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Meerjarenprogramma “verbeteren brandveiligheid” van 
BZK:

Heeft tot doel brandveiligheid in Nederland te 
verbeteren. Verbetering kan worden gezocht in zowel 
de brandpreventie als brandbestrijding.

Voorwaarde voor verbetering is o.m. inzicht in 
brandontwikkeling
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Onderzoek naar de 

‘brandkromme’:

– Lectorale rede Ed Oomes 2006
– Brandkromme stamt uit jaren 70 vorige eeuw en 

sindsdien niet aangepast.
– In recente wetenschappelijke literatuur aanwijzingen 

dat brandkromme een te simplistisch uitgangspunt is. 
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Onderzoeksvraag

– Verkrijgen van inzicht in het brandverloop met als 
achterliggende vraag of de huidige 
(standaard)brandkromme geschikt is als uitgangspunt 
voor het beleid



4/26/2010

Waarom een

brandkromme

– Oorspronkelijk ontwikkeld in Amerika voor het testen 
van constructies (1940).

– In Nederland vastgelegd in NEN-norm (1970)

Doel : uniformering testen zodat onderlinge vergelijking 
materialen mogelijk is
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Modellen in Nederland

– De standaard brandkromme en andere NEN-
brandkrommen;

– ‘Natuurlijke' brandkrommen;
– Het normatief brandverloop;
– Overige gebruikte modellen brandweer.
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Modellen in Nederland

Standaardbrandkromme
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Modellen in Nederland

‘natuurlijke’ brandkrommen
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Modellen in Nederland

Normatief brandverloop
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Modellen in Nederland

Overige gebruikte model
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Toepassing in 
Nederland 
(chronologische  volgorde)

– Eisen constructieve veiligheid,
– Veiligheid van personen 

(Brandbeveiligingsconcepten),
– Interventiemogelijkheden en brandbestrijdingstactiek 

(leidraad en lesstof),
– Normering van opkomsttijden van de brandweer 

(leidraad repressieve basis brandweerzorg).
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Inventarisatie 

kennisbehoefte

Naast kennis van temperatuurontwikkeling in de 
verschillende fases ook behoefte aan:

- Ontwikkeling van warmtestraling
- Rookverspreiding tov de tijd
- ontwikkeling van toxiciteit tov de tijd
- Differentiatie naar type brand
- Differentiatie naar variabelen in de ruimte
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Bevindingen 

literatuuronderzoek

– De meeste onderzoeken richten zich op de post-
flashover fase

– De pre-flashover fase kent zeer veel variabelen.
– Er worden veel meer synthetische materialen gebruikt 

dan vroeger
– In woningen meer doden en gewonden door rook dan 

brand
– In de ruimte waar brand ontstaat zijn binnen enkele 

minuten de ontsnappingsmogelijkheden nihil.
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Bevindingen behoefte 

onderzoek

– Geen van de bekeken modellen dekt volledig de 
kennisbehoefte

– Geen model gaat in op toxiciteit van rook
– Maar een enkel model gaat in op de smeulfase
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Conclusies

– De standaardbrandkromme is een standaard voor het 
testen van constructies en kan worden aangepast aan 
nieuwe inzichten (natural fire design, kunststoffen 
e.d.)

– Voor veiligheid personen is de brandkromme niet 
geschikt (rook en rookgassen hebben grotere invloed)

– Voorspellende waarde voor praktijkbranden is uiterst 
gering ivm de vele variabelen.

– Er bestaan veel misverstanden over de (beperkte) 
toepasbaarheid van de brandkromme op tal van 
terreinen. Het (onjuiste) gebruik van een 
brandkromme (uitgaande van het temperatuurverloop) 
in de discussie over opkomsttijden is daar een 
voorbeeld van. 
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Vervolgonderzoek

– Er wordt nader onderzoek verricht naar een geschikt 
model  of modellen voor de veiligheid van personen, 
brandbestrijdingstactieken en normering van 
opkomsttijden. 

– Cascademodel lijkt veel belovend
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Cascade model (1)
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?
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Stellingen (1)

Voor het redden van mensen is een “rookkromme”
belangrijker dan een “brandkromme”
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Stellingen (2)

De beste risicobenadering is zorgen voor onbrandbare 
materialen


