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Het project omvat een brandweerkazerne bestaande uit twee bouwlagen met plat dak. Op de begane grond is een grote 

remise aanwezig voor brandweerauto's, diverse kantoren, kleedruimten, werkplaatsen en bergingsmogelijkheden. Op de 

tweede verdieping zijn diverse kantoren, een vergaderruimte, instructieruimten, kantine met keuken en 

bergingsmogelijkheden aanwezig.

Op het terrein van het gebouw zijn diverse trainingsvoorzieningen aanwezig waaronder een oefenbak en een oefenhuis.

Karakteristiek aan het gebouw is de afgeronde gevel die de oost- en noordgevel met elkaar verbinden. 
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project:  Brandweerkazerne Echt

date:  28-3-2017

building characteristics
specification of the object

functional equivalent

building type brandweerkazerne

public  requirements

private  requirements

pattern of use office working, private 11 persons <area in m²>

meeting working, private <ammount persons> <area in m²>

... <ammount persons> <area in m²>

required service life 50 year derived: probabilistic data

reference study period 50 year reason deviation: there is no deviation

system boundaries none

building model

other features comfort level normal

privacy normal

security high

accessibility technical equipment normal

the shape and size of the building number of floors 2

shape rechthoek met gebogen deel

orientation front facade north <glass rate>

rear facade south <glass rate>

right facade west <glass rate>

left facade east <glass rate>

internal facade n.v.t. n.v.t.

dimensions length 40.360 mm

width 28.000 mm

height 7.725 mm

floor to ceiling height ground floor 2.600 mm

other floor(s) 2.600 mm

total gross floor area: 0 m²

totaal content: 0 m³

building constructions 

floors

external walls

external windows and doors

roofs

internal walls

internal windows and doors

ceilings

technical systems

heating system

heat delivery system

hot water system

ventilation (principle)

ventilation (type)

cooling / air conditioning

fixed lighting systems

fixed fire-fighting systems

sanitary systems (water, waste water, piping, pump, fixed equipment)

communication and security systems

Dutch "Bouwbesluit 2012"

<heating system>

<heat delivery system>

<hot water system>

<ventilation (principle)>

<floors>

<external walls>

<roofs>

<internal walls>

<external windows and doors>

<internal windows and doors>

<ceilings>

<fixed lighting systems>

<fixed fire-fighting systems>

<sanitary system>

<communication and security system>

not relevant

<ventilation (type)>

<cooling / air conditioning>
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project:  Brandweerkazerne Echt

date:  28-3-2017

general information
purpose of the assessment

goal inzichtelijk maken sociale duurzaamheid

scope gebruik als brandweerkazerne

intended use referentie

scenarios

scenario

use stage(s) to assess B1 Use yes

B2 Maintenance yes

B3 Repair yes

B4 Replacement no

B5 Refurbishment no

motivation scenario

main rooms:

number of rooms total area pattern of use number of persons

kantoorvertrek 20 room(s) 25,9 m² office 11 person(s)

Gebouw is recent ingebruik genomen als

brandweerkazerne. Het gebouw is specifiek ontworpen voor 

dit gebruik en zal ook voor de komende jaren als zodanig 

gebruikt worden. Dit is als uitgangspunt gehanteerd bij dit 

assessment.

new - operation for 25 years - sales
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project:  Brandweerkazerne Echt

date:  28-3-2017

building characteristics

building type: brandweerkazerne

pattern of use: office

required service life: 50

reference study period: 50

system boundaries: none

scenario: new - operation for 25 years - sales

use stages to assess B1, B2, B3

assessment according to NEN-EN 16309

summary by categories

accessibility to building facilities

access to building services

the building’s ability to accommodate 

individual user requirements

the building’s ability to accommodate 

the change of user requirements

the building’s ability to accommodate 

technical changes

the building’s ability to accommodate 

the change of use

thermal characteristics

characteristics of indoor quality

acoustic characteristics

characteristics of visual comfort

spatial characteristics

noise

emissions 

glare/overshadowing

shocks / vibrations

Het gebouw is ontworpen voor een doelgroep die mobiel is. Zo zijn de kantine, vergader- en instructieruimten op 

de verdieping gelegen, welke uitsluitend via trappen bereikt kan worden. Mindervaliden kunnen het gebouw wel 

als bezoeker gebruiken: de balie is via een entree met brede deur en lage drempel te bereiken.  

Er zijn geen gegevens bekend over de mogelijkheid voor het parkeren van auto's. Op een loopafstand van circa 

450 m is de dichtstbijzijnde bushalte aanwezig. 

De diverse leidingen zijn verwerkt in een verlaagd plafond. Het aanpassen van het leidingwerk is hierdoor goed 

mogelijk. Het huidige leidingwerk heeft niet een bepaalde structuur waardoor dit eenvoudig kan worden 

aangepast bij een verandering van indeling.   

Op beide bouwlagen zijn toiletten aanwezig. De toiletten voor validen op de begane grond zijn alleen via de 

buitenlucht te bereiken. De keuken is via de kantine op de verdieping te bereiken. Voor mindervaliden is een 

toilet op de begane grond nabij de entree en de balie aanwezig met noodoproepsysteem. 

Alle kantoren, vergaderruimten, instructieruimten en werkruimten zijn voorzien van ramen. Minder gebruikte 

ruimten als de keuken, kleedruimten en magazijnen zijn niet voorzien van daglicht.

De installaties zijn per kantoorruimte te bedienen. De hoofdtrap is centraal in het gebouw gelegen en het gebouw 

heeft een beperkte omvang. Er is geen lift in het gebouw aanwezig.

Het gebouw heeft een specifieke functie en is ontworpen om deze functie maximaal te ondersteunen. Omdat de 

draagstructuur uit stalen kolommen en een kanaalplaatvloer bestaat en de binnenwanden uit metalstudwanden, 

is het wel mogelijk om het gebouw aan te passen aan een ander gebruik. ROCKWOOL-steenwolisolatie is 

herbruikbaar mits deze los in een (binnen)constructie is opgenomen (dus niet verlijmd). Isolatie in binnenwanden 

kan dus bij herindeling van plattegronden eventueel opnieuw gebruikt worden. Dit betekent dat een andere 

indeling in kantoren relatief eenvoudig door te voeren is.

Niet bekend is of er rekening gehouden met ruimte voor aanvullende leidingen en kabels. Bij het ontwerp van het 

gebouw lijkt geen rekening te zijn gehouden met eventueel veranderend gebruik, zoals het plaatsen van een lift. 

Het is wel mogelijk om het gebouw aan te passen, maar dit is niet eenvoudig door te voeren.

Niet beoordeeld.

Er wordt vanuit gegaan dat de toegepaste installaties en het beoogde gebruik van het gebouw niet voor emissies 

naar de omgeving zorgen. Hierbij zijn handelingen die op het oefenterrein plaatsvinden en het wegrijden van 

brandweerauto's buiten beschouwing gebleven. Bij brand levert ROCKWOOL-steenwolisolatie nauwelijks een 

bijdrage aan de rookontwikkeling naar de omgeving. 'Het isolatiemateriaal kent geen emissie van geur.

De stalen gevelbekleding is mat en heeft daardoor een laag risico op schittering. De grote glazen pui ter plaatse 

van de remise geeft wel enig risico op schittering, maar ligt aan de noordgevel waardoor dit beperkt zal zijn. 

Verder heeft het gebouw een beperkte hoogte. Er wordt daarom niet verwacht dat er hinderlijke schaduwing zal 

zijn.

De thermische schil voldoet aan de minimale Bouwbesluit-eis van 3,5 m2K/W ten tijde van de aanvraag 

omgevingsvergunning. Het gebouw wordt verwarmd met HR-ketels (kantoren) en een VRF-systeem. Het 

thermisch comfort is hiermee standaard. De isolerende werking van ROCKWOOL-steenwolisolatie zorgt voor een 

hoge binnenoppervlaktetemperatuur. Dit resulteert in een comfortabele binnentemperatuur zonder risico op 

asymmetrische straling. Door de hoge dimensionale stabiliteit van het isolatiemateriaal blijft deze thermische 

kwaliteit ook voor de toekomst geborgd.

Door de isolerende werking is er geen kans op schimmelvorming. Daarnaast is de emissie van vluchtige 

organische verbindingen door de toepassing van ROCKWOOL-steenwolisolatie zeer gering en heeft isolatie 

hierdoor geen nadelige gevolgen op het binnenklimaat in de kantoren. Ook kennen isolatieplaten van 

ROCKWOOLsteenwolisolatie een beperkte straling van Radongas. 

De ventilatietoevoer is mechanisch, waardoor er geen roosters in de gevel aanwezig zijn. Geluid van buiten heeft 

minder invloed op de binnenkwaliteit. Er zijn weinig harde materialen aanwezig (bv. glas) en een verlaagd 

plafond, waardoor er weinig galm in de kantoren aanwezig zal zijn. De gevelopbouw is verder niet massief 

waardoor de akoestische kwaliteit standaard is. De ROCKWOOL-steenwolisolatie heefteen goede bijdrage op de 

akoestische kwaliteit van een gebouw (lucht- en contachtgeluid en gevelgeluidwering). Hierdoor is er sprake van 

een hoog akoestisch comfort in de kantoren en vergaderruimten.

Het gebruik van het gebouw zelf geeft geen trillingen in de omgeving.

Het gebruik van het gebouw zelf geeft weinig geluidoverlast. Het gebruik van het oefenterrein en het wegrijden 

van brandweerauto's met sirene kan dat wel geven.  
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project:  Brandweerkazerne Echt

date:  28-3-2017

building characteristics

building type: brandweerkazerne

pattern of use: office

required service life: 50

reference study period: 50

system boundaries: none

scenario: new - operation for 25 years - sales

use stages to assess B1, B2, B3

assessment according to NEN-EN 16309

short-, medium-, and long-term effects 

on health and comfort 

short-, medium-, and long-term effects 

on safety 

short-, medium-, and long-term effects 

on personal safety and security against 

intruders and vandalism

resistance to climate change

accidental actions (earthquake, 

explosions, fire and traffic impacts)

personal safety and security against 

intruders and vandalism

security against interruptions of utility 

supply

summary on building level

Voor het gebouw Brandweerkazerne te Echt is een assessment uitgevoerd naar de sociale duurzaamheid. Het gebouw is met name goed ontworpen voor het 

huidige gebruik als brandweerkazerne. Door deze specifieke functie is het gebouw echter minder goed aanpasbaar en uitgerust voor veranderend gebruik.

Voor zover bekend zijn er geen bijzondere voorzieningen getroffen om klimaatveranderingen te weerstaan. In 

diverse ruimten is wel de mogelijkheid tot koeling aanwezig. Steenwol draagt in lichte constructies bij aan een 

hoog accumulerend vermogen. Door deze thermische massa is een gebouw beter bestand tegen zonnestraling. In 

de gevel zijn verder geen bouwkundige voorzieningen aanwezig om opwarming tegen te gaan. Gezien de locatie 

is de kans op overstromingen klein. De hemelwaterafvoeren zijn inpandig, waarbij een groot aantal 

noodoverstorten in de gevel aanwezig zijn, grote hoeveelheden regenwater kunnen hierdoor afgevoerd worden. 

De kans op schade door aardbevingen is in de betreffende regio beperkt. Voor zover bekend zijn er geen 

bijzondere maatregelen getroffen om schade door aardbevingen, explosies en verkeer te beperken. Wel zijn er 

diverse voorzieningen in het gebouw aanwezig, zoals een CO2-blusser in de stookruimte en brandslanghaspels 

met brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Wanneer de lichte gevelconstructie is gevuld met ROCKWOOL-

steenwolisolatie zal de gevel bij een buiten brand niet gaan mee branden en is er dus ook geen risico dat door 

een buitenbrand het plenum zal bezwijken. ROCKWOOL-steenwolisolatie is onbrandbaar en voldoet aan 

Euroklasse A1 volgens EN 13501-1. Onbrandbare isolatie draagt bij aan het in stand houden van de 

vluchtmogelijkheid; hiermee is de inzet van de brandweer beter gewaarborgd.

Het hang- en sluitwerk van het gebouw voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen en er is een 

inbraakinstallatie met toegangscontrolesysteem in het gebouw aanwezig. Hiermee is een hoger niveau dan 

Bouwbesluit aanwezig ten behoeve van de veiligheid tegen indringers.

Het gebouw heeft een mobiel noodstroomaggregaat en kan daardoor blijven functioneren tijdens een 

stroomuitval.

De kantoren zijn van elkaar afgescheiden door een metalstudwand met stootvaste bekledingsplaten met gladde 

afwerking die geschikt is voor texwerk. De betonnenvloer is voorzien van een geweven nylon en vinyl 

vloerbedekking, die slijtvast is en makkelijk in onderhoud. Het plafond is voorzien van een verlaagd plafond. Het 

type is niet aangegeven in de materialenstaat. De installaties zijn opgenomen in een techniek ruimte op de 

verdieping. De leidingen van de installaties zijn opgenomen in een verlaagde plafond. De installaties zijn 

daardoor goed bereikbaar voor onderhoud.

Doordat een brandweerkazerne op elk moment van de dag gebruikt moet kunnen worden, zal onderhoud aan het 

gebouw en de installaties altijd overlast geven.   

ROCKWOOL-steenwolisolatie heeft geen onderhoud nodig en veroudert niet of nauwelijks. Dit betekent dat de 

specifieke kwaliteiten van steenwol ten aanzien van gezondheid en comfort gedurende de gehele levensduur van 

dit gebouw gegarandeerd blijven. 

Het plegen van onderhoud heeft weinig tot geen gevolgen voor veiligheid. De toegepaste constructies zorgen de 

gehele levensduur voor een veilige brandcompartimentering. Aandachtspunt daarbij is wel dat de brandwerende 

functie van bewegende componenten (brandwerende deuren, brandwerende kleppen, ventilatiekanalen etc.) 

gegarandeerd blijft.

ROCKWOOL-steenwolisolatie heeft geen onderhoud nodig en veroudert niet of nauwelijks. Dit betekent dat de 

specifieke kwaliteiten van steenwol ten aanzien van (passieve) brandveiligheidsmaatregelen gedurende de gehele 

levensduur van dit gebouw gegarandeerd blijven; ook hier is nauwelijks onderhoud nodig om de brandveiligheid 

te borgen. 

Zie ook de hiervoor gemaakte opmerkingen. De installaties zijn goed bereikbaar voor onderhoud en dit geeft 

daardoor weinig overlast. 
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