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Woongebouw Anna van Bueren, Den Haag

•  Hoogte 70 m; appartementen 
(studenten) > de 4e verdieping met FSE

•  Publieke functies tot de 4e verdieping 
(berekeningen van de θcr; spuitmortel 
en plaatbekleding)

•  Staalplaat-betonvloeren; geïntegreerde 
vloerliggers SFB. 

•  Vierkante kokerkolommen in metal stud 
wanden



Woongebouw Anna van Bueren, Den Haag

•  FSE van appartementen 
–  120 minuten brandwerend
–  Sprinkler meegenomen
–  EN 1991-1-2 + NB (Ozone)
–  Unit 8 x 3,5 m, h = 2,7 m
–  Variatie van ventilatie 

(ventilatierooster, voordeur, 
ramen h = 2,05/2,35 m) met 
verschillende scenario’s van 
ruitbreuk

–  Gevoeligheidsanalyse
–  Slechts een paar liggers 

moesten worden 
overgedimensioneerd of 
beschermd



Woongebouw Anna van Bueren, Den Haag

•  Maatgevende scenario D2:
–  hgevel = 2,05 m; schuifpui én gesloten 

deel 10% open bij 500 °C tot 100 % 
bij 700 °C;

–  Voordeur gesloten en 
ventilatierooster(3x0,05 m) open

–  θa;max = 629 °C  na t = 72’
–  θa;cr = 600 °C , 633 °C en 656 °C (SFB 

typen) en 644 en 654 °C (THQ typen) 
•  Kolommen:

–  Zonder bescherming: θa;max = 629 °C > 
θa;cr;min = 481 °C 

–  2x12,5 mm gipswand: θa;max = 428 °C 



•  30 minuten ivm 
brandscheiding

•  47x33 = 1551 m2

•  h=8 m stalen 
vakwerk met θa;cr = 
629 °C

•  vloer beton, dak 
staal + min.wol, 
gevels metselwerk

Bestaande sporthal, Zevenbergen
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•  30 minuten ivm 
brandscheiding

•  47x33 = 1551 m2

•  h=8 m stalen 
vakwerk met θa;cr = 
629 °C

•  vloer beton, dak 
staal + min.wol, 
gevels metselwerk

•  gevoeligheid 
openingen

•  p1 =1551/25 = 62
•  p2 = 1; pn4 = 0,1
•  ptot = 6,2; δqf = 1,43
•  δr = 0,5
•  resultaten met δ’s=1

Bestaande sporthal, Zevenbergen
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