7 april 2021 | Jaargang 9 | nummer 3

brandpreventie

Pagina 5

Woningen Bezembinder Alphen aan den Rijn
Door Stan Veldpaus, Colt International
De galerijflat aan de Bezembinder bestaat uit
2 vleugels. Voor elke galerij geldt dat deze van
de buitenlucht is afgesloten middels een vliesgevel. Door de aanwezigheid van deze vliesgevel kunnen bij een brand in een woning, grenzend aan de galerij, de rook en hitte, niet vrij
worden afgevoerd. Conform het bouwbesluit
dient de galerij dan ook in deze situatie als een
besloten ruimte te worden beschouwd. Dit
betekent dat de galerij als extra beschermde
vluchtroute uitgevoerd moet zijn. Dit is

in de basis echter niet het geval. Met name
omdat de scheiding tussen de woning en
galerij niet brandwerend is uitgevoerd.

- de galerij voorzien van voldoende openingen zodat deze als niet-besloten kan worden
beschouwd.

Woonforte, de eigenaar van de galerijflat heeft
daarom onderzoek laten verrichten naar hoe
dit probleem kan worden opgelost. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn onder andere:
- gevels tussen woningen en galerij brandwerend uitvoeren.
- het in het geheel verwijderen van de vliesgevel en hiervoor in de plaats te voorzien in
voldoende open hekwerk.

Woonforte heeft voor deze laatste optie gekozen. Mede ook omdat de galerij bij warm weer
behoorlijk opwarmt en ten gevolge van het gesloten karakter er sprake is van onprettige galm.
Echter het uitnemen van beglazing teneinde
voldoende ventilatie openingen te realiseren
heeft als nadeel dat de galerij onderhevig is
aan alle weersinvloeden waarbij met name

Woningen Bezembinder
voorzien van
lamelventilatie-eenheden

neerslag op de galerij als zeer hinderlijk en
gevaarlijk wordt ervaren. Woonforte wilde
daarom voorzien in een barrière tussen
buitenklimaat en galerij met behoud van
het permanente open karakter. Specifiek
voor dit project zijn daarom glasjaloezieventilatie-eenheden ontwikkeld waarvan
het aantal lamellen, de diepte van de lamel
en de hellingshoek van de lamel zo optimaal mogelijk zijn en zoveel mogelijk regen
werend zijn. Voor deze optimalisatie is, door
Colt International BV, gebruik gemaakt van
CFD. Op basis van de CFD resultaten zijn
2 gelijke mock-up elementen vervaardigd.
Beide zijn op hoogte in de beide gevels /
oriëntaties geplaatst teneinde ook op basis
van ervaring vast te stellen of de geboden
oplossing toereikend is. Inmiddels zijn de
beide vliesgevels voorzien van totaal 108
stuks glasjaloezieventilatie-eenheden en
is voor elke galerij sprake van voldoende
ventilatie-oppervlakte om de veiligheid bij
een brand te waarborgen.

Lees meer
over dit project
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