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4.5 Deuren in brandscheiding begane 
grond. 

In de verkeersruimte begane grond bevinden zich ter plaatse 
van de brandscheiding twee dubbele deuren. Deze deuren 
en aansluitende koz jnen en bovenpanelen voldoen niet aan 
de vereiste brandwering. 

Fase 4 

2.2 Brandoverslag vanuit dakopbouw 
lerarenkamer naar gevel 2e 
verdieping 

De dakopbouw van de lerarenkamer is onderdeel van het 
brandcompartiment begane grond. De raampartij van de 
dakopbouw  bevindt zich op korte afstand van de gevel 2e 
verdieping,  hierdoor is risico op brandoverslag tussen het 
brandcompartiment begane grond en brandcompartiment 
tweede verdieping. 

2.4 Deuren in brandscheidingen 
verdiepingen 

De dubbele deuren in de verkeersruimten op de 
verdiepingen met aansluitende kozijnen en bovenpanelen 
voldoen niet aan de vereiste brandwerendheid. Hierdoor is 
de brandcompartimentering op de verdiepingen niet intact. 

2.5 Brandwerende wanden verdiepingen De brandcompartimentswanden op de verdiepingen zijn niet 
juist uitgevoerd, en zullen hierdoor bij een brand te snel 
bezwijken. De brandscheidingen voldoen daarmee niet aan 
de vereiste brandwerendheid. 

2.7 Staalconstructie begane grond Uit beoordeling van de constructeur blijkt dat de 
staalonstructie van de begane grond na 30minuten zal 
bezwijken. De aanwezige 60 minuten brandscheidingen 
zullen dan omvallen, en te snel bezwijken. 

3.1 – 3.3 Installatietechnische doorvoeren De installatietechnische doorvoeren, stopcontcaten en 
roosters door brandcompartimenten zijn niet juist 
aangebracht, of onvoldoende brandwerend afgewerkt. 
Hierdoor voldoen de brandscheidingen niet aan de vereist 
brandwerendheid. 

Fase 5 

2.1 Branddoorslag/overslag via de 
gevels 

De opbouw  van de gevels w jkt af van de bouwkundige 
details (er ontbreekt een gipsplaat in de gevel). Hierdoor is 
er op diverse plaatsen risico op brandoverslag via de gevel 
tussen twee brandcompartimenten. 

2.2 Brandoverslag via lichtkoepels dak 
begane grond naar gevel 2e 
verdieping 

In het dak van de begane grond twee lichtkoepels op korte 
afstand tot de gevel 2e verdieping aanwezig. Hier is risisco 
op brandoverslag tussen de compartimenten begane grond 
en 2e verdieping. 

2.3 Horizontale overslag bij atrium Bij de inwendige hoeken van atrium naar de gebouwvleugels 
zijn geen maatregelen getroffen om brandoverslag vanuit het 
brandcompartiment atrium naar de verdiepingen te 
voorkomen. 

2.8 Brandwering gevel bij vluchttrappen Bij de vluchttrappen langs de gevel ontbreken een aantal 
brandwerende ramen/kozijnen die b j bouw van het gebouw  
wel door de gemeente zijn vereist. 

 

Een nadere uitwerking van de gebreken en oplossingen is gegeven in de volgende rapporten: 

• Brandveiligheid Minkemacollege – werkzaamheden fase 2 en 3, datum 29 maart 2019. 

• Brandveiligheid Minkemacollege – werkzaamheden fase 4, datum 25 april 2019. 

• Brandveiligheid Minkemacollege – werkzaamheden fase 5, datum 29 maart 2019. 
 
 

3 Overzicht kosten 

In onderstaand overzicht zijn de kosten vermeld van de werkzaamheden voor het verhelpen van de 
geconstateerde gebreken met betrekking tot brandveiligheid bij Minkemacollege, locatie 
Steinhagenseweg. Een nadere uitsplitsing van de bedragen is, met verwijzing naar de onderliggende 
begrotingen en ramingen is gegeven de paragraven 3.1 tot en met 3.3. 








