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Waarom liftgebruik bij brand?



Tragische brandongevallen 

Grenfell tower Londen 2017:
Meer dan 70 mensen omgekomen

Notenhout Nijmegen 2015:
7 mensen omgekomen



Factsheet
In 2050… 70% van de bevolking leeft in stedelijk gebied,
In 2050… 4,7 miljoen 65-plussers,
Toenemend aantal hogere en “highrise” gebouwen.   



Instinctief - wereldwijd:

BIJ BRAND 
GEEN LIFT



BIJ BRAND GEEN LIFT

Is dit mogelijk?

Maar… Wat zijn de risico’s 
als we de lift gebruiken voor 
evacuatie bij brand?

WÈL

MINDSET CHANGE



Hoe ziet een lift er eigenlijk
van binnen uit?



STANDAARDCONFIGURATIE
TRACTIELIFT

Basispricipe…



STANDAARDCONFIGURATIE
TRACTIELIFT

Hier zie we al wat meer…



DIVERSE LIFTONDERDELEN

liftmachine

machinerem

Besturingssysteem

Bedrading en kabels

Deurgrendel schuifdeuren



Risico’s liftgebruik bij brand



DE RISICO’S:

Opsluiting

Storing

Stroomuitval

Paniek Agressie

Licht valt uit

Slechte communicatie
Capaciteit.

Voedingskabel niet brandvrij

Verstikking
Verbranding

GelatenheidIngesleten gewoontes.
Minder zelfredzaam

Bedieningsfouten

Alarmering werkt niet Rook 

beïnvloedt 

fotocel.

Overbelasting

LIFT OMGEVING MENS



RISICO INSCHATTEN IS AFWEGEN
100% veiligheid bij het gebruik van de lift bij brand is niet altijd haalbaar. 
Maar dat geldt zeker ook voor de trap. Durven we dat te accepteren?

Risicoanalyse kan aantonen dat met aanvullend gebruik van de lift
een grotere kans bestaat op 100% evacuatie.

Evacuatiecapaciteit vluchttrappenhuis moet altijd onafhankelijk zijn
van het al dan niet beschikbaar zijn van een lift. 



ER IS GEEN STANDAARDOPLOSSING
De beste oplossing zal altijd maatwerk zijn:

op basis van een risicoanalyse,
afgestemd op de aard van het gebouw en de gebruikers,
een afgewogen pakket van lifttechnische, bouwtechnische
en organisatorische maatregelen.



De zelfdenkende lift



UITGANGSPUNTEN ONTWERP
Ieder gebouw is anders en vraagt om andere aanpak en benadering:
• woongebouw
• hoogbouw (>70 m) / laagbouw (<70 m)
• kantoorgebouw
• verzamelgebouw
• zorginstelling
• openbaar gebouw,

Verschil in percentage zelfredzaam / niet zelfredzaam,
Is BHV permanent aanwezig of is iedereen op zichzelf aangewezen.



BELANGRIJK: ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN

Nieuwbouw

Bestaande bouw



LIFTVOORZIENINGEN NIEUWBOUW (CONCEPT)
Bouwkundig
• Brand- rooksignalering vanuit 

gebouw,
• Brandvrije voeding + markering 

bij hoofdschakelaar,
• 60 minuten brandvrij voorportaal 

lift,

Lifttechnisch
• Programmeerbare besturing 
• Schacht-drukknoppaneel met 

dynamisch display “lift komt” en 
“lift buiten gebruik”,

• Lift conform moderne 
brandweerliftnorm (EN 81-72),

- Brand-rooksignalering voor alle schachttoegangen, die:
• De primaire te ontruimen etages bepaalt nabij, boven en onder de brand,
• De laagste veilige ontruimingsverdieping voor de lift bepaalt.



ALTIJD MAATWERK!
Zoals eerder gezegd, liftgebruik bij brand is een heel nieuw concept. We 
moeten er allemaal goed over nadenken, hoe de lift veilig ingezet kan 
worden om de evacuatie bij brand te ondersteunen,

Eerste stap is nieuwbouw met nieuwe liften. Verschillende concepten 
uitwerken en realiseren. Ervaring opdoen,

Volgende stap is bestaande bouw met bestaande liften. Vanwege diversiteit 
lifttechnisch en bouwtechnisch een grote uitdaging! 



Dank voor uw aandacht


