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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Het Antwerpse stadhuis is een renaissance gebouw uit de 16
de

 eeuw en beslaat een grondoppervlakte van 

68m bij 27m. Het telt 5 verdiepingen. Omwille van de historische waarde wordt het gebouw als 

monument beschermd. Bovendien is het ook UNESCO-werelderfgoed.  

De eigenaar, Stad Antwerpen, wil het gebouw renoveren opdat het zijn huidige functie (kantoorruimte 

voor de verschillende kabinetten) kan blijven vervullen in de 21
ste

 eeuw. Dit project is het gevolg van een 

haalbaarheidsstudie uitgeschreven in 2011. Deze resulteerde dan in een ontwerpwedstrijd die werd 

gewonnen door de tijdelijke vereniging "Huis Van De Stad".  "Huis Van De Stad", maakt een inventaris op 

van de huidige staat van brandbeveiliging van het Antwerpse stadhuis en stelt op basis daarvan een 

nieuw concept voor dat rekening houdt met de patrimoniumwaarde van het gebouw maar waar mogelijk 

wordt de brandveiligheid van het gebouw verbeterd.   

Dit document is een actualisatie van het brandbeveiligingsconcept dat ten tijde van de 

haalbaarheidsstudie werd opgesteld.  

.  

1.2 Wetgeving en normen 

Aangezien het gebouw uit de 16
de

 eeuw dateert, dient niet aan de basisnorm voldaan te worden. Dit is 

het K.B. van 19 december 1997 tot wijziging van het K.B. van 7 juli 1994 tot vaststelling van de 

basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. 

Voor oude gebouwen worden namelijk retroactief geen bouweisen opgelegd.  

Er dient wel aan ARAB artikel 52 voldaan te worden. 

Daarbuiten legt de politiecodex van Antwerpen bijkomende eisen op aan de brandveiligheid in publiek 

toegankelijke gebieden.  

Het brandbeveiligingsconcept dient voor alle betrokken partijen aanvaardbaar te zijn rekening houdend 

met het historisch karakter van het gebouw en de veiligheid van de gebruikers. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van volgende informatie:  

 

• De basisnorm als leidraad. 

• De politiecodex en ARAB artikel 52 als minimale eisen. 

• De structuur van het bestaande gebouw.  

• Het historisch karakter en de onschatbare waarde van het gebouw 

• Internationale richtlijnen zoals NFPA 909: Code for the Protection of Cultural Resource Properties — 

Museums, Libraries, and Places of Worship, 2010 Edition 
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2 Principes brandveiligheid 

2.1 Basiselementen 

Internationale brandveiligheidsstandaarden behandelen 6 basiselementen voor gebouwen: 

 

 Preventie en noodplanning: Controle op ontstekingsbronnen en 

brandlast. 

Acties en procedures die in noodsituaties 

dienen gevolgd te worden. 

 Structuur en compartimentering: Onderverdeling van het gebouw in 

compartimenten om brand/rook 

verspreiding tegen te gaan.  

Brandweerstand van de structuur.  

 Detectie en alarmering: Systemen die rook en/of brand detecteren.  

De alarmering van aanwezigen. 

 Evacuatie en noodverlichting: Evacuatiemogelijkheden (evacuatiebreedte, 

aantal en verdeling uitgangen, …).  

Signalisatie en noodverlichting. 

 Rookafvoer RWA-systemen 

 Brandblussing en kleine 

blusmiddelen 

Vaste brandblusinstallaties. 

Kleine blusmiddelen 

Interventie brandweer  

 

Brandveiligheid kan alleen maar gegarandeerd worden door een combinatie van actieve en passieve 

beveiligingssystemen.  

 

Passieve maatregelen zijn controle van de brandlast, compartimentering, brandweerstand van structurele 

elementen en evacuatievoorzieningen. 

Actieve systemen focussen vooral op detectie, alarmering, rookafvoer en blussing.  

 

Een goed evenwicht tussen actieve en passieve maatregelen dient voorzien te worden.  
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3 Evaluatie huidige situatie 

3.1 Preventie en noodplanning 

3.1.1 Preventie 

Externe ontsteking 

Externe ontsteking is het risico op ontsteking door een brand die buiten het gebouw ontstaan is.  

Er bevinden zich geen andere gebouwen op minder dan 8m van het stadhuis. Het risico op overslag 

vanuit een ander gebouw zou derhalve volgens de basisnorm beperkt zijn. Toch wordt de 8m grens 

slechts heel licht overschreden en blijft er een mogelijkheid tot overslag bestaan, mede door de 

brandbare constructie van het dak.   

Andere mogelijke risico’s zijn een auto- of een vrachtwagenbrand. Gezien het feit dat er geen auto’s vast 

geparkeerd staan op deze locatie en de meeste straten rondom autovrij zijn, is het risico hierop beperkt.  

Brandstichting langs buiten is niet uit te sluiten, maar gezien de constructiematerialen is het risico hiervan 

vrij beperkt.   

Ontstekingsbronnen in het gebouw 

De belangrijkste ontstekingsbronnen worden kort besproken. 

• Verwarming 

Er wordt verwarmd op gas. De gasaansluiting en de stooklokalen zijn gecompartimenteerde 

ruimtes in de kelder. De deur van de stooklokalen hebben Rf 30 minuten. Voor installaties boven 

70 kW zou dit 60 minuten moeten zijn. Gasdetectie is niet voorzien, maar de ruimtes zijn wel goed 

verlucht.  

 

• Elektrische systemen 

Oververhitting van elektrische systemen is een belangrijke oorzaak van branden. Daarom dienen 

elektrische systemen jaarlijks gekeurd te worden. Er wordt aangeraden om elke 5 jaar een 

thermografische analyse uit te voeren.  

 

• Roken 

Roken is binnen het gebouw verboden.  

 

• Heet-werk vergunningen 

Indien gewerkt wordt met open vuren zal steeds een heet-werkvergunning uitgeschreven worden 

door een verantwoordelijke van de eigenaar waarin de risico’s en de te nemen 

beschermingsmaatregelen worden opgelijst. Dit verplicht de aannemers na te denken over de 

mogelijke brandrisico’s en de nodige voorzorgen te nemen.  
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• Brandstichting 

Binnen in het gebouw kan brandstichting serieuze gevolgen hebben aangezien de meeste 

waardevolle elementen niet brandwerend zijn en gemakkelijk aangestoken kunnen worden.  

Brandbelasting 

De brandbelasting is gemiddeld tot hoog voor de kantoorfunctie die de meeste lokalen hebben. Beneden 

in de kelder bevinden zich enkele opslagruimtes waar de brandbelasting iets hoger is, maar niet 

exceptioneel. Deze ruimtes zijn bovendien gecompartimenteerd.  

In evacuatietrappen en gecompartimenteerde evacuatiewegen mag geen brandlast aanwezig zijn. Deze 

gebieden moeten veilig zijn en doorslag of ontstaan van rook in deze gebieden dient vermeden te 

worden. Dit is momenteel niet het geval.  

3.1.2 Noodplanning 

Er bestaat geen formele interventieploeg. Wel hebben de meeste personeelsleden een training met 

brandblussers gekregen. Deze training is ook niet geformaliseerd. 

Er zijn procedures aanwezig om de evacuatie van belangrijke personen tijdens evenementen te 

garanderen.   

3.2 Structuur en Compartimentering 

3.2.1 Algemeen 

Momenteel zijn enkel de verschillende kelders gecompartimenteerd van de bovengrondse verdiepingen. 

Deze kelders zijn bovendien onderling van elkaar gecompartimenteerd. De bovengrondse verdiepingen 

zijn niet gecompartimenteerd, ook niet onderling tussen de verdiepingen. Wel zijn de verticale wanden 

op de eerste verdieping en op het schoon verdiep dermate brandwerend dat de verschillende kantoren 

en zalen gecompartimenteerd kunnen worden mits aanpassingen aan de deuren. 

De brandwerendheid van de structuur is onbekend en dus kan niet gegarandeerd worden dat Rf 1 uur 

gehaald wordt. Dit is echter een bestaande situatie.  

3.2.2 Evacuatiegangen en trappenhallen 

Evacuatiegangen en trappenhallen zijn momenteel niet gecompartimenteerd. De trappenhal die leidt 

naar de Zilversmidstraat op elke verdieping compartimenteren, is niet haalbaar zonder het patrimonium 

gevoelig te beschadigen. Vooral op de eerste verdieping en op het schoon verdiep stellen zich 

problemen.  

Op de tweede verdieping en de zolderverdieping zijn er momenteel geen belemmeringen om de 

trappen van de gangen te compartimenteren. Enkel de aansluitingen op het dak vereisen zwaardere 

ingrepen.  

3.2.3 Specifieke ruimtes 

De technische ruimtes, die zich allen in de kelder bevinden, zijn apart gecompartimenteerd. Dit is 

eveneens het geval voor stookruimtes.  
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3.2.4 Toestand bestaande compartimentering 

Op verschillende plaatsen in de kelder zijn doorvoeringen on afgewerkt  zodat de 

brandcompartimentering niet behouden blijft.  

Verschillende deurdrangers op branddeuren functioneren niet.  

3.3 Branddetectie en Alarmering 

3.3.1 Detectoren en drukknoppen  

Het grootste deel van het gebouw is beveiligd met een adresseerbaar rookdetectiesysteem. Een dergelijk 

systeem voorziet in een snelle detectie van een brand.  

Drukknoppen zijn voorzien aan alle uitgangen en toegangen tot trappenhallen.  

3.3.2 Brandalarmpaneel 

De alarmen van de hierboven beschreven detectoren worden naar een centraal brandmeldpaneel 

(Algorex) gestuurd dat zich op de tweede verdieping bevindt. Vandaar worden de alarmen doorgestuurd 

naar herhaalpanelen aan de receptie en in het lokaal van de nachtwaker.’s Nachts is een continue 

bezetting niet gegarandeerd wanneer de nachtwaker op ronde is en kan dus tijd verloren gaan voor de 

brandweer verwittigd wordt en de eerste interventie kan aanvangen.  

Een automatische doormelding naar de brandweer is niet voorzien.  

De leverancier, die tevens het jaarlijks onderhoud uitvoert, is Siemens. 

De huidige software laat ondertussen niet meer toe de nieuwe generatie van detectoren te plaatsen. 

Indien grote wijzigingen aan de detectie-installatie nodig zijn, is een software-update noodzakelijk.  

Verder is de installatie functioneel in orde en kan ze, mits goed onderhoud, nog verschillende jaren mee.  

3.3.3 Alarmeringsstrategie  

Het brandmeldpaneel is als volgt geprogrammeerd:  

• Bij activatie van een rookdetector wordt een intern alarm aan het paneel geactiveerd. Het personeel 

kan dan de oorzaak van het alarm nagaan. Indien branddetectie bevestigd wordt, start de 

alarmering en wordt ook de brandweer verwittigd.  

• Het indrukken van een drukknop resulteert in een onmiddellijke start van de alarmeringsprocedure.  

 

 

 

 

3.4 Evacuatie 

3.4.1 Evacuatieprincipes 

Het evacuatieniveau is het gelijkvloers. Op elke verdieping daarboven kan gevlucht worden via minstens 

twee trappen. Deze trappen voldoen momenteel niet aan de  eisen gesteld aan veilige evacuatiewegen. 

Ze zijn namelijk niet afgescheiden van de rest van het gebouw.  
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Sommige evacuatiedeuren zijn onder normale omstandigheden op slot omwille van beveiligingseisen. 

Ernaast is een groene drukknop voorzien om de evacuatiedeuren te ontgrendelen.    

3.4.2 Vereiste evacuatiebreedte 

Bezetting.  

De maximale bezetting wordt volgens de basisnorm normaal bepaald aan de hand van S (oppervlakte in 

m²) /10 voor het niet-publieke gedeelte. Voor de publieke gebieden dient gerekend te worden met een 

bezetting van S/3. 

In de publiek toegankelijke zalen moet volgens de politiecodex 1 persoon per m² gerekend worden. Voor 

ruimtes met vast meubilair mag de bezetting bepaald worden in functie van dit meubilair.  

Maximaal toegelaten personen 

Op basis van de breedtes van de trappen en de voorziene uitgangen wordt de maximale bezetting 

bepaald. Er wordt geen rekening gehouden met het concept doorgangseenheden zoals gedefinieerd in 

de basisnorm. Er wordt gerekend volgens de eisen uit het ARAB en de politiecodex. Voor gangen en 

uitgangen naar buiten mag 1 persoon aanwezig zijn per cm vrije breedte. Voor trappen die naar beneden 

leiden richting evacuatieniveau mag 1 persoon per 1.25cm trapbreedte aanwezig zijn op elke verdieping. 

Elke verdieping mag namelijk als volledig losstaand van de andere verdiepingen beschouwd worden.  

Voor trappen uit de kelderverdieping mag 1 persoon per 2cm trapbreedte in de kelder aanwezig zijn. 

Indien na de trappen vernauwingen optreden, mogen uiteraard niet meer personen van de trappen 

gebruik maken dan door de deuren/evacuatiewegen kunnen.  

De hoofdingang op de Grote Markt laat op de smalste locatie (deuren naar buiten) 200 personen toe. De 

nooduitgang naar de Zilversmidstraat 140 personen (deur naar buiten). De noodgang op de Suikerrui 

(smalste deel trap) 74 personen.  

Dit geeft in totaal volgende maximale bezettingsgraad 

 

- Kelderverdieping: 1 persoon per 2cm breedte bestaande toegangstrappen. De bestaande trappen 

hebben een capaciteit van ongeveer 100 personen. Bijkomend is er de mogelijkheid om twee 

trappen die aanwezig zijn en rechtstreeks naar buiten leiden te gebruiken. Deze hebben elk een 

capaciteit van 100 personen, maar zijn op dit moment geblokkeerd. 

- Gelijkvloers: 534 personen (1 extra centrale uitgang van 120 cm + de drie uitgangen thv. de 

trappen) 

- Schoon verdiep: 414 personen + een twintigtal via de noodtrap naast het kabinet van de 

burgemeester.  

- Eerste verdieping: 214 personen 

- Tweede verdieping: 214 personen 

- Zolderverdieping: 214 personen 

 

Vermist verschillende verdiepingen een hogere bezetting aankunnen, wordt op dit moment hun 

bezetting procedureel beperkt tot de hierboven vermelde aantallen. 

 

Op het gelijkvloers zijn de publiek toegankelijke gebieden 1225 m² groot, wat overeenkomt met een 

bezetting van 409 personen gebaseerd op 1 persoon per 3m² (richtwaarde huidige wetgeving).  

De capaciteit wordt echter beperkt door de toegang richting de inkomruimte met de monumentale trap. 
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Deze hebben twee toegangsdeuren van 110 cm. Gecombineerd met de uitgang van 120 cm is er een 

capaciteit voor 340 personen. Op deze deuren zijn de publiek toegankelijke gebieden aangewezen 

zonder de inkomruimte met de monumentale trap (want vanuit die ruimte naar buiten zijn er meer 

deuren). Dit komt neer op een oppervlakte van 977 m² of bij een bezetting van 1 persoon per 3m² 326 

personen.   

 

Alle deuren die in dit overzicht vermeld worden, moeten in geval van gebruik van de overeenkomstige 

verdiepingen ontgrendeld zijn en beschikbaar voor evacuatie. Als bijvoorbeeld enkel de trouwzaal op het 

schoon verdiep in gebruik is, moeten alle deuren die naar buiten leiden van de evacuatietrappen van het 

schoon verdiep open en ontgrendeld zijn.  

  

3.4.3 Evacuatieafstanden 

Op het gelijkvloers, schoon verdiep en de eerste verdieping kan de evacuatieweg binnen de 30m bereikt 

worden. Alleen is deze op het schoon verdiep en de eerste verdieping niet gecompartimenteerd.  Aan de 

evacuatieafstand van 45m tot aan een eerste trap en 80m tot aan een tweede trap of uitgang wordt 

overal voldaan. De trap is echter geen apart brandcompartiment. Gezien de structuur van het gebouw 

kan hier weinig aan gedaan worden en dienen dus alternatieve oplossingen gezocht worden. Dit wordt in 

hoofdstuk 6 behandeld.    

3.4.4 Noodverlichting en signalisatie 

Noodverlichting doorheen het gebouw is onvoldoende. Er dient geverifieerd te worden of sommige 

gewone lichtarmaturen op een noodgenerator zijn aangesloten.  

Signalisatie is op de meeste plaatsen voldoende aanwezig behalve in de kelder en op de zolder.  

3.5 Rook- en Warmte Afvoer 

Er is geen RWA-systeem voorzien.    

3.6 Blusmiddelen 

3.6.1 Overzicht 

Volgende blusmiddelen zijn aanwezig in het gebouw: 

• Haspels doorheen het gebouw 

• Draagbare brandblusmiddelen doorheen het gebouw  

Voor bijkomende blussing wordt gerekend op een interventie van de stadsbrandweer 

3.6.2 Automatische blussystemen 

Er is geen automatisch blussysteem voorzien in het gebouw. 

3.6.3 Natte stijgleidingen / haspels 

Haspels (met een semi-rigide slang van 20 m) bevinden zich verspreid over het gehele gebouw. Er zijn  

minstens twee brandhaspels voorzien op elke verdieping. Elke locatie is minstens bereikbaar met behulp 

van één brandhaspel. 
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Sommige haspels zijn wel nog uitgerust met een bedieningswiel om de afsluiter te openen in plaats van 

een hendel. Dit maakt de haspels minder gebruiksvriendelijk. 

Aan elke haspel is een brandweeraansluiting voorzien, op sommige is deze echter wel beschadigd.    

3.6.4 Draagbare blandblussers  

Draagbare AB poeder-, schuim of waterblussers zijn doorheen het gehele gebouw voorzien.Ter hoogte 

van serverruimtes is een CO2-blusser aanwezig. Er wordt één bluseenheid voorzien per 150 m². De 

maximale afstand tot een brandblusser bedraagt niet meer dan 30m. 

Zowel de brandblussers als haspels zijn goed onderhouden.   

3.6.5 Brandweerinterventie 

Toegangswegen 

Het gehele gebouw is rondom rond bereikbaar voor de brandweer. De wegen rondom voldoen aan de 

eisen gesteld in de basisnormen met betrekking tot draagkracht, breedte en draaicirkels.  

 

Watervoorziening 

Er bevindt zich één bovengrondse hydrant en één ondergrondse binnen een afstand van 100m van elke 

ingang.  

  

  



 

 

 

FPC Ref. S5920   

10.04.2017 Brandveiligheidsconcept – renovatie stadhuis 11/18 

4 Conclusie inventarisatie 

De huidige brandbeveiliging focust op een snelle detectie en een eerste interventie. Hiervoor zijn de 

nodige materiële middelen voorzien die bovendien goed onderhouden zijn. Zeker ’s nachts kan niet 

gegarandeerd worden dat een adequate eerste interventie zal ingezet worden.  

Indien het incident niet onder controle kan gehouden worden, wat gezien de hoge brandlast op 

sommige verdiepingen mogelijk is, zijn er een paar belangrijke aandachtspunten: 

 

 Er zijn geen veilige evacuatietrappen. 

 Het gehele gebouw is momenteel één compartiment dat zich uitstrekt over 4 verdiepingen. Een 

grote brand kan dus het gehele gebouw en de volledige inhoud vernietigen.  

 Geen vaste blusinstallatie voor de waardevolle gebouwdelen 

 

De aanbevelingen zullen zich dan ook richten op het verbeteren van deze aspecten.  

5 Wijzigingen bij renovatie / restauratie  

Volgende belangrijke wijzigingen werden doorgevoerd bij de uiteindelijke renovatie/restauratie:  

• Ombouwen van verdieping +2 naar een verlicht verdiep. Voorziening van twee vestibules (2 

verdiepingen hoog, geen mezzanine) met glasramen rechtstreeks naar buiten.  

• Gebruik van de kelder, gedeeltelijk als vergaderzaal of publieke ruimte. 

• Gelijkvloers wordt opengesteld voor publiek gebruik.   
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6 Concept renovatie 

6.1 Preventie en noodplanning 

6.1.1 Materiaalgebruik vloer-, wand- en plafondbekleding 

In de nieuwe publieke gedeeltes op het gelijkvloers zal voldaan worden aan de eisen uit de politiecodex 

(art 376 versie GR 2) met betrekking tot reactie bij brand. Alleen worden de Belgische classificaties wel 

vervangen door de overeenkomstige Europese classificaties 

Volgende eisen worden gesteld aan de zichtbare oppervlaktes van de hieronder vermelde wanden 

Wanden Eisen reactie bij brand (Europees) 

Plafonds B s2d0 

Muren, kolommen en trappen C s2d0 

Vloeren Dfl s2d0 

 

Er is geen strikte overeenkomst met betrekking tot druppelvormig en rookproductie. De voorgestelde 

waardes houden rekening met de brandveiligheidsmaatregelen die in de rest van het gebouw zijn 

genomen.  

In de open trappenhal die open verbonden is met het schoon verdiep en de eerste verdieping bevindt 

zich een deel historische aankleding waarvoor geen certificaten kunnen worden voorgelegd. Dezelfde 

materialen zullen in de rest van de trappenhal doorgetrokken worden. Snel brandende kunststoffen 

worden zo vermeden.  

Op de tweede verdieping worden de eisen uit de politiecodex toegepast, maar één niveau minder streng 

omdat het geen publieke ruimtes zijn en er hhiervoor geen wettelijke verplichtingen zijn. 

Wanden Eisen reactie bij brand (Europees) 

Plafonds C s2d0 

Muren, kolommen en trappen D s2d0 

Vloeren Efl s2d0 

 

Aan bestaande historische afwerkingen worden geen nieuwe eisen gesteld of bijkomende maatregelen 

genomen.  

Aan het gebruikte meubilair worden geen bijkomende eisen gesteld. 

6.1.2 Noodplanning 

Een volwaardige geformaliseerde eerste interventieploeg dient aanwezig te zijn. Van deze ploeg dienen 

ten allen tijde, rekening houdende met shiften en verloven, minstens 2 personen aanwezig te zijn. De 

leden van de interventieploeg dienen regelmatig getraind te worden.  

Noodprocedures in geval van brand dienen niet alleen te focussen op een eerste interventie, maar indien 

nodig ook op de redding van waardevolle objecten.  
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6.2 Compartimentering 

6.2.1 Herstelling bestaande compartimentering 

Onafgewerkte doorvoeringen, vooral in de kelder, dienen hersteld te worden. Dit wordt nog dringender 

indien men deze ruimte meer toegankelijk wil maken door bijvoorbeeld vergaderzalen op dit niveau te 

creëren.  

Verschillende deurdrangers op branddeuren in de kelder en op het gelijkvloers functioneren niet. Deze 

dienen hersteld te worden. 

Een nieuw compartimenteringsplan is aan dit document bijgevoegd als bijlage 1. Belangrijk om te noteren 

zijn hierbij:  

• De kelder is gecompartimenteerd conform de huidige eisen.  

• Bestaande historische deuren uit massief hout mogen als brandwerend worden beschouwd. Ze 

dienen wel zelfsluitend te worden uitgevoerd. Dit mag met vrijloop.  

• Op het schoon verdiep moeten de aanliggende ruimtes brandwerend worden afgescheiden van de 

centrale ruimte omdat anders de  rookontwikkeling te hoog wordt. Op de eerste verdieping hoeft 

dit niet omdat daar de stijghoogte van de rook beperkt is.  

• Verdiepingsvloeren tussen kelder en gelijkvloers worden effectief brandwerend uitgevoerd. Voor de 

andere verdiepingen worden geen wijzigingen aangebracht aan de bestaande structuur en 

compartimentering. Er wordt vanuit gegaan dat er wel een scheiding is, maar volledig brandwerend 

zal deze waarschijnlijk niet zijn. Indien bijkomende doorvoeringen worden gecreëerd in zones die 

momenteel dicht zijn, worden deze ook afgedicht.  

• Specifieke ruimtes die gecreëerd worden zullen gecompartimenteerd worden conform de vereisten 

van de basisnormen. Het gaat hierbij om technische ruimtes en collectieve keukens.  

6.2.2 Verlaagde plafonds  

Verlaagde plafonds boven evacuatiewegen bezitten niet allemaal een attest voor. Soms wordt een 

akoestisch absorberende pleisterafwerking gebruikt om historische ruimtes aan te vullen/herstellen waar 

tevens akoestisch comfort gevraagd wordt. Deze materialen hebben een attestatie Rf ½ hr  volgens NBN 

713-020, maar geen attest EI30 volgens EN 13501-2 en EN 1364-2.  

In een soortgelijk dossier (renovatie justitiepaleis) werd dit ontbreken van een attest aanvaard indien het 

plafond wel de benodigde brandreactieklasse had voor evacuatiewegen met detectie zoals vermeld in de 

basisnormen Bijlage 5/1. Vermits dit product een brandreactieklasse A0 heeft, is hieraan voldaan.   

 

6.2.3 Dakstructuur 

De zolderruimtes zijn EI 60 gecompartimenteerd van de tweede verdieping. De zolderruimtes blijven leeg  

of zijn enkel voorzien van installaties met een lage brandlast zoals HVAC installaties en elektrische 

ruimtes. Voor die ruimtes waar meer in staat, wordt een compartimentering voorzien conform de eisen 

voor technische lokalen. andere lokalen.  

Indien enkel HVAC installaties of serverlokalen op de zolder geplaatst worden, worden geen bijkomende 

maatregelen genomen om deze ruimtes van de tweede verdieping te compartimenteren.   
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6.2.4 Brandoverslag via vestibule 

De zolder bevat enkel technische ruimtes met HVAC ruimtes en datalokalen. Voor ruimtes met een 

dergelijk laag brandrisico zullen geen specifieke maatregelen genomen worden. De kost om de 

bestaande glazen gevels bijvoorbeeld te vervangen door brandwerend glas weegt niet op tegen het 

beperkte risico van deze ruimtes. Hetzelfde geldt voor de glazen gevels die uitgeven op de dakkoepel 

van het eerste verdiep. Hier blijft de huidige situatie behouden.  

6.2.5 Schachten 

Schachten worden meestal gecompartimenteerd ter hoogte van de verdiepingsvloer. Enige uitzondering 

zijn de afvoerschachten uit het stooklokaal. Deze zijn aangeduid op de bijgevoegde 

compartimenteringstekeningen.  

6.2.6 Liften 

Op het  schoon verdiep en de 1
ste

 verdieping is het omwille van het historisch kader erg moeilijk om een 

brandwerend sas te creëren voor de liften. Daarom wordt op deze niveaus een schachtdeur EI 60 volgens 

EN 81-58 voorzien. Op de andere verdiepingen wordt een sas gecreëerd. .      

6.3 Branddetectie en Alarmering 

6.3.1 Detectoren en drukknoppen  

Er wordt een nieuwe installatie voorzien conform NBN S21-100-1 die het volledige gebouw beschermt.    

6.3.2 Brandalarmpaneel 

Het brandalarmpaneel dient niet uitgerust te worden met een automatische doormelding. Brandweer 

geeft aan dat een doormelding via een externe meldkamer voor hen een preferentiële oplossing is.  

6.3.3 Noodverlichting en signalisatie 

Noodverlichting en signalisatie dient doorheen het volledige gebouw voorzien te worden.  

6.4 Evacuatie 

6.4.1 Beveiliging 

Sommige evacuatiedeuren zijn onder normale omstandigheden op slot omwille van beveiligingseisen. 

Ernaast is een groene drukknop voorzien om de evacuatiedeuren te ontgrendelen.    

6.4.2 Evacuatietrappen 

De evacuatietrap aan de Suikerrui dient op elke verdieping gecompartimenteerd te worden. Bovendien 

dient bovenaan een rookluik van minstens 1m² voorzien te worden of een gelijkwaardige mechanische 

ventilatie.  

Voor de andere nooduitgang is compartimentering op alle verdiepingen niet mogelijk. Wel wordt een 

compartimentering van EI 60 voorzien op de tweede verdieping en op het gelijkvloers. Op de eerste 

verdieping en het schoon verdiep komt deze trap echter rechtstreeks uit in de centrale hal en is een 

compartimentering dus niet haalbaar. Daarom wordt voorgesteld om op deze locatie een opgerold 

rookgordijn te hangen dat naar beneden rolt op branddetectie. Op deze locatie kan de omkasting van 
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het rookgordijn verborgen worden achter één van de balken. Rook wordt dan uit de trappenhal 

gehouden en naar de centrale vide geleidt. Verdere details van dit systeem bevinden zich in 6.5. 

Alle deuren die uitkomen op de trap achter het rookgordijn worden zelfsluitend met vrijloop. Ze zijn 

bovendien zwaar en massief genoeg om gelijkwaardig met EI1 30 deuren aanzien te worden. Er wordt 

verondersteld dat dit, samen met de bestaande wanden, volstaat om de trap brandwerend af te scheiden 

van deze trap.   

De nieuwe deuren op de tweede verdieping die rechtstreeks uitkomen in deze trappenhal  hebben EI1 30 

en zijn zelfsluitend bij brand.  

De trap vanuit de zolder naar de tweede verdieping sluit hier op aan na een korte passage door de 

evacuatiegang. Dit gedeelte van de evacuatiegang is van de rest van de evacuatieweg afgescheiden met 

een brandwerende deur.   

Voor beide trappenhallen is een strook van 1m E60 voor vlamoverslag niet te voorzien omwille van de 

bestaande inplanting van ramen.   

Bovenaan de traphal wordt ofwel een rookluik van 1m² voorzien of gelijkwaardige mechanische ventilatie. 

6.4.3 Breedte evacuatiewegen 

De trap naar de Suikerrui wordt verbreed en heeft nu een capaciteit van 96 personen. Alleen van de 

tweede verdieping naar de eerste verdieping heeft die slechts een breedte van 105 cm en dus een 

capaciteit van 84p. De trap naar de zilversmidstraat wordt ook smaller op de hoger gelegen 

verdiepingen. Tussen +2 en +1 is de breedte 120 cm (96p). Tussen +1 en SV is de trap minimaal 162 cm 

breed (128p).Vanaf het schoon verdiep is de deurbreedte van de uitgang (140 cm) bepalend en heeft de 

trap een capaciteit van 140 personen.   

Alle andere trappen blijven behouden en behouden hun capaciteit. Dit geeft in totaal volgende maximale 

bezettingsgraad 

 

- Kelderverdieping: 1 persoon per 2cm breedte bestaande toegangstrappen. De bestaande trappen 

hebben een capaciteit van ongeveer 100 personen. Bijkomend worden twee bestaande trappen 

vrijgemaakt. Deze hebben elk een capaciteit van 100 personen, maar zijn op dit moment 

geblokkeerd. 300 personen  is voldoende voor de kelderverdieping 

- Gelijkvloers: 560 personen (1 extra centrale uitgang van 120 cm + de drie uitgangen thv. de 

trappen) 

- Schoon verdiep: 436 personen + een twintigtal via de noodtrap naast het kabinet van de 

burgemeester.  

- Eerste verdieping: 225 personen 

- Tweede verdieping: 180 personen 

- Zolderverdieping: 176 personen 

 

Voor de bepaling van het maximaal aantal personen dient rekening gehouden te worden met de 

richtlijnen gegeven in 3.4.1. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het al dan niet publieke 

karakter van sommige ruimtes, wat kan leiden tot andere bezettingsgraden. Een onderverdeling van de 

publieke/niet publieke zones is gegeven op bijgevoegde plannen. 
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6.4.4 Draairichting evacuatiedeuren 

Op het gelijkvloers draaien de deuren van het tweedelijnsschrijnwerk wel naar buiten open, maar de 

bestaande deuren kunnen niet naar buiten draaien. Dit is de huidige situatie en wordt niet gewijzigd. 

In overleg met de brandweer is geen paniekbeslag voorzien op deze deuren. Dit mag met krukbediening.  

6.4.5 Evacuatieafstanden 

Om aanwezigen aan te zetten tot een snelle evacuatie wordt een public address systeem voorzien. Dit zet 

mensen met behulp van een gesproken boodschap aan tot evacueren wat de reactietijd tussen het horen 

van een alarm en het starten van een evacuatie gevoelig verkleint. In BS 5839-1 wordt aangegeven dat de 

vertragingstijd gemiddeld van 6 tot 2 minuten gereduceerd wordt.  

6.4.6 Evacuatie stooklokaal 

Het nieuwe stooklokaal is van type II. Het beschikt over twee uitgangen waarvan één naar een 

beschermde evacuatieweg en een tweede naar buiten. Deze geeft direct uit op een historische trap met 

klapdeur die buiten het stadhuis uitkomt. Deze uitgang wordt beschouwd als rechtstreeks naar buiten.  

   

6.5 Rook- en Warmte Afvoer 

De mogelijkheid om een RWA installatie te voorzien in de centrale koepel werd onderzocht. Er is 

simpelweg te weinig ruimte in de koepel om een degelijk werkende installatie te bouwen op basis van 

natuurlijke ventilatie. Daarom wordt mechanische rookafvoer voorzien aan de trappenhal die uitkomt op 

de Gildenkamerstraat. De extractieopening bevindt zich bovenaan de ruimte (boven de 3.5m boven 

vloerniveau). Bijkomend worden alle deuren op het schoon verdiep en verdieping +1 zelfsluitend bij 

brand (met vrijloop). Hiermee wordt vermeden dat rook van naastgelegen zalen en kantoren zich in de 

ruimte kan verspreiden en wordt tevens een compartimentering van de centrale gang gerealiseerd. Als er 

toch ergens brand uitbreekt kan deze tot 1 ruimte beperkt worden.    

De rookgordijnen vermeld onder 5.4.1 zullen op de eerste verdieping tot de grond lopen, op het schoon 

verdiep tot op een hoogte van 3m boven de vloer. Het gordijn op de eerste verdieping komt in twee 

stappen naar beneden; bij detectie tot op 2m hoogte en 1 minuut later helemaal naar beneden.  

Opdat de lambrisering op de eerste verdieping dit rookgordijn niet belemmert, zal in de onderste meter 

een opening van 5cm breed langs beide zijden dienen te worden uitgesneden.  

Afgaande op een maximale rookontwikkeling (klasse 1 brand op het schoon verdiep, massadebiet *2 

omwille van turbulentie wanneer de brand onder het plafond uit komt en opstijgt onder de historische 

koepel), wordt met een ventilatiedebiet van 20 m³/s een duur van 8.5 minuten bekomen tot wanneer 

rook onder het rookgordijn naar de trappenhal passeert. Een snelle evacuatie van +2 blijft dus vereist. 

Wanneer een brand zich voordoet op +1, is de rookproductie gevoelig lager en kan het rookscherm in 

principe blijven hangen tot op 2m. De sturing dient dan te gebeuren op basis van de zone waarin de 1
ste

 

detector wordt geactiveerd.  

De mechanische ventilatie mag ook verdeeld worden over verschillende afvoerpunten op de eerste 

verdieping. Zolang de afzuigpunten hoger zitten dan 2.5m boven het vloerniveau van +1 zal de situatie 

enkel maar verbeteren door de rookafvoer te spreiden. 

Het gebruikte materiaal zal voldoen aan de eisen uit de normenreeks EN 12101.  
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6.6 Brandblussing 

6.6.1 Automatische blussystemen 

Er wordt geen automatisch blussysteem voorzien in het gebouw.  

Toch kan dit in een later stadium een belangrijke verbetering betekenen van de brandveiligheid van het 

gebouw, zowel voor de aanwezige personen als voor het aanwezige patrimonium. Een goed 

geïnstalleerd sprinklersysteem slaagt er in 96% van de gevallen in om een begin van brand onder 

controle te houden; in 90% van deze gevallen is 1 of 2 sprinklers reeds voldoende.  

6.6.2 Natte stijgleidingen / haspels 

Op sommige haspels dient het bedieningswiel om de afsluiter te openen vervangen te worden door een 

hendel. Dit maakt de haspels gebruiksvriendelijker. Brandweeraansluitingen dienen hersteld te worden.  

6.6.3 Draagbare brandblussers  

Geen aanbevelingen. 

6.6.4 Brandweerinterventie 

Er wordt toegang voorzien voor de brandweer in geval van een incident door een op afstand bedienbare 

ontgrendeling van de leveringsingang aan de Gildenkamerstraat. Hier bevindt zich ook de 

brandmeldcentrale. Deze ontgrendeling gebeurt vanuit een meldkamer en is analoog aan het systeem 

dat reeds in gebruik is voor verscheidene musea in Antwerpen.  
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7 Conclusie 

Rekening houdende met de beperkingen van het gebouw, dient de evacuatie gevoelig verbeterd te 

worden. Hiertoe wordt één van de twee noodtrappen volledig gecompartimenteerd; de andere slechts 

op twee verdiepingen. Op de andere verdieping wordt, mede om het historisch karakter van deze 

verdiepingen te bewaren, gekozen voor een rookgordijn in de vide om een veilige evacuatieweg te 

garanderen. Alle deuren die uitgeven op deze centrale ruimte en rechtstreeks op de trappenhal worden 

zelfsluitend gemaakt. Deze historische deuren hebben voldoende dikte om beschouwd te kunnen worden 

als brandwerend.  

Om de evacuatie snel te kunnen initiëren, wordt de branddetectie uitgebreid zodat het hele gebouw 

bestreken wordt.  

Op de eerste verdieping wordt bovenaan de toegang naar de trap aan de Suikerrui een mechanische 

rookventilatie geplaatst met een capaciteit van 20 m³.s
-1
.  

Verder wordt de bestaande compartimentering hersteld. Doorvoeringen worden brandwerend afgewerkt 

en zelfsluitende deuren worden hersteld.  

Onderstaande tabel geeft een kwalitatief overzicht van de brandveiligheid van de huidige situatie en de 

situatie na implementatie van de aanbevelingen.   

 

 

Huidige situatie Na aanpassingen  

Preventie en noodplanning 0 + 

Structuur en compartimentering - 0 

Evacuatie -- + 

Detectie en alarmering + ++ 

Ontroking -- 0 

Brandblussing - 0 

 

-: Gebreken vastgesteld 

0: Situatie net aanvaardbaar 

+: Een goed niveau van veiligheid 
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