
Parkeergarage Veghel

•  4 bouwlagen + parkeerdek op 12 m; ℓ = 60 m, 
b = 48 m  (572 auto’s, 14400 m2)
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•  Constructie: 60 minuten brandwerendheid
•  TT platen 430 mm ℓ = 16 m. 
•  Randliggers  IPE 360 ℓ = 5 m en boven rijbanen 

HEB 320 ℓ = 7,5 m 
•  Vierkante buiskolommen 250x10/8 (6)

Parkeergarage Veghel
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•  Constructie: 60 minuten 
brandwerendheid

•  Locaal brandscenario: 4 
auto’s klasse 3

•  Toepassing BmS-richtlijn

60

Parkeergarage Veghel
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•  https://www.brandveiligmetstaal.nl/www.brandveiligmetstaal.nl/pag/269/richtlijn_brandveiligheid_stalen_parkeergarages.html 

•  Softwaretool: Capafi



Parkeergarage Veghel
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Open car park Veghel: FSE
Parkeergarage Veghel: locale brandscenario’s
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•  Resultaten liggers:
–  Standaard randligger IPE 360: θa = 

557°C < θa;cr = 643 °C
–  IPE 360 tussen 4 auto’s: θa = 742°C 

> θa;cr = 643 °C, oplossing
•  IPE 400 S 355 (ipv S 235): θa = 738°C < θa;cr 

= 742°C

–  HEB 320 boven rijbaan: θa = 629°C < 
θa;cr = 630°C

Parkeergarage Veghel
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•  Resultaten kolommen:
–  Standaard midden 250x250

•  3e t=8: θa = 561 °C < θa;cr = 750°C 
•  2e t=8: θa = 561°C < θa;cr = 654°C
•  1e t=10: θa = 526°C < θa;cr = 623°C
•  bg: t=10: θa = < 526°C < θa;cr = 545°C

–  Standaard gevel 250x250
•  3e t=8: θa = 561 °C < θa;cr = 669°C
•  2e t=8: θa = 561°C < θa;cr = 665°C
•  1et t=8: θa = 561°C < θa;cr = 630°C
•  bg: t=8: θa = 450°C < θa;cr = 552°C

–  Netto verdiepingshoogte b.g. 3,5 m / verdiepingen 2,6 m

Parkeergarage Veghel
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Parkeergarage Veghel
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Parkeergarages Eindhoven: BIC (2015), Strijp S (2016) en Strijp S 2 (2018)

•  Opzet cf. Veghel en Eindhoven Airport (2012)
•  BIC: 

–  5 x 65x83 m2; TT-platen, ℓ = 16,3 m, randliggers IPE 360 (5 m), 
HEB 320 (7,5 m) en HEB 360 (10 m) 

–  Vierkante buiskolommen 250x12,5 / 10 / 8
–  Alle liggers onbeschermd met ‘overdimensionering’: IPE 360 

tussen 4 auto’s naar IPE 400 (S355) en HEB 320 (S235) naar 
HEA 360 (S355)

–  Alle kolommen onbeschermd met ‘overdimensionering’: zwaarst 
belaste kolommen op b.g. en 1e: 250x8 > 250x10 en enkele 
kolommen ingeklemd in fundering  
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Parkeergarage Eindhoven Strijp S (2016)

•  Vervangt ‘demontabele, tijdelijke parkeergarage: 
https://www.youtube.com/watch?v=c3ncKwENUoQ

•  Semi open met tunnelventilatie
•  5 bouwlagen + parkeerdek op12 m; 28 x 136 m
•  Kanaalplaatvloeren 400/260 mm, ℓ = 15,9/10,9 m
•  Randliggers IPE 360/400 (5,2 m); HEB 360 boven auto’s
•  Vierkante buiskolommen 250x16/12/10/8
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Parkeergarage Eindhoven Strijp S (2016)

IPE 360 (θa = 646°C > 
θa;cr = 614°C) 

verzwaard tot IPE 400 
(θa = 640°C < θa;cr = 

653°C)

IPE 360: θa = 542°C 
< θa;cr = 629°C

IPE 400: θa = 553°C 
< θa;cr = 652°C

HEB 360: θa = 632°C 
< θa;cr = 673°C

HEB 360: θa = 658°C 
< θa;cr = 752°C

Alle kolommen 
voldoen door 

aangepaste keuze 
van de wanddikte
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Parkeergarage Eindhoven Strijp S (2016)

•  Discussie achteraf bij Strijp S II (2018) over 
tunnelventilatie

•  Extra CFD scenario met ventilatiesysteem uit; alleen 
koppen open (natuurlijke trek); windstil weer: na 30 
minuten (eis brandweer ivm veilige verkenning) 

•  Voldoende stroming om met pluimmodellen (locaal 
scenario) en richtlijn te kunnen rekenen
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