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1. Inleiding 
Voor het project Hoeve Marant te Dronten is voor twee situaties de brandoverslag berekend ten 
behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning. 

1.1  Project 
Het project bestaat uit een woonzorggebouw over twee bouwlagen. De concepttekeningen voor de 
aanvraag Omgevingsvergunning zijn gereed (21-11-2017).  
De exacte gebruiksfunctie (bouwbesluit-functie) is wonen met 24-zorg (doelgroep dementerenden 
ouderen). 
 

1.2 Toetsingskader 
Het plan is getoetst aan: 

 Het Bouwbesluit 2012, inclusief de laatste wijzigingen, voor nieuwbouw. 

1.3 Tekeningen gebruikt 
Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende tekeningen: 

 Plattegronden, doorsnedes, aanzichten en details door Bureau CK ontwerp + bouwkunde van 
05-04-2018 
  



Blonk Advies B.V. 
Bouwfysica – Akoestiek – Brandveiligheid - Duurzaamheid 

 

Rapport 2018029-03/ 11-04-2018 - pag. 4 
 

2. Brandoverslag 
 

2.1  Eisen 
In de afdelingen 2.10 en 2.11, evenals in artikel 2.107 van afdeling 2.12 worden eveneens eisen  
gegeven ten aanzien van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO). De voor dit 
project relevante eisen zijn onderstaand samengevat. 
 
Tussen (sub)brandcompartimenten onderling dient de weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag (WBDBO) ten minste 60 minuten te bedragen. 
 
De vereiste weerstand tegen brandoverslag wordt gehaald indien de maximale waarde van de totale 
warmtestralingsflux niet groter is dan 15,0 kW/m². 
 

2.2  Bepalingsmethode 
Voor de bepaling van de weerstand tegen brandoverslag (WBO) wordt in het Bouwbesluit verwezen 
naar NEN 6068+C1: ‘Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen 
ruimten’ (2011 > rekenhart voldoet ook aan 2016).  
 
De berekeningen ter bepaling van de weerstand tegen brandoverslag zijn conform deze norm 
gemaakt en zijn uitgevoerd met het computerprogramma BRANDO 2, dat is ontwikkeld door 
Bris/Bink  
 
Op basis van de aangeleverde tekeningen is een computersimulatiemodel gemaakt van de 2e en 3e 
verdieping. 
 
In basis geldt dat de gevelopeningen van het gebouw als niet brandwerend zijn beschouwd.  
Omdat er in geval van een volledig ontwikkelde brand vanuit mag worden gegaan dat alle niet 
brandwerend uitgevoerde gevelopeningen in het brandcompartiment zullen bezwijken, zijn in het 
rekenmodel alle ramen gekoppeld aan de actieve brandruimte.  
 
Iedere woning is een brandruimte.  
De vuurbelasting is gelijk aan de vereiste WBO en bedraagt 60 kg vurenhoutequivalent per m². 
 
Omdat het gebouw lager is dan 20 meter, mag er conform NEN 6068 wel gerekend worden met een 
gereduceerde brand. 
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2.3  Maatgevende situaties 
De twee volgende maatgevende ruimten in het gebouw zijn beoordeeld:  

 Situatie 1: Tussen woningen onderling boven elkaar. 
 Situatie 2: Tussen de woonkamer en de bovenliggende woningen.   

 

2.4  Resultaten 
In bijlage I zijn de berekeningsresultaten weergegeven.  
De volgende resultaten zijn berekend: 

 Situatie 1: Tussen woningen onderling boven elkaar:   14,8 kW/m2 
 Situatie 2: Tussen de woonkamer en de bovenliggende woningen:   9,2 kW/m2 

 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat brandoverslag niet plaatsvindt. 
 

Opsteller:     
Blonk Advies B.V.    

       
Ir. G.A.M. Blonk      
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