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Wie ben ik
Boris Kock
• Bouwkunde TU Delft

1993 – 2000

• Scheldebouw BV
• Design manager
• Lead concept designer

2002 – 2020

• Seconed
• Senior Project Engineer

2020 – nu

Seconed
• Controlebureau voor de bouw
• 15 jaar actief in NL
• 20 medewerkers
• Civiel/Infra, Gebouwen, Gevel en Dak
• Constructie, Brandveiligheid, Bouwfysica,
Installaties, Bouwkundig
• Dochter van SECO Belgium, sinds 1934
• Totaal ca. 300 medewerkers
• Vestigingen in België, Luxemburg en Nederland

Seconed

• Controle ontwerp documentatie
• Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en Uitvoeringsontwerp
• Inspecties bij leverancier en op de bouw
• Technical Inspection Service
• Second opinion, Expertise, Commissioning
• Ondersteuning aannemer bij ontwerpverantwoordelijkheid

Inleiding

• Bouwbesluit 2012

• Brandveiligheid tot 70m

• Eurocode (NEN-EN 1990 NB)

• CC3 - Gebouw hoger dan 70m. Bij meer dan 15 lagen (nog lager dan 70m) mogelijk ook.

• NTA 4614 Convenant Hoogbouw

• Gebouw hoger dan 70m. Tot 250m (300m)

• Handreiking Brandveiligheid Hoge Gebouwen
• Gebouw hoger dan 70m. Tot 200m.

Inleiding

• Stedelijke verdichting
• Woning tekort
• Status, impuls voor omgeving
• Herkenningspunt (Skyline)

Gevels voor hoogbouw
• Schaalgrootte
• Repetitie
• Prefabricage
• Werken op hoogte
• Montage
• Onderhoud
• Hogere eisen
• Windbelasting
• Brand
• Vervormingen

Gevels voor hoogbouw
• Dragende gevels
• Beton sandwichpanelen
• Niet-dragende gevels
• Beton sandwichpanelen
• HSB-gevels
• Aluminium gevels

Geprefabriceerde elementen

Constructief
• Gevolgklasse Gevel
• Zelfde als constructie
• Gevolgklasse lager
• Risico analyse
• NEN 2608 (glas) bijlage H
• Constructief alleen eigen stabiliteit
• Maximale afmeting

Gevel voor hoogbouw vaak gevolgklasse CC2

Constructief
• Windbelasting volgens de NEN-EN 1991-1-4 + NB
• Windbelasting volgens windtunnel onderzoek
• Windbelasting op hoofddraagconstructie van het
nieuwe gebouw
• Windbelasting op onderdelen van het nieuwe gebouw
• Windbelasting als gevolg van een hoog gebouw op
omringende, lagere gebouwen
• Windhinderonderzoek volgens de NEN 8100

• Aanbevolen volgens de NTA 4614-3
a) het gebouw is hoger dan 150 m, of:
b) het gebouw heeft een slankheid (hoogte-breedteverhouding aan de voet) van meer dan 5, of
c) het gebouw heeft een hoogte van meer dan 70 m, en een van de volgende situaties is van
toepassing:
— de plattegrond van het gebouw wijkt significant af van de standaard vormen, zoals gegeven in de
bouwvoorschriften;
— de plattegrond verspringt vaker dan twee maal over de gebouwhoogte;
— het nieuwe gebouw staat in de invloedszone van een naburig, hoger gebouw. Deze invloedszone
wordt gedefinieerd door de hoogte van het hogere gebouw

Constructief
• Uitkomsten windtunnel onderzoek voor de gevel
• Genoeg meetpunten
• Meetpunten op bijzondere plekken in de gevel
• Balkons
• Overstekken

• Welke resultaten worden gegeven
• Omrekenen naar drukken te gebruiken voor de gevel
• Interne drukcoëfficiënt
• Gevelconstructies met spouw

Maxima (druk)

• Lokale uitschieters beoordelen
• Belasting bepalen voor groot gebied
• Eventueel lokale uitschieters lokaal oplossen door
bijvoorbeeld verstijvingen in de profielen.

Minima (zuiging)

Constructief
Grotere vervormingen en toleranties
• Vervormingen vóór de installatie van de gevel
• Krimp en kruip
• Zettingen

Tolerantie voor de gevel
op te nemen in verankering

• Toleranties van de gevel
• Plaatsing toleranties
• Maat toleranties

Tolerantie in de gevel
op te nemen in verankering

• Vervormingen na de installatie van de gevel
• Kruip en zettingen
• Windbelasting
• Belastingen door gebruik

Verplaatsingen in de gevel
op te nemen in naden

Constructief
Vervormingen

Constructief
Belasting door gevelonderhoudsinstallatie (GOI)
• NEN-EN 1808
• Bevestigingspunten of continue geleiding
• Trekkracht in alle richtingen
• 4m verplaatsing ꓕ op de gevel
• 40% van de lengte van het bakje ‖ aan de gevel

• Stootbelasting
• Massa van bakje incl. bemanning en equipment
• Windstoot
• Buffering

Brandveiligheid
• Bouwbesluit 2012 – Gebouwen tot 70m
• Handreiking Brandveiligheid in hoge gebouwen – 70m tot 200m
• Algemeen geaccepteerde gelijkwaardigheid

Verhoogde brandklasse gevel – Brandklasse B (toekomstig naar A2)
Overige aandachtspunten
• Aansluiting wanden en vloeren op de gevel
• Brandoverslag

Brandveiligheid
• Brandklasse B
• Hele opbouw gevelpakket, samengestelde constructie
• Project specifieke details
• Test losse materialen (SBI-test)
• Test opstelling

• Brandoverslag en/of branddoorslag via de gevel
•
•
•
•

Wel of geen brandwerendheidseis aan de gevel volgt uit brandoverslag berekening
Alle materialen brandklasse B
Vervormingen en ontstaan kieren
Schoorsteen effect

Brandveiligheid
Zelfde brandwerendheid

Brandklasse

Schoorsteen effect
Andere wegen van verhitting
(isolatie-)materiaal dan als SBI-test

Lucht- en waterdichtheid
• Verhoogde toetsingsdruk
• Toetsingsdruk 750 Pa (of hoger)
• Standaardsystemen vaak getest tot 600 Pa
• Bouwkundige aansluitingen kritisch
• Compartimentering

Mock-up test

Bliksem
• Bliksembeveiliging volgens NEN-EN-IEC 62305
• Externe bliksembeveiliging
• Risico op een zij-inslag van de bliksem (H > 60m)
• Bliksembeveiliging op het dak
• Bliksembeveiliging aan buitenkant gevel (LPL IV)
• Net van 20m bij 20m
• Metalen gevel verbinden met aardingsinstallatie
• Zorgen voor genoeg geleidend oppervlak
• Continuïteit
• Zorgen dat geen contactcorrosie optreedt
• Weerstand van max. 10 Ω

Productie
• Schaalgrootte
• Repetitie
• Werken op hoogte
• Bereikbaarheid van buitenaf

Prefabricage

Zo compleet mogelijke montage in fabriek

Montage
• Montage gevel volgt op constructie
• Beschikbaarheid bouwkraan
• Zelfvoorzienende montage
• Beperkte ruimte bouwplaats
• Geen opslag materialen
• Just in time
• Monteren op hoogte
• Veiligheid (losse materialen, gereedschappen)
• Buitenzijde (steigerloos, GOI pas laat in gebruik)

Onderhoud
• Levensverwachting gevel (ISO 15686) - 50 jaar of meer
• Levensverwachting verschillende materialen
• Verlengen door:
• Onderhoud
• Vervangen

• Bewassen
• Continu proces

• Vervanging van onderdelen
• Beglazing
• Vanaf binnen (binnendoor naar de gevel, lift, deuropeningen en gangen)
• Vanaf buiten (GOI, extra hijsvoorziening)

Onderhoudsplan

Bouwkundig
• Te openen delen minder geschikt
• Hoge windbelasting
• Weerstand tegen belasting (sluitpunten)
• Grote kans op schade op moment dat te openen delen open staan
• Hoe te managen tijdens gebruiksfase

• Schuivende delen beter dan draaidelen
• Makkelijkere bediening onder winddruk
• Prestaties schuifdelen minder (lucht- en waterdichtheid)

• Wind geïnduceerd geluid
• Scherpe randen
• Kleine openingen

Kwaliteitsborging
Borgen (hogere) prestaties
• Meer privaatrechtelijke eisen
• Minder relevante certificaten en attesten
• Risico’s groter door schaalgrootte
• Ontwerp:
• Specificatie belangrijk door tekortkoming wettelijk kader
• Prestaties
• Duurzaamheid (levensduur, onderhoud)

• Uitgewerkt en integraal ontwerp
• Productie:
• Borging kwaliteit materialen en assemblage
• Montage:
• Borging kwaliteit van de installatie op een eerst gemonteerd deel

Kwaliteitsborging
Testen gedurende hele bouwproces
• Esthetische Mock-up
• Beoordeling architectonische aspiraties
• Testen prestaties van de gevel voor productie
• Structureel
• Windbelasting (incl. veiligheid)
• Stootbelasting (GOI, personen)
• Trekbelasting op GOI-punt
• Luchtdichtheid
• Waterdichtheid (evt. ook dynamisch)
• Akoestisch
• Brand

Kwaliteitsborging
• Testen prestaties op de bouw
• Zo snel mogelijk na montage eerste deel
• Met name voor kwaliteit bouwkundige aansluitingen
• Lucht- en waterdichtheid
• Akoestisch

Afronding
• Onafhankelijke kwaliteitsborger
• Veel kennis van gevel en technische raakvlakken
• Maar..
Voorkomen is beter dan genezen!
• Advies ontwerpfase
• Bijdrage eisenspecificaties
• Commissioning
b.kock@groupseco.com
+31 6 51513129

Vraag en Antwoord
1.

Camille van Lunenburg:
Wanneer gaan we over naar Euroklasse A2 voor hoogbouw?
Medio 2022 wordt een wijziging op het BBL voorgelegd aan de kamer waarin men de wijziging op de
brandklasse-eis van de gevel wil opnemen. De daadwerkelijke inwerkingtreding laat dus nog even op zich
wachten.

2.

Gerard Kempers:
Wat zou een oplossing kunnen zijn als we praten over een schoorsteen-effect?
Op het moment dat het over kleine holtes gaat, zoals bijvoorbeeld tussen de stijlen van een aluminium
elementen gevel, dan kan dit opgelost worden door het aanbrengen van een strook steenwol met overmaat,
zodat dit in de holte gekneld zit en eventuele bewegingen tussen de stijlen kan opvangen.

Vraag en Antwoord
3.

Gerard Kempers, Gerard Goedegebuure:
En hoe om te gaan met geventileerde en niet geventileerde gevels als het gaat om brandveiligheid?
In geventileerde gevels geldt toch dat alles onbrandbaar moet zijn? En de compartimentering vanuit het casco
gevolgd dient te worden?
Deze vraag is lastig te beantwoorden zonder dat er naar een specifieke situatie wordt gekeken. Uitgaande van
branddoorslag. In het algemeen moet er steeds de vraag gesteld worden welke delen langere tijd weerstand
kunnen bieden aan een vuurbelasting. Als in die situatie een spouw aanwezig is zul je ons inziens die spouw
moeten onderbreken. Maar kijk je bijvoorbeeld weer naar een aluminium dubbele huid gevel (aluminium frame
met glas vulling), dan is de kans dat de totale gevel wegvalt groter en zal er dus minder tot geen kans aanwezig
zijn dat er een spouw aanwezig is.
In alle gevallen gaan we ervan uit dat al de materialen minimaal brandklasse B halen.
Antwoord tijdens het webinar:
Ook bij geventileerde gevels dient rook en brand verspreiding in de spouw te worden voorkomen (te denken aan
een uitslaande brand). Er zijn producten op de markt die de spouw in geval van brand afsluiten doordat
‘opschuimen’. [
Thomas Goedegebuure: de Hilti cavity barrier. CP674 Hilti
Dit is inderdaad een product om een goede brandwerende scheiding aan te brengen. Vaak toegepast in de
ruimte tussen vloer en gevel.

Vraag en Antwoord
4.

Wesley Speijkers:
Voor te openen delen in de gevel is het aan te raden te denken aan binnendraaidende delen en weg te blijven
van naar buitendraaiende delen. Deze zijn niet verboden maar diverse risico's worden zo geëlimineerd.
Zeker waar dat naar buitendraaiende delen een nog groter risico vormen in hoge gebouwen. Maar ook
binnendraaiende delen zullen vastgezet moeten kunnen worden om schade door openwaaien te voorkomen

5.

Joost Römelingh | Artebo:
Tot waar precies loopt de brandscheiding? Dus vanaf de vloer naar de gevel.
Op het moment dat (een deel van) de gevel een brandwerendheid nodig heeft om brandoverslag te voorkomen
dan zal de brandscheiding tot aan de buitenzijde van de gevel lopen.
Is dit niet het geval dat is de binnenzijde van de gevel de grens van de brandscheiding.

