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Samenvatting 

In dit werk wordt onderzoek naar het gebruik van overdrukventilatoren of positive 
pressure ventilators (PPV) door de brandweer beschreven.  

 
Het doel van deze thesis is het bepalen van de ideale positie voor één, twee of meerdere 

overdrukventilatoren onderaan een traphal. Hiertoe worden testen uitgevoerd in vier 
gebouwen (één laag gebouw, twee middelhoge en één hoog gebouw).  

 
In geen enkel experiment wordt gebruik gemaakt van een vuurhaard. Tijdens de testen 

worden enkel luchtsnelheden gemeten. Verschillende opstellingen worden getest.  
 

Er is bijzondere aandacht voor de opstelling in V-patroon. 
 

 
 

Trefwoorden:  Overdrukventilatie, PPV, Ventilatie na brand, opstelling in V-patroon. 

  



Experimental study into the use of positive 

pressure ventilation in staircases during fire 

service interventions 

Karel Lambert1 

Supervisors: Bart Merci, Tarek Beji 

Abstract – This article discusses experiments to 

determine ideal positioning of positive pressure 

ventilators by the fire service on the fire ground. 

 

Keywords – fire ventilation, positive pressure 

ventilation, PPV 

 

I. Introduction 

 

The use of positive pressure ventilation (PPV) is 

widespread within the fire service. In Belgium fire services 

tend to position one PPV fan in front of the main entrance. 

In North America fire services use practices where two fans 

are placed in series, parallel or in V-shape. Experiments 

have been done to test which is the ideal place to position 

one PPV fan. Other experiments had to determine which 

fan combination (series, parallel or V-shape) generated the 

biggest flow. 

 

II. Used buildings 

 

Four different buildings were used to do the experiments. 

Amongst them was one low-rise and one high-rise building. 

The bulk of the experiments were done in the two 

remaining, mid-rise buildings. 

 

III. Experiments 

 

Nine days of testing took place. For every experiment one 

or more PPV fans were positioned in front of the main 

entrance of the building. The generated air speed was 

measured with an anemometer in the staircase. The place of 

the measurements was the doorway giving access to the 

floor.  

 

In a doorway 15 points were determined to do the 

measurement. The mean value of the 15 points was used to 

draw conclusions. 

 

Factors influencing the result of the measurements were the 

wind and the position of the person doing the 

measurements.  

 

The goal of the experiments is guidance for positioning  

fans on the fire ground. Fans will never be placed exactly 

on the right spot on the fire ground. Therefore the 

uncertainty on the data is considered acceptable. 

 

Experiments regarding one PPV fan included the optimal 

distance and the inclination of the ventilator. Experiments 

regarding multiple fans included two fans in series, two 

fans in parallel, two fans in a V-shape, three fans in V-

shape and a combination of two fans in a V-shape and one 

fan at the bottom of the staircase. 

 

Several types of V-shape were examined. 

 

IV. Conclusion 

 

If the goal of the operation is the removal of smoke in room 

after the fire is extinguished, then a good position for the 

PPV fan is a distance of 1,6 m from the entrance. The fan 

should not be tilted. 

 

 
Figure 1: Two PPV-fans in a V-shape with an angle of 30° (credit: 

Bart Noyens) 

 

When two fans are used, the ideal configuration is in a V-

shape. Both fans should not be tilted. The distance between 

the axis of the fan and the middle of the door opening 

should be 1,6 m. The angle between the axis of the fan and 

the axis of the door should be 30° to achieve the best 

possible result. 
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1 Inleiding 

1.1 Wat is overdrukventilatie? 

Overdrukventilatie is een techniek waarbij de brandweer een mobiele overdrukventilator 

opstelt op de plaats van de brandinterventie (zie figuur 1.1). Deze ventilator wordt 
meestal voor de deuropening (de inlaatopening) geplaatst. Er wordt een uitlaatopening 

gemaakt en er wordt een luchtstroom gecreëerd. De overdrukventilator zorgt ervoor dat 
er een snellere luchtstroom ontstaat dan bij natuurlijke ventilatie. Hierdoor kan men een 

hoger rendement behalen. 

Deze luchtstroom moet rook en warmte uit het gebouw afvoeren (zie figuur 1.2) zodat de 
overlevingskansen van de bewoners die nog aanwezig zijn in het gebouw groter worden. 
Het wordt dan ook een veiligere werkomgeving voor de brandweermensen. Het 

toepassen van overdrukventilatie bij een brand die nog niet geblust is, wordt beschouwd 
als erg risicovol. Er zijn talloze voorbeelden waarbij een slecht toegepaste ventilatie 

leidde tot het uit de hand lopen van de interventie. In België wordt overdrukventilatie 
voornamelijk gebruikt voor het verwijderen van de rook uit de lokalen nadat de brand 

geblust is. 

 
Fig 1.1 Opstelling van één ventilator voor een deuropening. (Foto: Karel Lambert) 

De brandweer maakt in België reeds geruime tijd gebruik van overdrukventilatoren. Er is 
echter heel weinig kennis over deze middelen. In Noord-Amerika behoort ventilatie sinds 

jaar en dag tot het standaard arsenaal van de brandweer. Zij gebruiken andere 
technieken dan in Europa. Hun ventilatietechnieken zijn meestal veel agressiever. 

Offensieve ventilatie of het gebruiken van ventilatie ter ondersteuning van de aanval is 
daar in veel korpsen de gebruikte standaard methode. Het gebruik van kettingzagen om 

een dak open te zagen, is daar goed ingeburgerd. Hun lage gebouwen zijn echter anders 
opgevat dan de Europese gebouwen. Veelal zijn ze in hout opgebouwd. Dit laat toe om 

met een kettingzaag een gat in het dak te maken. Het spreekt voor zich dat dit niet zo 
evident is in onze contreien waar pannendaken de norm zijn bij lage gebouwen.  

Het experimenteel werk in deze thesis is dan ook meer gericht op het gebruik van 

overdrukventilatoren tijdens de nablussing. Het doel is dan het verwijderen van rook uit 
de lokalen. Dit sluit aan bij de dagelijkse praktijk van de brandweer in België. 
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Fig 1.2 het werkingsprincipe van overdrukventilatie (Tekening: Bart Noyens) 

Doordat ventilatie zoveel gebruikt wordt in Noord-Amerika is er heel wat ervaring 
opgedaan. De collega’s uit de VS en Canada gebruiken net zoals ons 

overdrukventilatoren. Zij maken echter meer soorten opstellingen met deze ventilatoren 
dan in Europa. Sommige van die opstellingen zijn in België ongekend. Nochtans zouden 

ze ook bij ontroking hun dienst kunnen bewijzen.  

1.2 Afbakening van het onderwerp 

Het is de doelstelling van deze thesis om na te gaan of onze huidige vuistregels voor het 
opstellen van een enkele ventilator juist zijn. Verder is het de bedoeling om opstellingen 
te maken met meerdere ventilatoren en te meten wat het effect is op het behaalde 

resultaat.  

Het domein van ventilatie is heel erg uitgebreid. Ventilatoren kunnen gebruikt worden 
voor het ventileren van een traphal, het ventileren van een woning, het ventileren van 

een parkeergarage, … 

Deze thesis zal zich beperken tot het gebruik van overdrukventilatoren in trappenhallen. 
In het kader van deze thesis zullen enkel koude experimenten uitgevoerd worden. Er zal 
dus niet gewerkt worden met brandhaarden.  

Tenslotte is het de bedoeling om enkele aanbevelingen te doen en eventueel enkele 

nieuwe opstellingen met ventilatoren te introduceren in het Belgische 
brandweerlandschap. Dit zal gebeuren door het schrijven van een mini-cursus waarin de 

nuttige kennis voor brandweerlui samengevat wordt. In deze mini-cursus zal ventilatie 
veel uitgebreider behandeld worden dan het erg enge onderwerp van de experimenten. 

Recent onderzoek over de invloed van wind (Wind Driven Fires) en natuurlijke ventilatie 
leverde spectaculaire resultaten op die letterlijk van levensbelang zijn bij 

brandbestrijding. Dergelijke zaken kunnen in een syllabus over ventilatie niet ontbreken. 

1.3 Beperkingen 

Naast het afbakenen van het onderwerp is het ook nodig om even stil te staan bij de 

beperkingen die er waren voor de experimenten die gedaan zijn voor deze thesis. In 
functie van deze thesis zijn een aantal meetinstrumenten aangekocht (zie 3.1.1). 
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Omwille van de kostprijs was het niet mogelijk om vaste meetapparatuur aan te kopen 

en er een compleet gebouw mee uit te rusten. Dit zou het mogelijk hebben gemaakt om 
veel meer experimenten te doen. Dit zou meer meetresultaten opgeleverd hebben met 

een hogere betrouwbaarheid. 

Een tweede beperking lag bij de gebruikte gebouwen. Er zijn experimenten uitgevoerd in 
twee bewoonde gebouwen. In één ervan moesten de experimenten stilgelegd worden 

omdat het gehalte CO, geproduceerd door de ventilatoren, te hoog opliep. Naast de 
productie van uitlaatgassen is er ook het feit dat overdrukventilatoren met een 

verbrandingsmotor heel veel lawaai produceren. Het aantal experimenten dat per 
bewoond gebouw kon uitgevoerd worden was beperkt. 

In het gebouw waar de meeste testen uitgevoerd zijn, de oefentoren van brandweer 
Brussel, zijn heel wat testen uitgevoerd met een elektrische ventilator die minder geluid 

produceert. Dit om de lawaaihinder voor de 150 mensen die dagelijks tewerkgesteld zijn 
in de helihavenkazerne te beperken. Het zou niet mogelijk geweest zijn om alle 

experimenten daar met verbrandingsmotoren te doen. Aangezien de ventilatoren met 
verbrandingsmotoren heel wat krachtiger zijn dan elektrische ventilatoren, kunnen de 

absolute waarden van deze experimenten onderling niet vergeleken worden. 

Een laatste beperking is het aantal ventilatoren. Deze thesis richt zich voornamelijk op 

opstellingen met twee ventilatoren. Het is voor de meeste brandweerkorpsen doenbaar 
om twee ventilatoren in te zetten op dezelfde brandinterventie. Voor grotere objecten en 

hogere gebouwen zijn er echter meer ventilatoren nodig. Er zijn enkele experimenten 
uitgevoerd die hiertoe een aanzet geven maar er is meer en groter onderzoek nodig om 

nieuwe opstellingen te bepalen voor het toepassen van overdrukventilatie bij grotere 
objecten en bij hoogbouw. 

1.4 Gebruik van ventilatie in andere landen 

Naast het doen van experimenten is het de bedoeling om een mini-cursus omtrent 

ventilatie uit te werken. Hierin komt de stand van zaken van kennis omtrent ventilatie 
aan bod. Hiervoor is een literatuurstudie gedaan (zie ook hoofdstuk 9). Veruit de meeste 

kennis komt uit de Verenigde staten en Canada. Zij werken daar immers het meest met 
ventilatie. Hieronder wordt een geografisch overzicht gegeven van kennis die reeds 
beschikbaar is met betrekking tot ventilatie bij de brandweer. 

1.4.1 De Verenigde Staten en Canada 

In de VS is er heel wat onderzoek verricht naar ventilatie. Oorspronkelijk was het 

onderzoek vooral gericht op het gebruik van overdrukventilatie. Dat is immers een 
belangrijke werkwijze in Noord-Amerika. Onderzoek van NIST [1] wees uit dat er voor 

het plaatsen van één ventilator een optimum bestaat waarbij je de ventilator op een 
bepaalde afstand plaatst. NIST deed hiervoor een grootschalig onderzoek in een 
hoogbouw in Toledo. Zij bekwamen dat de resultaten afhankelijk zijn van de grootte van 

de ventilator die gebruikt wordt. Een kanttekening die hierbij moet gemaakt worden is 
dat hun meest significante metingen gebeurden bij een deur die in een inham gelegen 

was. Dit heeft zeker een invloed op de meetresultaten. Tijdens de experimenten voor 
deze thesis worden gelijkaardige effecten ondervonden bij één experiment (zie 5.1.5 en 

6.1.5).  
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In Canada werd er onderzoek gedaan door de National Research Council [2]. Zij deden 

onderzoek in een hoog gebouw dat speciaal voor testdoeleinden werd gebouwd. Zij 
bekwamen als resultaat dat een ventilator beter werkt als hij dichter bij een deur wordt 

geplaatst en als hij niet gekanteld wordt. 

Onderzoek aan de Universiteit van Texas [3, 4, 5] wees uit dat er twee 
temperatuurseffecten ontstaan bij het ventileren van een volontwikkelde brand. Tussen 

de instroomopening en de plaats van de brandhaard daalden de temperaturen terwijl de 
temperatuur toenam tussen de plaats van de brandhaard en de uitstroomopening. Dit is 

vooral belangrijk voor eventuele aanwezigen (gebruikers van het pand én brandweerlui) 
op het moment dat de ventilatie gestart wordt. Eerder onderzoek aan de universiteit van 
Central Florida [6] was tot gelijkaardige conclusies gekomen. 

Veranderingen in de wijze van bouwen leidde tot een ander brandgedrag. Dit gewijzigde 

brandgedrag is gevoelig voor plotse veranderingen in het ventilatieprofiel. De invloed van 
natuurlijke ventilatie en veranderingen in de manier van bouwen werd in 2009 

onderzocht door Steve Kerber bij Underwriters Laboratories (UL) [7, 8]. Hieruit bleek 
duidelijk dat het openen van een deur om toegang te krijgen een belangrijk ventilatie 

effect heeft op de brand. UL is momenteel bezig met een vervolgonderzoek. 

Het laatste belangrijk onderzoek dat vermeld wordt, is het onderzoek naar Wind Driven 

Fires [9]. Dit werd gevoerd naar aanleiding van een reeks dodelijke ongevallen in de 
jaren ’90 bij de brandweer van New York. Onderzoek van NIST toonde aan dat de brand 

zich heel raar kan gedragen als er een sterke wind op de gevel staat. Als er in die gevel 
een raam open staat wordt de brand als het ware gegijzeld door de wind. Het toepassen 

van de klassieke aanvalsmethode leidt dan bijna altijd tot het overlijden van de 
aanvalsploeg. 

Naast heel wat onderzoek is er in de VS ook heel wat kennis beschikbaar over het 
uitvoeren van ventilatie. In Salt Lake City werd de methode van Positieve Pressure Attack 

[10] ontwikkeld. Dit is een methode waarbij geventileerd wordt vooraleer de aanval 
ingezet wordt. Deze methode wordt in België niet toegepast en houdt behoorlijk wat 

risico’s in. 

1.4.2 Zweden 

In Zweden werd baanbrekend werk verricht door het toenmalige Swedish Rescue 

Services Agency (SRSA). Dr. Svensson [11, 12] deed experimenten omtrent het gebruik 
van ventilatietactieken. Hij pende het resultaat van zijn research neer in Fire Ventilation 

[13], het Engelstalige standaardwerk over ventilatie. 

Haukur Ingnason [14] deed experimenteel werk rond het gebruik van 
overdrukventilatoren bij middelgrote ruimtes. Hij vond dat de ideale positie voor het 

plaatsen van een ventilator afhangt van het type ventilator.  

In Zweden werd ook heel wat knowhow ontwikkeld rond het gebruiken van 

overdrukventilatie om ruimtes te beveiligen die grenzen aan de ruimte van de brand. Met 
vrij uitgebreide opstellingen slagen zij erin om te vermijden dat rookgassen zich 

verspreiden. Er zijn gevallen waar meer dan tien ventilatoren worden opgesteld bij 
branden in grote industriële gebouwen. Op die manier slaagden zij erin om de brand te 

beperken tot één compartiment van het industriële gebouw [15]. Dit is opmerkelijk 
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aangezien dergelijke branden in onze contreien zelden gestopt worden aan de 

compartimentsgrens. 

1.4.3 Groot-Brittanië 

In het Verenigd Koninkrijk heeft men heel wat Noord-Amerikaanse kennis over ventilatie 

geïmplementeerd [16, 17]. Zij hebben heel wat ervaring opgedaan met dit 
veranderingsproces. Het invoeren van nieuwe tactieken brengt immers heel wat risico’s 

met zich mee. Het is uitermate belangrijk dat deze verandering geleidelijk aan verloopt. 
Zoniet dreigen er ernstige ongevallen in de overgangsperiode. In het VK is gewerkt met 

een model waarin men drie verschillende fases (zie figuur 1.3) onderscheidt: 

1. Ventileren nadat de brand geblust is 
2. Ventileren nadat de brand onder controle gebracht is 

3. Ventileren vooraleer de brand onder controle gebracht is (PPA) 

 

In België werken de meeste korpsen met de eerste stap. Een aantal korpsen gebruiken 

de tweede stap. De meest ervaren korpsen starten met ventileren nadat contact gemaakt 
is met de vuurhaard. Deze methodiek bevindt zich ergens tussen stap twee en stap drie. 

 
Fig 1.3 Het Engels model met drie verschillende fases. Korpsen kunnen “groeien” van fase één 

naar fase drie. (Tekening: Mark Yates, bewerkt door Bart Noyens)  

1.4.4 Frankrijk 

In Frankrijk werd door de groep Leader heel wat onderzoek verricht naar verschillende 
types ventilatoren. Zij ontwikkelden een nieuw type ventilator die ze de Easy Pow’air 

doopten. Met dit type ventilator wordt meer gebruik gemaakt van het venturi principe. 
Dit zou moeten toelaten om met kleinere ventilatoren een even groot rendement te 

behalen als met conventionele grotere exemplaren. 
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2 Beschrijving van de gebruikte gebouwen 

2.1 Indeling van gebouwen volgens het KB basisnormen 

De belangrijkste wetgeving omtrent brandpreventie in gebouwen in België is het KB van 

7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en 
ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Het KB werd verschillende 

keren gewijzigd en telt momenteel zes bijlagen:  

• Bijlage 1: Terminologie 
• Bijlage 2: Lage gebouwen 

• Bijlage 3: Middelhoge gebouwen 
• Bijlage 4: Hoge gebouwen 
• Bijlage 5: Reactie bij brand 

• Bijlage 6: Industriegebouwen 

In artikel 1.2.1 van de bijlage één [18] wordt de hoogte h van een gebouw bepaald als 
de afstand tot het afgewerkte vloerpeil van de hoogste bouwlaag en het laagste peil van 

de door brandweerwagens bruikbare wegen omheen het gebouw. 

De meeste woningen in België zijn lage gebouwen. Daar is één ventilator krachtig genoeg 

voor het ontroken van een lokaal na een brand. Er worden echter steeds meer 
middelhoge gebouwen gebouwd. Ook in de plattelandsgemeenten doen 

appartementsgebouwen hun intrede. Bij deze categorie van gebouwen zijn betere 
ventilatie opstellingen belangrijk. Bij ventilatie van hoger gelegen verdiepingen is het pad 

dat de luchtstroom moet afleggen langer. Hierdoor moet de luchtstroom meer 
wrijvingsweerstand overwinnen. De luchtstroom verliest hierdoor meer kinetische 

energie. Om efficiënt te kunnen ventileren is een zo hoog mogelijk startdebiet nodig. Bij 
hoge gebouwen zal ventilatie enkel effectief zijn tot een bepaald aantal verdiepingen. 

In het kader van deze thesis zijn experimenten uitgevoerd in lage, middelhoge en hoge 
gebouwen. De meeste experimenten zijn uitgevoerd bij middelhoge gebouwen.  

2.2 De oefentoren van brandweer Brussel (middelhoog gebouw) 

Het gebouw betreft een oefentoren in de hoofdkazerne van de brandweer van Brussel. 

Het gebouw telt 8 bouwlagen: kelderverdieping, gelijkvloers, vijf verdiepingen en de 
open dakverdieping. Het gebouw valt in de categorie van de middelhoge gebouwen.  

De bouwlagen zijn op verschillende manieren ingericht om oefeningen met echt vuur 

mogelijk te maken.  

In de kelderverdieping zijn verschillende kleine ruimtes. Op het gelijkvloers is er een 

garage. De eerste verdieping is niet bruikbaar voor oefeningen en dus ook niet voor 
experimenten. De controleruimte voor het gebouw bevindt zich immers op deze 

verdieping. De tweede en de derde verdieping vormen een duplexappartement. Op de 
vierde en vijfde verdieping zijn telkens weer verschillende ruimtes. De zesde verdieping 

is in open lucht. De rookwasser staat op deze verdieping en er is oefeninfrastructuur voor 
de RISC (klimploeg van BW Brussel). 
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Het gebouw beschikt over twee trappenhallen. Eén trappenhal is bereikbaar via de 

voorkant en geeft telkens uit op het balkon. Deze trappenhal wordt beschouwd als een 
buitentrappenhal. De andere traphal zit achteraan. Deze traphal wordt beschouwd als 

binnentrappenhal. Op elke verdieping geeft deze traphal toegang tot een gang die 
vervolgens toegang geeft tot verschillende ruimtes. Voor de experimenten in dit gebouw 

werd telkens de binnentraphal gebruikt.  

 

 
Fig 2.1 De oefentoren van brandweer Brussel (Foto: Karel Lambert) 

 

Dit gebouw dient enkel om te oefenen. Mits een goede planning kon het altijd gebruikt 

worden als testgebouw. Daarom zijn de meeste experimenten in dit gebouw uitgevoerd. 

Dit oefengebouw is gesitueerd in de stafkazerne van brandweer Brussel. Deze kazerne 
bevindt zich in de Noordwijk en dagelijks werken er een 150-tal mensen. Om de 

geluidshinder voor deze mensen en voor de omwonenden te beperken zijn de meeste 
testdagen uitgevoerd met een elektrische ventilator. Er werden slechts twee dagen 

gewerkt met een verbrandingsmotor. Deze testdagen werden gepland op zaterdag zodat 
enkel het operationeel personeel er last van had.  

Hieronder worden de plannen weergegeven van de verschillende bouwlagen van het 
gebouw.  
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Fig 2.2 Plan van de kelderverdieping 

 
Fig 2.3 Plan van het gelijkvloers 

Deur 1 

Deur 2 
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Fig 2.4 Plan van de eerste verdieping 

 
Fig 2.5 Plan van de tweede verdieping 

Deur 3 

Deur 4 Deur 5 
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Fig 2.6 Plan van de derde verdieping 

 
Fig 2.7 Grondplan van de vierde verdieping 
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Fig 2.8 Grondplan van de vijfde verdieping 
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2.3 Het oefenappartement van campus Vesta (middelhoog gebouw) 

Op de campus Vesta bevindt zich de brandweerschool van de provincie Antwerpen. Deze 

school is al jarenlang een voorloper op vlak van brandweeronderwijs. Hun laatste grote 
realisatie is het bouwen van een oefengebouw voor multidisciplinaire oefeningen. Het 

gebouw is zo ontworpen dat brandweermensen, politiemensen en medisch personeel er 
tegelijkertijd samen kunnen oefenen. Dit kan gaan om drie afzonderlijke oefeningen in 

afzonderlijke delen van het gebouw. Het is echter ook mogelijk om oefeningen te doen 
waarbij de drie groepen samenwerken in één grote oefening. Een deel van het gebouw is 

zo ontworpen dat er warme oefeningen in kunnen gedaan worden. De mensen van Vesta 
hebben het gebouw drie dagen ter beschikking gesteld om experimenten in te doen. Het 
volledige gebouw werd telkens buiten gebruik gesteld zodat de meetresultaten niet 

konden beïnvloed worden door de andere gebruikers. 

 

Fig 2.9 Het oefengebouw van de campus vesta: voorgevel en 

zijgevel (Foto: Bart Noyens) 
Fig 2.10 Achtergevel en zijgevel 

(Foto: Bart Noyens) 

Dit gebouw ligt afgelegen zodat het mogelijk was om alle experimenten uit te voeren met 
ventilatoren met een verbrandingsmotor. Het aantal mensen dat gestoord werd door het 

lawaai bleef beperkt. 

Het gebouw telt zes bouwlagen en valt dus in de categorie van de middelhoge gebouwen. 
Op het gelijkvloers is een garage voorzien. De eerste tot en met de vierde verdieping zijn 

voorzien om er appartementen en burelen in onder te brengen. Als laatste is er een open 
dakverdieping. 

Op de volgende bladzijden worden de grondplannen van het oefengebouw weergegeven. 
Met behulp van gele pijlen wordt het traject van de luchtstroom op de verschillende 

verdiepingen aangegeven. 
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Fig 2.11 De gelijkvloerse verdieping van het oefengebouw. Bij alle experimenten wordt gebruik 

gemaakt van de traphal die rechts gelegen is. (Figuur: Bart Noyens) 
 

 
Fig 2.12 De indeling van de eerste verdieping (Figuur: Bart Noyens) 
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Fig 2.13 De indeling van de tweede verdieping (Figuur: Bart Noyens) 

 
 

 

 
Fig 2.14 De indeling van de derde verdieping (Figuur: Bart Noyens) 
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Fig 2.15 De indeling van de vierde verdieping (Figuur: Bart Noyens) 
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2.4 Appartementsgebouw in Oostkamp (laag gebouw) 

Het betreft een appartementsgebouw met vier bouwlagen: gelijkvloers en 3 

verdiepingen. Het valt in de categorie van de lage gebouwen. Het gebouw werd 
opgetrokken in 2008. Er zijn 7 appartementen. De traphal is gescheiden van het sas door 

middel van een branddeur. Er is dus één branddeur meer aanwezig dan wettelijk 
voorgeschreven. 

 

 
fig 2.16 Laag appartementsgebouw in Oostkamp.  

 

Aangezien dit gebouw bewoond is, werden alle experimenten op één dag uitgevoerd. 
Hiervoor werd de toestemming gevraagd aan de mede-bewoners. Bij alle experimenten 

wordt gewerkt met het zelfde traject voor de luchtstroom. Via de voordeur ging de lucht 
door de inkom, door het sas naar de traphal. Op de tweede verdieping ging de 

luchtstroom door het sas, door de inkom naar de leefruimte van het linkse appartement 
(zie figuur 2.18). De luchtstroom verliet het gebouw door het openstaande schuifraam. 
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Het traject van de luchtstroom is aangeduid op onderstaande plannen met de gele pijlen. 

 

 

Fig 2.17 Grondplan van het gelijkvloers 
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Fig 2.18 Grondplan van de tweede verdieping 

 

2.5 Appartementsgebouw in Ganshoren (hoog gebouw) 

De invloed van een overdrukventilator is beperkt in de hoogte. Een ventilator is te 
vergelijken met een pomp. Een pomp kan ook maar water pompen tot een beperkte 

hoogte of tot een bepaalde afstand. De verliezen zullen ervoor zorgen dat de invloed van 
de ventilator op een bepaald moment verwaarloosbaar wordt. Vanuit dit standpunt is een 

hoogbouw minder interessant dan laagbouw. De toepassing van overdrukventilatie is 
immers beperkt in de hoogte. 

In april 2010 brak brand uit op de 6de verdieping van dit gebouw. Samen met 18 andere 

brandweerlui vertrok ik naar deze melding. De brand was behoorlijk hevig en ondanks de 
preventieve voorzieningen verspreidde de rook zich in de traphal. Door de hevigheid van 
de brand raakten heel wat bewoners in paniek en trachtten ze via de traphal te vluchten. 

Omwille van de rookhinder raakten heel wat van hen in de problemen. Naast ploegen 
voor de brandbestrijding diende ik ook ploegen in te zetten voor het redden van deze 

mensen. Het medisch rampenplan werd afgekondigd om bewoners met rookintoxicatie op 
te vangen. Als klap op de vuurpijl raakte een jonge brandweerman in ernstige 

moeilijkheden. Hij werd gelukkig door twee collega’s gered. Samen met een andere 
gewonde collega werd hij overgebracht naar het UZ Brussel.  
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Tijdens de inzet heb ik gepoogd om met enkele overdrukventilatoren een opstelling te 

maken om de traphal zoveel mogelijk rookvrij te krijgen.  

Aangezien ik in deze brand bijna één van mijn mensen was kwijtgespeeld, maakte deze 
interventie behoorlijk wat indruk op mij. Indien we met behulp van ventilatoren de 

traphal snel rookvrij zouden kunnen krijgen, zou de kans kleiner zijn dat er mensen in 
moeilijkheden komen door de rook. Hierdoor zouden ploegen vrijkomen die ik dan zou 

kunnen inzetten voor de brandbestrijding.  

Deze brand vormt dan ook de directe aanleiding voor deze thesis. 

 
Fig 2.19 Hoog appartementsgebouw in Ganshoren 

Het betreft een ouder appartementsgebouw met 20 bovengrondse bouwlagen: 

gelijkvloers, een esplanade en 18 verdiepingen. Het gebouw valt in de categorie van de 
hoge gebouwen. Op elke verdieping bevinden zich 6 appartementen. Het gebouw 

beschikt over twee liftschachten en één traphal. Deze traphal is door middel van twee 
deuren en een sas gescheiden van de hall die toegang geeft tot de appartementen. De 
eerste deur tussen de trap en het sas is van het type “cowboydeur”. De deur tussen het 

sas en de hall is wel een volledige deur. 

Dit gebouw is helemaal bewoond. De experimenten beperken zich bijgevolg tot de 
trappenhal. Hiertoe wordt het rookluik geopend en wordt het effect van een aantal 

opstellingen getest. 
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3 De gebruikte meetapparatuur en meetmethode 

3.1 Meetapparatuur 

3.1.1 Anemometer 

 

Voor het bepalen van de luchtsnelheden tijdens de 

experimenten is een anemometer van het type EA-3010 
van Lacrosse Technology gebruikt. 

De aanbevolen bedieningstemperatuur ligt tussen -29,9 °C 
en 59 °C. 

De luchtsnelheid kan worden uitgedrukt in m/s, km/u of in 

knopen. 

Het meetbereik van het toestel ligt tussen 0,2 en 30 m/s. 

De gemeten waarde wordt gegeven tot 1/10de m/s. 

De precisie bedraagt 5% van de gemeten waarde. 

Fig 3.1 Anemometer van het type EA-3010 (Foto: Lacrosse 

Technology) 

Oorspronkelijk werd er één anemometer aangekocht. Deze werd natuurlijk intensief 
gebruikt. In de loop van de experimenten werd de vraag gesteld of er geen slijtage kon 

optreden. Om de anemometer te kunnen controleren werd een tweede anemometer van 
hetzelfde type aangekocht. Dit gebeurde om op regelmatige tijdstippen een controle uit 

te voeren van de eerste anemometer. 

3.1.2 Explosie-meter 

Voor het bepalen van het gehalte aan CO 

in de lucht na de experimenten in 
bewoonde gebouwen wordt gebruik 

gemaakt van de miniwarn van Dräger.  

 

Het meetbereik van dit toestel bedraagt 

500 ppm.  

 

De nauwkeurigheid bedraagt 2 ppm. 

 
Fig 3.2 Dräger Miniwarn explosiemeter (Foto: 

Dräger) 



 21 Experimentele studie naar ventilatie in traphallen 
Versie 29/05/2012  Karel Lambert – 2012 – 1.0 

3.2 Meetmethode 

3.2.1 Bepalen van luchtsnelheid door een deur 

De bedoeling is om het (wind)snelheidsprofiel van de deur op te meten. Er wordt 
plakband geplakt op de vloer op 1/6de van de breedte, op de helft en op 5/6de van de 

breedte. Op die manier ontstaan drie kolommen die elk een derde van de deurbreedte 
beslaan.  

 
Fig 3.3 Meting van de luchtsnelheid op 100 cm boven het vloerniveau (Foto: Luc Thys) 

Ter hoogte van elke plakband wordt gemeten op 20 cm, 60, 100, 140 en 180 cm. Op die 
manier wordt de deur verdeeld in 5 horizontale stroken. Deze werkwijze levert 15 

meetwaarden op per deur. Elke waarde stemt overeen met 1/15de van de oppervlakte 
van de deuropening (zie figuur 3.4). Bij deuren die hoger waren dan 200 cm wordt 
gemeten op aangepaste hoogtes.  

Het gemiddelde van de 15 meetwaarden wordt genomen. Dit levert, vermenigvuldigd 

met de oppervlakte van de deur, het debiet in m³/s dat door de deur gaat. Er kan dan 
voor elke deur bepaald worden hoeveel lucht erdoor gaat.  

De snelheid is geen constante in de tijd. Hoe dichter de deur zich bij de ventilator 
bevindt, hoe meer variatie er op de meting zit. Deze variatie neemt af voor de tweede 

deur (vb. na een gang) en voor de derde deur (na een aantal verdiepingen). Telkens 
wordt gemeten gedurende ca. 1 minuut en wordt de hoogste waarde genoteerd. 

Voor alle experimenten zal de gemiddelde luchtsnelheid gebruikt worden om te 

vergelijken. De gemiddelde luchtsnelheid is het gemiddelde van de 15 meetwaarden over 
de volledige deur. Het betreft dus geen tijdsgewogen gemiddelde. De meetgegevens 

zullen verwerkt worden tot grafieken en tabellen waarin de resultaten van de 
experimenten kunnen worden afgelezen. 
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Fig 3.4 De meetpunten in een deuropening.  

Er wordt gemeten op elk snijpunt van twee lijnen. 

 

3.2.2 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van de resultaten van de experimenten is afhankelijk van 
verschillende factoren.  

Eerst en vooral is er de betrouwbaarheid van de meetapparatuur. Voor alle experimenten 
is hetzelfde type anemometer gebruikt. Zoals beschreven over paragraaf 3.1.1 heeft 

deze een nauwkeurigheid van 5%.  

Een tweede factor die een rol speelt is de meetmethode. Het is evident dat er een invloed 
is van de persoon die de anemometer vasthoudt. Deze persoon vormt een hindernis voor 

de luchtstroming. De gebruikte plooimeter om de hoogte te bepalen voor de positie van 
de anemometer zal waarschijnlijk ook een (kleinere) rol spelen. Gedurende de testen is 
gepoogd om zoveel mogelijk dezelfde houding aan te nemen bij de metingen. Dit maakt 

dat de experimenten met elkaar kunnen vergeleken worden. 

De derde en waarschijnlijk de belangrijkste factor is het weer. Het is moeilijk in te 
schatten wat de invloed is van de meteorologische omstandigheden op de metingen. 

Toen de metingen begonnen in de zomer van 2011 is nagedacht over de invloed van 
veranderende weersomstandigheden. Daartoe worden de resultaten van twee 

opeenvolgende dagen met elkaar vergeleken. De waarden voor bepaalde experimenten 
op twee verschillende dagen toonden een gemiddeld verschil van slechts 1,59%! De 

euforie was echter van korte duur. De twee dagen waarop werd gemeten, waren qua 
weersomstandigheden bijna identiek. Het was twee keer een zonnige, windstille 

180 cm 

140 cm 

100 cm 

60 cm 

20 cm 

 1/6       1/2     5/6 
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zomerdag. De derde dag van de metingen was het nog steeds zonnig weer maar het was 

niet meer windstil. Het gemiddelde verschil tussen de metingen van de eerste en de 
tweede dag bedraagt slechts 1,59%. Dit is 38,05% voor het verschil tussen de metingen 

van de eerste en de derde dag. Het verschil tussen de meetresultaten van de tweede en 
de derde dag bedraagt gemiddeld 37,32% Het is onmiddellijk duidelijk dat de wind een 

hele grote invloed kan hebben. 

Wind is een effect is dat we moeilijk of niet kunnen beheersen op een interventieplaats. 
De conclusie die hieruit wordt getrokken, is dat de absolute waarden van de metingen op 

verschillende dagen (en zelfs dagdelen) niet onderling kunnen vergeleken worden. Het is 
echter wel mogelijk om trends te vergelijken van opeenvolgende metingen. Als op 
verschillende dagen blijkt dat opstelling A luchtsnelheden genereert die 50% hoger liggen 

dan opstelling B, dan kan geconcludeerd worden dat opstelling A een opstelling is met 
een hogere efficiëntie. 

 

Het is dus zo dat er heel wat onzekerheid zit op de metingen die uitgevoerd zijn voor 
deze thesis. Deels zijn die te wijten aan factoren die we in de hand hebben, deels zijn die 

te wijten aan meteo invloeden. Het doel van deze thesis is een studie naar 
overdrukventilatie door de brandweer. Op de plaats van de brand zijn ook de grote ordes 

van belang. Het is er immers niet mogelijk om ventilatoren te positioneren met een 
nauwkeurigheid van enkele centimeters. Dikwijls wordt de brandweer geconfronteerd 

met een voetpad dat in een helling ligt. Ook hier zal het niet mogelijk zijn om de 
ventilator in een ideale positie te plaatsen. 

Daarom is het voor deze thesis voldoende dat de resultaten van de metingen verwerkt 

worden in trends in plaats van in absolute waarden. 
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4 De gebruikte ventilatoren 

4.1 De ventilator met verbrandingsmotor 

4.1.1 Algemeen 

Dit type overdrukventilator of PPV (positive pressure ventilator) wordt aangedreven door 

een verbrandingsmotor. Er is een kleine brandstoftank voorzien die toelaat om de 
ventilator meer dan een uur onafgebroken te laten draaien.  

Ventilatoren met een verbrandingsmotor hebben het voordeel dat ze een stuk krachtiger 
zijn dan hun elektrische varianten. Bij een brandinterventie wordt de brandweer 

regelmatig geconfronteerd met grote hoeveelheden rook. Het gebeurt dat een traphal 
volledig onder de rook komt te staan. Als deze rook de (zelf)evacuatie van bewoners 

hindert, is het handig dat de rook mechanisch kan afgevoerd worden. Rook bevat heel 
wat schadelijke stoffen waaronder CO. Door middel van overdrukventilatie kunnen de 

rookgassen grotendeels verwijderd worden.  

Het nadeel van overdrukventilatoren met een verbrandingsmotor is dat ze zelf ook een 
beperkte hoeveelheid CO produceren. Dit type ventilatoren zal er niet in slagen om het 
gehalte CO onder de 50 ppm te laten dalen. Meestal zal er een hoeveelheid CO tussen de 

50 en de 100 overblijven. Dit is hoger dan hetgeen toegelaten is maar het is wel mogelijk 
om te overleven in deze atmosfeer gedurende langere tijd. Hierdoor wordt het mogelijk 

gemaakt voor mensen zonder adembescherming om te evacueren. Achteraf zullen de 
resterende gassen moeten afgevoerd worden door natuurlijke ventilatie of 

overdrukventilatie met elektrische ventilatoren. 

Een bijkomend nadeel van de ventilator met verbrandingsmotor is dat er meer trillingen 
optreden. Deze worden opgewekt door de verbrandingsmotor. Het ontwerp van de 

ventilatoren is hierop echter voorzien. De steunen van de ventilatoren zijn voorzien van 
veren om de trillingen te dempen. Dit lukt echter niet altijd even goed aangezien de 
ondergrond een belangrijke rol speelt. Deze bepaalt de wrijving van de steunen met de 

grond. Hoe hoger deze wrijving, hoe beter de ventilator op zijn oorspronkelijke positie 
blijft staan. Tijdens de experimenten bleek dat de vloer van de garage van de oefentoren 

van brandweer Brussel zo glad was dat de trillingen de ventilator over een halve meter 
lateraal verplaatsten. Met behulp van houten wiggen was het mogelijk om de ventilator 

te blokkeren op zijn positie. Tijdens interventies zal het nodig zijn dat iemand af en toe 
de positie van de ventilator controleert en bijstuurt waar nodig. 

Het type overdrukventilator dat in de experimenten gebruikt is, kan gekanteld worden. 

Concreet zijn er vijf verschillende standen mogelijk (zie figuur 4.1). In deze thesis zijn er 
verschillende standen gebruikt. De posities die het meest aan bod komen zijn positie 

twee (niet gekanteld) en positie vijf (maximale kanteling). Positie één is een positie die 
gebruikt wordt om een luchtstroom naar beneden de blazen. Dit is handig bij ventilatie 
van kelderbranden. Aangezien dit buiten het onderwerp van deze thesis valt, wordt deze 

positie niet verder toegelicht. 
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Fig 4.1 De kanteling van de ventilator. Van links naar rechts: positie 2, positie 3, positie 4 en 
positie 5. De meest gebruikt posities in deze thesis zijn positie 2 – niet gekanteld en positie 5 – 

maximaal gekanteld. (Foto’s: German Berckmans) 

4.1.2 De specificaties van de gebruikte ventilatoren 

Er worden twee verschillende types overdrukventilatoren gebruikt, beide van het merk 

Tempest: 

• TGB 244 H6.5  

• BD 24-H6.5 LN 

De ventilatoren van het type BD 24-H6.5 LN hebben volgende technische kenmerken 
[19]: 

Ze beschikken over een verbrandingsmotor van het merk Honda die een 
vermogen van 4.9 kW genereert.  

De diameter van de propellor is 610 mm. 
Deze ventilator zou een debiet moeten halen van 30.821 m³/h volgens de 

Amerikaanse test AMCA. 

De ventilatoren van het type TGB 244 H6.5 zijn oudere modellen van het eerste type met 
dezelfde karakteristieken. 

4.2 De elektrische overdrukventilator 

4.2.1 Algemeen 

Dit type overdrukventilator wordt aangedreven door een elektromotor. De motor is zo 
ontworpen dat hij kan gevoed worden door een standaard net dat op 230 Volt staat. 

Deze ventilator kent twee belangrijke voordelen ten opzichte van de klassieke ventilator 
met verbrandingsmotor.  

Eerst en vooral produceert deze ventilator geen uitlaatgassen. Hierdoor kan deze 

ventilator gebruikt worden om ruimtes te ventileren na een geval van CO-intoxicatie. Het 
komt voor dat CO intoxicatie veroorzaakt wordt door een heel slecht werkende of een 

heel slecht geïnstalleerde verwarmingsinstallatie. CO-gehaltes boven de 500 ppm zijn 
dan mogelijk. Het mechanisch ventileren is dan een optie. Met de elektrische ventilator is 
het mogelijk om bijna alle CO snel weg te ventileren. Bij een brand kan dit type 
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ventilator dus zowel de grote rookmassa weg ventileren als de laatste restanten 

rookgassen verwijderen.  

Een tweede voordeel van dit type ventilator is dat het geluid van de verbrandingsmotor 
vermeden wordt. Op een interventieplaats is er sowieso al heel wat lawaai. De motoren 

van de voertuigen zorgen voor heel wat lawaai. Dit is zeker het geval als er veel water 
afgenomen wordt of als er veel met de ladderwagen gewerkt wordt. Buiten de steden 

draait er dikwijls een electrogeengroep om de lichten te voeden. Dit lawaai verhindert 
vlotte communicatie en vormt een serieus probleem op de plaats van de brand. Een 

ventilator staat meestal dicht bij de deuropening en brengt dus heel wat lawaai naar 
binnen in het gebouw waar de ploegen aan het werken zijn. De ventilator heeft een 
bepalende invloed op het geluidsniveau binnen. Door een elektrische ventilator in te 

zetten, wordt het geluid binnen een stuk minder belastend. 

Het belangrijkste nadeel van elektrische ventilatoren is dat ze gevoed moeten worden. 
Hiervoor dient een elektriciteitskabel getrokken te worden. Een ventilator met een 

verbrandingsmotor is dan ook gemakkelijker te verplaatsen. 

Net zoals de ventilator met verbrandingsmotor kan de elektrische ventilator in 

verschillende posities geplaatst worden. Er zijn opnieuw vijf mogelijke posities die 
genummerd zijn van positie één tot positie vijf. Eén is een positie om te ventileren bij 

kelderbranden. Positie twee is de verticale of niet gekantelde positie en positie vijf is de 
meest gekantelde positie. Posities twee en vijf worden het meest gebruikt in de thesis. 

    
Fig 4.2 De kanteling van de ventilator. Van links naar rechts: positie 2, positie 3, positie 4 en 

positie 5. De meest gebruikt posities in deze thesis zijn positie 2 – niet gekanteld en positie 5 – 

maximaal gekanteld. (Foto’s: German Berckmans) 

4.2.2 De specificaties van de gebruikte ventilatoren 

Voor de experimenten is de Tempest TCA 24 E gebruikt. Deze heeft de volgende 
technische kenmerken [20]: 

Deze ventilator heeft een elektromotor van 3 kW.  

De propeller heeft een diameter van 610 mm.  
Deze ventilator zou een debiet moeten halen van 30.000 m³/h volgens de Amerikaanse 

test AMCA. 
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4.3 De hulpventilator 

4.3.1 Algemeen 

De hulpventilator komt overgewaaid uit Frankrijk. Het is een licht toestel dat gemakkelijk 
door één brandweerman kan gedragen worden. Het is de bedoeling dat er een 

luchtstroom gegenereerd wordt onderaan de traphal met behulp van een normale 
ventilator. Omwille van de wrijvingsverliezen zal de efficiëntie van een dergelijke 

ventilator afnemen naarmate de verdieping van de brand hoger ligt. De hulpventilator zal 
zorgen voor een bijkomende versnelling van de lucht.  

De hulpventilator is een elektrische 

ventilator die werkt op 230 Volt. Hij 
wordt geplaatst voor de deur van 

het appartement of de ruimte waar 
de brand in woedt. Hij zal daar de 

luchtstroom versterken. Deze 
opstelling kan het best vergeleken 
worden met een pomp in 

aanjaagverband. In Canada worden 
ook hulpventilatoren gebruikt om de 

traphal rookvrij te houden. Eerst 
wordt de traphal rookvrij gemaakt 

met de conventionele ventilator 
onderaan de traphal.  

Fig 4.3 De hulpventilator 

Nadat de rook uit de traphal is verwijderd en er leefbare omstandigheden zijn gecreëerd 

wordt het rookluik terug gesloten. De traphal zal dan in overdruk worden geplaatst om te 
vermijden dat er rook van op het brandverdiep de traphal binnendringt. Enkele 

verdiepingen onder en boven het brandverdiep wordt een hulpventilator geplaatst om 
plaatselijk een grotere overdruk te creëren. Deze tactiek werpt goede vruchten af van 

zodra er op het brandverdiep een opening is in de buitengevel langs waar de rookgassen 
kunnen ontsnappen. 

Het grote voordeel van een traphal in overdruk is dat de bewoners van de hoger gelegen 
verdiepingen zichzelf kunnen evacueren. De ervaring leert immers dat het heel moeilijk is 

om de mensen te overtuigen in hun appartement te blijven. Er zijn talloze voorbeelden 
van branden in hoge gebouwen waarbij mensen perfect veilig zitten in hun appartement 

maar panikeren als ze de brand onder hen zien. Velen onder hen beslissen zelf om te 
vluchten en komen dan in een met rook gevulde traphal in de problemen. Dit zorgt voor 

een belangrijke extra belasting van de hulpploegen ter plaatse. Niet alleen dienen deze 
mensen gered te worden door brandweerlui die intussen niets anders kunnen doen. 

Regelmatig zijn MUG-teams nodig om ernstig geïntoxiceerde slachtoffers te behandelen 
of zelfs te reanimeren. Een brand waar drie MUG-teams nodig zijn om mensen te helpen 

die door auto-evacuatie in de problemen gekomen zijn, heeft een zekere invloed op de 
hulpverlening in die regio. Die MUG-eenheden zijn immers niet meer beschikbaar voor 

andere opdrachten. Deze feiten hebben mij doen beslissen om enkele kleine tests te 
doen met dit type ventilator om te zien of dit concept een oplossing biedt voor de 
hierboven geschetste problematiek. 
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4.3.2 De specificaties van de gebruikte ventilatoren 

De gebruikte hulpventilator is van het type VAR SR 460, geproduceerd door de groep 

Leader. Het toestel heeft een vermogen van 370 Watt en genereert een debiet van 
13.000 m³/h. De diameter van de propeller bedraagt 400 mm. Het gewicht van de 

hulpventilator bedraagt slechts 17 kg. Het toestel kan in verschillenden standen 
gekanteld worden.   
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5 De experimenten 

In dit hoofdstuk worden de verschillende experimenten beschreven. Telkens worden het 

doel en de opstelling van het experiment toegelicht. In hoofdstuk zes worden de 
resultaten besproken. Deze twee hoofdstukken zijn ingedeeld per gebouw.  

In een aantal gebouwen zijn meerdere dagen testen uitgevoerd. De bespreking hieronder 
is dus niet chronologisch. Bij elk experiment wordt aangegeven op welke dag het 

uitgevoerd is. Om de lezer toe te laten om de experimenten te situeren in de tijd wordt 
telkens het nummer en de datum van de testdag in het vet en onderstreept 

weergegeven. Latere experimenten hebben immers gebruik gemaakt van de resultaten 
van eerder uitgevoerde experimenten. In deze tekst worden er hierdoor experimenten 

beschreven die gebruik maken van resultaten van experimenten die verder in de tekst 
aan bod komen. Verder zijn er ook twee dagen geweest waar twee types experimenten 

werden uitgevoerd. 

5.1 In de oefentoren van Brandweer Brussel 

5.1.1 Sensitiviteitstudie voor het plaatsen van één ventilator: afstand tot de deur 

Testdag 1: 23 juli 2011 

Doelstelling van het experiment: 

Bij de brandweer bestaat de volgende vuistregel: de ventilator wordt even ver van de 

deur geplaatst als de deur hoog is. Een ventilator zal dus meestal ongeveer twee meter 
van de deur geplaatst worden. Het is mogelijk om overdrukventilatoren achterover te 
laten hellen. Er is geen dergelijke regel over de hellingshoek die de ventilator dient te 

maken met het verticale vlak. Op figuur 4.1 zijn de verschillende hellingshoeken die 
mogelijk zijn te zien. Meestal wordt de ventilator echter maximaal gekanteld. 

 
Fig 5.1 Plaatsing van één ventilator in de garage op het gelijkvloers (Foto: Karel Lambert) 
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Bij de brandweer gaat men er dan van uit dat verschillende doelen bereikt worden: 

1. De deur wordt volledig afgesloten met een luchtkegel (zie ook figuur 1.2). 
2. We halen het hoogste rendement. 

3. De brandweerlui kunnen nog steeds de deuropening gebruiken om naar binnen te 
gaan met een aanvalsslang. 

Het is de bedoeling van het eerste experiment om te toetsen of de bovenstaande regel 
klopt. Daarnaast zal op basis van de resultaten van de experimenten een 

referentiepositie gekozen worden voor de volgende experimenten. De resultaten uit deze 
referentiepositie zullen gebruikt worden om te vergelijken met resultaten van 

opstellingen met meerdere ventilatoren.  

Beschrijving van het experiment: 

Op de eerste testdag wordt de elektrische ventilator op een bepaalde afstand van de 

deur in de garage (deur 1 op fig 2.3) geplaatst. De ventilator wordt gestart en blijft 
draaien op vol vermogen.  

Vervolgens wordt de luchtsnelheid gemeten door de deur tussen de garage en de gang 

(deur 1 op fig 2.3). De luchtsnelheid wordt ook bepaald voor de deur tussen de gang en 
de trap (deur 2 op fig 2.3). Als laatste wordt de luchtsnelheid ook bepaald voor de deur 

die de trap verbindt met de gang op de tweede verdieping (deur 3 op fig 2.5).  

De experimenten worden uitgevoerd met de buitendeuren van het appartement op de 

tweede verdieping volledig in open stand. Het betreft de deuren vier en vijf op figuur 2.5. 
De deuren van de derde verdieping worden gesloten. Op die manier liggen alle 

parameters vast en kunnen resultaten van dezelfde dag met elkaar kunnen vergeleken 
worden (op voorwaarde dat het weer niet omslaat). 

De ventilator wordt in een verticale positie (positie 2) geplaatst op volgende afstanden 
van de deur: 200 cm, 160 cm, 120 cm en 80 cm.  

Vervolgens wordt de ventilator in zijn maximale helling (positie 5) geplaatst op de 

volgende afstanden: 320 cm, 280 cm, 240 cm, 200 cm, 160 cm en 120 cm. 

5.1.2 Sensitiviteitstudie voor het plaatsen van één ventilator: hellingshoek 

Testdag 2: 12 augustus 2011 

Doelstelling van het experiment 

Tijdens deze dag wordt verder gebouwd op de resultaten van de eerste testdag. Op de 
eerste testdag werd de invloed van de afstand tot de deuropening geëvalueerd. Op de 

tweede testdag zijn verschillende opstellingen gemaakt om de invloed van de 
hellingshoek van de ventilator te onderzoeken. 

Beschrijving van het experiment 

Tijdens deze testdag wordt de elektrische ventilator op 6 verschillende afstanden van de 
deur geplaatst: 200 cm, 160 cm, 120 cm, 80 cm, 40 cm en in de deuropening. 
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Voor elke afstand worden vier hellingen getest. Het betrof telkens de posities 2, 3, 4 en 

5. 

Voor elke test wordt de temperatuur geregistreerd. 

De ventilator wordt gestart en blijft draaien op vol vermogen.  

Vervolgens wordt de luchtsnelheid gemeten door de deur die de trap verbindt met de 

gang op de tweede verdieping (deur 3 op fig 1.5).  

De experimenten worden uitgevoerd met de buitendeuren van het appartement op de 
tweede verdieping volledig in open stand. Het betreft de deuren vier en vijf op figuur 1.5. 

De deuren van de derde verdieping worden gesloten. 

5.1.3 Sensitiviteitstudie voor het plaatsen van één ventilator: afstand en hellingshoek 

Testdag 8: 3 maart 2012 

Doelstelling van het experiment 

In dit experiment worden de resultaten van de testen op de eerste twee testdagen met 
een elektrische ventilator vergeleken met gelijkaardige experimenten met een 

overdrukventilator met verbrandingsmotor. Het is niet de bedoeling om absolute cijfers 
te gaan vergelijken. Een belangrijke vraag die beantwoord dient te worden is de 

volgende: “Wat is de meest optimale positie voor het opstellen van één ventilator?” 

Beschrijving van het experiment 

Tijdens deze testdag worden gelijkaardige metingen gedaan als op testdag één en 

testdag twee. Er wordt echter enkel gemeten in de deuropening tussen de trap en de 
gang op de tweede verdieping (deur 3 op figuur 2.5). Aan de voorgevel worden alle 

deuren gesloten. Enkel deur 4 (zie figuur 2.5) wordt geopend. Het betreft hier een 
dubbele deur. Slechts één deurvleugel wordt geopend. 

In tegenstelling tot de eerste experimenten wordt hier een ventilator met een 
verbrandingsmotor gebruikt. De ventilator wordt opgesteld in een verticale positie en in 

de maximale helling op de volgende afstanden: 240 cm, 200 cm, 160 cm en 120 cm. 

5.1.4 Efficiëntie van ventilatie in functie van de verdiepingen 

Testdag 3: 20 augustus 2011 

Doelstelling van het experiment 

Met dit experiment is het de bedoeling om na te gaan in hoeverre de efficiëntie van de 
opstelling afneemt naarmate het appartement in kwestie op een hogere verdieping ligt. 

Beschrijving van het experiment 

Tijdens deze testdag worden verschillende opstellingen gemaakt met een elektrische 

overdrukventilator. De overdrukventilator wordt telkens op 160 cm van de deur 
geplaatst. Deze afstand werd geselecteerd uit de resultaten van de vorige twee 

testdagen. Deze afstand ligt in lijn van hetgeen de brandweer nu doet. Hij staat echter 
wel iets dichter. De brandweer zal eerder 200 cm afstand tot de deuropening behouden. 
De ventilator wordt eerst niet gekanteld (positie 2 van 5). Vervolgens wordt gemeten wat 
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de luchtsnelheid is doorheen de deur in de traphal op de tweede, derde, vierde en vijfde 

verdieping.  

Dit wordt herhaald met de ventilator in licht gekantelde positie (positie 3 van 5). 
Vervolgens wordt de ventilator verder gekanteld (positie 4 van 5). Als laatste wordt de 

ventilator maximaal gekanteld (positie 5 van 5). 

5.1.5 Twee ventilatoren in V versus één ventilator 

Testdag 8: 3 maart 2012 

Wat is de opstelling in V? 

Deze opstelling is niet gekend bij de brandweer in België. In andere landen is ze echter 
wel in gebruik. De auteur kwam er mee in contact tijdens praktijksessies in de cursus 3D 

Firefighting techniques te Duitsland [21] in 2009. In een beperkt aantal werken uit de 
literatuur [1, 10, 22] wordt deze opstelling besproken.  

 
Fig 5.2 Opstelling van twee ventilatoren in V met 
een hoek van 30° (Tekening: Bart Noyens) 

Twee ventilatoren worden op de 

volgende manier in een V-patroon 
geplaatst: 

Er wordt een denkbeeldige middellijn 
getrokken in het midden van de deur 

op grondniveau. Er wordt een tweede 
denkbeeldige lijn getrokken uit het 

midden van de deur naar het midden 
van de ventilator. De hoek tussen deze 

twee lijnen bedraagt idealiter 30°. 
Deze hoek zal gevarieerd worden in 

het kader van de experimenten. 

De afstand tussen de beide 

ventilatoren en het midden van de 
deuropening bedraagt telkens 160cm.  

Naast het effect van de twee ventilatoren ontstaat ook een venturi effect tussen de twee 

ventilatoren in. Dit kan ervoor zorgen dat nog hogere luchtsnelheden gehaald worden. 

Doelstelling van het experiment 

De doelstelling van dit experiment is het testen van de opstelling in V en dit te 

vergelijken met de resultaten die behaald worden met één enkele ventilator. De 
resultaten van deze metingen kunnen dan vergeleken worden met de resultaten die 

behaald werden met dezelfde opstelling in Oostkamp en op de campus Vesta.  

Beschrijving van het experiment 

Eerst wordt één ventilator met verbrandingsmotor opgesteld op 160 cm van de 

deuropening. De ventilator wordt niet gekanteld.  

Als de ventilator draait, wordt de luchtsnelheid opgemeten in de deuropeningen op de 

tweede, derde, vierde en vijfde verdieping. Telkens wordt er op de verdieping waar 
gemeten wordt één deurblad geopend: de helft van deur 4 op figuur 2.5. Bij de testen op 
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de hoger gelegen verdiepingen gaat het telkens over het deurblad op dezelfde plaats als 

deur 4. De gegevens van deze metingen dienen als vergelijkingsbasis voor de metingen 
met de opstellingen in V. 

Vervolgens worden er twee ventilatoren in V opgesteld met een hoek van 30°. Beide 

ventilatoren worden niet gekanteld. De keuze om de ventilatoren niet te kantelen komt 
voort uit de resultaten van de experimenten op Vesta op 22 augustus 2011 (zie 5.2.1) en 

te Oostkamp op 16 september 2011 (zie 5.3.1). Er werden op die dagen in twee 
verschillende gebouwen experimenten uitgevoerd met verschillende opstellingen in een 

V-patroon. Hierbij werden ventilatoren gekanteld in verschillende posities. Deze 
experimenten wezen uit dat het niet kantelen van beide ventilatoren het beste resultaat 
oplevert. 

Nadat de test met een hoek van 30° afgelopen is, wordt de hoek van de opstelling 

aangepast naar 20°. Als laatste wordt een opstelling met een hoek van 45° getest. 

5.2 In het oefenappartement van campus Vesta 

5.2.1 Twee ventilatoren in V versus één ventilator 

Testdag 4: 22 augustus 2011 

Doelstelling van het experiment: 

Bij de Belgische brandweer wordt altijd uitgegaan van het gebruik van één 

overdrukventilator. Een opstelling in een V-patroon zou een grote meerwaarde kunnen 
betekenen als het een extra rendement oplevert.  

De bedoeling van deze testdag is nagaan of er een meerwaarde is voor het opstellen van 
twee ventilatoren in plaats van één. Daarnaast wordt nagegaan wat de invloed is op het 

variëren van de kantelhoek van de ventilatoren. Er wordt gekozen om drie verschillende 
opstellingen “in V” te vergelijken met één ventilator. 

 

Beschrijving van het experiment: 

Eerst wordt een overdrukventilator met verbrandingsmotor op 160 cm van de 
deuropening geplaatst. De ventilator is niet gekanteld. De ventilator wordt gestart en de 

luchtsnelheden door de deur van het trappenhuis en het sas op de 1ste, 2de, 3de en 4de 
verdieping wordt opgemeten. Op elke verdieping wordt er een deur en een raam 
geopend in de voorgevel.  

Vervolgens worden twee ventilatoren geplaatst in een V-patroon voor de deuropening. 

De as van de ventilator maakt een hoek van 45° met de as van de deuropening. De 
beide ventilatoren staan op 160 cm van de deuropening. 
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Fig 5.3 Twee ventilatoren staan opgesteld in 
een V-patroon met een hoek van 45° (Foto: 
Karel Lambert) 

Deze opstelling is drie keer getest. De 

eerste keer werden beide ventilatoren niet 
gekanteld. De tweede keer werd één 

ventilator niet gekanteld terwijl de andere 
maximaal gekanteld werd. De derde keer 

werden beide ventilatoren licht gekanteld 
(positie 3 van 5). 

 

Testdag 9: 6 maart 2012 

Doelstelling van het experiment: 

Deze testdag is de laatste uit een reeks van 9 dagen waarop meetgegevens worden 
verzameld. De gegevens van de vorige dagen waren toen reeds verwerkt en dit 

experiment heeft tot doel om conclusies uit eerdere experimenten te controleren. Tevens 
wordt er verder gebouwd op de conclusies uit de eerdere experimenten om verfijningen 

te kunnen aanbrengen. 

Tijdens dit experiment wordt nagegaan wat de invloed is van de hoek in de opstelling in 

een V-patroon (zie figuur 5.2).  

Beschrijving experiment. 

Uit eerdere experimenten is gebleken dat een hoek van 30° een beter resultaat geeft dan 
een hoek van 45°. Beide hoeken worden hier opnieuw getest. De opstelling wordt ook 
gemaakt met een hoek van 20°. De meetgegevens worden vergeleken met de resultaten 

van één ventilator die recht voor de deur geplaatst wordt. Bij elke opstelling bevinden de 
ventilatoren zich op 160 cm van de deuropening. 

5.2.2 Sensitiviteitsstudie voor het plaatsen van één ventilator 

Testdag 7: 17 november 2011 

Doelstelling experiment 

Net zoals op de eerste twee testdagen is het de bedoeling om te bepalen wat de ideale 
positie is van één ventilator. In tegenstelling tot de testen in de kazerne van brandweer 

Brussel kan hier een ventilator met verbrandingsmotor gebruikt worden. 

De invloed van de afstand en de helling worden onderzocht alsook de afname van 

efficiëntie in functie van de verdiepingen. 

Beschrijving van het experiment 

De ventilator met verbrandingsmotor wordt op drie verschillende afstanden van de 

inkomdeur geplaatst: 280cm, 200cm en 120 cm. In elke positie wordt de ventilator eerst 
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rechtop geplaatst (positie 2). Vervolgens wordt de ventilator maximaal gekanteld (positie 

5). 

Bij elke test wordt de luchtsnelheid gemeten doorheen de deur tussen de trap en het sas 
op de eerste, tweede, derde en vierde verdieping. Op elke verdieping wordt een deur en 

een raam geopend in de voorgevel. 

Testdag 9: 6 maart 2012 

Doelstelling experiment: 

De doelstelling van dit experiment is het verifiëren van de opstelling van één ventilator. 

De resultaten van dit experiment kunnen gebruikt worden om te vergelijken met 
resultaten van andere experimenten. Dit experiment is een gedeeltelijke kopie van het 
experiment op 17 november dat onbruikbare gegevens opleverde. 

 

Beschrijving experiment: 

Eén ventilator wordt op 160 cm van de deur opening geplaatst. Dit is de referentie positie 
die gebruikt is bij het maken van opstellingen met twee ventilatoren in V. De ventilator 

wordt eerst in niet gekantelde positie (positie 2) geplaatst. Daarna wordt hij gekanteld 
(positie 5). Bij beide opstellingen wordt de luchtstroom gemeten door de deuropeningen 

op de eerste, tweede, derde en vierde verdieping. Op elke verdieping wordt een deur en 
een raam geopend in de voorgevel. 

5.3 In het appartementsgebouw in Oostkamp 

Testdag 5: 16 september 2011 

5.3.1 Twee ventilatoren in V versus één ventilator 

Doelstelling experiment: 

Nagaan of er een meerwaarde is voor het opstellen van twee ventilatoren in plaats van 
één. Daarnaast wordt nagegaan wat de invloed is op het variëren van de kantelhoek van 
de ventilatoren. Verschillende opstellingen met twee ventilatoren worden getest. 

 

Beschrijving experiment: 

Eerst wordt een overdrukventilator met verbrandingsmotor op 160 cm van de 
deuropening geplaatst. De ventilator is niet gekanteld (positie 2 van 5). De ventilator 

wordt gestart en vervolgens wordt de snelheid door de deuropening van een 
appartement op de tweede verdieping gemeten. 

Vervolgens worden twee ventilatoren geplaatst in een V-patroon voor de deuropening. 

De as van de ventilator maakt een hoek van 45° met de as van de deuropening. De 
beide ventilatoren staan op 160 cm van de deuropening. De beide ventilatoren worden 

eerst niet gekanteld.  
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Fig 5.4 Twee ventilatoren in V-patroon in een hoek 
van 30° (Foto: Karel Lambert). 

Voor de volgende metingen wordt de 

rechter ventilator maximaal gekanteld 
(positie 5 van 5). Vervolgens worden 

beide ventilatoren licht gekanteld 
(positie 3 van 5). Deze opstellingen 

werden ook gemaakt op campus Vesta 
op 22 augustus 2011 (zie 5.2.1 en 

6.2.1). Het herhalen van deze 
opstellingen laat toe de invloed van het 

gebouw te evalueren. 

Als laatste wordt een opstelling 

gemaakt waarbij de twee ventilatoren 
in een V-patroon geplaatst worden dat 

slechts een hoek maakt van 30° met 
de as van de deur.  

5.3.2 Vergelijken van verschillende opstellingen met twee ventilatoren 

Doelstelling van het experiment: 

Het is de bedoeling om na te gaan wat de invloed is van het maken van verschillende 

opstellingen met twee ventilatoren. Ook de “traditionele” opstellingen met twee 
ventilatoren komen aan bod. Hiermee worden het naast en achter elkaar plaatsen van 
ventilatoren bedoeld. 

 

Beschrijving van het experiment: 

Volgende opstellingen worden gemaakt: 

• 2 ventilatoren in V met een hoek van 45° en een afstand van 160 cm van de 
deur. De beide ventilatoren zijn niet gekanteld (positie 2). 

• 2 ventilatoren in V met een hoek van 30° en een afstand van 160 cm van de 
deur. De beide ventilatoren zijn niet gekanteld (positie 2). 

• 2 ventilatoren achter elkaar: voorste op 160 cm van de deur en achterste op 320 
cm. Beide worden niet gekanteld (positie 2). 

• 2 ventilatoren achter elkaar: voorste op 160 cm van de deur en achterste op 320 

cm. De voorste wordt helemaal gekanteld (positie 5). De achterste wordt niet 
gekanteld (positie 2). 

• 2 ventilatoren achter elkaar: voorste op 160 cm van de deur en achterste op 320 
cm. De voorste wordt niet gekanteld (positie 2) terwijl de achterste ventilator 

helemaal gekanteld wordt (positie 5). 
• 2 ventilatoren worden naast elkaar geplaatst op 160 cm van de deur. Ze worden 

allebei niet gekanteld. 
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Enkele foto’s van de verschillende opstellingen 

 
Fig 5.5 Twee ventilatoren in een V-patroon. 
Beiden zijn niet gekanteld. De hoek is 30°. 

(Foto: Karel Lambert) 

 

 
Fig 5.6 Twee ventilatoren achter elkaar 
geplaatst. Beide in positie 2 (niet gekanteld) 

(Foto: Karel Lambert) 

 

  
Fig 5.7 Twee ventilatoren achter elkaar. De 
voorste is niet gekanteld. De achterste is 

maximaal gekanteld. (Foto: Karel Lambert) 

 
Fig 5.8 Twee ventilatoren achter elkaar. De 
voorste is maximaal gekanteld terwijl de 
achterste niet gekanteld is. (Foto: Karel 

Lambert) 

 

  



 38 Experimentele studie naar ventilatie in traphallen 
Versie 29/05/2012  Karel Lambert – 2012 – 1.0 

5.3.3 Werken met een hulpventilator 

Doel van het experiment: 

 
Fig 5.9 Elektrische hulpventilator. (Foto: Karel 

Lambert) 

In Frankrijk is een hulpventilator 
ontwikkeld door de firma Leader. Deze 

ventilator is draagbaar en kan gebruikt 
worden om de ventilatie te ondersteunen 

op de verdieping waar men wil ventileren. 
Het doel van dit experiment is evalueren 

welke rendementen kunnen gehaald 
worden met dit type ventilator. 

 

Indien de resultaten veelbelovend zouden 
zijn, kunnen extra experimenten gedaan 

worden met dit type ventilator. 

 

Beschrijving van het experiment: 

De hulpventilator wordt opgesteld op de tweede verdieping. Hij wordt gericht op de 
deuropening van het appartement dat geventileerd dient te worden. 

Eerst wordt het effect van de hulpventilator gemeten in een niet gekantelde positie. 

Daarna wordt dit herhaald in een gekantelde positie. Vervolgens wordt er beneden een 
overdrukventilator met verbrandingsmotor geplaatst. Deze metingen worden vergeleken 

met metingen waarbij enkel de ventilator beneden gebruikt wordt. 

5.3.4 Halveren van de uitstroomopening 

Doelstelling van het experiment: 

Het is de bedoeling om te onderzoeken wat de invloed is van de grootte van de 
uitstroomopening. 

 

Beschrijving van het experiment: 

Tijdens deze experimenten worden verschillende opstellingen gemaakt en vervolgens 
herhaald met het schuifraam in de leefkamer half geopend. 

Volgende opstellingen werden getest: 

• 1 ventilator met verbrandingsmotor op 160 cm van de deuropening. De ventilator 
wordt niet gekanteld. 

• 2 verbrandingsmotoren in een V-patroon van 30° op 160 cm van de deuropening. 
De ventilatoren worden niet gekanteld. 

• 3 ventilatoren, twee met verbrandingsmotor en één elektrische in een V-patroon 
op 160 cm van de deuropening. De ventilatoren worden niet gekanteld. (zie figuur 

5.10). 
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• 2 verbrandingsmotoren met verbrandingsmotor in een V-patroon van 30° op 160 

cm van de deuropening. Deze ventilatoren worden niet gekanteld. Deze 
ventilatoren worden aangevuld met een elektrische ventilator onderaan de trap. 

Deze laatste ventilator wordt wel gekanteld. 

5.3.5 Experimentele opstellingen 

De opstellingen die tot nu toe getest zijn, worden in de literatuur beschreven. Als laatste 

experiment in dit gebouw worden twee “traditionele” opstellingen vergeleken met 2 eigen 
verzinsels. Hierbij dient wel de kanttekening gemaakt te worden dat het beschikbare 

materiaal beperkt was. 

Doelstelling van het experiment: 

Het rendement van de zelf bedachte opstellingen nagaan en dit vergelijken met de 

referentieopstelling. Dit is één ventilator die niet gekanteld (positie 2) op 160cm van de 
deuropening geplaatst wordt. 

 

Beschrijving van het experiment: 

Voor dit experiment wordt eerst een overdrukventilator met verbrandingsmotor geplaatst 
op 160 cm van de deuropening. De ventilator wordt niet gekanteld. Vervolgens wordt een 

opstelling gemaakt met twee ventilatoren in een V-patroon die een hoek maakt van 30° 
met de as van de deuropening. De ventilatoren bevinden zich op 160 cm van de 

deuropening. 

Vervolgens wordt een opstelling gemaakt 

waarbij een derde ventilator aan de V 
wordt toegevoegd. Het is een elektrische 

ventilator omdat er geen derde ventilator 
met verbrandingsmotor beschikbaar was. 

Het is de bedoeling om te testen of een 
derde ventilator het rendement nog kan 

opdrijven.  

Als laatste wordt een opstelling gemaakt 
waarbij de opstelling in V-patroon buiten 
wordt aangevuld met een ventilator 

onderaan de trap binnen. De luchtstroming 
die ontwikkeld wordt door de opstelling in 

V wordt dan als het ware versneld door de 
extra ventilator onderaan de traphal. 

 
Fig 5.10 Drie ventilatoren in een V-opstelling. 

(Foto: Karel Lambert) 
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Fig 5.11 Opstelling van twee ventilatoren met 
verbrandingsmotor in een V-patroon van 30°. 

(Foto: Karel Lambert) 

Fig 5.12 De opstelling buiten wordt aangevuld 
met het plaatsen van een overdruk ventilator 

onderaan de trapzaal. (Foto: Karel Lambert) 

5.4 In het appartementsgebouw te Ganshoren 

Testdag 6: 20 september 2011 

Tijdens deze testdag zijn slechts een beperkt aantal experimenten gedaan. Enerzijds is 

de mogelijkheid om te experimenteren beperkt omdat alle appartementen bewoond zijn. 
Het is dus niet mogelijk om experimenten uit te voeren waarbij door een appartement 

een luchtstroom wordt gecreëerd zoals dit gebeurde in de andere testgebouwen. Een 
ander element is de geluidsoverlast en het CO-gehalte dat gecreëerd wordt tijdens de 

experimenten.  

Na elke reeks metingen van de luchtsnelheid wordt een reeks CO-metingen gedaan om 

te verifiëren dat de concentratie aan CO niet te hoog oploopt. 

De experimenten worden gestopt nadat in een sas tussen de traphal en de 
appartementen meer dan 25 ppm CO wordt gemeten. Het CO-gehalte onderaan in de 

traphal bedraagt op dat moment al 41 ppm. De MAC-waarde voor CO bedraagt 25 ppm. 
Dit wil zeggen dat een arbeider 8 uur per dag in deze concentratie mag werken. De 

waarde die gehanteerd wordt om te bepalen of een woning kan gebruikt worden, is 9 
ppm. Omwille van de te hoge CO concentratie wordt beslist de experimenten te stoppen. 

Daarna wordt er gewerkt op het verluchten van het gebouw met behulp van een grote 
elektrische ventilator.  

 
Aangezien er niet gewerkt wordt met een luchtstroom door een appartement, kan er ook 

geen luchtstroom door een deuropening gemeten worden. De scheiding tussen de 
verschillende delen van de trap werd gevormd door metalen stijlen (zie figuur 5.13). 

Eerst wordt geprobeerd om de luchtstroom te meten tussen verschillende van deze 
stijlen. Hiertoe worden merktekens aangebracht op 160 cm boven het niveau van de 

overloop. Deze meetmethode levert geen goede resultaten op. 
 

Vervolgens worden merktekens aangebracht onderaan het linteel van een opgaand 
trapdeel. Er wordt een merkteken aangebracht in het midden van het linteel en op 1/6de 
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van de breedte links en rechts. Op die manier kan de luchtstroom gemeten worden die 

vanonder de overloop komt. 
 

 
Fig 5.13 Zicht op de stijlen tussen een 
opgaande trapvleugel en een afdalende 
trapvleugel. (Foto: Karel Lambert) 

 
Fig 5.14 Gebruikte meetmethode bij de 
experimenten te Ganshoren. (Foto: Patrick 
Verbeeck) 

 

 

Bij het eerste experiment wordt een 
overdrukventilator met verbrandingsmotor 
op 160 cm van de deuropening geplaatst. 

De ventilator wordt niet gekanteld (positie 
2 van 5). Door het licht aflopende trottoir 

wordt de ventilator toch een klein beetje 
naar achter gekanteld ten opzichte van de 

normale verticale positie. 

 

Fig 5.15 Plaatsing van de ventilator voor de 

deuropening in Ganshoren. 

Bij het tweede experiment worden opnieuw 

twee ventilatoren in V-patroon geplaatst. 
Omwille van de constructie van de ingang 

is het niet mogelijk om de ventilatoren in 
een ideale positie te plaatsen. Aan de 

rechterzijde van de opstelling bevindt er 
zich een muur die de luchtstroom zeker zal 

beïnvloeden. 
 

 
Fig 5.16 Plaatsing van twee ventilatoren in V-

patroon. (Foto: Karel Lambert)  

 
Als laatste wordt een experiment gedaan waarbij één ventilator voor de deur 

gecombineerd wordt met een tweede ventilator die onderaan de trap wordt geplaatst. 
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6 De meetresultaten 

De meetresultaten worden hieronder per experiment besproken. De resultaten worden 

weergeven in grafiekvorm. Meestal worden er ook (een deel van de) gegevens 
weergegeven in één of meerdere tabellen. Bij elk experiment worden voorlopige 

conclusies getrokken. Deze worden vervolgens samengevat in hoofdstuk zeven. 

Het bespreken van de meetresultaten gebeurt voornamelijk vanuit het standpunt van 

efficiëntie. Tactische beschouwingen worden pas echt mee in overweging genomen in 
hoofdstuk zeven.  

6.1 De oefentoren van Brandweer Brussel (middelhoog gebouw) 

6.1.1 Sensitiviteitsstudie voor het plaatsen van één ventilator 

Testdag 1: 23 juli 2011 

Het plaatsen van een ventilator op een welbepaalde plaats en in een welbepaalde stand 
levert een reeks resultaten op zoals hieronder. De snelheden worden weergegeven in 

m/s. 

Deur 1 1/6 1/2 5/6 

20 cm 6,8 4,5 5,7 

60 cm 5,7 4,4 4,3 

100 cm 3,3 5,8 5,2 

140 cm -0,6 -1,7 -1,2 

180 cm -2,9 -2,6 -3,3 

Tabel 6.1 Luchtsnelheden door deur 1 

Deur 2 1/6 1/2 5/6 

20 cm 2,7 2,5 2,2 

60 cm 1,8 2 2,2 

100 cm 1,7 2,3 2,1 

140 cm 2,4 2 1,9 

180 cm 2,3 2,3 1,9 

Tabel 6.2 Luchtsnelheden door deur 2 

Deur 3 1/6 1/2 5/6 

20 cm 1,3 0,9 1,1 

60 cm 1,7 1,2 1,3 

100 cm 1,7 1,3 1,2 

140 cm 2 1,5 1,3 

180 cm 2 2 1,7 

Tabel 6.3 Luchtsnelheden door deur 3 
     

Bij de metingen in deur één was het niet evident om nauwkeurig te werken ter hoogte 

van de neutrale laag. In praktijk treedt hier een heleboel turbulentie op. Boven de 
neutrale laag worden er negatieve snelheden gemeten. Ter hoogte van de neutrale laag 

is het bij kleine snelheden niet altijd evident geweest om uit te maken in welke richting 
de lucht op die plaatst stroomt. Dit is de reden dat voor de volgende dagen met 
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experimenten gekozen is om enkel nog op de verdiepingen te meten. Daar gaat de 

luchtstroom over de volledige deuroppervlakte in dezelfde richting ongeacht de positie 
van de ventilator op het gelijkvloers. Omwille van deze reden is er gekozen om de 

resultaten van de metingen ter hoogte van deur één niet te rapporteren. De potentiële 
onzekerheid op deze resultaten is immers te groot.  

Voor elk combinatie van plaats en hellingshoek wordt voor de luchtsnelheid (in m/s) door 

de deuren twee en drie het gemiddelde en de standaardafwijking bepaald. Dit levert 
volgende resultaten op: 

deur 2 deur 3 

gem σ Gem σ 

Positie 2         

200 cm 2,15 0,27 1,48 0,35 

160 cm 2,27 0,33 1,49 0,32 

120 cm 2,38 0,39 1,62 0,42 

80 cm 2,49 0,37 1,63 0,38 

  
Positie5 

320 cm 1,26 0,15 0,83 0,22 

280 cm 1,36 0,18 0,91 0,24 

240 cm 1,34 0,18 0,91 0,22 

200 cm 1,50 0,23 1,02 0,21 

160 cm 1,84 0,21 1,35 0,41 

120 cm 2,29 0,21 1,57 0,40 
 Tabel 6.4 Verwerkte meetresultaten van 23 juli 2011 
 

De resultaten van de testen worden uitgezet in onderstaande grafieken. Voor elke 

waarde in de grafiek is het gemiddelde genomen van 15 metingen.  

 
Fig 6.1 Meetresultaten: ventilator in positie 2 – niet gekanteld 
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Bij alle afstanden is de gemiddelde luchtsnelheid doorheen de deuropening op de tweede 

verdieping (deur 3) kleiner dan de deuropening onderaan het trappenhuis (deur 2). Er is 
een lichte toename merkbaar in de luchtsnelheden naarmate de ventilator dichter wordt 

geplaatst. 

 
Fig 6.2 Meetresultaten: ventilator in positie 5 – maximaal gekanteld 

 
De luchtsnelheden vertonen een lichte stijging als de ventilator verplaatst wordt van een 

afstand van 320 cm tot een afstand van 200 cm. Als de ventilator dan nog dichter bij de 
deuropening wordt geplaatst, dan neemt de luchtsnelheid snel toe. Op een afstand van 

120 cm haalt de gekantelde ventilator ongeveer dezelfde luchtsnelheid als de niet 
gekantelde ventilator. 

 

Voorlopige conclusies: 

1. Een elektrische ventilator levert hogere luchtsnelheden op de verdiepingen boven 

het gelijkvloers naarmate hij dichter bij de deur wordt geplaatst. 
2. Een elektrische ventilator die verder dan 120 cm van de deuropening geplaatst 

wordt, zal een hogere luchtsnelheid leveren op de verdiepingen boven het 

gelijkvloers als hij niet gekanteld is. Dit is relevant omdat de deuropening 
bruikbaar dient te blijven voor brandweerlui die in en uit lopen. Daarnaast zullen 

waterslangen van buiten naar binnen lopen. Als de ventilator nog dichter wordt 
geplaatst, staat hij in de weg. Dit is een tactische beschouwing die verder aan bod 

zal komen in hoofdstuk 7. 
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6.1.2 Sensitiviteitstudie voor het plaatsen van één ventilator: hellingshoek 

Testdag 2: 12 augustus 2011 

De resultaten van de testen worden uitgezet in onderstaande grafieken. Voor elke 
waarde in de grafiek is het gemiddelde genomen van 15 metingen. 

 
Fig 6.3 De gemeten luchtsnelheden voor de verschillende posities i. f. v. de afstand tot de deur. 

Op de bovenstaande grafiek is te zien dat de ventilator in een niet gekantelde positie een 

hoger rendement haalt dan een ventilator die gekanteld is als de ventilator in kwestie op 
een afstand van 200 cm of 160 cm wordt geplaatst. Op 120 cm van de deuropening zal 
een licht gekantelde ventilator (positie 3) een iets hogere luchtsnelheid genereren dan 

een niet gekantelde ventilator. Als de ventilator nog dichter geplaatst wordt, dient hij nog 
meer gekanteld te worden voor een optimaal resultaat. 

 
Fig 6.4 De gemeten luchtsnelheden voor de verschillende afstanden tot de deur i.f.v. de positie 
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In tabelvorm: 

 
positie 2 positie 3 positie 4 positie 5 

200 cm 1,44 1,34 1,21 1,16 

160 cm 1,50 1,43 1,43 1,31 

120 cm 1,66 1,72 1,61 1,53 

80 cm 1,67 1,80 1,95 1,88 

40 cm 1,92 2,00 2,03 2,13 

0 cm 2,01 2,02 2,13 2,04 

Tabel 6.5 Verwerkte meetresultaten van 12 
augustus 2011 in m/s 

 
Tijdens deze testdag worden 24 temperatuursmetingen uitgevoerd. De temperatuur 

gedurende de dag varieert van 20,5 tot 24,9 °C. De gemiddelde temperatuur bedraagt 
21,9 °C. 

Voorlopige conclusies: 

1. Een elektrische ventilator die verder staat dan 120 cm van de deuropening levert 
de hoogste snelheid als hij niet gekanteld is. Dit is een bevestiging van de 

voorlopige conclusie van de eerste testdag. 
2. De referentiepositie voor verdere experimenten wordt vastgelegd op een niet 

gekantelde ventilator op 160cm van de deuropening. 
3. Indien beslist wordt om een ventilator toch dichter bij de deur te zetten, kan hij 

een hogere snelheid leveren. De hoogste snelheid wordt behaald indien hij 

gekanteld wordt. 

6.1.3 Sensitiviteitstudie voor het plaatsen van één ventilator: afstand en hellingshoek 

Testdag 8: 3 maart 2012 

De resultaten van de metingen staan samengevat in onderstaande grafiek: 

 
Fig 6.5 Gemeten luchtsnelheden voor een gekantelde en een niet gekantelde ventilator. 
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Uit de grafiek blijkt dat de ventilator met verbrandingsmotor ook hogere luchtsnelheden 

genereert als hij niet gekanteld is. Het verschil tussen beide hellingen wordt kleiner 
naarmate de ventilator dichter bij de deur komt te staan. Op een afstand van 120 cm van 

de deur hebben beide posities een gelijkaardig rendement. Als een ventilator nog dichter 
bij de deur wordt geplaatst, beginnen er echter tactische elementen te spelen. De 

luchtsnelheid die voortgebracht wordt door de ventilator zal nog steeds toenemen. Dit 
voordeel wordt echter te niet gedaan doordat de ventilator nu in de weg staat van het 

brandweerpersoneel dat de deur moet gebruiken. 

Tijdens deze testdag worden 16 temperatuursmetingen uitgevoerd. De temperatuur 
gedurende de dag varieert van 13,2 tot 16,2 °C. De gemiddelde temperatuur bedraagt 
14,8 °C. 

Conclusies: 

1. De ventilator met verbrandingsmotor gedraagt zich op een gelijkaardige manier 

als een elektrische ventilator.  
2. Een ventilator met een verbrandingsmotor levert het hoogste rendement als hij 

niet gekanteld wordt en verder dan 120 cm van de deuropening staat. 

3. De keuze om een niet gekantelde ventilator op 160 cm van de deuropening te 
plaatsen blijkt een goede keuze te zijn. 

6.1.4 Efficiëntie van ventilatie in functie van de verdiepingen. 

Testdag 3: 20 augustus 2011 

De resultaten van de testen worden uitgezet in onderstaande grafieken. Voor elke 
waarde in de grafiek is het gemiddelde genomen van 15 metingen. 

 
Fig 6.6 Evolutie in luchtsnelheid i.f.v. de verdiepingen 

 

De luchtsnelheden nemen af naarmate de luchtstroom door een hogere verdieping moet 
stromen. Dit is eenvoudig te verklaren door de wrijvingsweerstand die de luchtstroom 

moet overwinnen langsheen de weg die de luchtstroom aflegt. De verliezen worden 
groter naarmate er meer afstand afgelegd wordt. De neerwaartse piek die in positie vier 

wordt gemeten op de vijfde verdieping is moeilijk te verklaren. Het lijkt wel alsof een 
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deel van de luchtstroom “verloren” gegaan is tijdens deze meting. Aangezien de waarde 

een gemiddelde is van 15 metingen wordt een afleesfout uitgesloten. Op de eerste 
verdieping geeft een deur in het trappenhuis rechtstreeks toegang tot de controleruimtes 

van de oefentoren (zie figuur 2.4). Een mogelijke verklaring voor de lage waarde van 
deze meting is dat een operator tijdens het experiment iets moest halen in de 

controleruimte. Indien hij de deur tot de eerste verdieping gedurende de metingen 
geopend heeft, kan dit een verklaring zijn voor de afwijkende meetwaarde. 

 
fig 6.7 Evolutie in luchtsnelheid in functie van de gekozen positie van de ventilator 

 

In tabelvorm: 

v (m/s) V2 V3 V4 V5 

pos 2 0,93 0,67 0,73 0,75 

pos 3 0,81 0,64 0,61 0,51 

pos 4 0,83 0,62 0,57 0,11 

pos 5 0,83 0,61 0,33 0,28 

Tabel 6.6 Gemiddelde snelheden i.f.v. de verdiepingen 

 
Tijdens deze testdag worden 16 temperatuursmetingen uitgevoerd. De temperatuur 

varieert tussen 20,7 en 26,4°C. De gemiddelde temperatuur is 22,5°C. 

 

Voorlopige conclusies: 

1. Indien de ventilator op een afstand van 160 cm van de deur wordt geplaatst, 

worden op elke verdieping de hoogste luchtsnelheden gehaald als de ventilator 
niet gekanteld wordt. 

2. De luchtsnelheid neemt af naarmate er meer verdiepingen zitten tussen de inlaat 
en de uitstroomopening. 
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6.1.5 Twee ventilatoren in V versus één ventilator 

De meetresultaten van de test met de opstelling van 30° zijn verrassend laag. Ze zijn 

dermate verschillend van de verwachtingen dat de resultaten van de eerste test verwerkt 
worden vooraleer de test met 20° en 45° te doen. 

De resultaten zijn van de test zijn samengevat in onderstaande grafiek: 

 
Fig 6.8 Resultaten van de opstelling in V t.o.v. één ventilator 

 
Op de grafiek is duidelijk te zien dat de opstelling in V een lager rendement geeft dan de 

opstelling van één ventilator. Dit is enigszins verrassend aangezien de experimenten op 
de testdagen te Vesta en Oostkamp veel hogere rendementen opleverden voor de 

opstellingen in V dan voor één enkele ventilator. Deze hogere rendementen liggen in de 
lijn van de verwachtingen. Het is logisch dat twee ventilatoren een hoger rendement 

opleveren dan één ventilator. De rest van de experimenten (opstelling in V met een hoek 
van 20° en van 45°) zijn dan niet uitgevoerd. 

De verklaring voor deze afwijkende 
resultaten zit in de geometrie van het 

gebouw. Bij dit experiment wordt gebruik 
gemaakt van de garage op het gelijkvloers 

van de oefentoren. Zoals te zien is op 
figuur 2.3 en figuur 6.9 staan de 

ventilatoren niet voor een gevel. Ze staan 
in een lokaal met twee zijwanden. Deze 

zijwanden blokkeren als het ware de 
luchtstroom die wordt aangezogen door de 

ventilator. Hierdoor zakt het rendement 
van de ventilator enorm. Eén ventilator die 

recht voor de deuropening staat, geeft een 
hoger rendement dan twee ventilatoren in 

V als de luchtstroom gehinderd wordt door 
muren in de nabijheid. 

Fig 6.9 Opstelling van ventilatoren in V in een 
lokaal waar de zijmuren te dicht staan en er niet 
voldoende lucht kan worden aangezogen door 

de ventilatoren (Foto: Karel Lambert) 
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Tijdens deze testdag worden 16 temperatuursmetingen uitgevoerd. De temperatuur 

gedurende de dag varieert van 13,2 tot 16,2 °C. De gemiddelde temperatuur bedraagt 
14,8 °C. 

Voorlopige conclusies: 

1. De opstelling in V is niet bruikbaar als de twee ventilatoren gehinderd worden bij 
het aanzuigen van lucht door muren die zich zijdelings van de ventilatoren 

bevinden. De aanwezigheid van deze muren zorgen ervoor dat de luchtstroom 
naar de ventilator gehinderd wordt. Hierdoor verliest de opstelling in V-patroon 

haar nut. 

6.2 Het oefenappartement van campus Vesta (middelhoog gebouw) 

6.2.1 Twee ventilatoren in V versus één ventilator 

Testdag 4: 22 augustus 2011 

De resultaten van de testen worden uitgezet in onderstaande grafieken. Voor elke 

waarde in de grafiek is het gemiddelde genomen van 15 metingen. 

 
Fig 6.10 Resultaten van verschillende opstelling in V t.o.v. één ventilator 

 

Op de grafiek wordt direct duidelijk dat elke opstelling met twee ventilatoren beter 

presteert dan de opstelling met één ventilator. Dit verschil is het meest uitgesproken op 
de eerste verdieping.  
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De beste opstelling is de opstelling 
waarbij beide ventilatoren niet 
gekanteld worden.  
 
De opstelling waarbij één van de 
ventilatoren niet gekanteld wordt 
terwijl de tweede ventilator maximaal 
gekanteld wordt, haalt het minst goede 
resultaat van de drie opstellingen in V.  
 
De verklaring hiervoor kan gezocht 
worden in het feit dat het versterkend 
effect tussen de twee luchtkegels 
minder goed werkt als de twee 
luchtkegels elkaar niet maximaal 
overlappen.  
 
Als de helling van de twee ventilatoren 
niet gelijk is, liggen de twee 
luchtkegels boven elkaar i.p.v. naast 
elkaar. Hierdoor overlappen de 
luchtkegels elkaar minder. 

 
Fig 6.11 Twee ventilatoren in een V-opstelling 
waarbij de linkse ventilator niet gekanteld is terwijl 
de rechtse ventilator maximaal gekanteld is (Figuur: 
Bart Noyens) 

 
De opstelling waarbij de twee ventilatoren gedeeltelijk gekanteld worden (positie 3) haalt 

een resultaat dat beter is dan de opstelling waarbij de ventilatoren niet dezelfde hoek 
vertonen. Bij een opstelling waarbij beide ventilatoren dezelfde hellingshoek hebben, 

zullen de luchtkegels elkaar maximaal overlappen. De opstelling scoort echter iets minder 
dan de opstelling waarbij de twee ventilatoren helemaal niet gekanteld zijn.  

 
Fig 6.11 Luchtsnelheden van verschillende opstellingen i.f.v. de verdiepingen 

 

Als de luchtsnelheden voorgesteld worden in functie van de verschillende verdiepingen 
waarop de metingen zijn uitgevoerd dan stellen we opnieuw vast dat de opstellingen met 
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twee ventilatoren beter scoren dat de opstelling met één ventilator. We zien echter ook 

dat de winst van de opstellingen met twee ventilatoren kleiner wordt naarmate de 
metingen hoger gebeuren.  

Dit is te verklaren door te kijken naar de wrijvingsverliezen die luchtstroom ondervindt. 

Bij hogere luchtsnelheden zullen de wrijvingsverliezen hoger zijn. Bij een opstelling met 
twee ventilatoren zijn de luchtsnelheden een stuk hoger dan bij één ventilator. Hierdoor 

wordt er meer energie verloren.  

De gemiddelde luchtsnelheden voor de vier opstellingen worden weergeven in de 

volgende tabel. Er wordt ook bekeken hoeveel procent van de snelheid op de eerste 
verdieping er verloren is gegaan na vier verdiepingen. 

v (m/s) V1 V2 V3 V4 ∆ % 

1 PPV 1,66 1,59 1,43 1,20 0,46 27,71% 

2 x pos 2 2,53 2,13 1,84 1,55 0,98 38,79% 

pos 2, pos5 2,41 2,06 1,75 1,36 1,05 43,49% 

2 x pos 3 2,47 2,09 1,79 1,45 1,02 41,35% 
   Tabel 6.7 Evolutie van de gemiddelde snelheid in (m/s) i.f.v. de verdiepingen 

De beste resultaten worden gehaald met de opstelling waarbij de twee ventilatoren niet 
gekanteld zijn. De resultaten van deze opstelling worden hieronder vergeleken met de 

opstelling van één ventilator. Op de eerste verdieping haalt de opstelling met twee niet 
gekantelde ventilatoren een resultaat dat 52% hoger ligt dan het opstellen van één 

ventilator. Op de vierde verdieping is het hoger rendement teruggebracht tot ongeveer 
30%. 

 
V1 V2 V3 V4 

1 PPV 1,66 1,59 1,43 1,20 

2 x pos 2 2,53 2,13 1,84 1,55 

∆ 0,87 0,55 0,41 0,35 

 
52% 34% 28% 29% 

  Tabel 6.8 Vergelijking tussen één ventilator en beste opstelling in V 

Tijdens de testdag worden 16 temperatuursmetingen uitgevoerd. De temperatuur 

varieert tussen 21,2 en 23,2°C. De gemiddelde temperatuur bedraagt 22,4°C. 

Voorlopige conclusies: 

1. Een opstelling waarbij twee ventilatoren in een V-patroon worden geplaatst haalt 

een beter resultaat dan één ventilator die recht voor de deur wordt geplaatst. 
2. Bij opstellingen in een V-patroon wordt het beste resultaat voor ventileren van de 

verdiepingen boven het gelijkvloers gehaald met twee ventilatoren die niet 
gekanteld zijn. 

3. Bij opstellingen in een V-patroon bedraagt het verlies in efficiëntie per verdieping 

meer dan bij een opstelling van één enkele ventilator. 
4. Op de eerste verdieping geeft de opstelling met twee ventilatoren in V-patroon 

(beide op positie 2) een rendement dat ongeveer 50% hoger ligt dan één enkele 
ventilator (op positie 2).  
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5. De winst die behaald wordt door de tweede ventilator wordt kleiner naarmate het 

te ventileren appartement hoger ligt. Bij deze opstelling blijft op de vierde 
verdieping nog een extra rendement over van ongeveer 30% 

Testdag 9: 6 maart 2012 

De resultaten van de testen worden uitgezet in onderstaande grafieken. Voor elke 
waarde in de grafiek is het gemiddelde genomen van 15 metingen. 

 
Fig 6.12 Luchtsnelheden van verschillende opstellingen met één of twee ventilatoren 

 

De resultaten van de testen worden samengevat in de volgende tabel: 

v (m/s) V1 V2 V3 V4 

160-2/5 0,60 0,59 0,44 0,38 

V160-45-2/5 1,15 0,89 0,65 0,54 

V160-30-2/5 1,95 1,73 1,75 1,42 

V160-20-2/5 2,03 1,74 1,61 1,43 

 Tabel 6.9 Gemiddelde snelheden (in m/s) van één ventilator vs twee ventilatoren. 

Het resultaat van de opstelling met een hoek van 20° en een hoek van 30° ligt dicht 
bijeen. Het rendementsverschil tussen beide opstellingen is erg klein. Het grootste 

verschil vinden we op de derde verdieping. Het bedraagt daar 8%. Omwille van een 
tactische reden (zie hoofdstuk 8) wordt ervoor gekozen om de opstelling met 30° als 

vergelijkingsbasis te nemen. 

Het verschil tussen de beste opstelling met één ventilator en de beste opstelling in V is 
weergegeven in onderstaande tabel. Het verschil tussen beide opstellingen is opmerkelijk 

groot. Op de vierde verdieping haalt de opstelling in V een rendement dat drie keer hoger 
ligt dan de opstelling met één ventilator. Dit lijkt te veel te zijn om enkel te verklaren 
met het verschil in opstelling. Als we kijken naar de grafiek die de metingen voorstelt, 

dan zien we dat de resultaten van één ventilator (gekanteld en niet gekanteld) en de 
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opstelling in V met een hoek van 45° een zelfde patroon vertonen de resultaten die 

behaald werden op 22 augustus 2011 (zie figuur 6.11). De absolute waarden liggen wel 
een stuk lager. De twee andere reeksen metingen (V in een hoek van 30° en 20°) 

leveren waarden op die een stuk hoger liggen. Bij nadere controle blijkt dat de eerste 
drie reeksen metingen voor de middag uitgevoerd zijn en dat de laatste twee reeksen na 

de middag uitgevoerd zijn. Een (deel van de) verklaring voor het grote verschil tussen 
deze twee groepen resultaten kan zijn dat de wind na de middag anders was dan voor de 

middag.  

 
V1 V2 V3 V4 

160-5/5 0,74 0,71 0,60 0,46 

V160-30-2/5 1,95 1,73 1,75 1,42 

Δ 264% 244% 291% 309% 

 Tabel 6.10 De beste opstelling met één ventilator vs. de beste opstelling in V. 

Tijdens de testdag worden 20 temperatuursmetingen uitgevoerd. De temperatuur 
varieert tussen 7,5 en 11,8 °C. De gemiddelde temperatuur bedraagt 9,5°C. 

Voorlopige conclusies: 

1. Een opstelling waarbij twee ventilatoren in een V-patroon worden geplaatst, haalt 
een beter resultaat dan één ventilator die recht voor de deur wordt geplaatst. 

2. Een opstelling in V waarbij de hoek 20 of 30° bedraagt, haalt een rendement dat 
hoger ligt dan een opstelling in V waar de hoek 45° bedraagt. 

6.2.2 Sensitiviteitsstudie voor het plaatsen van één ventilator 

Testdag 7: 17 november 2011 

De resultaten van de testen worden uitgezet in onderstaande grafieken. Voor elke 
waarde in de grafiek is het gemiddelde genomen van 15 metingen. 

 
Fig 6.13 Luchtsnelheden van 6 verschillende opstellingen i.f.v. de verdiepingen 
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Op bovenstaande grafiek is duidelijk te zien dat de luchtsnelheden voor elke opstelling 

afnemen naarmate de metingen gebeuren op een hogere verdieping.  

 

 
Fig 6.14 Luchtsnelheden van zes verschillende opstellingen i.f.v. de opstelling 

 
 

Als de gegevens in bovenstaande grafiek worden gegoten, komt een eigenaardig 

resultaat aan het licht. Een ventilator die op 280 cm van de deuropening wordt geplaatst 
levert een sterkere luchtstroom dan diezelfde ventilator die op 120 cm van de 

deuropening wordt geplaatst. Bij een gekantelde ventilator ontstaat er een piek bij een 
opstelling met een afstand van 200 cm tot de deur. Aangezien elke waarde het 
gemiddelde is van 15 metingen, is het weinig waarschijnlijk dat de resultaten te wijten 

zijn aan een foute aflezing. Windinvloeden kunnen deze resultaten misschien wel 
verklaren. Er is beslist om geen rekening te houden met deze meetresultaten en het 

experiment deels te herhalen op een andere datum. 

Tijdens deze dag worden 24 temperatuursmetingen verricht. De temperatuur varieert 
tussen 7,7 en 12,7°C. De gemiddelde temperatuur bedraagt 10,8°C. 

  

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

280-2/5 200-2/5 120-2/5 280-5/5 200-5/5 120-5/5

v

(m/s)

Afstand en helling

Snelheid ifv verdieping

V1

V2

V3

V4



 56 Experimentele studie naar ventilatie in traphallen 
Versie 29/05/2012  Karel Lambert – 2012 – 1.0 

Testdag 9: 6 maart 2012 

De resultaten van de testen worden uitgezet in onderstaande grafieken. Voor elke 

waarde in de grafiek is het gemiddelde genomen van 15 metingen. 

 
Fig 6.15 Snelheid en debiet van twee opstellingen met één ventilator 

Uit de grafiek blijkt dat de ventilator in gekantelde positie een beter resultaat haalt dan 
de ventilator in niet gekantelde positie. Tijdens deze test haalt de gekantelde ventilator 

een rendement dat 25% hoger ligt dan de niet gekantelde positie. Dit terwijl 
experimenten in de oefentoren van brandweer Brussel (zie 6.1.3) het omgekeerde 

resultaat opleverden. Deze en andere resultaten werden besproken met Dr. Stefan 
Svensson12. Hij bevestigde dat het gebouw een belangrijke rol speelt bij het bepalen van 

de optimale positie van één ventilator. Hier wordt verder op in gegaan in 7.1.1. 

Tijdens de testdag worden 20 temperatuursmetingen uitgevoerd. De temperatuur 

varieert tussen 7,5 en 11,8 °C. De gemiddelde temperatuur bedraagt 9,5°C. 

Voorlopige conclusies: 

• Het gebouw heeft een zekere invloed op de ventilatie opstelling. In sommige 
gebouwen zal een gekantelde ventilator een hoger rendement geven dan een niet 
gekantelde ventilator. In andere gebouwen is het net andersom. 
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6.3 Het appartementsgebouw in Oostkamp 

Testdag 5: 16 september 2011 

6.3.1 Twee ventilatoren in V versus één ventilator 

De resultaten van de testen worden uitgezet in onderstaande grafiek. Voor elke waarde 
in de grafiek is het gemiddelde genomen van 15 metingen. 

 
Fig 6.16 De gemiddelde luchtsnelheden en het gemiddeld debiet voor verschillende opstellingen 

 

De resultaten uit de bovenstaande figuur tonen een grote gelijkenis met de resultaten die 
behaald werden tijdens het experiment op campus Vesta (zie 6.2.1). Als we de 
opstellingen met een hoek van 45° vergelijken dan haalt de opstelling met de twee 

ventilatoren die niet gekanteld zijn de beste resultaten.  

De opstelling waarbij de ene ventilator maximaal gekanteld wordt terwijl de andere 
ventilator niet gekanteld is, haalt het slechtste resultaat. De opstelling waarbij de twee 

ventilatoren licht gekanteld (positie 3) worden, haalt een resultaat dat ongeveer in het 
midden ligt van de twee andere opstellingen. 

De opstelling in V waar een hoek van 30° wordt gehanteerd, haalt een nog hoger 
rendement dan de opstelling waar een hoek van 45° wordt gebruikt. Deze uitkomst heeft 

ertoe geleid dat de invloed van de hoek verder onderzocht werd. Dit gebeurde tijdens 
latere experimenten in Brussel (zie 6.1.5) en op campus Vesta (zie 6.2.1). 
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In tabelvorm: 

Opstelling v (m/s) Q (m³/s) rendement 

160 2/5 0,90 1,49 100% 

V 45° 2/5 1,50 2,49 167% 

V 45° 2/5 & 5/5 1,21 2,01 135% 

V 45° 3/5 1,36 2,26 151% 

V 30° 2/5 1,68 2,79 187% 

  Tabel 6.11 Vergelijking tussen de verschillende opstellingen in V. 

In een tabel zijn de rendementen van de verschillende opstellingen opgelijst. De 

opstelling met één niet gekantelde ventilator op 160 cm van de deuropening is hierbij als 
basis genomen. De opstelling in V met een hoek van 45° haalt een extra rendement van 
67%. Als de hoek verkleind wordt naar 30° bedraagt dit extra rendement 87%. 

Voorlopige conclusies: 

1. Een opstelling waarbij twee ventilatoren in een V-patroon worden geplaatst haalt 

een beter resultaat dan één ventilator die recht voor de deur wordt geplaatst. 
2. Bij opstellingen in een V-patroon wordt het beste resultaat voor ventileren van de 

verdiepingen boven het gelijkvloers gehaald met twee ventilatoren die niet 

gekanteld zijn. 
3. Er lijkt geen invloed van het gebouw te zijn. Experimenten in Oostkamp en op 

campus Vesta leiden tot dezelfde conclusies. 
4. Een opstelling in een V-patroon met een hoek van 30° levert een hoger 

rendement dan een opstelling met een hoek van 45°. 
5. In dit experiment leverde een opstelling in V-patroon met een hoek van 30° een 

extra rendement van 87%  

6.3.2 Vergelijken van verschillende opstellingen met twee ventilatoren 

De resultaten van de testen worden uitgezet in onderstaande grafiek. Voor elke waarde 

in de grafiek is het gemiddelde genomen van 15 metingen. 

 
Fig 6.17 Luchtsnelheden en debieten voor verschillende opstellingen met twee ventilatoren 
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Uit de grafiek blijkt dat de opstellingen in een V-patroon beiden beter scoren dan de 

andere opstellingen met twee ventilatoren. De opstelling met twee ventilatoren naast 
elkaar haalt ongeveer dezelfde resultaten als de opstelling met twee ventilatoren achter 

elkaar waarbij de voorste ventilator maximaal gekanteld wordt terwijl de achterste 
ventilator niet gekanteld is. 

In tabelvorm: 

Opstelling v (m/s) Q (m³/s) rendement 

1 PPV 0,90 1,49 100% 

achter 2/5 1,19 1,97 132% 

achter 2 & 5 1,23 2,05 137% 

naast 2/5 1,36 2,26 151% 

achter 5 & 2 1,42 2,36 158% 

V 45° 1,50 2,49 167% 

V 30° 1,68 2,79 187% 

  Tabel 6.12 Vergelijking tussen opstellingen in V, achter en naast elkaar. 

Voorlopige conclusies: 

1. Een opstelling waarbij twee ventilatoren in een V-patroon worden geplaatst haalt 

een beter resultaat dan andere opstellingen met twee ventilatoren: achter of 
naast elkaar. 

2. Een opstelling in een V-patroon met een hoek van 30° levert een hoger 
rendement dan een opstelling met een hoek van 45°. 

6.3.3 Werken met een hulpventilator 

De resultaten van de testen worden uitgezet in onderstaande grafiek. Voor elke waarde 
in de grafiek is het gemiddelde genomen van 15 metingen. 

 
Fig 6.18 Resultaten van experimenten met de hulpventilator 
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Het toestel levert een hogere luchtsnelheid als het gekanteld is dan wanneer het in niet 

gekantelde positie geplaatst is. Er wordt echter blijkbaar geen meerwaarde gehaald uit 
het combineren van een ventilator met verbrandingsmotor onderaan de traphal en de 

VAR op de verdieping waar geventileerd moet worden. Er dient natuurlijk wel rekening 
gehouden te worden met het feit dat het slechts één reeks metingen betreft. Daar komt 

bij dat er geen voorafgaande ervaring of kennis was met betrekking tot het toestel.  

In tabelvorm: 

Opstelling v (m/s) Rendement 

VAR 2/5 1,05 117% 

VAR 5/5 1,54 171% 

PPV + VAR 1,54 171% 

PPV 0,90 100% 

  Tabel 6.13 Rendement van verschillende experimenten met de VAR 

Voorlopige conclusies: 

Door een gebrek aan ervaring met het toestel is het niet mogelijk om op basis van deze 

experimenten (voorlopige) conclusies te gaan trekken. Verder onderzoek dringt zich op.  

Het is wel al mogelijk om mee te geven dat de stroomvoorziening voor een logistiek 

probleem zorgt. Er moet immers een elektriciteitskabel afgerold worden om de ventilator 
te voeden. Zeker in hogere gebouwen zal dit niet zo evident zijn.  

6.3.4 Halveren van de uitstroomopening 

De resultaten van de testen worden uitgezet in onderstaande grafiek. Voor elke waarde 
in de grafiek is het gemiddelde genomen van 15 metingen. 

 
Fig 6.19 Resultaten voor verschillende opstellingen met verschillende uitlaatopening 
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Bij een half geopend schuifraam is de snelheid doorheen de deuropening van het 

appartement altijd lager dan in het geval van een volledig geopend raam. Dit is een te 
verwachten resultaat. De literatuur leert dat de snelheid doorheen de uitstroomopening 

hoger zal zijn in het geval van een half geopend raam. Dit impliceert dat het drukverschil 
over het raam groter moet geworden zijn. De druk buiten is dezelfde gebleven dus de 

druk binnen is toegenomen. Dit zorgt ervoor dat er aan de deur van het appartement een 
zekere extra tegendruk dient overwonnen te worden. Hier is er dus een lager 

drukverschil en een lagere snelheid. 

In tabelvorm: 

Opstelling open halfopen 

1 PPV 0,78 0,70 

2 in V 1,89 1,72 

3 in V 2,11 2,09 

2+1 2,70 2,55 

  Tabel 6.14 Resultaten (in m/s) voor een halfopen en volledig open raam 

Voorlopige conclusies: 

1. Bij een uitstroomopening die de helft verkleind wordt, neemt de snelheid in de 

deuropening van het appartement licht af. 

6.3.5 Experimentele opstellingen 

De resultaten van de testen worden uitgezet in onderstaande grafiek. Voor elke waarde 

in de grafiek is het gemiddelde genomen van 15 metingen. 

 
Fig 6.20 Resultaten voor verschillende opstellingen 
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een debiet dat ongeveer 3,5 keer hoger is dan dat van één ventilator. Door dit hogere 

rendement is het mogelijk om te ventileren op hogere verdiepingen. Hoe hoger in het 
gebouw, hoe meer wrijvingsweerstand de luchtstroom ondervindt. Bij een opstelling met 

drie ventilatoren is de startsnelheid echter een stuk hoger. Hierdoor kunnen nog goede 
snelheden gehaald worden op hogere verdiepingen. 

In tabelvorm: 

Opstelling v (m/s) rendement 

1 PPV 0,78 100% 

2 in V 1,89 243% 

3 in V 2,11 271% 

2 buiten +1 

binnen 
2,70 346% 

  Tabel 6.15 Rendementen voor de verschillende opstellingen 

Voorlopige conclusies: 

1. Het toevoegen van een derde ventilator aan de opstelling in V-patroon buiten 
zorgt voor een hoger rendement. 

2. Het plaatsen van een ventilator onderaan de trap in serie met twee ventilatoren 
buiten zorgt voor een nog hoger rendement. Dit rendement is echter drastisch 
hoger dan in de andere opstellingen. De luchtsnelheid ligt ongeveer 3,5 keer 

hoger. 
3. Opstellingen met drie ventilatoren maken het mogelijk succesvol te ventileren op 

hogere verdiepingen. 

Tijdens de testdag in Oostkamp worden 22 temperatuursmetingen uitgevoerd. De 
temperatuur varieert tussen 19,1 en 22,8°C. De gemiddelde temperatuur is 20,4°C. 
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6.4 Het appartementsgebouw in Ganshoren 

Testdag 6: 20 september 2011 

De resultaten van de testen worden uitgezet in onderstaande grafiek. Voor elke waarde 
in de grafiek is het gemiddelde genomen van 3 metingen. 

 
Fig 6.21 Gemiddelde luchtsnelheid doorheen de verschillende verdiepingen 

 

De experimenten in de hoogbouw te Ganshoren die verwerkt zijn in bovenstaande grafiek 
zijn niet volledig uitgevoerd zoals gepland. Door een te hoog oplopend CO gehalte (zie 

5.4) worden de testen vroegtijdig afgebroken. De meetgegevens zijn dan ook heel erg 
onvolledig.  

 

In tabelvorm: 

Verdieping 1 PPV 
2 PPV in 

V 

buiten + 

binnen 

ES 1,13 1,30 1,43 

2 1,00 1,00 1,27 

4 1,03 0,93 1,23 

6 0,83 1,03 1,27 

8 0,97 1,00 1,17 

10 0,87 1,07 1,13 

12 1,03 1,00 1,10 

14 0,97 1,10 1,07 

16 0,80 0,90 1,07 

      Tabel 6.16 Resultaten (in m/s) van de test in de hoogbouw. 
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Het was oorspronkelijk de bedoeling om deze experimenten aan te vullen met andere 

experimenten. Deze experimenten zouden uitgewerkt worden op basis van de resultaten 
van dit eerste experiment zoals dat ook gebeurd is met de experimenten in de andere 

gebouwen. Dit had toegelaten om veel meer meetgegevens te verzamelen. Het is nodig 
om voldoende experimenten te kunnen uitvoeren om correcte uitspraken te kunnen 

doen. Omwille van het probleem met de CO-productie is dit niet gelukt. 

 

Conclusies: 

Het zou onverstandig zijn om overhaaste conclusies te trekken uit zo’n beperkte 

verzameling gegevens. Het was niet mogelijk om de experimenten te herhalen omdat er 
geen hoogbouw gevonden werd die leegstaand was.  

Onderstaande conclusies zijn dus gebaseerd op de beperkte verzameling gegevens. 
Bijkomend onderzoek zal dienen uit te wijzen of de onderstaande conclusies al dan niet 

correct zijn. 

• De meetresultaten vertonen een licht dalende trend. Door de wrijvingsweerstand 
van de wanden neemt de luchtsnelheid af in functie van de verdiepingen. 

• De meerwaarde van twee overdrukventilatoren in een V-patroon is erg beperkt. 
Dit is te verklaren door de geometrie van de opstelplaats. Net zoals bij de 

experimenten in de oefentoren te Brussel (zie 5.1.5 en 6.1.5) wordt de aanzuiging 
van lucht door één van de ventilatoren gehinderd door een zijwand (zie figuur 
5.16). 

• De opstelling waarbij een ventilator onderaan de trap gecombineerd wordt met 
een ventilator aan de inkomdeur levert wel duidelijk een meerwaarde. Over de 

verschillende verdiepingen bedroeg deze meerwaarde gemiddeld 25%. 
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7 Algemene conclusies 

7.1 Plaatsing van één ventilator 

7.1.1 Benadering vanuit rendement 

Deze thesis richt zich voornamelijk op het nagaan van het rendement dat gehaald wordt 

met een bepaalde opstelling. Tactische afwegingen komen pas later aan bod. Tijdens de 
dagelijkse brandweerpraktijk zullen beide aspecten moeten afgewogen worden. Het kan 

voorvallen dat tactische beschouwingen voorrang krijgen op beschouwingen met 
betrekking tot rendement. 

De algemene conclusie van alle uitgevoerde experimenten met één ventilator duidt erop 
dat een hoger rendement gehaald wordt als de ventilator dichter bij de deuropening 

geplaatst wordt. Dit ligt in de lijn van de resultaten van de studie van de Canadese 
National Research Council [2]. Een studie van NIST [1] komt echter tot de conclusie dat 

er een optimale afstand tot de deuropening bestaat. Bij deze studie zijn echter metingen 
uitgevoerd met een opstelling die in een inham staat (zie [1] pg 26, fig 15-b en pg 33, 

fig 24). De breedte van de inham is ca. 1,80m. De vraag kan gesteld worden wat de 
invloed is van de zijwanden van deze inham. Bij een opstelling in V in de garage van het 

oefengebouw in Brussel (zie 6.1.5) is vastgesteld dat de invloed van wanden in de 
nabijheid vrij groot kan zijn.  

Een tweede algemene conclusie die kan getrokken worden, is dat een ventilator op een 
afstand van meer dan 1,2 meter van de deuropening het best presteert als hij niet 

gekanteld is. Indien de ventilator dichter dan 1,2 meter bij de deuropening wordt 
geplaatst, dan dient hij gekanteld te worden. Hoe dichter bij de deur, hoe meer hij 

gekanteld dient te worden. Dit komt ook overeen met de studie van de National Research 
Council [2]. 

De resultaten van de experimenten zijn uitgebreid besproken met prof. dr. ir. Svensson 
[12] van de universiteit van Lund. De tegenstelling tussen de gegevens van NIST 

enerzijds en CNRC en de resultaten van de experimenten uit deze thesis anderzijds werd 
besproken. Prof. Svensson geeft aan dat er naast de opstelling van de ventilator een 

behoorlijk grote invloed is van het soort ventilator en de indeling van het gebouw.  

Als algemene stelregel kan hier gebruikt worden dat een ventilator die tussen 1,5 en 2,5 
meter van de deur opgesteld staat, waarschijnlijk een goed rendement zal halen. Het 

gebied dichter bij de deuropening kan bij bepaalde indelingen van gebouwen hogere 
rendementen opleveren. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor sommige types ventilatoren.  

Als een ventilator echt dicht bij de deuropening wordt geplaatst, zal de ventilator meestal 
wel een goed rendement behalen. De ventilator staat dan echter in de weg van de 

aanvalsploeg die langs deze deur naar binnen wil om de aanval te starten. Hiermee is de 
link gelegd naar tactische beschouwingen. Deze staan soms haaks op beschouwingen 

vanuit rendement. 

7.1.2 Tactische benadering 

De verschillende experimenten die gebeurd zijn voor het bepalen wat de ideale plaats is 

voor het plaatsen van één ventilator hebben geen rekening gehouden met tactische 
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overwegingen. Nochtans spelen die overwegingen een belangrijke rol. Ze worden 

hieronder kort geschetst. 

Bij een conventionele ventilator (zie 
figuur 4.1) is altijd gezegd dat deze 

ver genoeg van de deur dient te 
worden geplaatst opdat er een “air 

seal” wordt gevormd. Dit houdt in dat 
de deuropening volledig bedekt wordt 

door de luchtkegel die gevormd wordt 
door de ventilator.  

Om dit effect te bereiken, kan de 
volgende vuistregel gehanteerd 

worden: “Zet de ventilator even ver 
van de deur als de deur hoog is.” Heel 

wat inkomdeuren zijn ongeveer twee 
meter hoog. In die gevallen dient de 

ventilator op ongeveer twee meter van de deur geplaatst te worden in een gekantelde 
positie om de deuropening volledig te bedekken. Een nadeel van deze methode is dat er 

een belangrijk deel van de luchtstroom tegen de muur rond de deuropening botst. Dit 
deel draagt niet bij tot de ventilatie. 

Bij Positive Pressure Attack of PPA (zie 1.4.1) wordt de ventilator ingezet voordat met de 
bluswerken begonnen wordt. In dergelijke gevallen produceert de brand heel wat hete 

rookgassen die hun weg naar buiten zoeken. Als de luchtkegel van de ventilator de 
deuropening niet volledig afsluit, dan zullen er ook hete rookgassen langs de bovenkant 

die dooropening naar buiten komen. Door de verse luchtstroom in de onderkant van de 
opening zal er voldoende zuurstof zijn om deze stroom aan hete rookgassen te doen 

ontvlammen. Er kan dan een uitstroom van vlammende rookgassen ontstaan in de 
deuropening. Dit is dezelfde deuropening die gebruikt zal worden door de aanvalsploeg 

om het pand te betreden.  

Het voordeel van het volledig afdekken van de deuropening met de luchtkegel is dat in 

de gang achter de deuropening alle lucht en rook weg van de deuropening beweegt. Het 
bovenstaand scenario treedt dan niet op en de aanvalsploeg kan in relatieve koele 

omstandigheden de aanval op de brand inzetten. 

Bovenstaande problematiek doet zich enkel voor bij horizontale ventilatie. Als de 
brandhaard zich in de living bevindt op het gelijkvloers is het dus aangewezen om te 

kiezen voor een minder groot rendement. Op die manier komen er geen (hete) 
rookgassen door de bovenkant van de inkomdeur. Indien de brandhaard zich in de living 
van het appartement op de eerste verdieping bevindt, zal er op het gelijkvloers geen 

rook naar buiten komen. Dan is het beter om te kiezen voor een hoger rendement en de 
ventilator iets dichter bij de deuropening te plaatsen.  

Hier dient ook een bijkomende tactische afweging gemaakt te worden. Hoe dichter de 

ventilator bij de deur staat, hoe hoger het rendement. Langs de andere kant: hoe dichter 
de ventilator bij de deur staat, hoe meer hij in de weg staat van de aanvalsploeg die naar 

binnen wil. Indien verticale ventilatie toegepast wordt, kan de ventilator beter iets dichter 

Fig 7.1 Plaatsing van één ventilator zodanig dat de 
deuropening volledig bedekt wordt door de luchtkegel 
(figuur: Bart Noyens) 
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bij de deur geplaatst worden. Een afstand van anderhalve meter is dan een goede 

vuistregel. 

7.2 Het plaatsen van twee ventilatoren 

7.2.1 Benadering vanuit rendement 

Een opstelling in een V-patroon haalt een hoger rendement dan om het even welke 
andere opstelling met twee ventilatoren (serie, parallel). Het beste rendement wordt 

gehaald met twee ventilatoren die niet gekanteld worden.  

De hoek van de opstelling in V is ook belangrijk (zie figuur 5.2). Als de hoek te groot is, 

wordt er geen optimaal rendement gehaald. Het beste rendement wordt gehaald met een 
hoek van ongeveer 20-30°. 

Opdat een opstelling met ventilatoren in V-patroon goed zou werken, is het nodig dat het 

aanzuigen van de nodige lucht voor de ventilatoren niet gehinderd wordt. Hieruit volgt 
dat er geen goede resultaten gehaald worden met een opstelling in V bij een inkomdeur 

van een gebouw die in een inham ligt.  

De meerwaarde van een opstelling in V t.o.v. een opstelling met één ventilator neemt af 

naarmate er meer verdiepingen moeten doorlopen worden. Door de hogere luchtsnelheid 
zijn de energieverliezen ook hoger. Er blijft echter steeds een bepaald extra rendement 

behouden. 

7.2.2 Tactische benadering 

Voor het trekken van conclusies over een opstelling met twee ventilatoren werden er 

experimenten verricht in drie verschillende gebouwen. In elk van deze experimenten is er 
aandacht gegaan naar het tactische aspect van brandbestrijding. Een ventilator die 

dichter bij de deur geplaatst wordt, kan dan wel een hoger rendement opleveren. Op een 
bepaald moment staat hij echter in de weg van de brandweerploegen die door de deur 

naar binnen moeten. Bij het vorderen met een brandweerslang zal de ventilator 
waarschijnlijk een duwtje krijgen van de bewegende brandweerslang. 

  
Fig 7.2 Twee ventilatoren in V. De hoek bedraagt 
30°. (Foto: Karel Lambert) 

Bij een opstelling met twee 
ventilatoren zijn de ventilatoren altijd 

voldoende ver van de deur geplaatst 
om de brandweerlui niet te hinderen. 

Bij een opstelling in V gaat de 
voorkeur tactisch uit naar ventilatoren 

die verder uit elkaar staan omdat er 
dan speelruimte is tussen de twee 

ventilatoren en de brandweerslang er 
vrij kan bewegen zonder een ventilator 

te raken. 
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Als tactische overwegingen gecombineerd worden met het rendement dan bekomen we 

dat een hoek van 30° het beste resultaat oplevert. Bij deze hoek wordt een heel goed 
rendement behaald. 

Daarenboven laat de ruimte tussen de twee ventilatoren op dat moment toe om tussen 

de twee ventilatoren te passeren met een brandweerslang. 

7.3 Plaatsen van meerdere ventilatoren 

Bij gebouwen met een vrij grote inkomhal kan een opstelling gemaakt worden waarbij 
twee ventilatoren in V aan de inkomdeur gecombineerd kunnen worden met één 

ventilator onderaan de traphal. Dit laat toe om een veel hogere efficiëntie te bereiken. 

8 Aanbevelingen 

Deze aanbevelingen zijn het gevolg van experimenten waarbij enkel 
luchtstroomsnelheden werden gemeten. De conclusies van de experimenten worden 

gecombineerd met de tactische beschouwing dat een ventilator die te dicht bij de deur 
staat een probleem vormt voor de aanvalsploeg.  

Er werden in deze thesis enkel koude experimenten uitgevoerd. Overdrukventilatie wordt 
in België voornamelijk gebruikt voor het ontroken van lokalen na brand. Daarvoor zijn 

onderstaande vuistregels geschikt.  

Het gebruik van overdrukventilatie bij branden die nog niet geblust (of onder controle 
gebracht) zijn, brengt heel wat risico’s met zich mee. Het vraagt heel wat kennis, training 

en ervaring om tactische ventilatie tegelijk met brandbestrijding toe te passen. Om 
ongevallen te vermijden dienen korpsen zich eerst grondig te scholen vooraleer ze 

tactische ventilatie toepassen als ondersteuning van de binnenaanval. 

8.1 Plaatsing van één ventilator 

Er bestaat geen vuistregel die ervoor zal zorgen dat de ventilator altijd en overal ideaal 
geplaatst wordt. Het is wel mogelijk om twee vuistregels op te geven die ervoor zullen 
zorgen dat de ventilator meestal goed geplaatst is. Eén vuistregel zal van toepassing zijn 

op horizontale ventilatie: de inlaat en de uitstroomopening bevinden zich op dezelfde 
verdieping. Een tweede vuistregel zal van toepassing zijn op verticale ventilatie. Dit zijn 

de gevallen waarbij de brandhaard zich niet op het gelijkvloers bevindt. 

8.1.1 Horizontale ventilatie 

Bij horizontale ventilatie wordt de ventilator best even ver van de deuropening geplaatst 

als de deur hoog is. Bv. De meeste deuren zijn twee meter hoog. Bij deze deuren wordt 
de ventilator best twee meter van de deuropening geplaatst. 

Bij een opstelling voor horizontale ventilatie wordt de ventilator best maximaal gekanteld 

om op die manier een “air seal” te bewerkstelligen (zie figuur 7.1). 
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8.1.2 Verticale ventilatie 

Bij verticale ventilatie wordt de ventilator best iets dichter geplaatst dan bij horizontale 

ventilatie. Een afstand van anderhalve meter lijkt een goede maatstaf te zijn. In 
tegenstelling tot horizontale ventilatie wordt de ventilator best niet gekanteld. 

8.2 Het plaatsen van twee ventilatoren 

Als er gekozen wordt om twee ventilatoren op te stellen, dan wordt er best een opstelling 

in een V-patroon gemaakt. Beide ventilatoren worden ongeveer op anderhalve meter van 
de deuropening geplaatst. De hoek tussen beide ventilatoren en de as van de deur (zie 

figuur 5.2) bedraagt best ongeveer 30°. Beide ventilatoren worden niet gekanteld. 

Het plaatsen van twee ventilatoren in V bij een brand die nog niet onder controle is, 

wordt afgeraden. Er is bij de brandweer in België gewoon nog niet voldoende kennis en 
ervaring om deze tactiek te gaan toepassen. 
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9 Deel 2: een cursus over ventilatie 

9.1 Het opzet 

In het kader van het tweede deel van mijn thesis is er een erg uitgebreide 

literatuurstudie uitgevoerd van de kennis die momenteel bestaat omtrent ventilatie. Het 
einddoel van deze literatuurstudie is het schrijven van een boek/een cursus over 

ventilatie bij brand.  

Het is de bedoeling om hierin de belangrijkste aspecten van ventilatie bij brand te 
behandelen. Ook de resultaten van de experimenten uit het eerste deel van de thesis 

met betrekking tot opstellen van meerdere ventilatoren zullen worden opgenomen in de 
cursus. De cursus wordt geschreven op het niveau van de onderofficieren bij de 
brandweer. Het wordt dus geen wetenschappelijke cursus. Het is de doelstelling om alles 

zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Tegelijkertijd moet hetgeen beschreven wordt, wel 
juist zijn. Dit evenwicht zal voortdurend bewaakt worden zodat een tekst geschreven 

wordt die zo eenvoudig mogelijk is maar niet te eenvoudig (lees: niet meer 
wetenschappelijk correct). De eerste prioriteit is echter dat alles duidelijk is voor een 

lezer die na het middelbaar onderwijs zijn loopbaan bij de brandweer aangevangen heeft. 
Het heeft immers geen zin om een tekst te schrijven die weliswaar heel goed is maar te 

moeilijk is voor het doelpubliek. 

In de literatuurstudie komen verschillen in werkwijzen, visies die tegengesteld zijn, … 
naar voor. De cursus wordt gericht op praktijken die toepasbaar zijn binnen de Belgische 
brandweer. Er zullen ook enkele alternatieven aan bod komen omdat ze te belangrijk zijn 

om niet te behandelen. Soms is dat omwille van het potentieel dat er in zit. Het zou een 
goede zaak zijn mocht de Belgische brandweer bepaalde innovaties implementeren. Er 

zijn echter ook technieken die niet of moeilijk toepasbaar zijn in België en dus beter niet 
overgenomen worden. Het is dan de bedoeling om uit te leggen waarom dit best niet 

gebeurt. 

9.2 De inhoud van de cursus 

In het kader van deze thesis is de structuur van de cursus uitgewerkt. De cursus zal 
verschillende hoofdstukken omvatten: 

In hoofdstuk één wordt overlopen wat er allemaal nodig is om ventilatie goed te kunnen 
toepassen: Kennis, materiaal en personeel. Er wordt de nadruk gelegd op het belang van 

PBM’s en de beperkingen van dit boek worden uiteen gezet.  

In hoofdstuk twee worden enkele definities gegeven over (tactische) ventilatie. Het 
werkingsprincipe van ventilatie wordt uiteengezet. De snelheden, debieten en drukken 

die bij ventilatie, door de wind en door de brand worden gegenereerd worden besproken. 

Ventilatie is een vrij ingewikkeld gebeuren dat beïnvloed wordt door veel verschillende 
parameters. In hoofdstuk drie worden een aantal elementen behandeld die invloed 
uitoefenen op ventilatie door de brandweer. Zaken als het ventilatieprofiel van een 

gebouw, de invloed van de wind, brandfysica en rookgedrag komen aan bod. Onderdelen 
van brandgedrag die cruciaal zijn bij ventilatie worden herhaald: ventilatie geïnduceerde 

vormen van Rapid Fire Progress en wind driven fires. De analogie van de badkuip komt 
aan bod net als enkele stromingsfenomenen: stack effect en backlayering. De invloed 
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van gebouwen wordt ook kort toegelicht: de grootte en indeling van de lokalen en de 

invloed van HVAC systemen. Als laatste wordt de invloed van menselijk gedrag kort 
besproken. 

In hoofdstuk vier worden de verschillende soorten ventilatoren behandeld. 

Hoofdstuk vijf beschrijft drie fases die een brandweerorganisatie dient te doorlopen als ze 
op een veilige manier het gebruik van overdrukventilatoren wil invoeren. Het belang van 

voldoende opleiding en training bij elke fase kan onmogelijk voldoende benadrukt 
worden. 

In hoofdstuk zes worden de verschillende doelen toegelicht die door middel van ventilatie 

behaald kunnen worden. In België wordt ventilatie momenteel enkel gebruikt voor 
ontroken van lokalen. In andere Europese landen gebruikt men overdrukventilatoren ook 

voor het beschermen van lokalen door ze in overdruk te zetten. Het gebruik van positive 
pressure attack (PPA) is heel erg beperkt in Europa. In de VS daarentegen wordt deze 

tactiek veel gebruikt. 

Hoofdstuk zeven geeft een overzicht van de verschillende soorten ventilatie. Natuurlijke 

en overdrukventilatie komen aan bod, net als horizontale en verticale ventilatie. Er wordt 
ook enige aandacht besteed aan ongeplande ventilatie. 

Om ventilatie toe te laten is er een inlaat- en een uitlaatopening nodig. Enkel dan komt 

er een stroming tot stand. Dikwijls is het nodig om deze openingen te maken. Deze 
elementen komen aan bod in hoofdstuk acht. 

Hoewel de brandweer al een aantal jaren beschikt over ventilatoren is er weinig evolutie 
in het gebruik ervan. Meestal wordt er één ventilator voor de deur geplaatst. In 

hoofdstuk negen worden verschillende opstellingen toegelicht, elk met hun voor- en 
nadelen. 

Het is een vaststaand feit dat het toepassen van ventilatie risico’s inhoudt. Zeker bij 
positive pressure attack kunnen de zaken aardig uit de hand lopen. In hoofdstuk tien 

wordt geprobeerd om een procedure voor te stellen om te komen tot succesvolle 
ventilatie. 

In hoofdstuk elf worden een aantal alternatieve strategieën voorgesteld. Het concept 

antiventilatie wordt uitgebreid besproken omdat er waarschijnlijk veel potentieel in zit. 
Het concept VES (Vent – Enter – Search) komt aan bod, net als trench ventilation. 

Hiermee wordt het maken van een sleuf over de volledige breedte van een plat dak 
bedoeld. 

Ventilatie in een alleenstaande woning zal erg verschillend zijn van de ventilatie in een 
hoogbouw of een fabriekspand. Verschillende types gebouwen worden behandeld in 

hoofdstuk twaalf. 

Communicatie en bevelvoering zijn twee heel belangrijke zaken om tot een goede 
ventilatie te komen. Ze worden behandeld in hoofdstuk 13. 

Ventilatie kan niet altijd gebruikt worden. In hoofdstuk 14 worden een aantal situaties 
behandeld waarin ventilatie (tijdelijk) niet te gebruiken is. 
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In hoofdstuk 15 worden problemen besproken die kunnen optreden bij het gebruiken van 

ventilatie. 

9.3 Uitgewerkte hoofdstukken 

In het kader van deze thesis werd één hoofdstuk volledig uitgewerkt. Het hoofdstuk dat 
het meest aanleunt bij het experimentele werk uit deze thesis is hoofdstuk 9. Dit 

hoofdstuk belicht verschillende mogelijke opstellingen met één, twee of meerdere 
ventilatoren. Het grootste deel van dit hoofdstuk steunt op de conclusies uit de 

experimenten die gedaan werden voor deze thesis. 

9.4 Literatuurstudie 

Mensen die bepaalde onderwerpen dieper willen bestuderen, zullen constateren dat er 
niet zo veel bestaat in het Nederlands. De meeste teksten zijn in het Engels opgesteld. Er 

is een lijst opgesteld met boeken en artikels die geraadpleegd zijn voor de cursus. De 
lezingen en cursussen die de ideeën van de auteur over ventilatie beïnvloed hebben, zijn 

eveneens opgenomen. Als laatste zijn ook een aantal powerpoint voorstellingen 
opgenomen die te vinden zijn op het internet. De lijst is chronologisch en staat dus niet 
in volgorde van belangrijkheid. In deze lijst staan vooral werken voor brandweerlui. 

Sommige zijn geschreven door brandweerlui, andere door wetenschappers. Er staan 
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Bijlage: hoofdstuk 9 

9 Opstellingen 

In de literatuur en bij brandweermensen zijn er heel wat verschillende meningen en 

visies over het opstellen van ventilatoren. Twee belangrijke factoren spelen een rol: het 
type van de ventilator en de soort van de ventilatie. 

9.1 Doel van de ventilatie 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen horizontale ventilatie en de andere 
soorten ventilatie. Bij horizontale ventilatie zijn inlaatopening en uitlaatopening op 

dezelfde verdieping. Er wordt een luchtstroom gecreëerd van inlaat naar uitlaat. In 
dergelijke toepassing is het onwenselijk als er in de inlaatopening een dubbelzijdige 

stroming ontstaat. Er kan dan rook mee naar buiten komen aan de inlaat. Als dat hete 
rookgassen betreft, vormt dit een risico voor brandweerlui die langs deze (deur)opening 

naar binnen moeten. Het maken van een “air seal”, het afdekken van de volledige 
deuropening met een luchtstroom wordt dan gezien als de oplossing. 

Een gelijkaardig probleem stelt zich bij het in overdruk plaatsen van een ruimte. Ook hier 
is het niet wenselijk dat er een uitstroom is bovenaan de inlaatopening. Deze uitstroom is 

dan een soort van lek. Hierdoor zal er minder overdruk opgebouwd worden in de ruimte. 

Bij een ventilatieopstelling in een appartement is het mogelijk dat de inkomdeur de 
inlaatopening is. De uitlaatopening kan dan een venster op de tweede verdieping zijn. In 

deze opstelling is een dubbelzijdige stroming in de inlaatopening geen probleem. Er zal 
immers geen rook meekomen van de tweede verdieping naar de gelijkvloerse 

inlaatopening. De vraag hier is: “Hoe plaatsen we een ventilator zodanig dat het hoogste 
rendement gehaald wordt op de tweede verdieping (ongeacht wat er gebeurt op het 
gelijkvloers)?”  

Er zijn dus twee mogelijke opties:  

• De inlaatopening moet volledig instroom zijn. 

• Er mag een tweezijdige stroming ontstaan aan de inlaat als dit de ventilatie ten 
goede komt. 

Een tweede spanningsveld dat een rol speelt bij ventilatie is de afweging tussen tactiek 
en rendement. Om hoge rendementen te behalen is het meestal nodig om de ventilator 

op een plaats te zetten waar hij in de weg staat van de brandweerploegen. Vanuit een 
tactisch oogpunt is dit niet interessant. Bij het vorderen door de aanvalsploeg zal de slag 

die door de deur gaat bewegen. Waarschijnlijk zal de ventilator hierdoor verplaatst 
worden. Daarnaast is er nog een veiligheidsreden: Indien brandweerlui het pand snel 

moeten ontvluchten, kan een ventilator die in de weg staat ernstige gevolgen hebben. 
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9.2 Afhankelijkheid van het type ventilator 

9.2.1 Conventionele ventilator 

Eén van de eerste bedrijven die ventilatoren begon te bouwen was het Amerikaanse 
Tempest. Zij bouwden de eerste overdrukventilatoren. Deze ventilatoren produceren een 

kegelvormige luchtstroom. 

 

 
Fig 9.1 Plaatsing van één ventilator zodanig dat de 
deuropening volledig bedekt wordt door de luchtkegel 
(figuur: Bart Noyens) 

Bij een conventionele ventilator (zie 
figuur 9.1) werd altijd gezegd dat 
deze ver genoeg van de deur dient te 
worden geplaatst opdat er een “air 
seal” wordt gevormd. Dit houdt in 
dat de deuropening volledig bedekt 
wordt door de luchtkegel die 
gevormd wordt door de ventilator.  
 
Brandweerlui wordt aangeleerd dat 
ze moeten testen of de kegel de 
deuropening volledig afdekt door met 
de blote hand te voelen tot waar de 
luchtstroom komt. Op die manier 
gaat de luchtstroom over de volledige 
inlaat in dezelfde richting en komt er 
geen rook mee naar buiten aan de 
bovenzijde. 

 

Om dit effect te bereiken kan volgende vuistregel gehanteerd worden: “Zet de ventilator 
even ver van de deur als de deur hoog is.” Heel wat inkomdeuren zijn ongeveer twee 

meter hoog. In die gevallen dient de ventilator op ongeveer twee meter van de deur 
geplaatst te worden in een gekantelde positie om de deuropening volledig te bedekken. 

Een nadeel van deze methode is dat er een belangrijk deel van de luchtstroom tegen de 

muur rond de deuropening botst. Dit deel draagt niet bij tot de ventilatie. 

Mark Yates[66] vermeldt dat de vuistregel vanaf 2002 in vraag gesteld wordt omwille van 

het rendementsverlies doordat lucht tegen de muur botst. Kriss Garcia beschrijft deze 
methode in zijn boek[53] uit 2006 en concludeert dat het afdekken van de deuropening 

niet absoluut nodig is. Voor het toepassen van positive pressure attack heeft het echter 
wel voordelen. John Mittendorf[70] haalt ook aan dat het niet absoluut noodzakelijk is. 

Research van Karel Lambert doet denken dat een air seal enkel nodig is bij ventilatie op 
het gelijkvloers. Dr. Martin Thomas[2] stelt dat de opstelling afhankelijk is van het te 

bereiken doel. Hij stelt dat er tot 50% minder instroom is als de ventilator op twee meter 
van de deur staat. De druk binnen zal 10% lager zijn. 

Onderzoek van de National Research Council van Canada[64] wees uit dat de efficiëntie 
van een ventilator toeneemt naarmate hij dichter bij de deur staat. De ventilator wordt 

ook efficiënter naarmate hij minder gekanteld is. Karel Lambert bekwam gelijkaardige 
resultaten. 

Naast het rendement van de ventilator is er ook een tactische beschouwing die gemaakt 

dient te worden. Een ventilator die net voor de deuropening staat kan dan wel het 
hoogste rendement geven. Hij zal echter in de weg staan van de brandweerlui die naar 



 78 Experimentele studie naar ventilatie in traphallen 
Versie 29/05/2012  Karel Lambert – 2012 – 1.0 

binnen of naar buiten gaan. Door de beweging van de waterslangen zal hij vlug een duw 

krijgen waardoor de positie niet meer optimaal is. 

Als beide elementen (opbrengst en tactiek) tegen elkaar worden afgewogen, lijkt het 
ideaal om de ventilator op ongeveer 1,6 meter van de deur te plaatsen. De ventilator 

wordt hierbij niet gekanteld. Door op die manier te werken ontstaat een luchtstroom 
richting de deuropening. Bovenaan en aan de zijkanten van deze luchtstroom zal het 

venturi effect spelen en zal er extra lucht worden meegezogen. Hiervan kan afgeweken 
worden om de deuropening te bedekken om uitstroom van rook bovenaan te vermijden. 

Dit zal het geval zijn bij horizontale ventilatie. 

Als laatste element dient ook rekening gehouden te worden met de situatie ter plaatse. 

Bij de brandweer gebruikt men soms teveel regeltjes zonder te weten waarop deze 
regeltjes gebaseerd zijn. In de praktijk komt het veelvuldig voor dat het voetpad er 

slecht aan toe is en dat de ventilator steviger kan geplaatst worden als hij een halve 
meter naar voor of naar achter geplaatst wordt.  

Het komt ook veelvuldig voor dat er een dorpel of zelfs een aantal treden zijn die maken 
dat de toegangsdeur tot een woning een halve meter boven het niveau van het voetpad 

ligt. In dergelijke gevallen wordt de ventilator best gekanteld. 

9.2.2 Turbo ventilator 

Het Frans bedrijf Leader heeft deze 

ontwikkeling geobserveerd en heeft 
hierop ingespeeld. Zij hebben een 

kleinere ventilator ontwikkeld waar 
mee een luchtstroom wordt gemaakt 

die eerder cilindervormig is dan 
kegelvormig. De snelheid van de 

luchtstroom ligt hoger dan de 
luchtstroom van een conventionele 

ventilator. Dit type ventilator wordt 
de turboventilator genoemd. Het is 

niet de bedoeling om met dergelijke 
ventilator te proberen om de 
inlaatopening volledig af te dekken. 

De ventilator is zo ontworpen om 
het venturi effect maximaal te laten 

werken. Hierdoor kan een kleiner 
toestel toch grote luchtstromen 
genereren. De Duitse fire engineer Christian Emrich[28] die werkzaam was bij Leader stelt 

voor om dergelijke ventilatoren iets verder van de inlaatopening te plaatsen. 

Fig 9.2 De luchtstroom van een turboventilator dekt de 
inlaatopening niet volledig af. Het venturi effect speelt 
een belangrijke rol (Tekening: Bart Noyens) 
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9.2.3 Easy Pow’air fan  

 
Fig 9.3 Easy pow’air ventilatoren met 
verschillende capaciteiten (Foto: Leader) 

Leader heeft de turbo-technologie nog 
verder uitgewerkt met de zogenaamde Easy 
Pow’air ventilatoren[3]. Dit type ventilator 
zorgt voor een nog snellere luchtstroom. 
Hierdoor profiteert de ventilator nog meer 
van het venturi-effect. 
 
De luchtstroom van deze ventilator blijft 
nog meer geconcentreerd dan de 
luchtstroom van een klassieke ventilator. 
 
Hierdoor haalt de ventilator goede 
resultaten op een afstand van twee tot zes 
meter van de deuropening. 

9.3 Alternatieve opstellingen met één ventilator 

Het is in principe mogelijk om een overdruk ventilator omgekeerd te latenwerken. Het 

rendement ervan zal veel, veel lager zijn. Het kan echter een manier zijn om met de 
beschikbare middelen een ruimte te ontroken waar maar één (deur)opening is. Een 

voorbeeld hiervan is het ontroken van een café van ongeveer 50 m² na een brand. Als de 
ruimte geen enkele andere opening heeft, zal natuurlijke ventilatie lang duren. Een 

ventilator laten aanzuigen zal sneller gaan. 

Hetzelfde principe kan ook gebruikt worden bij nabluswerken in ondergrondse parkings. 

Door de ventilator naar buiten te laten blazen zal er een luchtstroom tot stand komen die 
bijdraagt tot de ontroking van de parkeergarage. 

Bij deze methode dient wel in gedachten gehouden te worden dat er rookgassen door de 

ventilator zullen gaan. In het geval van een toestel met een verbrandingsmotor kan die 
stilvallen door een gebrek aan zuurstof. Daarnaast is het zo dat deze toestellen niet 
ontworpen zijn voor deze toepassing. Het is dus aan te raden dergelijke opstelling enkel 

te gebruiken als er geen andere mogelijkheden zijn.  

9.4 Meerdere ventilatoren 

Bij brand in een gebouw zouden er altijd meerdere brandweerploegen ter plaatse moeten 
komen. Dit impliceert dat er meerdere ventilatoren beschikbaar zijn om te ventileren. Het 

is mogelijk om deze ventilatoren te combineren om zo betere resultaten te behalen.  

Onderstaande aanbevelingen zijn het resultaat van testen met conventionele ventilatoren 

van het merk Tempest. Het zou onderzocht dienen te worden of deze conclusies ook 
geldig zijn voor de turboventilatoren en de easy pow’air ventilatoren. 

  



 80 Experimentele studie naar ventilatie in traphallen 
Versie 29/05/2012  Karel Lambert – 2012 – 1.0 

9.4.1 Twee ventilatoren achter elkaar of in serie 

In de literatuur zijn er verschillende auteurs die de mogelijkheid beschrijven om twee 
ventilatoren achter elkaar te plaatsen. Het idee is dat de achterste ventilator een 

luchtstroom genereerd die door de voorste ventilator versterkt wordt. Daarnaast zorgt de 
achterste ventilator ervoor dat de inlaatopening volledig bedekt wordt. Een andere 

manier om dit systeem te bekijken is dat de achterste ventilator de voorste ventilator 
van voeding voorziet zoals waterpompen in een aanjaagverband. 

De meeste literatuur raadt aan om de grootste ventilator vooraan te plaatsen. Kriss 

Garcia[53] geeft echter de voorkeur om de kleinste ventilator vooraan te plaatsen op 
slechts één meter van de deur. Hij geeft aan dat hiermee 30% meer rendement gehaald 

wordt dan bij het plaatsen van één ventilator. Koen Desmet spreekt in zijn werk[48] over 
10 % extra rendement.  

 
Fig 9.4 Opstelling van twee ventilatoren achter elkaar 
tijdens experimenten te Oostkamp (Foto: Karel 
Lambert) 

Karel Lambert deed ook een aantal 
experimenten. Hij ging ervan uit dat 
de voorste ventilator ver genoeg van 
de deur moest staan om de 
interventie van de brandweerlui niet 
te hinderen. Een ventilator die op één 
meter van een deuropening staat die 
gebruikt wordt door de brandweer 
staat in de weg. Het beste resultaat 
met twee ventilatoren achter elkaar 
werd gehaald als de voorste 
ventilator maximaal gekanteld werd 
en de achterste ventilator niet 
gekanteld was. Er werd 58% meer 
rendement gehaald dan met één 
ventilator. Er dient wel de bemerking 
gemaakt te worden dat het hier 
slechts één meting betrof en dat er 
dus wat marge op die meting zit. 

 

Er is in de literatuur dus geen overeenstemming over de te gebruiken methode om twee 
ventilatoren achter elkaar te zetten. Het is wel zeker dat ze een hoger rendement 

opleveren dan één ventilator. Het is zeker zo dat het rendement nog hoger zal zijn als de 
eerste ventilator op één meter van de deur geplaatst wordt. Dit is dan wel niet zo handig 
voor de inzet van de brandweerlui. In geval van een deur die niet gebruikt wordt om het 

gebouw te betreden of te verlaten zou de ideale opstelling in serie er als volgt uit zien: Er 
wordt één ventilator net voor de deur geplaatst en niet gekanteld. Een tweede ventilator 

wordt op ongeveer anderhalve meter van de deur geplaatst en wel gekanteld. 

9.4.2 Twee ventilatoren naast elkaar of in parallel 

Een tweede mogelijkheid om twee ventilatoren te combineren is ze naast elkaar plaatsen. 

Dit kan toegepast worden bij een normale deur en bij een garagepoort. 
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Bij een normale deur zijn er 
verschillende andere opties die 
kunnen gekozen worden. De 
ventilatoren kunnen in serie of in V 
geplaatst worden. Bij een 
garagepoort speelt de breedte van 
de opening een grote rol. Om de 
opening volledig te bedekken, 
worden de ventilatoren enige 
afstand uit elkaar geplaatst. Bij een 
hoge sectionaalpoort kan het handig 
zijn om de poort deels te laten 
zakken zodat de inlaatopening wat 
verkleint. Als de inlaatopening vier 
meter hoog is, zal geen enkele 
opstelling de opening volledig 
kunnen bedekken. Door de poort 
twee meter te laten zakken, wordt 
een inlaatopening bekomen die met 
twee ventilatoren helemaal kan 
worden afgedekt. 

Fig 9.5 Twee ventilatoren in parallel voor een 
garagepoort (Tekening: Bart Noyens) 

 

In het kader van zijn thesis bekwam Karel Lambert bij een normale deuropening een 
rendement dat 51% hoger lag dan het rendement van één ventilator. Dit ligt dus dicht bij 

het extra rendement dat gehaald wordt met twee ventilatoren in serie. Er dient wel te 
worden opgemerkt dat twee ventilatoren in parallel voor een normale deuropening nog 

meer in de weg staan dan één ventilator. 

9.4.3 Opstelling in V 

Een opstelling die minder goed gekend is maar toch in een aantal werken ([27], [43], 
[53], [60]) beschreven wordt, is de opstelling in V. Bij deze opstelling worden de 

ventilatoren zo geplaatst dat ze een V vormen (zie fig 9.6). De beide ventilatoren worden 
op de deuropening gericht en het idee erachter is dat er tussen de twee ventilatoren een 

venturi effect ontstaat. De twee luchtstromen botsen ter hoogte van de deuropening en 
trekken extra lucht met zich mee. De afstand tussen beide ventilatoren en de 

deuropening bedraagt telkens ongeveer anderhalve meter. 

 
Fig 9.6 Opstelling in V (Tekening: Bart Noyens) 

In Australië[27],[60]wordt aan de 
mensen geleerd dat ze één ventilator 
recht moeten laten staan terwijl de 
andere ventilator gekanteld wordt. Het 
idee hierachter is dat één ventilator de 
onderkant van de deuropening afdekt 
terwijl de tweede ventilator de 
bovenkant van de deuropening afdekt. 
Karel Lambert vond in zijn onderzoek 
dat er een hoger rendement gehaald 
wordt als beide ventilatoren niet 
gekanteld worden. Hier kan terug 
dezelfde opmerking gemaakt worden 
als bij de opstellingen voor één 
ventilator. Als er horizontaal 
geventileerd wordt en het is nodig om 
te vermijden dat er een dubbelzijdige 
stroming  ontstaat  in de deur, dan  is  
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het aan te raden om één van de ventilatoren te kantelen. De deuropening wordt dan 

volledig bedekt maar er is een klein rendementsverlies. Kriss Garcia[53] vermeldt in zijn 
boek dat een opstelling in V 10% meer rendement oplevert dan een opstelling in serie of 

parallel. Karel Lambert vond dat dit verschil eerder 20% was. Deze opstelling werd 
getest op verschillende locaties. Het extra rendement ten opzichte van één ventilator 

varieerde van 52% tot 164%. Dit betekent dat de opstelling in V een luchtstroom 
genereerde die minimum anderhalve keer groter was dan de luchtstroom veroorzaakt 

door één ventilator die recht voor de deur staat. Bij het maximale rendement was de 
luchtstroom 2,6 keer groter dan één ventilator. Het venturi effect tussen de ventilatoren 

zorgde ervoor dat de som van de twee afzonderlijke ventilatoren groter is dan de twee 
afzonderlijk. Als één ventilator recht voor de deur een bepaald debiet aan lucht door het 

gebouw stuurt, zou je verwachten dat een combinatie van twee ventilatoren een 
luchtdebiet genereert dat maximaal twee keer zo groot is. In de beste test werd echter 

een debiet dat 2,6 keer zo groot is gemeten. 

 
Fig 9.7 Twee ventilatoren in V. De hoek 
bedraagt 45° (Foto: Karel Lambert) 
 

  
Fig 9.8 Twee ventilatoren in V. De hoek 
bedraagt 30° (Foto: Karel Lambert) 

  
Fig 9.9 Twee ventilatoren in V. De hoek 
bedraagt 20° (Foto: Karel Lambert) 

Tijdens zijn onderzoek varieerde hij ook de 
hoek tussen de twee ventilatoren. Op 
figuur 9.6 staat die hoek duidelijk 
aangeduid. Het is de hoek tussen de 
middellijn van de deur en de verbinding 
tussen het midden van de deur en het 
midden van de ventilator. Op figuur 9.6 is 
die hoek 30°. Een hoek van 45° zoals op 
figuur 9.7 is te groot. Een beter resultaat 
wordt gehaald met een kleinere hoek. Bij 
een opstelling van 30° of 20° (zie fig 9.8 
en 9.9) wordt een gelijkaardig resultaat 
behaald. 

 

Door het veel hogere rendement is de opstelling in V heel interessant als er moet 
geventileerd worden op hoger gelegen verdiepingen. Hoe langer de weg door de traphal 

tot aan het verdiep dat dient geventileerd te worden, hoe meer verliezen er optreden. 
Met een opstelling in V wordt er als het ware een sterkere “pomp” gemaakt onderaan de 

traphal. Doordat er hogere luchtsnelheden optreden zullen er ook meer verliezen zijn bij 
de opstelling in V dan bij een opstelling van één ventilator. Voor meer gedetailleerde info 
hierover wordt verwezen naar de thesis van Karel Lambert. 
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Tactisch is de opstelling in V een heel interessante opstelling. In tegenstelling tot de 

opstelling met één ventilator staan de ventilatoren niet in de weg van de aanvalsploegen. 
De ruimte tussen de twee ventilatoren kan gebruikt worden om naar binnen of naar 

buiten te gaan. Het is perfect mogelijk om tussen de twee ventilatoren één of meerdere 
aanvalsslangen te leggen. Daarom wordt de positie met de hoek van 30° beschouwd als 

de meest optimale positie. Er wordt een hoog rendement gehaald maar de ruimte tussen 
de twee ventilatoren is ook behoorlijk. Bij een hoek van 20° wordt de ruimte weer te 

klein om toe te laten dat brandweerlui vlot passeren. 

De opstelling in V werkt niet als er 
zijmuren zijn die een goede 
stroming verhinderen. Op figuur 
9.10 staan twee ventilatoren 
opgesteld in V in een garage. De 
beide ventilatoren zuigen lucht aan 
die ze vervolgens in de richting van 
de deuropening blazen. Het 
aanzuigen van deze lucht wordt 
gehinderd door de zijmuren van de 
garage. Hierdoor neemt het 
rendement van de ventilatoren af. 
Vooral de linkse ventilator op de foto 
wordt gehinderd door de zijmuur. Bij 
experimenten stelde Karel Lambert 
vast dat één ventilator die voor de 
deur opgesteld wordt een hogere 
rendement oplevert dan twee 
ventilatoren in V als hun aanzuiging 
gehinderd wordt door zijmuren. 

 
Fig 9.10 Opstelling van ventilatoren in V in een lokaal 
waar de zijmuren te dicht staan en er niet voldoende 
lucht kan worden aangezogen door de ventilatoren 
(Foto: Karel Lambert) 

9.4.4 Experimentele opstellingen 

Naast de drie opstellingen met twee ventilatoren die in de literatuur aan bod komen is 
het ook mogelijk om alternatieve opstellingen te maken met meerdere ventilatoren. Eén 

opstelling die door Karel Lambert getest werd, is het combineren van twee ventilatoren in 
V aan de inkomdeur met één ventilator onderaan de trap. Dit soort opstellingen komt 

van pas bij gebouwen waar een lobby is op het gelijkvloers. Zeker bij hoogbouw komt 
het veelvuldig voor dat de inkomdeur en de trap enige afstand van elkaar verwijderd zijn. 

Meestal zitten er ook een aantal deuren tussen de inkom en de trap. Dit zijn allemaal 
elementen die het rendement van de ventilatie doen zakken. Door een dergelijke 

experimentele opstelling wordt er toch een hoog rendement gerealiseerd. 
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Fig 9.11 & fig 9.12 Bij testen te Oostkamp werden twee ventiltatoren in V geplaatst aan de 
inkomdeur van een appartementsgebouw. Dit werd aangevuld met een derde ventilator onderaan 
de traphal. (Foto’s: Karel Lambert) 
 
Tijdens testen te Oostkamp werd deze experimentele opstelling vergeleken met het 

opstellen van één ventilator en het opstellen van twee ventilatoren in V. De resultaten 
staan in tabel 9.1. De experimentele opstelling haalde ongeveer 3,5 keer het rendement 

van één enkele ventilator. 

Opstelling rendement 

1 ventilator op 160 cm van de 
deuropening 

100% 

2 ventilatoren in V 243% 

2 ventilatoren in V buiten +1 binnen 346% 

Tabel 9.1 Rendementen van verschillende opstellingen 

 

In Zweden worden ventilatoren ook op grote schaal ingezet om ruimtes die grenzen aan 
het brandende lokaal in overdruk te zetten. Dikwijls wordt dit gecombineerd met de inzet 
van de Cobra. Een geval waarbij dit uiterst efficiënt gebeurde was de brand van een 

industrieel complex in Boras[22]. Er was brand uitgebroken in een groot industrieel 
complex waarin verschillende bedrijven waren gevestigd. In één van de bedrijven 

woedde een volontwikkelde brand. Het bedrijf in kwestie was een rechthoek van 2.900 
m²: 36x80.  

Fig 9.13 (links) Luchtfoto van een bedrijfsverzamelgebouw. Het tweede gebouw van links werd 
getroffen door een ernstige brand. (Foto: www.SERF.se) 
 
Fig 9.14 Bij een brand te Boras zette de brandweer elf overdrukventilatoren in op zes 
verschillende plaatsen om de aanpalende panden in overdruk te plaatsen. Met cobra werden de 
rookgassen aan de rand gekoeld en zo werd branduitbreiding voorkomen. (Foto: www.SERF.se) 
 

De inzet van de brandweer was erop gericht om de aanpalende bedrijven te redden. 
Hiertoe werden elf overdrukventilatoren ingezet. Alle aanpalende bedrijven werden in 

overdruk gezet. Het effect hiervan was dat de hete rookgassen van de brand zich veel 
minder makkelijk konden verspreiden naar de naburige gebouwen. Deze aanpak werd 

gecombineerd met de inzet van maar liefst zeven cobra toestellen.Hiermee werden de 
rookgassen aan de rand van het brandende compartiment gekoeld. Deze gecombineerde 
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aanpak van cobra en PPV heeft ervoor gezorgd dat de brand beperkt bleef tot het 

compartiment waar hij begonnen was. Er werd achteraf een studie gedaan door de 
verzekeringsmaatschappij. Zij kwam tot de conclusie dat de inzet van de brandweer 

schade ter waarde van 15 miljoen euro had voorkomen.  

Als laatste is het ook het vermelden waard dat je in complexe objecten de algemene 
principes van stromingsleer kan toepassen om te ontroken. Ventilatoren kunnen 

beschouwd worden als luchtpompen. Ondergrondse parkeergarages of kelders met 
meerdere ondergrondse bouwlagen kunnen ontrookt worden door op strategische 

plaatsen ventilatoren neer te zetten. Kleine elektrische ventilatoren van ladderwagens die 
tijdens normaal gebruik gemonteerd worden op de korf zijn hiervoor ideaal. Het verbruik 
van een dergelijke ventilator is heel erg beperkt. Dikwijls is het mogelijk om de ventilator 

aan te sluiten op een stopcontact in de kelder. Op plaatsen waar de luchtstroom van 
richting dient veranderd te worden, wordt er een ventilator geplaatst die de luchtstroom 

in de goede richting stuurt. Hetzelfde gebeurt op plaatsen waar de lucht zijn snelheid 
verloren heeft door de wrijving van de wanden. Daar werkt de ventilator als het ware als 

een pomp in aanjaagverband. Bij dergelijke opstelling is het nodig om de opstelling 
continu aan te passen. Na verloop van tijd zal de rook immers verdwenen zijn op het 

verste punt. Ventilatoren kunnen dan verplaatst worden naar andere punten waar ze 
meer nodig zijn. Het is een tijdrovende manier van werken maar veel alternatieven zijn 

er niet voor ondergrondse gebouwen waar geen rook- en warmteafvoersysteem is 
ingebouwd. 
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