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Ontwerp gebaseerd op functionaliteit en doorstroming

Brandveilig dak voor nieuwe 
brandweerkazernes Zaventem

Op Brussels Airport werden twee gloed-
nieuwe brandweerkazernes gebouwd, 
ter vervanging van de drie bestaande 
maar verouderde kazernes. Ze zijn  
ultramodern en heel strategisch gelegen 
op het luchthaventerrein en werden  
geheel ontworpen met een optimale 
functionaliteit in het achterhoofd. Uit een 
gesprek met architect Bruno Dekoning 
van het Antwerps Architecten Atelier 
bleek dat geen detail over het hoofd 
werd gezien. Het dak werd ontkoppeld 
van het gebouw uit akoestische  
overwegingen, werd geheel brandveilig 
opgebouwd en moest ook buiten de  
radarzone blijven.   

“Wij doen alleen maar zotte dingen”, grapt Bruno Deko-
ning. “Of het nu gaat over de indoor skipiste Aspen in Wil-
rijk, het Westfront bezoekerscentrum in Nieuwpoort of het 
aquarium in de zoo van Antwerpen. Maar daar zijn we ook 
sterk in geworden. We hebben al een aantal brandweerka-
zernes gedaan, maar deze waren toch ook redelijk speciaal.”  

De luchthaven van Zaventem beschikte over drie brand-
weerkazernes: één net naast de vertrekhal en twee op het 
tarmac. Maar die gebouwen dateerden van de jaren 50 

en waren dus fel verouderd en ook niet ideaal gelegen. Bij 
interventies moesten de brandweerwagens dikwijls de start- 
en landingsbanen kruisen, wat niet altijd even evident is. 
Daarom hebben de brandweer en de luchthaven ook beslist 
om de bestaande kazernes niet te renoveren, maar er twee 
gloednieuwe gebouwen te realiseren. Eén ten westen van 
het luchthavengebouw, de andere aan de oostkant. Die 
nieuwe inplanting maakt het mogelijk om flexibeler te re-
ageren bij interventies. De kazernes komen immers tussen 
de startbanen 25R en 25L, in plaats van boven en onder 
die banen. Op die manier zullen de brandweerwagens de 
start- en landingsbanen niet langer moeten kruisen. De 
brandweermannen moeten binnen de 3 minuten na de 
oproep bij een vliegtuig geraken en binnen de 5 minuten 
bij de terminal. Dat werd na de realisatie van de gebouwen 
dan ook uitvoerig getest en uitgeprobeerd.

Niet achteruit rijden
“Een brandweerwagen rijdt niet achteruit.  Punt. Van die 
filosofie ben ik ook uitgegaan bij het ontwerp van de ge-
bouwen.”, aldus dhr. Dekoning. “Want ik weet dat ik al 
wel eens vragen krijg over de ‘architecturale filosofie’ van 
mijn ontwerpen, maar een gebouw moet mijns inziens in de 
eerste plaats functioneel zijn, gebruikt worden. Ik ben dan 
uitgegaan van de werking van zo’n kazerne en de bewegin-
gen die de brandweerwagens maken. Ze komen toe na een 
interventie, rijden langs een opening de wasstraat binnen, 
worden schoon omgereden om dan via de andere kant naar 
hun stelplaats te rijden, klaar om weer uit te rukken. Deze 
doorloop is duidelijk te zien in het gebouw dat in feite uit 
drie grote delen bestaat: de leefruimte, de stelplaatsen en 
het magazijn en de werkplaatsen. De nieuwe gebouwen zijn 
ook een pak groter dan de oude kazernes. Er is meer ruimte 



voor de modernste voertuigen waarover de brandweer 
van Brussels Airport beschikt. Meer dan twintig wagens, 
waaronder ook crash tenders, de gekende grote voertuigen 
die ingezet worden bij vliegtuigbranden. In de kazerne ten 
oosten van het luchthavengebouw werd ook een trainings-
centrum voorzien.”

Energieneutraal en ontkoppeld dak
De kazernes zijn energieneutraal en kunnen ook zelf ener-
gie opwekken. Op het dak liggen immers zonnepanelen 
en in het gebouw werden zonneboilers en warmtepompen 
geplaatst. Het regenwater wordt gebufferd en zal gebruikt 
worden voor het sanitair en als bluswater.

“We zijn daar redelijk ver in gegaan.”, aldus de architect. 
“We hebben zelfs een simulatie laten uitvoeren van het 
energiegebruik in gans het gebouw en zijn zo tot opmer-
kelijke vaststellingen gekomen. Het zwarte asfalt rond het 
gebouw zorgde bij bezonning voor een opwaartse warm-
testroom die de oververhitting in het gebouw veel eerder 
deed plaatsvinden dan verwacht en dat hebben we opgelost 
door groenzones daar te voorzien. Het gebouw is heel goed 
geïsoleerd en doordacht ontworpen en ook in de leefruimte 
wou ik een optimaal comfort kunnen garanderen. Zo is 
het gebouw een doos-in-doos concept geworden waarbij 
het dak is losgekoppeld van de betonnen binnenconstructie 
en zo hebben we toch een akoestische demping van 56 dB 
kunnen realiseren.” 

Dakconstructie
Het valt op dat er in het ganse gebouw, de stelplaats en 
de andere delen van het gebouw geen steunen of kolom-

men staan. Er werd namelijk een ringbalk geconstrueerd 
waarop de 35 m brede stalen spanten werden aangebracht. 
Door de driehoekige vorm van deze spanten krijgen de 
dakvlakken een helling van 6%. Bovenop de Steeldeck die 
daarop als drager werd voorzien werd eerst een zelfklevend 
dampscherm aangebracht van het type IKO BASE STICK 
P3. Daarop ligt een isolatielaag van IKO enertherm ALU, 
een 100 % CFK’s, HCFK’s of HFK’s -vrije isolatieplaat 
met een kern uit hard polyisocyanuraat schuim, bekleed 
aan beide zijden met een meerlaags gasdicht aluminium 
complex. Als onderlaag werd er geopteerd voor de IKO base 
Quadra F/SA samengesteld uit polymeer bitumen en een 
polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde van deze 
onderlaag is afgewerkt met een wegbrandfolie en de damp-
drukverdelende onderzijde is zelfklevend. De plaatsing is 
partieel zelfklevend met IKO pro SA primer, behalve op 
IKO enertherm ALU of MG (zoals hier) waar dan geen 
primer nodig is. 

Als toplaag werd er tenslotte gewerkt met de IKO Car-
rara, een luchtzuiverend en zelfreinigend waterdichtings-
membraan samengesteld uit elastomeer (SBS) bitumen 
met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas 
combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met wit 
granulaat met titaniumoxide en de onderzijde is voorzien 
van een wegbrandfolie. Deze dakbedekking is koelend en 
reflecterend maar ook vliegvuurbestendig.

“De ganse dakopbouw is inderdaad brandveilig en voldoet 
aan de Brooft1 en zelfs beter, waardoor we er ook een 
verzekerde garantie op hebben kunnen afgeven.”, vertelt 
Christoph Desmet, IKO Project Manager Vlaanderen. “De 
mensen van Roteam hebben ook zeer proper werk afgele-
verd, want het aanbrengen van zo’n lichtgekleurde water-
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dichting vraagt toch wel wat aandacht en professionaliteit 
en het ziet er gewoon perfect uit.”

De brandreactieklasse van de dakopbouw met PIR-isolatie 
voldoet aan B-s2,d0 en de dakopbouw werd beoordeeld in 
zijn uiteindelijke toepassing (end-use). De daken worden 
eveneens voorzien van zonnepanelen, die dankzij de toepas-
sing van een IKO Carrara tijdens warme en zonnige peri-
odes beter zullen renderen dankzij de gunstige emissie en 
reflectie (SRI 79) van de toegepaste waterdichting. Dankzij 
de hoge drukvastheid van de isolatieplaten kunnen de 
zonnepanelen bovendien probleemloos losliggend worden 
geplaatst met een ballastlaag.

Onder de radar blijven
“Inderdaad”, beaamt ook de architect. “Het ziet er mooi uit 
en er moest toch met heel wat zaken rekening worden ge-
houden. Niet in het minst ook met het bereik van de lucht-
havenradar bijvoorbeeld. De dakhelling en de afstand van 
het gebouw tot de tarmac was net OK om onder het bereik 
van de radar te blijven, maar het is niet dat we veel speling 
hadden, want sommige antennetjes van de bliksemafleiding 
moesten zelfs plat worden gelegd. Ook een torenkraan was 
uit den boze en tijdens de werken moest er dan ook creatief 
met andere soorten kranen worden gewerkt. Maar al bij 
al werd dit een bijzonder mooi maar vooral ook op en top 
functioneel project, wat bij dit soort levensbelangrijke sec-
toren toch wel prioriteit heeft.”
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