Presentatie Bart Oegema - Brandweer Veiligheidsregio Utrecht
De presentatie van Bart Oegema begint met een stuk historie. Het gebouw is in de jaren ’70 voor het eerst
door DHV in gebruik genomen en voldeed aan de eisen die op dat moment aan een dergelijk gebouw
gesteld werden. In de jaren ’80 is dan ook een gebruiksvergunning voor het pand afgegeven. Deze eisen
zijn echter in de loop der tijd, door voortschrijdende inzichten aangescherpt maar dit heeft niet tot grote
aanpassingen van het gebouw geleid. Met name de grootte van het brandcompartiment (het hele gebouw
was één brandcompartiment) bleek bij een grootschalige inspectie van bestaande panden in 2003 en 2004
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niet op orde te zijn. Het grootste brandcompartiment was ca. 18.000 m , terwijl de eisen voor bestaande
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kantoren volgens het bouwbesluit 2003 2.000 m mocht zijn. Dit was dus bijna tien keer zo klein.
In 2005 heeft de gemeente een waarschuwing afgegeven, waarna brandweer en DHV in overleg zijn
gegaan over het probleem en mogelijke oplossingen. Voor DHV was compartimenteren geen oplossing,
gezien de karakteristieke, monumentale architectuur. De open kantoortuinen waren in de jaren ’70 innovatief
en zijn tot op heden volledig in overeenstemming met het gebruik en de wensen van de gebruiker. Het
voorstel van DHV om het pand als ‘verloren’ te beschouwen bij brand (zogenaamde afbrandscenario) was
voor de brandweer geen optie, aangezien het risico op brandoverslag naar de omliggende bossen in deze
droge omgeving aanzienlijk was. Na ook een second opinion van Efectis, heeft de gemeente DHV
opgedragen om binnen 5 jaar een oplossing voor het probleem van het grote brandcompartiment te vinden.
In 2007 ontstonden plannen voor een renovatie. Binnen deze renovatie was er de mogelijkheid om de
brandveiligheid op een goed niveau te krijgen. Daartoe werd door DHV een alternatieve, innovatieve
dynamische brandscheiding door watermist voorgesteld. Hiermee werd een gelijkwaardige oplossing
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beoogd voor het compartimenteren van het gebouw in compartimenten van 2.000 m . Hierop gaven de
gemeente en de brandweer een principe akkoord.
Er werden enkele aanvullende afspraken gemaakt:
het certificeringstraject van een sprinklerinstallatie zou worden aangehouden;
o het uitgangspuntendocument is in januari 2010 goedgekeurd.
er diende een gecertificeerde brandmeldcentrale te worden aangelegd, met doormelding naar de
regionale alarmcentrale;
er diende een hoge druk droge blusleiding (HDBL) te worden aangelegd in de trappenhuizen;
er diende enkele bouwkundige maatregelen te worden getroffen om brandwerendheid van
scheidingen inclusief doorvoeren en deuren te kunnen garanderen;
o brandkleppen;
o brandwerende doorvoeren;
o 30 minuten brandwerende deuren in trappenhuizen.
Aansluitend op de presentatie van Dhr. Oegema volgde een korte discussie over de toepassing van HDBL
tussen spreker (VR-U), de brandweer Rotterdam Rijnmond (BW-RR) en de brandweer Hollands Midden
(BW-HM):
VR-U past ondertussen een hoge druk droge blusleiding in ca. 8 panden toe en heeft er één keer
mee moeten blussen (verzorgingsobject in Leerdam). Daar was de ervaring positief. Het systeem
sluit aan op het systeem op de wagen en is dus voor de brandweer vertrouwd. Bij brandweerkorps
Amersfoort zijn ondertussen alle wagens uitgerust met het systeem, de omliggende korpsen van de
VR-U zijn nog bezig met de uitrol.
BW-RR past het systeem hoge druk droge blusleiding niet toe, omdat bijvoorbeeld bij een
uitslaande brand ’s nachts, waarbij de brand laat wordt gedetecteerd, twee nevels niet voldoende
e
zullen zijn om op de 10 etage de brand te beheersen. Om dan nog een lage druk systeem uit te
moeten rollen, is te laat, waardoor dan de hele etage afbrandt.
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BW-HM laat gebouweigenaren van bijzondere gebouwen de keuze voor enerzijds een HDBL met
toebehoren in het pand (waarbij de wagen dus op dit systeem aansluit), of automatische
blusinstallatie.

Vraag: Was vluchten een issue, of ging het alleen om het beschermen van de omgeving?
Vluchten was geen issue, DHV had vluchten voor zijn medewerkers in de jaren ’90 op goed niveau gebracht.
Alleen de beheersbaarheid van brand was een mogelijk probleem.
Vraag: Invloed inrichting, meubilair etc. op gekozen oplossing?
Ja, dat is mogelijk, in de test is rekening gehouden met bepaald type opstelling. Indien hier ten nadele van
wordt afgeweken kan dit invloed hebben op de werking van het systeem en dus op het gebruik.
Vraag: Is een oplossing gezocht voor het tekort aan bluswater zoals je in het begin van je presentatie
aangaf?
Er is wel iets aan gedaan, maar het is in deze omgeving lastig om voldoende water te krijgen. Het gebied ligt
op een heuvel en is erg droog.
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Presentatie Daan Jansen – DHV
Daan Jansen houdt zijn verhaal over de renovatie van het kantoor en de achtergronden. Gebouwd in 1970,
was het toen en is het nu een toonaangevend gebouw. De open structuur en korte lijnen worden door
medewerkers geroemd. Het pand was een van de eerste kantoortuinen van Nederland en heeft tot op
heden goed als zodanig gefunctioneerd. Veel andere kantoortuinen zijn in de loop der jaren aangepast
omdat de kantoren niet meer aansloten bij de manier van werken of niet meer konden voldoen aan de hoge
eisen aan onder andere akoestiek en klimaat. Het gebouw past goed binnen het concept ‘nieuwe werken’
dat ook bij DHV toegepast wordt. De staat van het gebouw en met name de gevel liet echter te wensen over,
waardoor een renovatie op zijn plaats was. Hierbij kon ook de duurzaamheidvisie van DHV getoond worden.
De renovatie heeft tot gevolg gehad dat het gebouw van een G-label werd verbeterd naar een A-label.
Op het vlak van brandveiligheid was het grote vraagstuk, hoe een oplossing gevonden kon worden voor de
grootte van de brandcompartimenten. Het fysiek scheiden van de verschillende vloeren was voor DHV geen
optie. Als dit noodzakelijk zou blijken, dan was voor DHV verhuizen een betere optie. Snel bleek ook, dat de
constructie geoptimaliseerd was, zodanig dat het aanbrengen van een sprinklernet niet zonder problemen
was. Deze uitgenutte constructie had ook consequenties voor de nieuwe gevels. Deze mochten niet
zwaarder worden dan de bestaande gevels.
Het brandveiligheidsconcept voorziet in scheidingen langs de randen van het atrium, waardoor uitbreiding
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van brand tot maximaal ca. 2.000 m wordt beperkt. Hierbij zijn ook enkele andere (installatietechnische)
maatregelen voorzien zoals onder andere:
brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie;
noodverlichting;
vluchtrouteaanduidingen;
klimaatinstallatie.
Het idee om watermist als scheiding toe te passen was compleet nieuw. Er waren dan ook geen
referentieprojecten voorhanden. Wel kon de (bekende) werking van watermist als uitgangspunt worden
gehanteerd. De werking, met de kleine druppels wordt later door andere sprekers behandeld. Het scherm is
ontworpen op basis van enkele uitgangspunten:
het is geprojecteerd langs de vloerranden van het atrium en moet weerstand bieden tegen
uitbreiding van brand;
het wordt aangestuurd vanuit de brandmeldinstallatie, waarbij het systeem geactiveerd wordt bij
afgaan van twee melders (optische rookmelders);
o er zijn rookproeven uitgevoerd om de werking van de rookmelders in deze situatie te
testen.
Het systeem wordt slechts langs één rand geactiveerd, waarbij het uitgangspunt is (zoals
gebruikelijk) dat er slechts in één brandcompartiment brand ontstaat;
Het systeem wordt ontworpen als een droog leidingsysteem met open koppen. Dit type systeem is
vergelijkbaar met een deluge-systeem en heeft tot gevolg dat bij activering een hele rand simultaan
afgaat;
De vuurlast overeenkomstig een gestileerde kantoorinrichting. Hierbij is uitgegaan van veel papier,
oude grote monitors en alles bij elkaar een bovengrens van de vuurlast die voor een standaard
kantoor van toepassing is. Met het ‘nieuwe werken’ is de verwachting dat de vuurlast per
kantoorplek veel lager wordt.
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Het scherm moest gedurende 20 minuten enkele eigenschappen bieden:
een maximale gemiddelde temperatuurstijging aan de beschermde zijde van 140 graden (I);
een maximale piek temperatuurstijging aan de beschermde zijde van 180 graden (I);
een zekere mate van geslotenheid bieden, zodat aan de beschermde zijde geen vlammen kunnen
vormen die 10 seconden kunnen standhouden;
2
een maximale stralingsintensiteit van 15 kW/m op een afstand van 1 meter van de beschermde
zijde (W).
Op basis van bovenstaande uitgangspunten is het maatgevende brandscenario ontwikkeld, waarbij
uitgegaan wordt van symmetrie om de afmetingen van de daadwerkelijke testruimte te kunnen beperken. Dit
is in een livetest bij Efectis getoetst en op basis van deze testen en CFD-berekeningen is een
conformiteitsverklaring afgegeven door R2B. Deze verklaring geeft aan, dat het systeem voldoet aan de
eisen die aan dit systeem gesteld zijn in de uitgangspunten.
Vraag: Hoe lang heeft het totale traject geduurd?
Van eerste initiatief in 2007 tot oplevering begin 2011 dus ca. 4 jaar.
Vraag: Hoe wordt gegarandeerd dat slechts aan één rand het systeem in werking treedt?
Zoals aangegeven is het systeem qua watervoorraad en pompcapaciteit uitgerust op het afgaan van slechts
één scherm tegelijk. Door middel van sturing met behulp van de brandmeldinstallatie wordt één
leidingstelsel open gestuurd, waarbij de rand tussen gebouw A en C voorzien is van een dubbel net. Dit
dubbele net is noodzakelijk om scheiding tussen A en de rest te kunnen garanderen alsmede scheiding
tussen C en de rest. Door het systeem af te laten gaan op basis van optische melders in de verschillende
‘compartimenten’, zal brand en rook in één compartiment leiden tot het afgaan van het systeem dat bij dit
compartiment hoort. Uit rookproeven bleek, dat door de configuratie van het plafond (zeshoeken in reliëf), in
combinatie met de klimaatinstallatie, de rook zich goed tot de compartimenten beperkt. De rook bleef zelfs
hangen onder de zeshoek doordat ieder segment zijn eigen aanvoer en afzuiging heeft. Door de vuurlast in
de nabijheid van de schermen (en ook de vuurlast in het atrium) te beperken, wordt gegarandeerd dat het
juiste scherm afgaat. Tot slot zijn alle dichte delen met een scheidende functie brand- en rookwerend
uitgevoerd.
Vraag: Moet er door het scherm heen gevlucht worden?
Het is mogelijk om door het scherm te vluchten. Hierbij kan naar andere compartimenten op hetzelfde of
aangrenzende niveau gevlucht worden. Dit is echter niet noodzakelijk, de compartimenten zijn allen
voorzien van een aparte rookvrije vluchtroute in de individuele trappenhuizen.
Vraag: Kan de vloer de belastingen die gepaard gaan met het in werking treden van het watermistscherm en
het gedurende 20 minuten ‘ophopen’ van water op de vloer aan?
Ja, de leidingen van het systeem zijn aanzienlijk dunner dan de leidingen die noodzakelijk zijn voor een
sprinklerinstallatie. Daarnaast geldt, dat de belastingcombinatie bij brand enige reservecapaciteit bezit ten
opzichte van de normale situatie (zoals gebruikelijk is). Tot slot kan eenvoudig berekend worden, dat de
3
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gewichtstoename op de vloer gering is: 12 m water, verdeeld over 2.000 m levert een extra belasting per
2
m van 6 kg. Dit is verwaarloosbaar, zelfs zonder er rekening mee te houden dat het water voor een groot
deel zijn weg zal vinden naar andere delen van het gebouw.
Vraag: Waarom heeft u niet gekozen voor rolschermen?
Dit had als alternatief ook gekund, maar had meer impact gehad op het uiterlijk van het gebouw en had
weer andere risico’s met zich mee gebracht die de werking van het systeem konden ondermijnen.
Uiteindelijk is om esthetische redenen gekozen voor dit systeem.
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Presentatie Henk Jan Kooijmans van Unica
Na een korte introductie van zichzelf en zijn bedrijf Unica begint dhr. Kooijmans zijn verhaal over de
totstandkoming van de watermist oplossing. Hij geeft aan dat het innoveren moed vergt en dat dit proces erg
moeilijk kan zijn.
Hoe werk nu watermist? In vergelijking wordt gekeken naar een sprinklerinstallatie:
2
5 tot 25 liter water per minuut per m ;
Doel om:
o brand te signaleren;
o brand te beheersen;
o te alarmeren.
Het nadeel van sprinklers is dat er een straal water uit de nozzles stroomt, die via een min of meer directe
lijn op de vloer terecht komt. Daar aangekomen levert het water geen bijdrage meer aan het blussen van het
vuur. Het is wenselijk, dat het water zo lang mogelijk zijn blussende werking kan uitoefenen. Hiervoor
moeten de waterdruppels de ruimte vullen om als zodanig in het vuur te komen. Dit heet watermist.
Een brand heeft een ‘ruimte-effect’ door lucht aan te zuigen. Als deze lucht watermistdruppels in zich heeft,
worden de druppels als vanzelf de brand in gezogen en kunnen ze hun blussende werking uitoefenen.
Brand kan alleen in stand blijven door voldoende zuurstof, warmte en brandstof tot zijn beschikking te
hebben. Watermist maakt optimaal gebruik van het warmteopnemend vermogen. Door omzetten van water
in stoom onttrekt water energie. Dit proces werkt bij watermist veel beter, omdat het oppervlak van het water
in relatie tot het volume veel groter is dan bij grotere druppels. Daarnaast zal bij omzetting van water in
stoom expansie plaatsvinden. Hiermee wordt een dubbelwerking tot stand gebracht met:
locale inertisering (de watermist wordt in de brandhaard omgezet in stoom en verdrijft lokaal de
lucht en dus ook de zuurstof (zuurstofgehalte van 21% naar 15%);
koeling en absorptie warmtestraling (van 600 graden naar 50 graden binnen 30 seconden).
Hiermee vormt watermist een oplossing die raakvlak heeft met branddetectie, sprinklers en
blusgasinstallaties en kan het toegepast worden binnen een breed scala aan projecten, zowel nieuwbouw
als bestaand, van life safety en cultureel erfgoed tot datacenters.
Bij het hoofdkantoor van DHV is een systeem toegepast als scheiding. Dit is een unieke toepassing en heeft
de volgende kenmerken:
verdiepingshoogte van ca. 2,8 meter;
open nozzles met een onderlinge afstand van 4,4 meter;
werkdruk van 100 bar;
de werkingsduur van 30 minuten die in deze situatie geëist werd is vrij eenvoudig op te rekken,
door meer watervoorraad te realiseren. Hierbij kan ook gedacht worden aan een aansluiting op de
drinkwaterleiding;
vanuit een pomp wordt water naar verdelers gepompt en dan via RVS leidingen naar de nozzles.
Deze innovatie vergde veel moed. Voor eindgebruiker, adviseur, brandweer en installateur moesten allerlei
risico’s geslecht worden. Terugbezien is het een geslaagde oplossing en een mooie innovatie.
Vraag: Wordt de pomp van dit systeem dubbel uitgevoerd?
Nee, in deze situatie is hier niet voor gekozen, omdat de risico-inventarisatie hier niet om vroeg.
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Presentatie Victor Meeussen van Efectis
Dhr. Meeussen heeft in zijn verhaal wat meer de diepte opgezocht van het toegepaste systeem en de testen
om aan te tonen dat het zijn functie vervult. Hierbij is hij ingegaan op de toepassing van watermist en de
relatie tot geldende normering. Voor de door DHV ontworpen toepassing, en zelfs voor
watermisttoepassingen in het algemeen, zijn geen goede normen voorhanden. Wel kunnen op basis van de
fysica uitspraken gedaan worden over het gedrag van watermist. Watermist gedraagt zich bijna als een gas
en zal dus door luchtstroming door de ruimte verspreid worden. De fysische eigenschappen van water
zorgen ervoor dat water ongeveer het meest ideale blusmiddel is. Het heeft een grote warmtecapaciteit, is
inert, makkelijk op te slaan, een goed oplosmiddel, waardoor additieven goed mogelijk zijn en is
milieuvriendelijk. In de toepassing van water als blusmiddel zijn enkele zaken van belang:
Het vullen van de ruimte;
Een gemiddelde druppeldiameter van 0,05 tot 0,5 mm;
3
Een voldoende grote concentratie (in de orde van 0,2 kg/m );
Het in stand houden van bovenstaande.
Door de kleine druppels is watermist een gunstig systeem. De kleine druppels blijven langer in de ruimte,
hebben een groter oppervlak ten opzichte van de hoeveelheid water en nemen dus sneller warmte op. Een
belangrijk aspect van water is de absorptie van licht. Waar water in het zichtbare spectrum vrijwel volledig
het licht doorlaat, worden warmtestralen (stralen in het infrarood) vrijwel volledig geabsorbeerd. Een lichtgolf
in dit spectrum zal in een wolk watermist niet ver doordringen, waardoor de stralingsabsorptie van watermist
zeer gunstig is. Hiermee wordt aangetoond dat dit soort systemen zeer veel potentie heeft.
Een mogelijke andere positieve werking van watermist is de opname van toxische gassen. Dit is echter
slechts voor een beperkt aantal gassen van toepassing. Gassen als koolmonoxide en kooldioxide (CO en
CO2) lossen slecht op in water en zullen dus nauwelijks geabsorbeerd worden, blauwzuurgas (HCN) lost
daarentegen wel goed op in water. Dit gas komt veel voor bij verbranding van plastics. Ook rook zal deels
door watermist worden bestreden. Rook bestaat uit roetdeeltjes (vettig) en asdeeltjes (hygroscopisch),
waarbij de roetdeeltjes niet of nauwelijks in water oplossen en de asdeeltjes wel.
In de test zijn de volgende onderdelen meegenomen:
geometrie;
brandscenario’s;
ventilatiesysteem en aansturing;
detectiesysteem, nauwkeurigheid, responstijd;
watermistscherm, activatie en responstijd.
De ontwikkelde brandscenario’s waren relatief groot, waardoor het doen van een één op één test niet
mogelijk was binnen de faciliteiten van Efectis. Om alsnog een test te kunnen doen is gebruik gemaakt van
het symmetrieprincipe. Hierbij zijn dichte en open delen gebruikt om als ‘spiegel’ te fungeren. Dit principe is
met behulp van schaaltesten en CFD-modellering gevalideerd. Hieruit bleek dat dit principe voor de gekozen
situatie toepasbaar was. Ook het kantoor is gemodelleerd, hierbij is om milieutechnische redenen gekozen
voor een equivalente vuurlast van hout. De resultaten gaven aanleiding om het systeem te voorzien van een
conformiteitsverklaring voor deze specifieke toepassing. Er is een kleine extrapolatie mogelijk maar hier zal
altijd goed naar gekeken moeten worden.
De verwachting is dat in de toekomst het systeem breder toepasbaar zal worden en met minder complexe
tests of eventueel zelfs met alleen berekeningen de werking van het systeem voor een andere situatie kan
worden aangetoond.

BL-EH20121170

7 mei 2012
-6-

Vraag: In uw presentatie heeft u een vijftal mogelijke positieve effecten van toepassing van watermist
genoemd. Kunt u aangeven, in hoeverre die toepassingen in deze specifieke situatie relevant waren?
1. Koeling van gassen: voor de toegepaste scheiding is dit kenmerk van watermist van cruciaal
belang en hier wordt (deels) de werking door bepaald.
2. Inertie door verdunning van zuurstofconcentratie: voor de werking van dit scherm is dit onderdeel
minder relevant. Het kan een rol gespeeld hebben in de werking van het scherm maar is niet
cruciaal. Het scherm is niet bedoeld om te blussen en deze eigenschap heeft vooral invloed op het
vermogen van de brand als de concentratie watermist (lokaal) hoog genoeg is.
3. Absorptie van straling: de absorptie van infrarode straling is een essentiële eigenschap in deze
toepassing en als zodanig van primair belang voor de werking van dit scherm.
4. Het absorberen, binden of neerslaan van roet of as: dit onderdeel vormt geen eis waarop het
scherm getest is, de werking op dit gebied zal zeker voor het aandeel roet marginaal zijn. Dit
onderdeel is dus niet relevant.
5. Oplossen van toxische gassen: dit onderdeel is voor de werking van dit scherm niet relevant. Voor
een aantal toxische gassen zal deze werking in meer of mindere mate aanwezig zijn (doch niet
bewezen en effectiviteit is onbekend), voor andere toxische gassen zal deze werking niet aanwezig
zijn.
Vraag: Draagt de vorming van stoom positief bij aan de werking van het systeem en zo ja, is deze bijdrage
essentieel voor de werking van het systeem?
Stoom zal geen negatieve invloed hebben op de werking van het systeem. In de testopstelling is de brand
naast het scherm gesitueerd, waardoor stoom niet of nauwelijks gevormd werd. Dus voor de werking van
het scherm is stoom niet essentieel, maar het zou een positieve bijdrage kunnen leveren.
Vraag: In uw presentatie heeft u twee scenario’s geschetst, waarbij steeds één groep werkplekken brandt.
Heeft u ook gekeken naar een volledig ontwikkelde brand in het hele compartiment, is hierbij de straling niet
hoger en houdt het scherm dit dan nog tegen?
Als gekeken wordt naar de werkingsduur van het scherm van 20 minuten, dan is de verwachting, dat het
scherm gedurende deze periode zal voldoen aan de gestelde criteria. Er wordt verondersteld, dat de brand
pas na een kwartier tot een half uur volledig ontwikkeld zal zijn. Door de directe doormelding naar de
regionale alarmcentrale zal de brandweer binnen 15 á 20 minuten ‘water op het vuur’ hebben, waardoor de
brand zich niet verder zal kunnen ontwikkelen.
Vraag: In uw verhaal geeft u aan dat u niet getest hebt op de rookdoorgang van de scheiding, waar heeft u
dan wel op getest?
De scheiding is niet rookwerend. Deze eis wordt op dit moment afgeleid van een brandwerendheid, waarbij
20 minuten brandwerendheid overeenkomt met 30 minuten rookwerendheid. In principe is de
rookwerendheid ook niet noodzakelijk omdat vluchten geen maatgevende factor is. Alleen uitbreiding van
brand is relevant.
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Presentatie Anton van Ballegooijen van R2B
Na een korte inleiding waarbij Dhr. Van Ballengooijen ingegaan is op de werkzaamheden van R2B en op de
regelgeving op het gebied van certificering is hij ingegaan op het proces om te komen tot de
conformiteitsverklaring voor het DHV-systeem.
Hij geeft aan dat er twee verschillende soorten certificaten zijn, productcertificaten, door erkende
installateurs en inspectiecertificering, door inspectieinstellingen. Dit laatste is een onafhankelijk certificaat en
gaat in op de totale oplossing van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen.
Voor diverse installaties zijn certificeringsregelingen opgesteld. Voor watermist bestaat een dergelijke
regeling nog niet. Hierdoor kan voor een watermistinstallatie geen inspectiecertificaat afgegeven worden. Bij
DHV is ervoor gekozen om vast te houden aan de regeling voor sprinklers en op basis hiervan
uitgangspunten te formuleren en een inspectieplan op te stellen. Vervolgens wordt volgens het inspectieplan
geïnspecteerd en uiteindelijk een conformiteitsverklaring afgegeven.
De historie van sprinklersystemen gaat terug tot 1723 en voor Nederland tot 1900. Er is veel ervaring mee,
en er zijn legio voorschriften voor. Watermistsystemen daarentegen zijn voor het eerst toegepast in 1990 en
voor Nederland in 2005. Er is dus weinig ervaring mee en er zijn weinig voorschriften.
Voor de situatie bij DHV is beoordeeld op de criteria zoals hiervoor genoemd, waarbij het criterium
bezwijken dat indirect voor scheidingen van toepassing is niet beoordeeld is aangezien dat criterium voor
deze scheiding niet relevant is. Hiermee is het systeem vooralsnog niet algemeen toepasbaar.
Vraag: Is het systeem 24/7 gegarandeerd beschikbaar, denk met name aan vandalisme en onjuist gebruik?
Ja, binnen de kaders die voor dit systeem van toepassing zijn verklaard is het systeem 24/7 beschikbaar.
Met betrekking tot het risico op vandalisme dient gezegd te worden dat de ruimte waarin de installatie staat
normaal niet vrij toegankelijk is. Mensen die in deze ruimte kunnen komen worden door een slotje
voldoende getriggerd om na te denken voor ze handelen. Uiteindelijk is het risico voor dit project relatief
klein aangezien vluchten niet ter discussie staat. In dat kader is ervoor gekozen om extra maatregelen te
nemen. Ook binnen de inspectie wordt hiernaar gekeken. Hier wordt met name aandacht besteed aan de
BHV-organisatie.
Vraag: Binnen het nieuwe bouwbesluit wordt voor een gelijkwaardige oplossing een inspectiecertificaat
verlangd. Dat dit voor een watermistinstallatie niet mogelijk is, betekent dus dat een watermistinstallatie
nooit als een gelijkwaardige oplossing kan worden aangemerkt. Bent u het daarmee eens?
Nee, indien een watermistinstallatie als blusinstallatie wordt toegepast is hij wel degelijk certificeerbaar en
dus toepasbaar, ook binnen het nieuwe bouwbesluit. Voor deze specifieke toepassing is met de overheid
een maatwerkoplossing gemaakt, waarin afgeweken wordt van de standaard. Door een
conformiteitsverklaring wordt voor de overheid hier voldoende aangetoond dat de toegepaste oplossing voor
deze situatie gelijkwaardig is. Uiteraard zijn er altijd mogelijkheden om zonder inspectiecertificaat installaties
toe te passen, als ze niet als gelijkwaardigheid worden toegepast om te voldoen aan de minimale eisen van
het bouwbesluit maar bijvoorbeeld om te voldoen aan aanvullende eisen voor bedrijfscontinuïteit.
Vraag: Brandweer, bent u blij met het eindresultaat?
Ja.
Vraag: Er wordt aangegeven dat er een vertraging wordt toegepast bij de doormelding naar de
alarmcentrale. Hoe kan dat gerijmd worden met de benodigde snelle inzet van de brandweer?
Overdag is inderdaad een vertraging in de alarmering aanwezig (van de rookmelders), er zijn dan echter zo
veel mensen aanwezig, dat een eventuele brand alsnog snel gedetecteerd wordt. De handmelders zijn
uiteraard niet vertraagd. ’s Nachts is er geen vertraging op de doormelding.
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