheiden (wanden en deuren) van de aangrenzende brandcompartimenten. Hiermee is automatisch voldaan aan de nieuwe voorschriften. Er zijn geen
maatregelen nodig.
Maatregelen: geen maatregelen
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5. Complex ‘SDU lokatie’ te Den Haag
Het complex heeft twee brandweerliften, in iedere hoogbouw één. De brandweerliften komen
uit in een apart voorportaal. Aan dit voorportaal grenzen woonunits en trappenhuizen. De
trappenhuizen en woonunits zijn 30 minuten brandwerend afgescheiden van het voorportaal.
De liftschacht die eveneens aan de woonunits grenst, bestaat uit een betonwand die 60 minuten brandwerend is (zie figuur 5.1 tot en met 5.6, bijlage 4).
De projectering van de brandweerliften is zodanig dat het eenvoudig is om aan de nieuwe
voorschriften te voldoen. In de bouwaanvraag is tussen het voorportaal van de brandweerlift
en de aangrenzende brandcompartimenten (appartementen) een 30 minuten brandwerende
deur aanwezig. Deze deur is bepalend voor de branddoorslag tussen de appartementen en
het voorportaal. Om aan de nieuwe voorschriften te voldoen zijn er twee mogelijkheden. De
deur van de woonunits kan worden vervangen door een 60 minuten brandwerende, zelfsluitende, deur of er kunnen twee extra 30 minuten brandwerende deuren in het voorportaal
worden aangebracht in combinatie met het zelfsluitend maken van de voordeuren.
Het voorportaal maakt deel uit van een rookvrije vluchtroute. Het Bouwbesluit 2003 stelt
vanuit die hoedanigheid al strenge eisen aan de bijdrage tot de brandvoortplanting en de
rookdichtheid. Aanvullende voorwaarden zijn niet noodzakelijk.
Maatregelen: de deuren van de appartementen moeten worden vervangen door 60 minuten
brandwerende zelfsluitende deuren. Kosten ca. € 1.200 per verdieping, totaal ca. 20 x €
1.200 = € 24.000. In het voorportaal van de lift moet een 30 minuten brandwerende deur
worden aangebracht. De deuren van de appartementen moeten worden voorzien van een
deurdranger. Kosten ca. € 4.100 per verdieping, totaal ca. 20 x 4.100 = € 82.000.
6. Woontoren Rijswijkseplein te Den Haag
Het complex heeft twee (naast elkaar gelegen) brandweerliften. Deze liften komen uit in een
apart voorportaal. Op de eerste drie verdiepingen is dit voorportaal 60 minuten brandwerend
afgescheiden van aangrenzende brandcompartimenten door middel van betonwanden en
twee 30 minuten brandwerende deuren. Op de verdiepingen 4 tot en met 43 liggen appartementen. Deze appartementen komen uit op een verkeersruimte die is afgescheiden van het
voorportaal van de brandweerliften door een 30 minuten brandwerende deur. De appartementen zelf zijn ook voorzien van een 30 minuten brandwerende deur (zie figuur 6.1 tot en
met 6.7, bijlage 4). De liftschacht zelf bestaat uit een betonwand met een dikte van 238 mm.
De deur tussen het voorportaal van de liften en de aangrenzende brandcompartimenten op
de verdiepingen 4 tot en met 43 is bepalend voor de brandoverslag. Deze deur is in de
bouwaanvraag 30 minuten brandwerend. Indien de verkeersruimte waarop de appartementen uitkomen in een brandcompartiment liggen, moet er op grond van de nieuwe voorschriften een 60 minuten brandwerende scheiding aanwezig zijn. Dit betekent dat de deur tussen
het voorportaal van de brandweerliften en de verkeersruimte 60 minuten brandwerend moet
zijn.
Het voorportaal maakt deel uit van een rookvrije vluchtroute. Het Bouwbesluit 2003 stelt
vanuit die hoedanigheid al strenge eisen aan de bijdrage tot de brandvoortplanting en de
rookdichtheid. Aanvullende voorwaarden zijn niet noodzakelijk.
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Maatregelen: tussen het voorportaal van de brandweerliften en de verkeersruimte moet op
de verdiepingen 4 tot en met 43 een 60 minuten brandwerende deur worden aangebracht.
Kosten ca. € 600 per verdieping, totaal ca. 40 x € 600 = € 24.000.
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Bijlage 4

Figuren

Figuur 1.1 Begane grond

Figuur 1.2 Eerste verdieping
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Figuur 1.3 Vijfde verdieping
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Figuur 2.1 Begane grond

Figuur 2.2 Vierde verdieping

W0450.01.12/

- 32 -

27 mei 2008

PRC

Figuur 3.1 Begane grond

Figuur 3.2 Zestiende verdieping
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Figuur 4.1 Standaard verdieping

Figuur 4.2 Standaard verdieping
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Figuur 4.3 Eerste verdieping

Figuur 4.4 Derde verdieping
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Figuur 4.5 Derde verdieping

Figuur 4.6 Zevende verdieping
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Figuur 4.7 Zevende verdieping

Figuur 4.8 Zevende verdieping
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Figuur 4.9 Dertiende verdieping

Figuur 4.10 Dertiende verdieping
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Figuren 5.1 Begane grond

Figuren 5.2 Eerste verdieping
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Figuren 5.3 Tweede verdieping

Figuren 5.4 Derde verdieping

W0450.01.12/

- 40 -

27 mei 2008

PRC

Figuren 5.5 Vierde verdieping

Figuren 5.6 Tiende/elfde verdieping
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Figuur 6.1 Begane grond

Figuur 6.2 Eerste verdieping
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Figuur 6.3 Tweede verdieping

Figuur 6.4 Derde verdieping
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Figuur 6.5 Vierde verdieping

Figuur 6.6 Zesde verdieping
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Figuur 6.7 43 verdieping
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