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1. Aanleiding 
In Nederland ligt op het gebied van brandveiligheid de nadruk op het toetsen van brandveiligheid aan de 

bouwregelgeving en niet op de bestrijdbaarheid en het identificeren van de gevaren van brand voor de 

leefomgeving  (fysieke veiligheid). Het behouden van een bouwwerk, het voorkomen van slachtoffers in de 

omgeving en het voorkomen van schade aan het (leef)milieu, monumenten, maatschappelijke voorzieningen of 

belangen zijn geen doelstellingen van de bouwregelgeving. Dit betekent dat het bezwijken van gebouwen, de 

slachtoffers die daarbij in de omgeving kunnen vallen, milieuschade als gevolg van brand en maatschappelijke 

en economische ontwrichting geen deel uitmaken van de toets op brandveiligheid bij bouwinitiatieven.  

 
Brandweeradvisering op fysieke veiligheid is een belangrijk aspect binnen de onderdelen van de 
veiligheidsketen. Hierbij valt te denken aan advisering op basis van de Wet Veiligheidsregio’s art. 10 en 25, de 
Wet Milieubeheer en de Wet Ruimtelijke Ordening, waarbij er voor de regionale brandweer een rol is 
weggelegd als adviseur van het bevoegd gezag. De adviesrol op brandveiligheid van bouwwerken en de 
omgeving (fysieke veiligheid) is in de Woningwet en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht niet als 
verplichting opgenomen. Anderzijds heeft de brandweer wel een specifieke taak, namelijk het uitvoeren van de 
brandweerzorg in brede zin (art. 3 Wet Veiligheidsregio’s). Daar waar duidelijke risico’s voor brandveiligheid, 
de omgeving en de veiligheid van het repressief brandweerpersoneel aan de orde zijn is nu geen wettelijke 
adviesrol bij de brandweer neergelegd. 

 

1.1. Achtergrond  
Parkeergarages bevinden zich vaak in dichtbebouwde (winkel)centra, gezien woon-, werk- en winkelfunctie 
steeds vaker worden geïntegreerd. Veel garages zijn groter dan 1000m² en vaak is de hoogte beperkt. Branden 
in parkeergarages komen regelmatig voor en veelal wordt er slechts gedacht aan verlies van voertuigen, terwijl 
de uiteindelijke schade vaak velen malen groter is. De directe kosten van de brandschade is vaak groot, zeker 
wanneer de gebouwconstructie door de hitte is beschadigd. Ingrijpende maatregelen zijn dan nodig om het 
gebouw inclusief bovenliggende bebouwing weer toegankelijk te maken. De indirecte kosten en overlast 
worden vaak onderschat en nauwelijks meegenomen bij besluitvorming en het nemen van 
voorzorgmaatregelen. Het gaat hier dan om ontwrichting van economische activiteiten, de impact voor de 
omgeving en de zelfredzaamheid. Denk hierbij aan scenario’s waarbij belendende percelen (kwetsbare 
objecten) worden ontruimd, inkomstenderving voor de garage-exploitant en de winkeliers, onbewoonbare 
woongebouwen en het slecht bereikbaar zijn van het gehele stadscentrum. Het voldoen aan de brandveiligheid 
is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar en gebouwbeheerder (externe partijen). 
Ten aanzien van de omgeving (fysieke veiligheid) ligt deze verantwoordelijkheid ook bij het college van 
burgemeesters en wethouders. De gebouweigenaren, gebouwbeheerders en het bestuur moeten ieder vanuit 
hun eigen verantwoordelijkheid vaststellen welk restrisico acceptabel is, om vervolgens te komen tot een 
gezamenlijk beeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat er gebeurt als de brandweer niet bij de brand kan komen, 
wat zijn de gevolgen voor de parkeergarage, de omgeving en de zelfredzaamheid. Welke economische en 
maatschappelijke gevolgen kunnen er ontstaan als de gebouwen op de garage en de omgeving een tijd niet 
kunnen worden gebruikt. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijke scenario’s en eventuele bijpassende 
maatregelen wordt het kenmerkenschema toegepast, zie figuur hieronder. Het kenmerkenschema heeft vijf 
hoofdthema’s. 

 Menskenmerken 

 Gebouwkenmerken 

 Brandkenmerken 

 Omgevingskenmerken 

 Interventie (Bestrijdbaarheid) 
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          Kenmerkenschema  

 

1.2. Probleemstelling 
Het bestrijden van branden in ondergrondse parkeergarages is zeer complex, vanwege de minimale eisen die 
worden gesteld aan preventie, de moeilijkheid om de brandhaard te lokaliseren, te verkennen en te 
benaderen, vanwege de sterke rookontwikkeling en hoge tempraturen. Daarnaast zijn ondergrondse ruimtes 
vaak erg groot en zijn de ingangen voor verkenning en aanval veelal onbekend.  

 

1.3. Doelstelling 
Het doel van dit document is het inzichtelijk maken van de risico’s en gevaren bij een brand in ondergrondse 

parkeergarages en met welke (on)mogelijkheden de brandweer te maken kan krijgen. Daarnaast moet inzicht 

worden gekregen welke beheersmaatregelen de vrijzetting van brand in parkeergarages kan beperken en de 

bestrijdbaarheid kan verbeteren. Deze gevolggerichte maatregelen moeten uiteindelijk leiden tot het beperken 

van de impact voor de garage, de omgeving en de zelfredzaamheid. Per situatie moet vanuit een risicoafweging 

het te behalen doel bepaald worden en welke maatregelen noodzakelijk en effectief zijn om dit doel ook 

daadwerkelijk te bereiken. Dit document geeft daarvoor handvatten. Het betreft hier maatregelen ter 

overweging, geen lijst van te eisen voorzieningen. 

 

1.4. Onderzoeksvragen 
Op basis van het bovengestelde zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd.  

Deze vraagstellingen helpen om inzicht te krijgen in de probleemstelling en de totstandkoming van het rapport. 

1. Wat is de doelstelling van de wetgeving?  

2. Wat zijn de operationele (on)mogelijkheden? 

3. Welke maatregelen kunnen bijdrage aan een effectievere brandweerinzet? 

4. Kunnen de risicobeperkende maatregelen worden uitgevoerd? 
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Leeswijzer 

Allereerst wordt ingegaan op de achtergrond en de probleem- en doelstelling. Vervolgens zijn een aantal 

onderzoeksvragen gesteld om de probleemstelling inzichtelijk te maken. Om deze vragen te kunnen 

beantwoorden is in hoofdstuk 2 een reëel scenario opgesteld en is dit scenario beoordeeld door expert 

judgement op de bestrijdbaarheid. Deze bestrijdbaarheid van het scenario is afhankelijk van een aantal 

factoren. Wat de invloed is van deze factoren wordt ook in hoofdstuk 2 inzichtelijk gemaakt. De uiteindelijke 

beoordeling van het scenario is terug te vinden in bijlage 1. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de 

effectbeperkende maatregelen gesteld die van invloed kunnen zijn op de bestrijdbaarheid, effect en 

zelfredzaamheid. Om uiteindelijk de laatste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is vervolgens in 

hoofdstuk 4 de implementatie en de consequenties aangegeven. Ten slotte zijn in bijlage 2 en 3 de validiteit 

van de gegevens, de referentielist en de afbakening terug te vinden.  

 

2. Scenario-uitwerking   
Om het risico van brand in ondergrondse parkeergarages inzichtelijk te maken moet een reëel  incidentscenario 
worden opgesteld. Dit scenario staat centraal voor de bepaling van de impact. Het scenario bevat de 
noodzakelijke informatie om de beoordeling op de impact mogelijk te maken. Het scenario beschrijft het 
mogelijke verloop van het incident, vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Bij de beoordeling van 
het scenario gaat het niet om de beoordeling van het specifieke scenario, maar om te bepalen hoe groot de 
kans is dat een soortgelijke scenario, met soortgelijke gebeurtenissen zich voordoet binnen de Veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland en wat de bestrijdbaarheid van een brand is bij een dergelijk scenario. Bij het opstellen 
van de scenario-uitwerkingen is gekozen om geen worst case scenario te beschrijven. Worst case scenario’s 
kenmerken zich door veel doden, gewonden en grote schade. Daarom is gekozen om realistische scenario-
uitwerkingen op te stellen. De scenario-uitwerking is gebaseerd op daadwerkelijke incidenten en bijna-
incidenten uit het recente verleden binnen de Veiligheidsregio en daar buiten.  

 
Technieken 
Om inzicht te krijgen in de bestrijdbaarheid van het incidentscenario zijn de volgende technieken toegepast: 

- Effectenboom 
- Cascademodel 

 
Effectenboom 
Effectenbomen worden gebruikt bij het analyseren van de gevolgen van een ongewenste vrijzetting. De 
effectenboom start met de begingebeurtenis. In de uitwerking is de ongewenste vrijzetting ‘brand’. De boom 
laat zien hoe de gebeurtenissen in combinatie met de bestrijdbaarheid en inzettactieken tot bepaalde gevolgen 
kan leiden. De effectenboom is terug te vinden in het figuur 2 op de volgende pagina.  
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Figuur 2 Effectenboom 
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Cascademodel  
Een brand ontstaat (door verschillende factoren) in een voorwerp (eerste cascade). Dit voorwerp kan van alles 
zijn: een prullenbak, een pan, een gordijn, enzovoort. Dit is de eerste fase van de brand. In veel gevallen is de 
brand dan nog met beperkte middelen te blussen of op een andere manier te beperken. Een succesvolle 
interventie leidt ertoe dat de brand uit gaat. Vervolgens is er een kans dat de brand zich zal uitbreiden naar 
andere voorwerpen in de ruimte waar het brandende voorwerp staat. Dit kan door direct vlamcontact, door 
hittestraling vanuit het voorwerp of via de hete rookgassen. Of dit wel of niet gebeurt, is ook weer afhankelijk 
van verschillende factoren. Hierna is er een mogelijkheid dat de brand zich uitbreidt naar andere ruimten op de 
verdieping, het brandcompartiment of zelfs buiten het brandcompartiment. Ook dit is weer afhankelijk van  
verschillende factoren (bijvoorbeeld op welk moment er geblust wordt, de aanwezigheid van brandbare 
materialen, enzovoort). Als het cascademodel in de andere richting wordt toegepast (van groot naar klein) kan 
het als hulpmiddel worden gebruikt voor de operationele dienst om te schakelen in de inzettactieken binnen 
het kwadrantenmodel. Bij de verschillende kwadranten worden gebouwtypen genoemd. Voor deze gebouwen 
is het kwadrant het vertrekpunt voor de (voorlopige) keuze van de incidentbestrijding. Uit het 
kwadrantenmodel blijkt dat voor gebouwen zonder doormelding een defensieve of offensieve buiteninzet het 
vertrekpunt is en bij gebouwen met verplichte doormelding (Bouwbesluit 2012) en voor woningen is dit een 
defensief of offensieve binneninzet. Als ter plaatse de situatie anders is kan men met behulp van het 
cascademodel schakelen. Zie onderstaande figuur 3. Stel het vertrekpunt voor de incidentbestrijding is een 
offensieve of defensieve buiteninzet (laatste cascade) en ter plaatse is er nog geen sprake van een brand buiten 
het compartiment. Volgens het cascademodel kan dan worden geschakeld naar een compartiment of 
verdieping in brand. Als men met behulp van het cascademodel schakelt kan de keuze worden gemaakt om 
naar een defensieve of offensieve binneninzet over te gaan. Daarbij is dit natuurlijk afhankelijk van de omvang 
en indeling in verdiepingen en/of brandcompartimenten of alle cascades ook werkelijk herkenbaar zijn. 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figuur 3 Cascademodel 

 

                  Repressie:    Schakel momenten  kwadrantenmodel 
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Scenario grote brand ondergrondse parkeergarage  
Parkeergarages bevinden zich vaak in dichtbebouwde (winkel)centra gezien woon-, werk- en winkelfunctie 

steeds vaker worden geïntegreerd. Veel garages zijn groter dan 1000m² en in hoogte beperkt. Het bestrijden 

van branden in ondergrondse bebouwing is zeer complex, vanwege de moeilijkheid om de brandhaard te 

lokaliseren, te verkennen en te benaderen, vanwege de dikwijls sterke rookontwikkeling en hoge tempraturen. 

Daarnaast zijn ondergrondse ruimten vaak erg groot en zijn de ingangen niet bekend bij de brandweer voor de 

verkenning en aanval. De brand in parkeergarage De Appelaar in Haarlem (2010) en Markenhoven in 

Amsterdam (2013) onderstrepen nogmaals dat brandbestrijding in parkeergarages erg complex is. 

 
Scenario: Grote brand in ondergrondse parkeergarage 
Omvang  Grote brand in ondergrondse parkeergarage  

De Kolk op laag -1   
Locatie  Nieuwezijds Kolk te Amsterdam  
Periode van het jaar/dag  Doordeweekse dag 
Tijdstip In de middag 
Referentie worst case  Zeer grote brand met vele (dodelijke) 

slachtoffers  
Referentie dagelijkse zorg  Prullenbakbrand geblust met klein blusmiddel  
 
Context  
In de Veiligheidsregio is een groot aantal ondergrondse parkeergarages. Het verkennen en benaderen van 
ondergrondse brandhaarden is lastig. Dit komt omdat deze vaak gepaard gaan met sterke rookontwikkeling en 
slecht zicht. Daarnaast zijn ondergrondseruimten vaak erg groot en zijn de ingangen niet bekend voor 
verkenning en aanval. In de meeste gevallen zijn er geen installaties aangebracht ter ondersteuning voor een 
effectieve en veilige brandweer inzet, zoals automatische blusinstallaties (sprinklers).  
 
 
Brandveiligheidsvoorwaarden Prestatie-eis 
Brandveiligheidniveau Bestaande bouw 
Tijdsduur bezwijken bouwconstructie Geen eis, i.v.m. gebouwen op garage wordt een 

aanname gedaan van 60 minuten 
Omvang brandcompartiment 5000m² per compartiment, uitgevoerd conform het 

boek “Brandveilig gebouw bouwen” van de NBF 
(1994)  

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 
tussen brandcompartimenten en aanvalsroutes 

20 minuten 

Brandbeveiligingsinstallaties voor brandweer  Brandmeldinstallatie met volledige bewaking 
en automatische doormelding naar brandweer 

 Droge blusleidingen 

 Toegangsverschaffing 
Milieu Ventilatie Co/LPG (niet ter ondersteuning repressie) 
Bijzonderheden/gevaren  Vertrekpunt offensieve binneninzet 

 Doormelding brandweer, na 20 minuten 
operationeel 

 Minimale opkomsttijd 

 Geen deskundig persoon aanwezig 

 Geen geografisch paneel 

 Geen plaatsbepaling mogelijk, waar is de brand 
begonnen en via welke ingang is de brand het 
snelst en veiligst te benaderen 

 Verschillende aanvalswegen niet bekend 

 locatie van brand moeilijk van buitenaf vast te 
stellen 
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 Geen installaties ter ondersteuning voor veilige 
en effectieve inzet 

 Onbekendheid preventieve- en preparatieve 
voorzieningen 

 Enorme rookontwikkeling en dus slecht tot geen 
zicht 

 Hoge temperaturen  

 Verlies van waterdruk 

 Lange aanvalsweg 

 Onbruikbare aanvalsroutes 

 Brandbestrijding van buitenaf niet mogelijk 

 Instortingsgevaar  

 Onbekendheid gebouw en gebruiksfuncties op 
de garage (wel of niet zelfredzaam, 
ontruimingsalarminstallaties)  

 Waarschuwingstijd van de personen die zich 
bevinden in de gebouwen op de garage  

 Opraken ademlucht door lange aanvalsweg  

 Wandgerichte oriëntatie niet mogelijk 

 Verlies van oriëntatie, terugtochtbeveiliging met 
slang is noodzakelijk 

 Gevaar voor insluiting  

 Geen communicatie via C2000 
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       Parkeergarage Q-park de Kolk 

 

 
Hoek Nieuwe Nieuwstraat / Nieuwendijk   Nieuwezijdsvoorbrugwal / Sint Jacobsstraat  
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Mogelijke oorzaken  
● Moedwillig;  
● Technisch defect auto.  
 
Incidentverloop  
In de parkeergarage ‘De Kolk’ (plaats voor 450 auto’s) op laag -1 breekt ’s middags om 14.00 uur brand uit in 
een auto. De parkeergarage bestaat uit twee verdiepingen onder het maaiveldniveau. De bebouwing op de 
garage bestaat onder andere uit winkels, appartementen, woningen, hotels en cafés. De totale oppervlakte van 
een parkeerlaag bedraagt ongeveer 20.000m². Op het moment van de brand is de garage bijna volledig bezet 
er bevinden zich hier en daar nog een paar lege plekken. De brandweereenheid die als eerst ter plaatse komt 
kan niet aflezen waar de brand is begonnen en via welke ingang deze het snelst en veiligst kan worden 
benaderd. Dit komt door het ontbreken van een geografisch brandweerpaneel met zonenummering. Zowel aan 
de voor- als aan de achterzijde is er sprake van enorme rookontwikkeling uit de garage. Als de brandweerlieden 
de parkeergarage proberen te betreden horen zij knallen en hebben geen zicht. Tevens verspreidt de rook zich 
in de trappenhuizen van de verschillende bouwblokken die zich bovenop de garage bevinden.  
Het ventilatiesysteem is niet ter ondersteuning van de repressieve inzet, maar voor het dagelijks gebruik in 
verband uitlaatgassen. Bij het betreden van de parkeergarage door meerdere brandweereenheden is er nog 
steeds geen zicht en kan men de brandhaard niet lokaliseren. De rook vormt grote rookkolommen in de 
aanvalsroutes voor de brandweer als de deuren naar de brandruimte worden geopend. De brandweer kan door 
de hitte en rook niet bij de brand komen. Uiteindelijk worden straatwaterkanonnen ingezet en een 
ventilatieplan opgesteld om een poging te doen de brand te beheersen, echter is de locatie van de brandhaard 
vanaf buiten nog steeds niet vast te stellen. Bij aankomst van voldoende hulpdiensten wordt ingezet op het 
veiligstellen van de omgeving. Tijdens het veiligstellen van de omgeving (valschaduw) is niet bekend of de 
constructie al zodanig is aangetast dat de constructie instabiel wordt en dat gebouwen op de garage hun 
stabiliteit verliezen en kunnen instorten. Uiteindelijk brand de garage volledig uit. Getroffenen worden in het 
gemeentehuis opgevangen. De burgemeester geeft samen met de hulpverleningsdisciplines een 
persconferentie. 
Uiteindelijk vallen er geen gewonden. De constructie is behoorlijk aangetast (bewapening ligt bloot en er zitten 
scheuren in het beton). Bij de bebouwing boven de garage zitten scheuren in de muren. De constructie dient te 
worden gestut en de vraag is of dit nog veilig kan bij een instabiele constructie. In de garage zijn de 
waterleiding, gasleiding, riolering en elektra verwoest. Gemeente  inspecteert de staat van de gebouwen, deze 
zijn onbegaanbaar en de woningen onbewoonbaar. Het kan zeer lange tijd duren voordat de situatie weer 
normaal is en de bewoners en de exploitanten van de gebouwen op de garage weer terug kunnen keren. 
 

Oordeel van de impact  

Het scenario wordt door de experts geschat op zeer waarschijnlijk. Dit scenario is door de experts beoordeeld 

op bestrijdbaarheid slecht. Volgens de experts heeft dit een zeer grote impact voor het gebouw en de 

omgeving. Ook is het gevolg een langdurige afsluiting van een groot gebied en een extreme inzet van 

hulpdiensten benodigd. Er dient rekening te worden gehouden met een zeer lange incidentbestrijding met 

daarbij een (af/uit) brandscenario. 
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2.1. Beoordeling impact  
De impact is afhankelijk van de bestrijdbaarheid van de brand. Om de impact te kunnen bepalen is tijdens een 
expertsessie (expert judgement) door de deelnemers op de volgende vragen een antwoord gegeven: 

1. Wat is de waarschijnlijkheid van het incidentscenario? 
2. Hoe groot is de kans op een effectieve brandbestrijding in samenhang met de inzettactiek 

(kwadrantenmodel), de huidige regelgeving en de (on)mogelijkheden van de operationele dienst? 
 
Om de inschatting van de impact te kunnen maken is eerst inzichtelijk gemaakt welke factoren hier invloed op 
hebben. Om het verloop van het incident inzichtelijk te maken is gebruik gemaakt van de effectenboom die is 
weergegeven in figuur 2. Deze effectenboom brengt de knelpunten in beeld tijdens de incidentbestrijding. De 
consequenties bij de verschillende gebeurtenissen beïnvloeden de inzettactiek van de brandweer en 
uiteindelijk de bestrijdbaarheid. Het oordeel van de experts is bij het scenario weergegeven en wordt in bijlage 
1 nog eens gepresenteerd in een tabel.  
 

Factoren 
De volgende factoren beïnvloeden in grote mate de bestrijdbaarheid (impact):  

 Bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012) / gebouwkenmerken;  

 Installatietechnische voorzieningen; 
o Bestrijden van brand 
o Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 

 Organisatorische maatregelen; 
o Zelfredzaamheid; 
o Bedrijfshulpverlening; 

 Gebruik (zorgplicht) / Handhavingsbeleid; 

 Adviesrol en Expertise van de brandweer; 

 Tijdsverloop;  

 Strategische reis (Kwadrantenmodel); 

 Slagkracht; 

 Operationele (on)mogelijkheden. 
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Bouwregelgeving  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Schematische weergave brandveiligheids niveaus 

 

In Nederland is het minimaal vereiste niveau waaraan parkeergarages moeten voldoen vastgelegd in het 

Bouwbesluit [1]. Het Bouwbesluit kent daarbij twee toetsingsniveaus: niveau nieuwbouw en niveau bestaande 

bouw. Alle nog te realiseren parkeergarages moeten voldoen aan niveau nieuwbouw. Bestaande 

parkeergarages moeten minimaal voldoen aan de vergunde situatie (het rechtens verkregen niveau) of aan 

niveau bestaande bouw. Het actuele kwaliteitsniveau mag niet lager zijn dan het niveau voor bestaande bouw. 

Het gaat hierbij niet om het streefniveau maar om een harde, kritische ondergrens voor de kwaliteit van een 

parkeergarages waarbij geen rekening wordt gehouden met de bestrijdbaarheid van een brand. De doelstelling 

van de wettelijke bouwvoorschriften wordt hieronder aangegeven.  

 
Doel en uitgangspunten Bouwbesluit 
Het doel van de brandveiligheidsvoorschriften is het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden) en het voorkomen 
dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel. Het behouden van het bouwwerk en het voorkomen van schade aan het 
milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belangen zijn geen doelstellingen van dit besluit [2].  
Ook de algemene uitgangspunten zijn vergeleken met van het Bouwbesluit 2003  
ongewijzigd: 
- binnen 15 minuten na het ontstaan van een brand moet die brand zijn ontdekt en moeten de door die brand bedreigde 

personen en de brandweer zijn gealarmeerd;  
- binnen 15 minuten na die alarmering moeten de door de brand bedreigde  

personen zonder hulp van de brandweer kunnen vluchten; 
- de brandweer is aanwezig en operationeel binnen 15 minuten na het  

melden van de brand, en  
- de brandweer moet de brand binnen 60 minuten na het ontstaan onder  

controle hebben, hetgeen inhoudt dat voorkomen wordt dat de brand verder uitbreidt. Op dat moment moeten de 
laatste door de brand  bedreigde personen met behulp van de brandweer zijn gered. 

 

Wanneer we kijken naar de wettelijke voorschriften voor parkeergarages en de daarbij eventueel toegepaste 

gelijkwaardigheidsbepalingen zijn er veel verschillende uitvoeringen. Gezien een verdeling in 

brandcompartimenten veelal niet wenselijk is voor parkeergarages, wordt  er in de meeste gevallen een beroep 

gedaan op gelijkwaardigheid
1
. In tabel 2 zijn de wettelijk voorschriften en de verschillende toegepaste 

gelijkwaardigheidsbepalingen uiteengezet vanaf het jaar 1992. 
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Tabel 2:  Overzicht bouwregelgeving en toegepaste gelijkwaardigheid 

 

             

Wettelijk kader ten tijde 

bouwvergunning 

Gelijkwaardigheid indien 

brandcompartiment >1000m² 

Eisen omvang 

brandmeldinstallatie met  of 

zonder doormelding naar 

brandweer 

plaatsbepaling Repressief  

ondersteunende 

installaties voor effectieve 

en veilige inzet 

Bouwbesluit 1992  
Tabel 8 Parkeergebouw uit het 

boek “Een 

brandveilig gebouw bouwen” van 

de NBF (1994) en de NPR 2443 (1e 

druk 1987), brandcompartimenten 

tot 5000m² toegestaan 

Niet-automatische bewaking. 

 

Doormelding verschillend 

toegepast.  

Uitvoering conform NEN2535  

Nee Nee, wel snellere 

alarmeringstijd bij 

doormelding 

Bouwbesluit 2003 

bestaande bouw en 

Bouwverordening 2003 

gemeente Amsterdam. 

In 2008 is 

bouwverordening 

vervangen door het 

Gebruiksbesluit 2008  

Geen gelijkwaardigheid dan 

maximaal 3000m² per 

brandcompartiment indien 

rechtens verkregen niveau niet 

hoger is. (Ook van toepassing op 

garages voor 1992 zonder 

gelijkwaardigheid) 

Volledige bewaking indien 

gebruiksoppervlak groter dan 

1000m².   

 

Doormelding bij 

gebruiksoppervlakte groter dan  

2500m². Uitvoering conform 

NEN2535 

Nee Nee, wel snellere  

alarmeringstijd bij 

doormelding (eis 

doormelding vervallen) 

Bouwbesluit 2003 

nieuwbouw,  

Bouwverordening 2003 

gemeente Amsterdam. 

In 2008 is 

bouwverordening 

vervangen door het 

Gebruiksbesluit 2008  

Geen gelijkwaardigheid dan 

maximaal 1000m² per 

brandcompartiment. 

Volledige bewaking indien 

gebruiksoppervlak groter dan 

1000m².   

 

Doormelding bij 

gebruiksoppervlakte groter dan  

2500m². Uitvoering conform 

NEN2535 

Nee Nee, wel snellere 

alarmeringstijd bij 

doormelding (eis 

doormelding vervallen) 

Bouwbesluit 2003 

nieuwbouw,  

Bouwverordening 2003 

gemeente Amsterdam. 

In 2008 is 

bouwverordening 

vervangen door het 

Gebruiksbesluit 2008  

Praktijkrichtlijn Mechanische 

geventileerde parkeergarages met 

een gebruiksoppervlakte groter dan 

1000m² van de LNB (2002). 

Brandcompartiment onbeperkt van 

omvang 

 

Volledige bewaking.  

 

Doormelding als 

gebruiksoppervlakte groter is 

dan 2500m² . Uitvoering conform 

NEN2535+LNB 

Ja, indien groter dan 

2500m² en als 1
e
 

melding afleesbaar is 

op brandweerpaneel 

van automatische 

brandmelder 

Nee, ventilatie is voor 

nazorg en niet ter 

ondersteuning effectieve en 

veilige inzet. Wel snellere 

alarmeringstijd bij 

doormelding  

Bouwbesluit 2012 

bestaande bouw  

 

Geen gelijkwaardigheid dan 

maximaal 3000m² per 

brandcompartiment indien 

rechtens verkregen niveau niet 

hoger is. Dit is nieuwe regelgeving 

en is nu van toepassing voor alle 

garages zonder gelijkwaardigheid 

Volledige bewaking indien 

gebruiksoppervlakte groter is 

dan 1000m².  

Doormelding vervalt voor alle 

bestaande garages indien deze 

geen onderdeel uitmaakt van 

een gelijkwaardigheid 

Nee, geen eis voor 

brandweerpaneel  

Nee  

Bouwbesluit 2012  

nieuwbouw  

(1 april 2012) 

Geen gelijkwaardigheid dan 

maximaal 1000m² per 

brandcompartiment. 

Volledige bewaking indien 

gebruiksoppervlakte groter is 

dan 1000m².  

Nee, geen eis voor 

brandweerpaneel  

Nee 

Bouwbesluit 2012  

nieuwbouw  

(1 april 2012) 

 

Praktijkrichtlijn Mechanische 

geventileerde parkeergarages met 

een gebruiksoppervlakte groter dan 

1000m² van de LNB  

(2002). Brandcompartiment 

onbeperkt van omvang. (begin 

2012 ingetrokken door Brandweer 

Nederland) 

Volledige bewaking  

 

Doormelding als 

gebruiksoppervlakte groter is 

dan 2500m² . Uitvoering conform 

NEN2535+LNB 

Ja, indien groter dan 

2500m² en als 1
e
 

melding afleesbaar is 

op brandweerpaneel 

van automatische 

brandmelder 

Nee, ventilatie is voor 

nazorg en niet ter 

ondersteuning effectieve en 

veilige inzet. Wel snellere 

alarmeringstijd bij 

doormelding 

NPR / NEN 2443 

gelijkwaardigheid voor 

bovengrondse 

parkeergarages. 

Parkeren en stallen van 

personenauto’s op terreinen en in 

garages. Brandcompartiment 

onbeperkt van omvang. Natuurlijk 

geventileerde parkeergarages 

Toegepast met en zonder 

volledige bewaking.  

Geen doormelding  

Nee, geen eis voor 

brandweerpaneel 

Nee, natuurlijke ventilatie is 

niet ter ondersteuning 

effectieve en veilige inzet. 

Eventueel mogelijkheid om 

vanaf buiten de brand te 

bestrijden. 

1992 - heden Sprinklerinstallatie  Volledige bewaking sprinkler met 

doormelding 

Ja, indien 1e melding 

afleesbaar is op 

brandweerpaneel 

Ja, start met onderdrukken 

brand en snelle 

alarmeringstijd 

2012-heden
2
 NEN 6098 ventilatie Volledige bewaking met 

doormelding  

Ja, indien 1
e
 melding 

afleesbaar is op 

brandweerpaneel 

Ja, ventilatie met 

uitgangspunt zicht op de 

brand 
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1 Gelijkwaardigheid wordt toegepast als er niet wordt voldaan aan de eisen uit het bouwbesluit. Met een gelijkwaardigheidbepaling dient ten minste 

dezelfde mate van veiligheid te worden beoogd. 
 

2Het uitgangspunt van deze gelijkwaardigheidsoplossing is het creëren van zicht op de brand zodat deze geblust kan worden. Het gebruik van deze 

ventilatiesystemen zorgen niet voor een beperking/beheersing van de brand. Een groot verschil met een actief blussysteem is het 

verwachtingspatroon wat vanuit deze norm gewekt wordt. Een onderdeel van deze gelijkwaardigheidsoplossing is namelijk een succesvolle 

offensieve binnenaanval van de brandweer. Een offensieve binnenaanval kan in feite nooit gegarandeerd worden, laat staan een succesvolle 

binnenaanval.  Verder worden de uitgangspunten/randvoorwaarden voor het opstellen van de ventilatieberekening gehaald uit de ontwerpbrand 

van TNO uit 1999. De brandweer Amsterdam-Amstelland is van mening dat deze voorwaarden niet meer realistisch zijn. De vuurlast van auto’s is 

groot en in de laatste jaren fors toegenomen.  

 

Installatietechnische voorzieningen 

Of een brand door de brandweer veilig en effectief kan worden bestreden is mede afhankelijk van 

installatietechnische voorzieningen. Zoals in de tabel hierboven staat aangegeven zijn de aanwezige 

brandbeveiligingsinstallaties, met uitzondering van de een automatische blusinstallatie en de NEN6098
2
, niet 

aangebracht ter ondersteuning van een veilige en effectieve brandweerinzet.  

De meeste parkeergarages in de Veiligheidregio, die vergund zijn na 2002, zijn ontworpen en gebouwd 

conform de ‘Praktijkrichtlijn Mechanische geventileerde parkeergarages met een gebruiksoppervlakte groter 

dan 1000m² van de LNB (2002)’. Deze richtlijn is inmiddels ingetrokken omdat de uitgangspunten en 

randvoorwaarden sterk achterhaald zijn. De richtlijn gaat uit van een succesvolle binneninzet zonder dat er 

zicht is op de brand. Het uitgangspunt hiervoor was de ontwerpbrand van TNO uit 1999. Gezien de vuurlast en 

rookproductie van auto’s de laatste jaren fors is toegenomen door veranderde samenstelling met meer 

plastics, rubber, textiel, brandbare vloeistoffen en alternatieve brandstoffen kan een binnenaanval niet 

gegarandeerd worden, laat staan een succesvolle binnenaanval.  

 

Verder is door de komst van het bouwbesluit 2012, de doormelding niet meer verplicht voor bestaande en 

nieuwe parkeergarages waarbij geen gelijkwaardigheidbepaling is toegepast. Volgens het bouwbesluit mag een 

parkeergarage bestaan uit veel aan elkaar verbonden brandcompartimenten zonder dat er eisen worden 

gesteld aan snelle alarmering en voorzieningen ten behoeve van de bestrijdbaarheid. Zo is er geen eis voor een 

geografisch brandweerpaneel, visualisatie brandweeringangen en toegangsverschaffing voor de brandweer. 

Door het ontbreken van een brandweerpaneel is er geen plaatsbepaling. De brandweer kan niet aflezen waar 

de brand is begonnen en via welke ingang de brand het snelst en veiligst kan worden benaderd om een poging 

te doen om de brand te bestrijden.  

 

Bestrijden van brand 

In bestaande en nieuwe parkeergarages zonder gelijkwaardigheid worden geen voorzieningen opgelegd die de 

brandweer kan gebruiken tijdens de incidentbestrijding. Volgens de bouwregelgeving zijn droge blusleidingen 

in ondergrondse parkeergarages geen eis. Verder hoeven er geen voorzieningen ten behoeve van de 

communicatie te worden aangebracht in parkeergarages. Hierdoor kan er tussen de verschillende 

brandweereenheden slecht tot niet worden gecommuniceerd.   
 
Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten 

Een of meerdere toegangen van de parkeergarage dienen zodanig bereikbaar voor hulpdiensten te zijn dat 

tijdig bluswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en hulpverlening kan worden geboden. Bij 

parkeergarages zonder gelijkwaardigheid is het niet verplicht dat deze brandweeringangen visueel 

waarneembaar zijn en dat deze ingangen automatisch worden ontsloten of ontsloten kunnen worden met een 

systeem wat door de brandweer is bepaald. Gezien deze eisen niet verplicht zijn heeft de brandweer grote 

moeite om de verschillende brandweeringangen naar de parkeergarage te vinden en de locatie van de brand te 

bepalen om een poging te doen om de brand te bestrijden.   
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Organisatorisch 

Zelfredzaamheid 
De zelfredzaamheid in parkeergarages is in het algemeen geen probleem. In parkeergarages worden geen grote 

aantallen personen tegelijkertijd verwacht. Echter is het menselijke gedrag moeilijk in te schatten. Bij recente 

branden in parkeergarages blijkt dat het waarschuwingssysteem wordt genegeerd en personen de garage 

gewoon via de toegangen binnen gaan. Personen die zich in de garage bevinden proberen de garage nog met 

de auto te verlaten. Desondanks deze menskenmerken kan worden verwacht dat de brandweer geen personen 

hoeft te redden als deze zich nog bevinden in de brandruimte. Als personen zich nog bevinden in de 

parkeergarage waar de brand is, is de overlevingskans klein gezien de rookontwikkeling en de hoge 

temperatuur.  

 

Het ontruimen van de omgeving kan wel grote problemen opleveren als bijvoorbeeld boven de garage of in de 

omgeving kwetsbare objecten zijn gelegen met personen die minder mobiel of niet zelfredzaam zijn 

(bijvoorbeeld ziekenhuis). Dit geldt ook voor de gebouwen waarin volgens de regelgeving geen 

waarschuwingssysteem hoeft te zijn aangebracht. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor woongebouwen. In de 

gebouwen zonder waarschuwingssysteem worden geen eisen gesteld aan een 

bedrijfshulpverleningsorganisatie om een ontruiming op te starten en te begeleiden.         

 
Bedrijfshulpverlening  
In de meeste parkeergarages is geen bedrijfshulpverleningsorganisatie aanwezig om een beginnende brand te 
kunnen bestrijden. Als in de gebouwen op de garage wel een bedrijfshulpverleningsorganisatie aanwezig is, is 
het niet een vereiste dat deze worden gealarmeerd bij een brandmelding uit de garage.  Daarbij is het nog de 
vraag of een beginnende autobrand veilig en effectief kan worden bestreden door omstanders of 
bedrijfshulpverleners. In parkeergarages onder woongebouwen is een bedrijfshulpverleningsorganisatie nooit 
aanwezig. 
 
Gebruik/Handhavingsbeleid 
Het is natuurlijk noodzakelijk dat de gebruikseisen worden nagestreefd zodat de preventieve- en preparatieve 

voorzieningen (line of defense aan de linkerkant) functioneren bij een brand. Indien blijkt dat de opgelegde 

voorzieningen en de gebruiksvoorschriften niet voldoende worden gehandhaafd kan dit leiden tot een grotere 

impact bij een brand. Een goed handhavingsbeleid (controle) en een goed veiligheidsbewustzijn van de 

belanghebbenden heeft hier invloed op. Volgens het beleid van de gemeente Amsterdam worden 

parkeergarages met een omgevingsvergunning veilig gebruik of een gebruiksmelding eens in de 4  of 5 jaar 

gecontroleerd. Zo komt het voor dat kwetsbare objecten op de garage jaarlijks of twee keer per jaar worden 

gecontroleerd en de onderliggende garage met het grootste risico bij brand eens per 4 jaar of helemaal niet. Na 

een recent onderzoek door het Stadsdeel Oost is gebleken dat in verschillende parkeergarages de 

brandveiligheidsvoorzieningen onvoldoende gehandhaafd worden of niet juist zijn aangebracht of zijn 

uitgevoerd.  

 

Adviesrol en Expertise  
Op dit moment is er geen verplichte adviesrol voor de brandweer vastgelegd voor wat betreft het adviseren op 

omgevingsvergunning voor het bouwen van parkeergarages. Dit betekent in de praktijk dat 

vergunningsaanvragen voor parkeergarages met daarop of in de omgeving kwetsbare (niet-zelfredzaam), 

grootschalige en gecompliceerde of maatschappelijke risicovolle gebouwfuncties/bouwwerken niet verplicht 

ter beoordeling aan de regionale brandweer worden aangeboden. Als de brandweer niet betrokken is bij de 

advisering kan de brandweer de belanghebbenden en het bevoegd gezag niet wijzen op de brandrisico's voor 

bestaande en nieuw te bouwen parkeergarages en de gevaren voor de omgeving. Volgens de wetgeving hoeft 

er bijvoorbeeld geen rekening te worden gehouden met kwetsbare objecten die op de garage of in de 

omgeving worden gebouwd of reeds aanwezig zijn. Als de brandweer niet betrokken is bij het adviseren, 

worden belanghebbenden en gemeente niet geïnformeerd, door middel van verschillende scenario's met 
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welke (on)mogelijkheden de brandweer te maken kan krijgen en wat de gevolgen daardoor zijn voor de 

bestrijdbaarheid en de omgeving. Hierdoor kan in een vroeg stadium niet geadviseerd worden op de nodige 

preventieve en preparatieve voorzieningen (gereedschap voor de brandweer), wat kan leiden tot geen of 

minder effectieve inzet van de brandweer.   

 

Wettelijk is het ook niet vastgelegd dat de brandweer de brandbeveiligingsinstallaties ten behoeve van de 

brandbestrijding beoordeelt op uitvoering en functionaliteit. De brandweer wordt niet voor de ingebruikname 

uitgenodigd om de aangebrachte brandveiligheidsvoorzieningen te beoordelen op functionaliteit. Verder speelt 

voor een effectieve en veilige brandbestrijding de integraliteit binnen de brandweer (veiligheidsketen) een 

grote rol gezien de samenhang tussen risicobeheersing en incidentbestrijding. Deze samenhang is bepalend 

voor de kwaliteit voor de brandweerzorg, zowel aan de voorzijde van het proces, in de vorm van advisering en 

beoordelen gereedschap, als aan de achterzijde van het proces, de taakuitvoering bij de inzet repressie. Als de 

brandweer geen adviesrol heeft, haar expertise niet kan geven en niet geïnformeerd wordt over de 

ingebruikname, kan deze afstemming niet plaatsvinden. Uiteindelijk kan dit invloed hebben op de effectiviteit  

en veiligheid tijdens de incidentbestrijding waardoor uiteindelijk de impact voor het gebouw, de omgeving en 

zelfredzaamheid wordt beïnvloed. 

 
Tijdsverloop 
Of een brand door de brandweer nog effectief kan worden bestreden is mede afhankelijk van de 

alarmeringstijd. De alarmeringstijd is de tijd dat de brandweer wordt gealarmeerd. Bij een parkeergarage met 

volledige bewaking en rechtstreekse doormelding naar de brandweer wordt de alarmeringstijd gesteld op 5 

minuten. Door de komst van het bouwbesluit 2012, is deze doormelding niet meer verplicht voor bestaande en 

nieuwe parkeergarages waarbij geen gelijkwaardigheidbepaling is toegepast. Bij parkeergarages zonder 

rechtstreekse doormelding naar de brandweer, kan de alarmeringstijd erg verschillen. De alarmeringstijd is dan 

afhankelijk van de telefonische alarmering na visuele waarneming, verificatie door particuliere alarmcentrales 

of door het horen van het ontruimingsalarm buiten of in het gebouw. Indien er geen snelle ontdekking en 

alarmering plaatsvindt kan een brand zich enkele tot tientallen minuten ontwikkelen voordat de brandweer 

wordt gealarmeerd. Dit kan grote gevolgen hebben voor de bestrijdbaarheid.  

 

Strategische reis (Kwadrantenmodel); 

Met betrekking tot het repressief inzetten bij branden in parkeergarages zal er in meer situaties dan voorheen 

sprake zijn van een repressieve brandweerinzet zonder de parkeergarage te betreden. De redenering is dat er 

door veranderd materiaalgebruik en bouwwijzen snellere brandverloop is met grotere gevaren. Doordat tevens 

minimale eisen worden gesteld aan preventie, moet de brandweer haar palet aan tactieken uitbreiden en het 

risicobewustzijn vergoten. Als de wetgeving wijzigt en de brandweertactieken niet, zouden tijdens 

incidentbestrijding te grote risico’s worden genomen die niet meer verantwoord zijn. Er vindt een verschuiving 

plaats in prioriteiten binnen de veiligheidsketen. De brandweer over morgen [3] staat voor een nieuwe 

brandweerdoctrine. 

 

Volgens het concept van het kwadrantenmodel [4] (figuur 4) zal er in meer situaties dan voorheen sprake zijn 

van een repressieve brandweerinzet zonder het gebouw te betreden (buiteninzet). Dit kan bijvoorbeeld het 

geval zijn wanneer wordt verwacht dat er geen slachtoffers meer in het bedreigde gebouw aanwezig zijn of dat 

de brandweer niet bij de brand kan komen. Deze andere manier van brandweerinzet sluit beter aan op de 

filosofie van de brandweer, waarbij de nadruk ligt bij de eigen veiligheid van brandweerpersoneel en het 

redden van personen. Het beperken van materiële schade is een taak waarbij steeds minder risico’s 

geaccepteerd worden.  
De onderdelen brandweeradvisering (expertise), brandveiligheidsbewustzijn en de uitbreiding van de 

brandweertactieken staan in relatie met elkaar en beïnvloeden elkaar.  
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Het kwadrantenmodel maakt dit inzichtelijk en moet tijdens de incidentbestrijding als dynamisch worden 

beschouwd. Als de situatie ter plaatse of tijdens het verloop van het incident positiever of negatiever wordt 

kan er voor een andere inzettactiek gekozen worden. Het cascademodel (figuur 3) kan als hulpmiddel worden 

gebruikt voor het schakelen tussen de kwadranten.  

 

 
 

Figuur 4 kwadrantenmodel 
 
Slagkracht 
De slagkracht van de brandweer is ook bepalend voor de bestrijdbaarheid van een brand in een parkeergarage. 

Als men binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland overgaat op een variabele voertuigen bezetting in 

plaats van een standaard tankautospuit bemand met 6 personen heeft dit gevolgen voor de slagkracht en 

daarmee de bestrijdbaarheid. Voor de incidentbestrijding in parkeergarages heeft dit gevolgen voor de 

verkenningstijd en het lokaliseren van de brand. Bij een brand in een parkeergarage zou in veel gevallen eerst 

moeten worden opgeschaald voordat met de brandbestrijding en met het veiligstellen van de omgeving kan 

worden gestart.  

  



 

 

 

 

Brandweerzorg ondergrondse 

parkeergarages 

Brandweer Amsterdam-Amstelland 

 

Pagina | 19 

Operationele (on)mogelijkheden; 
Het bestrijden van branden in ondergrondse bebouwing is zeer complex, vanwege de minimale eisen die 

worden gesteld aan preventie, de moeilijkheid om de brandhaard te lokaliseren, te verkennen en te 

benaderen, vanwege de dikwijls sterke rookontwikkeling en hoge tempraturen. Daarnaast zijn ondergrondse 

ruimtes vaak erg groot en zijn de ingangen niet bekend voor verkenning en aanval. Volgens de regelgeving en 

verschillende gelijkwaardigheidsbepalingen zijn er geen installaties aangebracht ter ondersteuning voor een 

effectieve en veilige brandweerinzet, zoals bijvoorbeeld een automatische blusinstallaties 

(sprinklers/watermist), zie ook tabel 2 en de foto’s op de volgende pagina.  

 

De volgende factoren beïnvloeden de bestrijdbaarheid: 

 Geen installaties ter ondersteuning voor veilige en effectieve brandweerinzet; 

 Niet bekend met prestatie eisen van het vergunningsniveau (bestaand, verbouw of nieuwbouw); 

 Onbekendheid met preventieve- en preparatieve voorzieningen; 

 Verschillende aanvalswegen naar parkeergarage niet bekend; 

 Indien geen doormelding aanwezig, dan geen eisen voor een geografisch brandweerpaneel, visualisatie 

brandweeringangen en brandweertoetreding. Hierdoor is er geen plaatsbepaling mogelijk: waar is de 

brand begonnen en via welke ingang is de brand het snelst en veiligst te benaderen? 

 Locatie van de brand moeilijk van buitenaf vast te stellen; 

 Enorme rookontwikkeling en slecht tot geen zicht; 

 Zeer hoge temperaturen; 

 Geen deskundig persoon aanwezig met bruikbare informatie; 

 De vuurlast van auto's zijn de afgelopen jaren fors toegenomen door veranderde samenstelling met onder 

meer plastics, rubber, textiel, accu's, brandbare vloeistoffen inclusief de alternatieve brandstoffen; 

 Overslag punt bij moderne auto's ligt hoger; 

 Alarmeringstijd (hoe lang heeft de brand zich ontwikkeld voordat brandweer is gealarmeerd);  

 In hoeverre wordt de conditie van de aangebrachte brandveiligheidsvoorzieningen beïnvloed door de 

brand (brand het in de garage of brand de garage); 

 Lange aanvalsweg; 

 Opraken ademlucht; 

 Geen communicatie C2000; 

 Wandgerichte oriëntatie is lastig; 

 Verlies van oriëntatie; 

 Verlies van waterdruk; 

 Insluiting (dichtvallen brandscheidingen); 

 Instortingsgevaar; 

 Brandbestrijding van buiten is moeilijk en vaak niet effectief; 

 Onbekendheid omgeving. Niet bekend welke typegebouwen (kwetsbare objecten) op de garage staan of in 

de omgeving; 

 Niet bekend of binnen de waarschuwingstijd (de tijd dat het gebouw mag instorten bij brand) de 

gebouwen op de garage en omgeving veilig kunnen worden gesteld.  
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De genoemde knelpunten onderstrepen nogmaals dat bij branden in parkeergarages in meer situaties dan 
voorheen sprake zou zijn van een repressieve inzet zonder de parkeergarages te betreden. De risico’s tijdens 
brandbestrijding in parkeergarages is gewoon weg te groot. De nadruk ligt bij de eigen veiligheid van 
brandweerpersoneel. Het beperken van materiële schade is een taak waarbij de brandweer steeds minder 
risico’s accepteert [5]. Hierdoor zal vaker voorkomen dat branden in parkeergarages escaleren, wat een grote 
impact heeft voor de parkeergarage, de omgeving en de zelfredzaamheid. Zonder effectieve inzet door de 
brandweer bestaat er een grotere kans dat in die situaties branden in parkeergarages niet tijdig kunnen 
worden beheerst, wat vaker uit- of afbrandscenario’s en zelfs gedeeltelijk of totaal bezwijken van bouwwerken 
tot gevolg kan hebben. De gevolgen hiervan kunnen leiden tot grotere maatschappelijke en economische 
ontwrichting [6]. 

 

 
                

 

 

Voorbeelden van brand in parkeergarage  
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3. Voorgestelde beheersmaatregelen 
Nu inzichtelijk is gemaakt aan welke minimale eisen parkeergarages moeten voldoen kan vervolgens worden 

aangegeven welke beheersmaatregelen de vrijzetting van brand in parkeergarages kan beperken en de 

bestrijdbaarheid kan verbeteren. Deze gevolggerichte maatregelen moeten uiteindelijk leiden tot het beperken 

van de impact voor de garage, de omgeving en de zelfredzaamheid. De beheersmaatregelen aan de linkerzijde 

zijn het meest effectief om de gevaren en gevolgen van een brand zoveel mogelijk te beperken. Deze 

proactieve/preventieve maatregelen dienen de mogelijke gevaren te reduceren en indien mogelijk helemaal 

weg te nemen waardoor een effectievere en veiligere incidentbestrijding kan plaatsvinden. De gevolggerichte 

maatregelen zijn per onderdeel, zoals aangeven in het wettelijke kader, uitgewerkt. De gestelde maatregelen 

worden onderverdeelt in maatregelen die kunnen ingrijpen  op de gevolgen voor het gebouw/omgeving, de 

zelfredzaamheid of de bestrijdbaarheid. Uiteindelijk moet dit resulteren in het vlinderdasmodel zoals in  

figuur 5 wordt aangegeven.  

 

 
     Figuur 5 vlinderdasmodel 

 

B=bouwkundig      K=kwadrantenmodel 

I=installatie      S=slagkracht 

O=organisatie (BHV)     Op=operationele (on)mogelijkheden 

G=gebruik (onderhoud)       

E=expertise (adviesrol) 

A=afstemming binnen veiligheidsketen 

T=Tijdsverloop (ontdekkingstijd / alarmeringstijd)  

 

 

 

 

Beheersmaatregelen  
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 Gewenst vlinderdasmodel met beheersmaatregelen 
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Bouwkundige maatregelen 

De brandveiligheidsvoorzieningen zijn vastgelegd in een wettelijk kader. Het stellen van veiligheidsmaatregelen 

om de wetgeving en de doelstelling daarvan te veranderen is een niet haalbare maatregel. Dit zou namelijk 

veel tijd in beslag nemen voordat deze het gewenste effect geeft. Verder zouden de beheersmaatregelen 

leiden tot grote financiële gevolgen voor de belanghebbenden van bestaande parkeergarages. Om de risico’s 

bij branden in parkeergarages te verkleinen zal het veiligheidsbewustzijn van de belanghebbenden verhoogd 

moeten worden. Het aanbrengen van een beschermde laag tegen de constructie is een bouwkundige 

maatregel die kan worden getroffen. Deze laag beperkt de schade aan de constructie als gevolg van een brand.  

Zonder beschermde laag mag de onderste schil van kanaalplaatvloeren bezwijken als dit maar niet leidt tot 

bezwijken van de gehele vloer. Met andere woorden het bezwijken van de schil van een kanaalplaatvloer bij 

het belastinggeval brand levert geen strijd met de bouwvoorschriften op zolang het bezwijken van vloervelden 

binnen de wettelijke tijdsduur maar niet wordt overschreden (volgens onderzoek van de Bond van Fabrikanten 

en Betonproducten (BFBN) van juni 2011). Omwille van de veiligheid van het brandweerpersoneel zal hierdoor 

de brandweer steeds minder vaak kiezen voor een binneninzet.  

1. Aanbrengen van een beschermde laag. 

Maatregel die ingrijpt op de effecten   

2. De vluchtwegen van de gebouwen niet combineren met die van de gebouwen op de garage. 

Maatregel grijpt in op de zelfredzaamheid 
 

Installatietechnische maatregelen 

De veiligheidsmaatregelen betreffende de brandbeveiligingsinstallaties zijn het meest effectief om de risico’s 

zoveel mogelijk te beperken. Juist uitgevoerde brandbeveiligingsinstallaties leiden tot een grotere kans op een 

veiligere en effectievere brandweerinzet. Om haalbare veiligheidsmaatregelen te stellen wordt er onderscheid 

gemaakt in bestaande en nieuw te bouwen parkeergarages.   

 

Bestaande parkeergarages  

Om de risico’s bij branden in bestaande parkeergarages te beperken kunnen de volgende 
veiligheidsmaatregelen worden getroffen: 

3. Het aanbrengen van een geografisch brandweerpaneel of het oude paneel vervangen voor een 

geografisch brandweerpaneel met plaatsbepaling. Het paneel moet inzicht geven waar de 

voorzieningen (LOD’s) voor de brandweer zijn aangebracht. De volgende gegevens dienen te worden 

aangegeven: 

o Eerste brandmelding van een automatische brandmelder moet afleesbaar zijn (knipperen); 
o Nummeren verschillende detectiezones; 
o Nummers aangeven bij de daarop toegewezen brandweeringangen; 
o Detectiezones verkleinen en logisch indelen zodat zoekgebied en inzetdiepte verkleind wordt; 
o Voedingspunten en aansluitpunten droge blusleidingen, sleutelkluizen, flitslichten;  
o Ventilatierichting. 
Maatregel grijpt in op de bestrijdbaarheid 
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Figuur 6 Brandweerpaneel zonder plaatsbepaling 

 

In figuur 6 wordt een geografisch brandweerpaneel aangegeven waarop de genoemde voorzieningen (LOD’s) 

niet zijn aangegeven maar wel voldoet aan de wettelijke eisen. Van dit paneel is niet te herleiden waar de 

brand is begonnen en via welke ingang deze het snelst te bereiken is. 

 

Nieuw te bouwen parkeergarages 

Nieuw te bouwen parkeergarages mogen volgens de regelgeving worden opgedeeld in aan elkaar gekoppelde 
brandcompartimenten zonder brandbeveiligingsinstallaties voor een veilige en effectievere brandbestrijding. 
Het feit dat er dan wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen uit het Bouwbesluit is geen garantie voor een 
veilig, effectief en efficiënt brandweeroptreden en/of beperking van de impact voor de parkeergarage, de 
omgeving en de zelfredzaamheid. De volgende veiligheidsmaatregelen kunnen hier wel een bijdrage aan 
leveren: 

4. Het aanbrengen van een geografisch brandweerpaneel met de gegevens zoals bij maatregel 3 

(bestaande parkeergarages) staan aangegeven; 

Maatregel grijpt in op de bestrijdbaarheid 
5. Het aanbrengen van een actieve blusinstallatie zoals een gecertificeerde sprinkler of een 

watermistinstallatie. Deze installatie kan ook als gelijkwaardigheid worden toegepast om de garage 

niet op te hoeven delen in verschillende compartimenten, wat vaak ook niet wenselijk is. Een 

automatische blusinstallatie gaat op het moment van detectie van de brand gelijk tot actie over. 

Wanneer de brandweer de brandmelding krijgt, is het sprinkler- of watermistsysteem de brand al aan 

het  bestrijden. Het beperkt de brand tot één voertuig. Door de onderdrukking van de brand loopt de 

temperatuur niet op, ontstaat er minder rook, wordt de constructie beschermd en kunnen aanwezige 

personen in de garage en in de omgeving veilig vluchten en is een veilige toegang voor de brandweer 

gegarandeerd. Ook heeft de brandweer dan meer tijd om de omgeving veilig te stellen. 

Maatregel grijpt in op de bestrijdbaarheid, effect en zelfredzaamheid 
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Bestrijden van brand 

Droge blusleidingen hebben naast het transporteren van water ook een ander belangrijk doel. Vanaf deze 

aansluiting kan door het aantal slangen de maximale inzetdiepte worden bepaald voor de zoekslag en een 

veilige terugtocht tijdens de brandbestrijding in de garage. De volgende beheersmaatregel kan een bijdrage 

leveren aan de bestrijdbaarheid: 

6. Per brandweeringang een aparte droge blusleiding aanbrengen. Hierdoor kan het voertuig dicht bij de 

aangewezen toegang worden opgesteld en is de kans dat er een afsluiter open staat kleiner. Bij het 

aanbrengen van droge blusleidingen dient rekening te worden gehouden met het volgende; 

o Duidelijke codering aanbrengen bij de voedingspunten en aansluitpunten van de verschillende 
droge blusleidingen; 

o Aansluitpunten aanbrengen in het trappenhuis of voorportaal. Als deze op willekeurige plaatsen in 
de garage worden aangebracht kunnen deze niet worden gebruikt. 

Maatregel grijpt in op de bestrijdbaarheid 
 
Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten 

Om een effectieve inzet te kunnen doen is het belangrijk dat de brandweer tijdens het aanrijden de 
hoofdbrandweeringang kan vinden en het niet veel tijd kost om binnen te treden. Bij deze ingang zijn namelijk 
de voorzieningen (LOD’s) aangebracht om de plaats van de brand en de dichtstbijzijnde toegang af te lezen. Als 
blijkt dat deze ingang in een ander gebouw of aan de andere kant is gelegen, is het van belang dat ook deze 
ingang te vinden is. De volgende maatregelen kunnen bijdragen aan de herkenbaarheid van de 
brandweeringangen:  

7. Visuele voorzieningen en toegangsverschaffing voor herkenbaarheid en toetreding  verschillende 

brandweeringangen/aanvalsroutes. De visualisatie en toegangsverschaffing dient als volgt te worden 

aangebracht: 

o Boven de hoofdbrandweeringang een rood flitslicht aanbrengen die wordt geactiveerd bij een 

brandalarm. Hierdoor kan de brandweer de ingang vinden waar het brandweerpaneel en overige 

informatie is aangebracht; 

o Visuele waarneming van de overige brandweeringangen met daarop de nummers van de 
aangewezen zones. Dit kan bij bestaande garages door resopal plaatjes en bij nieuw te bouwen 
garage door selectief gestuurde flitslichten;  

o Bij de hoofdbrandweeringang een sleutelkluis aanbrengen. Hierin alle sleutels aanbrengen van de 
verschillende aanvalsroutes naar de parkeergarage. Er gaat anders veel tijd en energie verloren 
om de verschillende deuren in de verschillende aanvalswegen te forceren. 

Maatregel grijpt in op de bestrijdbaarheid 
 

Organisatie 

De veiligheidsmaatregelen voor de organisatie hebben betrekking op de kans op het ontstaan van brand en de 

zelfredzaamheid. Hieronder worden de te nemen maatregelen voorgesteld.   

 

Kansreductie  

Een autobrand kan op veel manieren ontstaan. Een smeulende sigarettenpeuk, kapotte benzine- of gasleiding, 

ondeugdelijke installaties van alternatieve brandstoffen, beschadigde elektrakabels, defecte elektronica, 

brandstichting enz. Gezien het bijna onmogelijk is om dit te beïnvloeden, is het stellen van oorzaakgerichte 

maatregelen, met uitzondering van brandstichting, niet haalbaar. De kans op brand door brandstichting en het 

naar binnen rijden van auto’s die al mankementen vertonen kan worden voorkomen door: 

8. Cameratoezicht in de garage en hitte sensoren bij de inrit (warmte scan) 

9. Toegangscontrole systemen    

Maatregelen grijpen in op de kans 
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Zelfredzaamheid 
Een mogelijkheid om de zelfredzaamheid te verhogen is om risicocommunicatie toe te passen. De aanwezige 

personen zullen op deze manier worden geïnformeerd over de mogelijke calamiteiten waar het gebouw en de 

omgeving mee te maken kan krijgen. In de risicocommunicatie moet men voornamelijk aandacht schenken aan 

de waarschuwingsprocedures en de te nemen acties. In geval van een brand in de parkeergarage is het van 

belang dat de aanwezige personen in de garage en de personen in de gebouwen daarop, tijdig worden 

gewaarschuwd en kunnen vluchten. Het Waarschuwings- en AlarmeringsSysteem (WAS) is een goede methode 

om snel te alarmeren. Primair is dit systeem echter bedoeld om mensen te alarmeren en binnen te schuilen en 

zet dus niet aan tot vluchten als er geen aanvullende instructies worden gegeven door bijvoorbeeld een NL-

Alert. De Officier van Dienst (OVD) van de brandweer is bevoegd om het WAS te activeren. Uit de praktijk is 

gebleken dat men bij het afgaan van de sirene of ontruimingsalarm eerder uitgaat van loosalarm in plaats van 

een dreigende situatie.  

De volgende aanvullende maatregelen zijn nodig om de aanwezigen te stimuleren tot vluchten uit de garage en 

de gebouwen daarop en voorkomen dat personen bij een dreigende situatie de garage binnentreden.  Als de 

personen de garage en de gebouwen daarop zelfstandig kunnen verlaten wordt op een positieve mannier de  

evacuatietijd beïnvloedt: 

10. Aanbrengen en/of uitbreiden van het waarschuwingsalarmeringssysteem 

(ontruimingsalarminstallatie). Deze maatregel dient als volgt te worden uitgevoerd: 

o Uitbreiden van de aangebrachte ontruimingsalarminstallatie van de parkeergarage naar de 

verkeersroute/ingangen van de garage en in de gebouwen daarop. Hierdoor worden de 

aanwezige personen gestimuleerd om te vluchten of de garage niet meer te betreden door een 

alarmsignaal in combinatie met een gesproken bericht. 

o Het signaleren van een brandmelding uit de parkeergarage in de gebouwen op de garage waar 

een bedrijfshulpverleningsorganisatie aanwezig is. Hierdoor kan de bedrijfshulpverlening worden 

opgestart en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Dit dient te zijn geborgd in het 

ontruimingsplan. 

Maatregel grijpt in op de zelfredzaamheid 
 

Gebruik/Handhavingsbeleid 
De aangebracht LOD’s dienen op het moment van een brand te functioneren. Het is natuurlijk noodzakelijk dat 
de gebruikseisen en voorschriften voor het juist functioneren van de LOD’s nagestreefd en gecontroleerd 
worden, zodat de preventieve- en preparatieve voorzieningen functioneren bij een brand.  
De volgend maatregel kan dit positief beïnvloeden: 

11. Frequentie toezicht en controle  verhogen op ondergrondse parkeergarages. De volgende acties 

leveren hier een bijdrage aan: 

o Afdeling Expertise Toezicht en Controle (ETC) van de Brandweer risicogericht inzetten om de 

aangebrachte brandveiligheidsvoorzieningen, die zijn aangebracht om de kans op een effectieve 

en veilige inzet van de brandweer te vergroten, te controleren. 

o Digitale onderhoudsystemen voor de belanghebbenden waardoor 

eigenaren/exploitanten/verenigingen van eigenaren automatisch een onderhoudsmelding of 

storing krijgen van de aangebrachte LOD’s. 

o Frequentie verhogen voor de controles van het bevoegd gezag;  

o Checklijsten opstellen voor de belanghebbenden en voor Handhaving- en controlediensten om de 

aangebrachte LOD’s periodiek te controleren. 

Maatregel grijpt  in op de bestrijdbaarheid en het effect 
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Adviesrol en Expertise  
Er moet een verschuiving plaatsvinden van repressie ‘reparatie aan achterkant’ naar  

preventie ‘oplossen aan de voorkant’. Bij nieuw te bouwen, bestaande, (ver)bouwplannen of veranderingen in 

gebruik van ondergrondse parkeergarages zal de brandweer betrokken moeten worden bij vooroverleg en 

voorlichting aan de gemeente,  initiatiefnemers en belanghebbenden. Dit betekent dat alle betrokken partijen 

(gemeente, brandweer en de belanghebbenden) aan tafel moeten zitten. Er moet gelijkwaardigheid zijn in de 

samenwerking tussen de gemeente en de brandweer. Er moet een verbetering van processen en 

kennisoverdracht plaatsvinden zowel intern als extern. Warme overdracht van dossiers en kennis tussen 

partijen is essentieel voor de kwaliteit brandweerzorg. Vanuit een risicogerichte benadering bestaat de 

noodzaak, om naast het wettelijke kader, extra inzet te plegen op risicocommunicatie om de belanghebbenden 

te wijzen op de risico’s van branden in ondergrondse parkeergarages. Ook zullen bewoners, gebruikers en 

eigenaren van deze gebouwen nadrukkelijker moeten worden gewezen op de risico’s van brand voor het 

gebouw en de omgeving en hun verantwoordelijkheid op dat gebied.  

12. Afspraken maken in verband met adviesrol brandweer (veiligheidsbeleid art. 14, lid e.   

Wet Veiligheidsregio’s) zodat aan de voorkant de risico’s van een brand in parkeergarages inzichtelijk 

worden gemaakt en over de  juiste beheersmaatregelen (LOD’s) kan worden geadviseerd. Om dit te 

bereiken zijn de volgende maatregelen nodig: 

o Risicogericht adviseren (fysieke veiligheid). Bij het stellen van veiligheidsmaatregelen rekening 

houden met de kwetsbare objecten die op of in de omgeving van de parkeergarage worden 

gebouwd of reeds aanwezig zijn. Uiteindelijk kan dit resulteren in een bepaald risicobeeld met 

een groepsrisico en invloedsgebied; 

o Vast laten leggen door bestuur welke gelijkwaardigheidsbepalingen voor parkeergarages wel of 

niet zijn toegestaan; 

o Vastleggen in bestemmingsregels/toelichting dat gelijkwaardigheidsbepalingen (bouwen in 

afwijking van de bouwregelgeving) ten behoeve van de beheersbaarheid van brand,  ter 

beoordeling aan de regionale brandweer moeten worden voorgelegd; 

o Betrekken van de brandweer in vooroverleggen tijdens initiatieffase (proactie en ruimtelijke 

ordening); 

o De LOD’s ter ondersteuning voor een effectievere en veiligere brandweerinzet laten beoordelen 

door de brandweer;  

o Brandweer uitnodigen bij de oplevering om de functionaliteit van de aangebrachte 

brandbeveiligingsinstallaties ten behoeve van de bestrijdbaarheid te controleren; 

o Op een efficiënte en effectieve manier het brandveiligheidbewustzijn verhogen, door het geven 

van voorlichting, opstellen van brochures en convenanten met verschillende partners. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

 Afwegingskader parkeergarages van Brandweer Nederland (NVBR); 

 Brochure “Brand in parkeergarages” risicoafweging in relatie tot 

brandveiligheidsvoorzieningen van de Brandweeracademie (IFV); 

 Brochure “Gelijkwaardigheid voor nieuw te bouwen parkeergarage” van de Brandweer 

Amsterdam-Amstelland; 

 “Leidraad brandweerpanelen en repressieve info parkeergarages” van de Brandweer 

Amsterdam-Amstelland.   

Maatregelen grijpen in op de bestrijdbaarheid, effecten en zelfredzaamheid  
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Tijdsverloop 
Of de gestellede veiligheidsmaatregelen leiden tot het gewenste resultaat is een snelle alarmeringstijd 
belangrijk. Wanneer de voorgestelde installatietechnische maatregelen worden aangebracht is een snelle 
alarmeringstijd belangrijk. Bij een snelle alarmeringstijd is de kans groter dat de effectbeperkende maatregelen 
en de voorzieningen die een inzet van de brandweer ondersteunen nog functioneren als de brandweer ter 
plaatse is. De volgende maatregel dient te worden toegepast: 

13. Automatische doormelding naar de alarmcentrale van de brandweer. 

Maatregel grijpt in op de bestrijdbaarheid  
 
Operationele mogelijkheden/ Strategische reis / Slagkracht 
Op het moment dat een brand in een parkeergarage plaatsvindt kan het gebouw en de omgeving met de 

effecten hiervan te maken krijgen. Deze effecten worden beïnvloed door de aangebrachte LOD’s en het 

optreden van de brandweer. Het blussen van een brand in een parkeergarage heeft een grotere  

kans van slagen als de brandweer op de meest effectieve wijze door systemen ondersteund wordt. 

De voordelen van een actief blussysteem wegen ruimschoots op tegen de nadelen als er brand uitbreekt in een 

parkeergarage. De afweging van de voor- en nadelen in relatie tot het te verwachten restrisico voor het 

gebouw, de omgeving en de zelfredzaamheid blijft de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/exploitant, 

de verzekeraar en het bevoegd gezag (in het kader van de beoordeling van de gelijkwaardigheid). Het is de 

verantwoordelijkheid van de brandweer om het te verwachten restrisico mee te nemen in de advisering en 

voorlichting (risicocommunicatie). 

Deze maatregel kan de impact tot 0 realiseren. 

14. Aanbrengen actief blussysteem 

Maatregel grijpt in op de bestrijdbaarheid, effect en zelfredzaamheid    

 

De bestrijding van branden in parkeergarages heeft betrekking op meerdere niveaus binnen de 

veiligheidsketen. De beoordeling van de mogelijkheden van de bestrijdbaarheid zal dan ook op alle niveaus 

plaats moeten vinden. Om de brandweer op een dergelijk incident voor te bereiden kunnen ten aanzien van de 

bestrijdbaarheid een aantal maatregelen worden getroffen. Om een brand in een parkeergarage effectief te 

kunnen bestrijden is het van belang dat de brandweer kennis heeft van de LOD’s en de inzetstrategieën. 

15. Operationele mogelijkheden vergroten.  De volgende maatregelen vallen hieronder en zullen hier een 

positieve bijdrage aan leveren: 

o Geplastificeerde plattegronden in een kaartenbak/kliklijst. Deze plattegronden kan de brandweer 

gebruiken om een beeld te krijgen hoe de garage is ingedeeld, waar de brandweeringangen zich 

bevinden, welke preventieve- en preparatievevoorzieningen (line of defense) ten behoeve van de 

incidentbestrijding zijn aangebracht. Met deze tekeningen kan de brandweer een inzetplan en 

eventueel een ventilatieplan opstellen. De volgende gegevens dienen op de tekeningen te zijn 

aangegeven per laag of per zone; 

 Kopie van  de lay-out van het paneel ; 

 Brandscheidingen (kleur), aanvalstrappenhuizen, ventilatierichting, droge blusleidingen, 

toegangsverschaffing, flitslichten, opstelplaatsen, inrichting parkeerplaatsen etc.; 

 Bijzonderheden zoals bijvoorbeeld tracé gasleiding en afsluiters, hoofdafsluiters water, 

elektra en gas, oplaadpunten elektrische auto’s.      

o Gebouwkenmerken en LOD’s koppelen aan TS portaal. Hierbij kan je denken aan 3D impressie 

met de gebouwkenmerken. Tijdens het aanrijden kan hierdoor inzichtelijk worden gemaakt hoe 

het gebouw in ingericht en via welke ingang de brand het snelst en veiligst kan worden benadert; 
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o Uniformiteit binnen de Veiligheidsregio. Belangrijk is dat op de uitvoering en functionaliteit van de  

voorgestelde beheersmaatregelen gelijk is binnen de Veiligheidsregio. Hierdoor wordt de 

diversiteit aan parkeergarages beperkt en is de inzetstrategie binnen de regio gelijk. De volgende 

maatregelen beïnvloeden deze uniformiteit. 

 Brochure “Leidraad brandweerpanelen en repressieve info parkeergarages” van de 

Brandweer Amsterdam-Amstelland; 

 Maatregelpakketten en richtlijnen voor de verschillende gelijkwaardigheidsbepalingen en 

beheersmaatregelen; 

 Presentaties aan kazernes/opleidingcentrum (BOCAS) geven over de gebouwkenmerken, 

LOD’s en inzetstrategie; 

 Meedenken en werken aan realistische scenario’s en oefenobjecten voor opleiding en 

oefenen (vakbekwaamheid); 

 Oriënteren in parkeergarages met afdeling risicobeheersing en de kazerne. Hierdoor 

vindt afstemming plaats en wordt de kazerne en de belanghebbende in het kader van 

brandveilig ondernemen in kennis  gesteld van de aangebrachte LOD’s.  

Maatregelen grijpen in op de bestrijdbaarheid    

3.1. Haalbaarheid beheersmaatregelen 

De aangedragen maatregelen hebben als doel de risico’s bij branden in ondergrondse parkeergarages te 

beperken. Hiermee is de onderzoeksvraag, welke maatregelen kunnen worden genomen, beantwoord. Het 

effect van de maatregelen kan niet in cijfers worden uitgedrukt. Wel hebben een aantal aangedragen 

maatregelen hun effectiviteit bewezen
1
 [7]. Bij de beslissing om de beheersmaatregelen uit te voeren is het 

veiligheidsbewustzijn, de kennis van de risico’s bij brand, de beperkingen van de brandweer en de 

verantwoordelijkheid (zorgplicht) van groot belang. Om een goede afweging te maken of de aangedragen 

maatregelen opwegen tegen de kosten dient ook inzichtelijk te worden gemaakt wat de directe- en indirecte 

kosten zijn als gevolgen van een brand voor het gebouw en de omgeving. De laatste onderzoeksvraag, kunnen 

de risicobeperkende maatregelen worden uitgevoerd, wordt in het volgende hoofdstuk 4 aangegeven.   

In de onderstaande tabel 3 is een overzicht van de gestelde maatregelen aangegeven met daarbij de 
kenmerken waarop de maatregelen al dan niet een positief invloed op uitoefenen. Zoals te zien zijn er vele 
zaken die invloed uitoefenen op het brandweeroptreden (aangeduid als interventiekenmerken). Bij een aantal 
maatregelen is lastig om te bepalen welke scenario nog wel of niet beheersbaar is voor de brandweer. Dit 
hangt van te veel zaken af, waaronder het brandverloop, dat weliswaar genormaliseerd is voor autobranden, 
maar nooit precies als dusdanig op zal treden. Als voorbeeld maatregel 3 en 4: Aanbrengen geografisch 
brandweerpaneel. Het voordeel van deze maatregel zit in de plaatsbepaling. Het paneel geeft inzicht in welk 
gedeelte de brand is begonnen en via welke aanvalsroute dit gedeelte het snelst kan worden benaderd om een 
bluspoging te doen. Echter ondersteund deze voorzieningen de brandweer niet bij het blussen van de brand 
zoals een actief blussysteem die bij detectie gelijk de brand aan het bestrijden is. 

                                                           
1 Brand parkeergarage Arnhem. Door actief blussysteem is 1 auto uitgebrand en na 1,5 uur weer in bedrijf. Geen tot weinig schade. Zie ook 

de casuïstiek uit de brochure “Brand in parkeergarages”risicoafweging in relatie tot brandveiligheidsvoorzieningen van  de IFV.  
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Bouwkundige maatregelen 

1. Tijdsduur bezwijken X X  X X 

2. Scheiden trappenhuizen/aanvalsroutes  X X X  X 

Installatietechnische maatregelen 

3 en 4. Geografisch brandweerpaneel met plaatsbepaling     X 

Bestrijdbaarheid 

5 en 14. Actief blusinstallatie
2
 X X X X X 

6. Droge blusleiding     X 

7. Visualisatie en toegangverschaffing 
Brandweeringangen/aanvalsroutes 

    X 

11. Frequentie toezicht en controle verhogen  X X X  X 

12. Afspraken maken adviesrol en expertise brandweer  X X X X X 

13. Automatische doormelding brandweer     X 

15. Operationele mogelijkheden vergroten     X 

Zelfredzaamheid  

8. Camera toezicht en hittesensoren inrit X     

9. Toegangscontrole systeem X     

10. Uitbreiden waarschuwingsalarmeringssysteem X    X 
Tabel 3:  Overzicht maatregelen 

 

                                                           
2De kosten van een actief blussysteem kan worden gereduceerd als deze installatie in de gebouwen op de garages worden aangebracht. 

Hierdoor worden de risico’s bij een brand in deze gebouwen eveneens beperkt. De haalbaarheid van deze maatregel in bestaande 

parkeergarages wordt als kleine kans beschouwd. 
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4. Implementatie 
In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan in de mogelijkheden om de gestelde beheersmaatregelen uitgevoerd te 

krijgen. Hierbij moet rekening worden gehouden welke maatregelen kunnen worden uitgevoerd door externe 

partijen en op welke maatregelen het lokaal bevoegd gezag invloed heeft. Door het nemen van maatregelen 

kan er een verschuiving plaatsvinden van repressie ‘reparatie aan de achterkant’ naar preventie ‘oplossen aan 

de voorkant’. De adviesfunctie van de brandweer zou niet moeten liggen op het toetsen aan de regelgeving 

maar moet liggen op de beoordeling van brandveiligheid in het kader van bestrijdbaarheid en fysieke 

veiligheid, scenario’s denken in relatie met de nieuwe strategische reis. Naast het wettelijk toetsingskader 

(Bouwbesluit) zal de brandweer ‘breder’ richting het bevoegd gezag en externe partijen moeten gaan 

adviseren, met name op de risico’s voor de omgeving en de mogelijkheden van de brandweer. Hierdoor 

worden de externe partijen en het bevoegd gezag geïnformeerd, door middel van verschillende scenario’s, wat 

de gevolgen zijn voor het gebouw en de omgeving als de brandweer niet bij de brand kan komen, welke risico’s 

lopen zij en met welke beperkingen de operationele dienst te maken kan krijgen.   

4.1. Consequenties 

Parkeergarages bevinden zich vaak in dichtbebouwde (winkel)centra, gezien woon-, werk- en winkelfunctie 

steeds vaker worden geïntegreerd. Veel garages zijn groter dan 1000m² en is de hoogte beperkt. Branden in 

parkeergarages komen regelmatig voor en wordt er slechts gedacht aan verlies van voertuigen, terwijl de 

uiteindelijke schade vele malen groter is. De directe kosten van de brandschade is vaak groot, zeker wanneer 

de gebouwconstructie door de hitte wordt beschadigd. Ingrijpende maatregelen zijn dan nodig om het gebouw 

inclusief bovenliggende bebouwing weer toegankelijk te maken. De indirecte kosten en overlast worden vaak 

onderschat en nauwelijks meegenomen bij besluitvorming en het nemen van voorzorgmaatregelen. Het gaat 

hier dan om ontwrichting van economische activiteiten, de impact voor de omgeving en de zelfredzaamheid. 

Denk hierbij aan scenario’s waarbij belendende percelen (kwetsbare objecten) worden ontruimd, 

inkomstenderving voor de garage-exploitant en de winkeliers, onbewoonbare woongebouwen en er sprake is 

van slechte bereikbaarheid van het gehele stadscentrum. Het voldoen aan de brandveiligheid is in eerste 

instantie de verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar en gebouwbeheerder (externe partijen). Ten 

aanzien van de omgeving (fysieke veiligheid) ligt deze verantwoordelijkheid ook bij het college van 

burgemeesters en wethouders. De verantwoordelijkheid van de gebouweigenaren, gebouwbeheerders en het 

bestuur reikt verder om verschillende scenario’s uit te werken en vast te stellen welk restrisico acceptabel is. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat er gebeurt als de brandweer niet bij de brand kan komen, wat zijn de 

gevolgen voor de parkeergarage, de omgeving en de zelfredzaamheid. Welke economische en 

maatschappelijke gevolgen kunnen er ontstaan als de gebouwen op de garage en de omgeving een tijd niet 

kunnen worden gebruikt. Externe partijen en het bevoegd gezag zullen bij een aantal maatregelen waarop zij 

invloed hebben een afweging moeten maken. In hun overweging zullen zij onder andere haar 

verantwoordelijkheid, financiën, maatschappelijke verantwoording, capaciteit en draagvlak mee laten wegen. 
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4.2. Hulpverleningsdiensten 

De risico’s bij branden in ondergrondse parkeergarages neemt toe door veranderd materiaalgebruik, 

economische motieven, bouwwijzen en de minimale eisen aan preparatie en preventie. Het gevolg hiervan is 

snellere brandverloop met grotere gevaren. De manier waarop de brandweer een brand in een ondergrondse 

parkeergarage bestrijdt is per incident verschillend en afhankelijk van de aangebrachte LOD’s.  

In de meeste garages zijn geen voorzieningen aangebracht die een effectieve en veilige inzet van de brandweer 

ondersteunen. De bestrijding is van vele factoren afhankelijk, zoals plaatsbepaling, omgeving, locatie, 

vergunningsniveau, bereikbaarheid, communicatie enzovoorts. Daarbij komt ook nog eens dat het behoud van 

het gebouw geen doelstelling is van het wettelijke kader. Om de risico’s bij branden in parkeergarages te 

beperken moet de brandweer betrokken worden bij het opstellen van wettelijke beleidsplannen (Wet 

Veiligheidsregio’s), planvorming en uitvoeringsaspecten. 

Door de voorgestelde maatregelen te nemen is de kans groter dat de brandweer zijn primaire taak veiliger, 

beter en sneller kan uitvoeren.  

 

Indien voorgestelde maatregelen worden genomen is de afstemming met de brandweer belangrijk. De 

maatregelen dienen te worden afgestemd met de brandweer zodat deze kunnen worden beoordeeld of wordt 

voldaan aan de uitvoeringsaspecten. Daarnaast speelt de afstemming binnen verschillende afdelingen van de 

brandweer een belangrijke rol. De operationele dienst dient in kennis te worden gesteld van de LOD’s zodat 

deze in de inzetplannen, aandachtskaarten en digitale informatie (portal TS) kan worden aangegeven. De 

brandweer kan zich dan beter voorbereiden op een incident. Indien de voorgestelde maatregelen niet worden 

uitgevoerd is de kans groot dat branden in parkeergarages escaleren omdat de brandweer grote moeite heeft 

met het bestrijden van de brand en het veiligstellen van de omgeving [8].  

4.3. Restrisico’s en effecten 

Branden in parkeergarages brengen altijd risico’s met zich mee. Wanneer we zeker willen zijn dat er geen effect 

voortkomt uit branden in parkeergarages zal het gebruik ervan gestopt moeten worden. Gezien het niet 

mogelijk is om de bron weg te halen zullen er altijd risico’s blijven bestaan. Het is van belang om te accepteren 

dat deze risico’s blijven bestaan of daarop maatregelen te treffen, die het resultaat van de 

inspanningsverplichting van de brandweer vergroten. Gelet op de brandweerinzet bij parkeergarages zonder 

ondersteunende voorzieningen zal de brandweer steeds minder vaak kiezen voor een binneninzet omdat 

daarvoor de risico’s gewoonweg te groot zijn. Overheden, gemeenten, gebouweigenaren, gebruikers, 

projectontwikkelaars, verzekeraars etc. dienen zich te realiseren dat zonder te investeren in extra 

(bovenwettelijke) preventieve en preparatieve voorzieningen, ter ondersteuning voor een veilige en effectieve 

brandbestrijding, dit verstrekkende gevolgen kan hebben voor het gebouw, de omgeving en de 

zelfredzaamheid. Indien maatregelen zoals geografisch brandweerpaneel en actieve blussystemen niet worden 

uitgevoerd kunnen de hulpdiensten niet snel en adequaat optreden in geval van een brand. Deze voorgestelde 

maatregelen leveren belangrijke tijdwinst op en vergroten de kans op een effectievere inzet van de brandweer. 

Maatregel 2 en 10 zijn gebaseerd op de zelfredzaamheid van de aanwezige personen en zorgen dat zij tijdig 

kunnen reageren en anticiperen op de gevaren bij een brand. Met deze maatregelen worden zij snel 

gealarmeerd en kunnen zij zichzelf in veiligheid brengen. Wanneer deze maatregelen niet worden uitgevoerd 

kan het veiligstellen van de omgeving veel tijd kosten en is een extreme inzet van de hulpdiensten nodig. Dit 

kan uiteindelijk leiden tot meer slachtoffers. Branden in parkeergarages zouden in de toekomst vaker escaleren 

waardoor grote schade ontstaat met hoge directe- en indirecte kosten [6]. Ongeacht de getroffen maatregelen 

is het onmogelijk om een 100% veilige situatie te creëren. Parkeergarages behouden altijd een restrisico.  
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5. Te overwegen maatregelen 
In tabel 3 zijn de maatregelen aangegeven die mogelijk genomen kunnen worden om de risico’s te beperken 

samengevat. Bij het voorleggen van dit rapport zal moeten blijken of er draagvlak is om de gestelde 

beheersmaatregelen op te nemen waarop uw organisatie invloed heeft. Graag ontvangen wij van u een korte 

terugkoppeling van uw bevindingen ten aanzien van het rapport. Indien u voornemens bent om de 

maatregelen op te nemen adviseren wij in overleg met de Regionale Brandweer Amsterdam-Amstelland te 

treden.  Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met de opsteller van dit rapport.  
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Bijlage 1 Beoordeling impact  
 

De impact van het incident is afhankelijk van de bestrijdbaarheid van het scenario. Door  experts is op grond 

van ervaring een schatting gemaakt van de kans dat het scenario zich voordoet. Deze bestaat uit 5 categorieën 

van zeer onwaarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk. Vervolgens is de bestrijdbaarheid van het incidentscenario 

verdeelt in 5 categorieën van beperkt gevolg tot zeer ernstig (catastrofaal) gevolg. Het gaat hierbij niet om de 

beoordeling van het specifieke scenario, maar om het bepalen van de waarschijnlijkheid en bestrijdbaarheid 

van de generieke risico’s.  

1. Hoe groot is de kans dat een soortgelijke scenario, met soortgelijke gebeurtenissen zich voordoet 

binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland?  

2. En wat is de bestrijdbaarheid van een dergelijk scenario?  

 

In de tabellen hieronder worden de scores weergegeven.  

 

Categorie Score waarschijnlijkheid scenario  

1 Zeer onwaarschijnlijk 

2 Onwaarschijnlijk 

3 Mogelijk   

4 Waarschijnlijk 

5 Zeer waarschijnlijk 

          

Categorie Score bestrijdbaarheid 

1 Zeer goed→offensieve binneninzet→brand in een ruimte→beperkt gevolg 

2 Goed→offensieve binneninzet→brand binnen compar�ment→aanzienlijk gevolg 

(beheersbaar) 

3 Voldoende→defensieve binneninzet→compar�mentsbrand→groot gevolg 

4 Slecht →offensieve buiteninzet→brand in meerdere compartimenten→ernstig gevolg  

5 Zeer slecht→defensieve buiteninzet→inzet niet meer gericht op gebouw maar 

omgeving→zeer erns�g gevolg 

            

Score experts voor de verticale as   

Scenario  Score waarschijnlijkheid totaal Score bestrijdbaarheid  totaal 

brand 5 5 5 4  4.8 4 4 4 4  4 

          Tabel:  schatting impact   
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Bijlage 2 Juridisch kader en validiteit van de gegevens 

Juridisch kader 

Om tot dit rapport te komen en om de haalbaarheid te kunnen beoordelen zijn relevante wetten en regels 
meegenomen. Om die redenen worden deze hier weergegeven.  
- Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) 

In de WRO worden eisen gesteld aan de actualisatie van bestemmingsplannen; 
- Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) 

Op basis van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht kan het bevoegd gezag middels vergunningen 
veiligheidsvoorzieningen stellen; 

- Wet en besluit Veiligheidsregio’s  
In de Wet Veiligheidsregio’s staan taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven t.o.v.  het 
optreden en voorbereiden op incidenten; 

- Woningwet  
Het Bouwbesluit 2012, hierin is het minimale vereiste waar aan een gebouw moet voldoen vastgelegd.  In 
het bouwbesluit zijn voor diverse aspecten (o.a. brandveiligheid, energie zuinigheid, gezondheid en 
bruikbaarheid) van bouwwerken voorwaarden gesteld in de vorm van functionele eisen en prestatie eisen. 

 

Validiteit 

Wet- en regelgeving 

De belangrijkste wetten die zijn gebruikt voor het opstellen van het rapport is het de Woningwet (bouwbesluit 

2012) en de Wet en besluit Veiligheidsregio’s. Van de wet- en regelgeving, gepubliceerd door de overheid, mag 

men er vanuit gaan dat deze wet up-to-date zijn en dat dit zeer betrouwbare informatie is. 

 
Brandweer, IFV 

De brandweer beschikt over specifieke kennis en ervaring met het optreden tijdens brand in ondergrondse 

parkeergarages. De toegepaste adviezen en onderzoeken die door verschillende brandweerkorpsen zijn 

samengesteld kunnen dan ook als betrouwbaar worden beschouwd. 

Het IFV is een organisatie die zich landelijk bezighoudt met brandweergerelateerde onderwerpen. Zij 

beschikken over deskundigen uit het gehele land. De documenten en publicaties van deze organisaties zijn 

daardoor betrouwbaar. 

 
Experts judgement 
De brandweer Amsterdam-Amstelland beschikt over specifieke kennis met betrekking tot de voorbereiding en 
incidentbestrijding. De experts die hebben deelgenomen aan de expertsessies hebben binnen de 
Veiligheidsregio een operationele taak. Tijdens een incident hebben zij een leidinggevende en/of 
coördinerende rol. Gezien hun ervaring en expertise in hun vakgebied mag aangenomen worden dat de 
informatie valide en betrouwbaar is.  
 
De volgende personen hebben deelgenomen aan de expertsessie: 
Paul Jetten (Team brandonderzoek/Brandweerkundige/OVD) 
Ruud Korzelius (Bevelvoerder Kazerne Hendrik) 
Ron Beij (Senior veiligheidsadviseur proactie/HOVD) 
Ricardo Weewer (Strategisch adviseur/lector IFV) 
Henk Koelewijn (Brandweerkundige/HOVD) 
Bert Meijer (Team brandonderzoek/Brandweerkundige/OVD) 
 
Scenario 
De scenario-uitwerkingen is gebaseerd op daadwerkelijke incidenten, bijna-incidenten (binnen de VRAA, maar 
ook buiten VRAA) en eerder opgestelde scripts tijdens crisisoefeningen/trainingen. Voor de scenario uitwerking 
voor de brand in ondergrondsebouwwerken zijn de evaluatierapporten gebruikt van de brand in de Appelaar te 
Haarlem en het rapport naar aanleiding van de brand in Markenhoven in Amsterdam. 
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Bijlage 3 Referentielijst en afbakening 

Documenten 

- Onderzoeksrapport naar het brandweeroptreden bij de brand in parkeergarage De Appelaar (IFV) 

- Onderzoeksrapport naar het brandweeroptreden bij de brand in parkeergarage Markenhoven  

(Brandweer Amsterdam-Amstelland) 

- LNB richtlijn Mechanische geventileerde parkeergarages met een gebruiksoppervlak groter dan 1000m² 

- Bouwbesluit 1992 en 2003 

- Brandveilig gebouw bouwen van NBF (1994) 

- NPR / NEN 2443 

- Bouwverordening 2003 

- Gebruiksbesluit 2008 

- NEN 6098:2012 

- Brochure “Brand in parkeergarages” risicoafweging in relatie tot brandveiligheidsvoorzieningen van de 

Brandweeracademie (IFV) 

Websites 

- www.brandweernederland.nl 

- www.ifv.nl 

Afbakening  

Het rapport beperk zich tot de volgende onderwerpen: 
- Brand in ondergrondse parkeergarages  
 
Verder zijn de volgende onderwerpen niet in het onderzoek meegenomen: 
- De kans op een brand in een parkeergarage en het onderzoeken naar de oorzaak waardoor de kans op 

brand kan worden verkleind. 


