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ASHRAE heeft na 11 september
2001 een commissie in het
leven geroepen met de opdracht

de risico’s te onderzoeken voor gebou-
wen, in het geval van calamiteiten en
richtlijnen op te stellen om de gevolgen
hiervan zoveel mogelijke te beperken.
In 2003 is hierover een rapport gepubli-
ceerd. (ASHRAE 2003). Verder is in
ASHRAE Journaal een artikelenserie
over dit onderwerp aangekondigd, waar-
van het eerste inmiddels is verschenen
(Persily, 2004). Ten slotte is in de VS een
speciale website “Homeland Security”
geopend met een periodiek bulletin
waarop ieder zich kan abonneren; zie
figuur 1.

Ook in Nederland is de belangstelling
voor dit onderwerp groeiende, zowel
politiek als maatschappelijk. De TVVL
kan hierop inspelen door, in samen-
werking met vastgoedbeleggers en de
RGD een Voorstudie te laten maken

van de implicaties van de genoemde
calamiteiten op de veiligheid en het
binnenmilieu van gebouwen. 

OVERDRUK
Het lijkt een aantrekkelijke gedachte
om CBR-stoffen in de buitenlucht te
weren door een gebouw onder over-
druk te zetten. Bij windstil weer en
een binnentemperatuur gelijk aan de
buitentemperatuur is dit in principe
mogelijk, maar deze situatie doet zich
in Nederland nauwelijks voor. Deze
optie veronderstelt verder de beschik-
baarheid van efficiënte CBR-luchtfil-
ters; de overdruk zal immers moeten
worden gerealiseerd met buitenlucht. 
Voor wat betreft de wind is in dit kader
een globale berekening gemaakt van de
winddrukken op een kantoorgebouw
op verschillende locaties en windrich-
tingen. Het beschouwde gebouw heeft
zes verdiepingen bij een hoogte van 21

meter en een breedte van 60 meter.
De berekeningen zijn gemaakt met de
methode uit het ASHRAE Handbook,
Fundamentals chapter 16 “Airflow
around Buildings”. Voor een toelichting
zie kader 1.

Figuur 2 geeft de resultaten van de
berekening weer voor windsnelheden
2 tot 8 Beaufort, windrichting loodrecht
op de langsgevel. Het drukverschil
over de gevel bij een gebouw in een
buitenwijk (categorie 2) bedraagt bij
een windsnelheid van 5 à 6 Beaufort
ca. 50 Pa. (Dit drukverschil wordt ook
in EN-NEN (NEN 2004) genoemd
als defaultwaarde van de infiltratie op
gebouwniveau). Hier komt de onder-
druk nog bij door temperatuurver-
schillen in het gebouw, die bij een
gemiddelde wintertemperatuur op de
begane grond gauw 10 Pa kan bedragen.
Het is uitgesloten een gebouw onder
deze omstandigheden op overdruk ten
opzichte van  de buitenlucht te houden,
zelfs al de luchtdoorlatendheid tot het
minimum teruggebracht. 

Figuur 3 geeft de resultaten van de
berekening weer voor windsnelheden
2 tot 8 Beaufort, windrichting evenwij-
dig aan de langsgevel. 
Het drukverschil over de kopgevel van
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Het eerste deel van dit artikel werd gepubliceerd in TVVL Maga-
zine 4/2002. Hierin werd ingegaan op het belang van een goede
luchtkwaliteit in gebouwen, het voorkomen van kortsluiting , de
locatie van de luchtaanzuig, en een  algemene beschouwing over
de keuze van het klimaatsysteem als rekening wordt gehouden
met calamiteiten als milieurampen en bio-terreur.
Dit tweede deel gaat hoofdzakelijk in op de effecten van lucht-
infiltratie in een gebouw en het inherente binnendringen van
schadelijke stoffen, in het vervolg aangeduid met CBR, Chemische,
Biologische en Radioactieve stoffen. Tevens wordt de rol van de
klimaatinstallatie nog even belicht.

- door ing. B. Bronsema*

Bij milieucatastrofes en bio-terreur

De klimaatinstallatie
Vriend of vijand? (2)

* Bronsema Consult en TU Delft, Faculteit der
Bouwkunde

Ing. B. Bronsema

Zie http://www.homelandsecurity.org
- FIGUUR 1 -
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hetzelfde gebouw bedraagt bij overi-
gens gelijke omstandigheden bij 5 à 6
Beaufort nu ca. -10 Pa, d.w.z. dat het
gebouw, afgezien van drukverschillen
door temperatuurverschillen, nu onder
relatieve onderdruk staat ten opzichte
van de omgeving.
Overdruk in een gebouw is dus gemak-
kelijker te realiseren bij gunstige wind-

richtingen. Risicovolle gebouwen in
een risicovolle omgeving kunnen daar-
om het beste zodanig worden georiën-
teerd dat bij de overheersende wind-
richting onderdruk bij de langsgevels
ontstaat. In Nederland is een ZW-NO
oriëntatie van de kopgevels hiervoor
optimaal. Zie figuur 4. Niet alleen
komt de wind >50 % van de tijd uit

het Zuidwesten, maar ook zijn de
windsnelheden hier het grootst.
Windsnelheden groter dan 5 Beaufort
komen bij andere windrichtingen niet
of nauwelijks voor.
Een succesvolle toepassing van overdruk-
systemen hangt dus af van de gebouw-
oriëntatie en de te bereiken luchtdoor-
latendheid van de gevel, en is maar

Deze figuur, ontleend aan het genoemde
ASHRAE Handbook, maar ook opgeno-
men in andere publicaties (Allard, Francis
1998), geeft de globale winddrukcoëffi-
ciënten aan bij verschillende windrichtin-
gen. 

De winddrukcoëfficiënt is de waarde
waarmee de dynamische druk van de
wind moet worden gecorrigeerd om de
stuwdruk op een obstakel te berekenen.

De stuwdruk wordt als volgt berekend:
ps = Cp*pd

waarin:
ps = stuwdruk in Pa
Cp = winddrukcoëfficiënt
pd = dynamische winddruk in Pa

De dynamische winddruk wordt 
berekend met de formule van Bernoulli: 
pd = ρ*v2/2

De figuur toont de kopgevel en langs-gevel
van het gebouw bij verschillende windrich-
tingen. 
De gestippelde lijnen met de bijgeschre-
ven waarden geven de winddrukcoëffi-
ciënten aan. 

In het voorbeeld van figuur 2 is voor de
langsgevel uitgegaan van een Cp waarde
van ≈ 0,7 bij wind loodrecht op de gevel.
(φAB = 0°). De Cp waarde voor de kopge-
vel is in dit geval ≈ -0,4 (φAD = 90°)

Winddrukcoëfficiënten.

- KADER 1 -

Drukverschillen over de langsgevel in Pa – Windrichting 
loodrecht op de gevel.

- FIGUUR 2  -

Drukverschillen over de langsgevel in Pa – Windrichting even-
wijdig aan de gevel.

- FIGUUR 3 -

Drukverschil Drukverschil

TVVL 12   30-11-2005  21:56  Pagina 23



24

beperkt mogelijk. 
Overdruksystemen zijn in principe wel
geschikt om kwetsbare ruimten bin-
nen een gebouw te separeren. 

INFILTRATIE
Minimalisering van de luchtinfiltratie
is in principe een goede mogelijkheid
om CBR-stoffen zoveel mogelijk bui-
ten een gebouw te houden. Naast een
gunstige oriëntatie op de wind moet

de luchtdoorlatendheid van de gevel
hiervoor zo klein mogelijk zijn.
Figuur 4 laat zien hoeveel luchtinfil-
tratie kan worden verwacht in de ver-
schillende dichtheidsklassen en
gebouwhoogten, gemakshalve omgere-
kend in de gangbare eenheid infiltra-
tievoud in h-1, berekend bij een ruim-
tehoogte van 3 m. Om te voldoen aan
het Bouwbesluit is een infiltratievoud
van 3h-1 toelaatbaar. Bij de hoogste
dichtheidsklasse van <0,2 dm3/(s.m2)

ligt het infiltratievoud in de orde van
0,5 h-1. Voor een toelichting zie kader 3.

CBR-CONCENTRATIE IN HET
BINNENMILIEU
Wat deze infiltratie betekent voor de
CBR-concentraties in het binnenmi-
lieu is berekend met de formule 
Ci/Ce = (1-e(-n.t)), waarin:

Ci = CBR concentratie binnen
Ce= CBR concentratie buiten
n = infiltratievoud h-1, berekend met
de waarden uit figuur 6.
t = tijd in uren

De resultaten van deze berekening zijn
voor verschillende infiltratievouden
weergegeven in figuur 5. Bij de laagste
infiltratievouden, behorend bij de
grootste dichtheidsklassen, duurt het
in de worst-casesituatie 6 tot 8 uur
voordat de CRB-concentratie in het
gebouw die van buiten benadert. Bij
uitvoering volgens Bouwbesluit is dit
binnen één uur het geval. Dit zegt
uiteraard nog niets over de schadelijk-
heid voor de gezondheid omdat ook
lage concentraties CRB schadelijk
kunnen zijn.

LUCHTKWALITEIT

De windroos laat zien hoe vaak
de wind uit een bepaalde rich-
ting komt. Hierbij zijn de richtin-
gen opgedeeld in twaalf klassen
van dertig graden. Hoe langer
een staafje, des te vaker komt de
wind uit de bijbehorende rich-
tingsklasse. In de windroos is
een schaal weergegeven waar-
mee de procentuele frequentie
kan worden afgelezen. De staaf-
jes samen, inclusief de variabele
winden en windstiltes (stil/var),
tellen op tot 100 %.
De breedte van de staafjes geeft
informatie over hoe hard het
heeft gewaaid. Er worden drie
snelheidsklassen gehanteerd, te
weten 1-2 Beaufort, 3-4 Beaufort
en 5 Beaufort en meer. Voor een
verklaring van de Beaufort-
schaal, zie onderstaande tabel.

Windroos De Bilt 1971 – 2000.

- KADER 2 -

Infiltratie bij verschillende dichtheidsklassen van de gevel en gebouwhoogte.

- FIGUUR 4 -

Beaufort 0 1 2 3 5 6 7 8 9

Km/h <1 1-5 6-11 12-19 29-38 39-49 50-61 62-74 75-88

m/s <0,2 0,3-1,5 1,6-3,3 3,4-5,4 8,0-10,7 10,8-13,8 13,9-17,1 17,2-20,7 20,8-24,2
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Bij de berekeningen is geen rekening
gehouden met absorptie en adsorptie
in het interieur waardoor de in figuur
5 aangegeven tijden in werkelijkheid
langer kunnen zijn. Zoals uit veel onder-
zoek blijkt zijn deze verschijnselen echter
niet te verwaarlozen [5]. Het interieur
kan gasvormige stoffen absorberen en
stofdeeltjes adsorberen, waardoor de
concentraties van verontreinigingen in
het binnenmilieu meestal kleiner zijn
dan die in de buitenlucht1.
Verder zijn de infiltratievouden ontleend
aan de warmteverliesberekening, en heb-
ben dus zoals gezegd een worst-caseka-
rakter. Het is dus wel buitengewoon
zinvol bij risicovolle gebouwen op dito
locaties te streven  naar een zo laag moge-
lijke luchtdoorlatendheid van de gevel.

KLIMAATINSTALLATIE
In deel 1 van dit artikel is de rol van de
klimaatinstallatie in geval van milieu-
catastrofes besproken. Enkele hoofd-
punten worden hier kort gerecapituleerd.

Luchtbehandelingssystemen die werken
met 100 % buitenlucht, zonder voor-
zieningen voor recirculatie, moeten bij
calamiteiten buiten bedrijf worden
gesteld. Zie kader 4. Systemen mét
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Infiltratie door gevels.

- KADER 3  -

Infiltratiedebiet per m2 geveloppervlak volgens NEN 2916.

- TABEL KADER 3 -

qv;10;kar./Ag;sec Infiltratie (m3/(s.m2gevelopp.).

Gebouwhoogte (m)

6 9 15 20 >20 Bouwbesluit

< 0,20 26*10-5 34*10-5 43*10-5 49*10-5 58*10-5 300*10-5

0,20 – 0,40 39*10-5 50*10-5 63*10-5 73*10-5 87*10-5 300*10-5

0,40 – 0,60 64*10-5 82*10-5 103*10-5 120*10-5 142*10-5 300*10-5

0,60 – 0,80 88*10-5 111*10-5 140*10-5 163*10-5 192*10-5 300*10-5

0,80 – 1,00 109*10-5 138*10-5 175*10-5 202*10-5 239*10-5 300*10-5

> 1,00 118*10--5 151*10-5 189*10-5 220*10-5 260*10-5 300*10-5

Verloop van de CBR concentratie als functie van de tijd en infiltratievoud.

- FIGUUR 5 -

De maximum luchtdoorlatendheid mag conform het Bouwbesluit niet hoger zijn dan 200 l/s per 500 m3 gebouwinhoud. Onder-
zoek van de Rijksgebouwendienst heeft aangetoond dat gebouwen met dubbele naad- en kierdichting en massieve construc-
ties in de gevel een luchtdichtheid kunnen halen van 200 l/s per 3.000 m3 gebouwinhoud, dus zes keer lager dan de waarde
uit het Bouwbesluit (NPR 2917, 1999). Dit gegeven is in de norm voor energieprestatie (NEN 2916, 1998) van utiliteitsgebou-
wen vertaald in verschillende dichtheidsklassen, uitgedrukt in de specifieke luchtvolumestroom van de gevel per m2 gebruiksop-
pervlakte qv;10;kar./Ag;sec. in dm3/(s.m2). Deze waarden worden eveneens gebruikt voor de bepaling van de infiltratiever-
liezen bij de warmteverliesberekening (ISSO 2002). Aangezien ze met het oog op de te bereiken binnentemperaturen als worst-
case kunnen worden beschouwd, lijken ze ook een veilig uitgangspunt te bieden voor de maximum te verwachten luchtinfiltra-
tie, met de inherente CBR-stoffen, in het geval van calamiteiten. Zie onderstaande tabel. De nieuwe norm voor
warmteverliesberekeningen (NEN-EN 12831) geeft in tabel NA.10 dezelfde waarden, zij het bij een wat grotere spreiding van
gebouwhoogten. 

De waarden uit deze tabel zijn gebruikt voor de bepaling van de infiltratiedebieten per m2 gebruiksoppervlak. 
Hierbij is uitgegaan van een gebruiksoppervlak van 85 % van het bruto vloeroppervlak (bvo) en een verhouding 
geveloppervlak/gebruiksoppervlak van 0,8.

1 Absorberen is “in zich opnemen”- Adsorberen
is “aan de oppervlakte vasthouden”

V
er

ho
ud

in
g 

C
i/C

e 

TVVL 12   30-11-2005  21:56  Pagina 25



recirculatievoorziening, zijn hierbij in
het voordeel. Zie kader 5. 
Bij natuurlijke ventilatie, en hybride
systemen wordt de ventilatielucht
direct van buiten door gevelroosters
en/of ramen toegevoerd. Enerzijds
wordt het hierbij moeilijker de ventila-
tielucht vanaf een centrale plek te
besmetten. Anderzijds zijn deze syste-
men door de openingen in de gevel in
geval van milieucatastrofes kwetsbaar-
der dan mechanische systemen.

DEGRADATIE VAN DE
BINNENLUCHTKWALITEIT
In deel 1 is een analyse gemaakt van
de ontwikkeling van de luchtkwaliteit
in een gebouw waarvan de ventilatie
niet meer functioneert, gebaseerd op
de CO2-emissie van mensen. De mac-
waarde van de CO2-concentratie2 in
de lucht van 5.000 ppm3 blijkt alleen
te worden overschreden (na ca. 5,5
uur) als er niet wordt gerecirculeerd en
bij een infiltratie van 0 (Rec.-/N-
Inf.0,0). In alle andere gevallen wordt
deze grenswaarde niet bereikt en kan
de werkdag rustig worden afgemaakt.
Het middel “ventilatie buiten bedrijf ”
is dus niet erger dan de kwaal “CRB
in de buitenlucht”. Zie figuur 6.

LUCHTFILTERS
Efficiënte luchtfilters voor veel CBR
stoffen waren tot voor kort niet com-
mercieel beschikbaar. VDI noemt hier
o.a. luchtwassers, absorptie filters en
katalytische oxidatie [13]. Een combi-
natie van een elektrostatisch filter en
luchtwasser zou in principe ook een
goede oplossing kunnen bieden [3, 4
en 6]. Bij ontbreken van effectieve
CBR-filters moeten bij een CBR-cala-
miteit de buitenluchtkleppen worden
gesloten [6]. 

Sinds kort brengt een Fins bedrijf een
luchtfilter op de markt waarvan wordt
geclaimd dat het ook geschikt is voor
CBR-stoffen [8]. Dit zgn. 3G-filter
bestaat uit verschillende filtertrappen.
Zie figuur 8.

Ook als efficiënte luchtfilters zouden
worden toegepast waardoor de ventilatie-
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Luchtbehandeling zonder recirculatievoorziening.

- KADER 4 - 

Luchtbehandeling met circulatievoorziening.

- KADER 5 -

Natuurlijke en hybride ventilatie.

- KADER 6 -

Als de lucht ook als medium
wordt gebruikt voor ruimtever-
warming en –koeling is het kli-
maatsysteem hiermee in feite
geheel lamgelegd. Dit geldt
eveneens voor inductiesyste-
men, die de drijvende kracht
van de lucht nodig hebben voor
de levering van warmte en koude.
Klimaatsystemen met ventilator-
convectoren, (koel)convectoren
en klimaatplafonds kunnen ech-
ter het thermische binnenklimaat
ook zonder ventilatie in stand
houden.

Alle luchtbehandelingssystemen
met een recirculatiemogelijkheid
kunnen bij calamiteiten in prin-
cipe in bedrijf blijven, zij het
met gesloten buitenluchtklep-
pen. Voor het opnemen van
bio-emissies is het gehele op het
ventilatiesysteem aangesloten
ruimtevolume beschikbaar, en
de kwaliteit van de binnenlucht
daalt hierdoor minder snel dan
bij systemen zonder recirculatie-
voorziening.
Alle klimaatsystemen, inclusief
variabel debiet en inductie, kun-
nen in bedrijf blijven en houden
ook zonder ventilatie het thermi-
sche binnenklimaat in stand.

Ruimteverwarming en –koeling wordt
hierbij gerealiseerd met behulp van
afzonderlijke klimaatsystemen. kli-
maatplafonds, radiatoren of convec-
toren,  ventilatorconvectoren etc.
Bij een dreigende milieucatastrofe of
een terroristische activiteit kunnen
mensen in natuurlijk en hybride
geventileerde gebouwen zichzelf
enigszins beschermen door het sluiten
van de ramen en de gevelroosters.
Bij natuurlijke luchttoevoer is in het
algemeen de stofconcentratie in het
interieur kleiner dan buiten het
gebouw, waardoor een zekere inhe-
rente veiligheid wordt verkregen. Stof-
deeltjes in het interieur hebben de nei-
ging zich te hechten aan wanden,
vloeren, plafonds en meubilair van de
ruimte, en blijven daardoor minder
lang in de lucht zweven. Dit is echter
mede afhankelijk van de adsorberen-
de eigenschappen van deze opper-
vlakken en de luchtbeweging die
wordt veroorzaakt door menselijke
activiteiten, koelventilatoren van com-
puters e.d.

2 Maximum Aanvaardbare Concentratie
3 Dit is de maximum concentratie die men zon-

der schade voor de gezondheid gedurende
acht uur per dag kan inademen
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en eventuele overdruksystemen in bedrijf
zouden kunnen blijven, is een gebouw
nog niet gevrijwaard van CBR-stoffen.
Deze blijven namelijk via infiltratie het
gebouw binnenkomen. Infiltratie kan
worden opgevat als filterbypass en figuur
7 brengt in beeld wat dit betekent.

Stel dat een luchtfilter is geïnstalleerd
met een rendement van 100 %; het
infiltratievoud bedraagt 0,5 h-1 en het
ventilatievoud is 2,0 h-1. Het totale
luchtdebiet komt dan overeen met 2,5
h-1, en de verhouding Vinf/Vtot = 0,2.
Het effectieve filterrendement, inclu-
sief bypass, is dan slechts 80 %. 

CBR BESMETTING 
VANUIT HET GEBOUW
In het voorgaande is uitgegaan van een
calamiteit of een CBR-aanval in de
omgeving van het gebouw waardoor
CBR-stoffen in de buitenlucht via
infiltratie en ventilatiesysteem het
gebouw kunnen binnendringen. Een
moedwillige aanval vanuit het gebouw
zelf is een heel andere zaak. Deze aan-
val kan zijn gericht op de aanzuigvoor-
ziening van de buitenlucht maar ook
op recirculatievoorzieningen.
Aanzuigvoorzieningen voor buitenlucht
moeten daarom op een onopvallende en
moeilijk toegankelijke plaats zijn aan-
gebracht. Dit is eigenlijk een algemene
eis voor gebouwen, die niet alleen ter-
roristische aanslagen bemoeilijkt, maar
ook molest en baldadigheid [6]. 
Een CBR-aanval via een recirculatievoor-
ziening heeft geen effect als de klimaat-
installatie met 100 % buitenlucht werkt,
of op 100 % buitenlucht overschakelt,
zodra er een aanval is gesignaleerd. 
Persily noemt in ASHRAE Journal
verder de volgende mogelijkheden [12]:
- het isoleren van kwetsbare ruimten

van waaruit het gemakkelijk is
CBR-stoffen in het gebouw te ver-
spreiden, bijvoorbeeld postkamers,
laaddokken en centrale ruimten als
lobby’s. In deze ruimten zou dan
een bepaalde onderdruk moeten
worden gerealiseerd, bij voorkeur
met behulp van een separatie kli-
maatinstallatie;

- gebruikmaking van hoogwaardige
luchtfilters. Zie figuur 8;

- het maken van safe area’s in een
gebouw die tijdens een CBR-aanval
door het personeel kunnen worden
gebruikt, uitgevoerd met luchtdich-
te wanden en overdruksystemen,.
(De vergelijking dringt zich hier op

Ontwikkeling CO2-concentratie in de ruimte zonder ventilatie.

- FIGUUR 6 -

Effectief luchtfilter rendement bij infiltratie.

- Figuur 7 -

UFA 3G filter

- FIGUUR 8 -
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met de atoomvrije kelders die tij-
dens de koude oorlog in sommige
gebouwen werden ingericht);

- kleppenregelingen waarmee besmette
ruimten kunnen worden afgesloten,
vergelijkbaar met  brandklepregelin-
gen. Een probleem is dat detectoren
voor CBR momenteel (nog) niet op
de markt zijn.

CONCLUSIES 
Klimaatinstallaties kunnen een risico-
factor zijn in geval van milieucatastrofes,
waarvan bio-terreur wellicht kan worden
beschouwd als de meest ernstige vorm.
Anderzijds zijn ze, mits goed ontworpen,
ook in staat hiertegen bescherming te
bieden. 
In geval van een milieucatastrofe kan
een klimaatinstallatie gedurende lange
tijd in recirculatiebedrijf werken, zon-
der dat dit gezondheidsrisico’s voor de
gebruikers oplevert.

AANBEVELINGEN
Om gebouwen optimaal te beschermen
tegen milieucatastrofes en bio-terreur
kunnen de volgende maatregelen wor-
den genomen:
1. De langsgevels op ZO /NW te

oriënteren. Bij de overheersende
wind vanuit ZW-richtingen staan
dan de ruimten op de langsgevels
meestal op onderdruk. Dit kan
worden gecombineerd met een
ruimtelijke indeling waarbij op de
ZW-gevels geen verblijfsruimten
worden gesitueerd.

2. Minimalisering van de luchtinfil-
tratie door een zo klein mogelijke
luchtdoorlatendheid van de gevel;
dichtheidsklasse < 0,20 dm3/(s.m2

gebruiksoppervlak) volgens NEN
2916.

3. Luchtbehandelingsinstallaties bij
voorkeur uit te voeren met recir-
culatiemogelijkheid, ook al zijn ze
ontworpen voor 100 % buitenlucht.

4. Luchtbehandelingssystemen zonder
recirculatievoorziening (kader 4)
moeten niet als all-air of inductie-
systeem worden uitgevoerd.

5. Bij toepassing van een all-air of
een inductiesysteem altijd een
recirculatievoorziening inbouwen.
Deze kan in normaal bedrijf geslo-
ten blijven maar bij calamiteiten
worden geopend waarbij de bui-
tenluchtkleppen worden gesloten
(kader 5).

6. Gebouwen op potentieel kwetsbare
locaties en gebouwen van groot
openbaar belang waaronder crisis-
centra, te voorzien van de best
mogelijke CBR-filters.

7. Gebouwbeheerders moeten goed
weten wat hen bij calamiteiten te
doen staat, in grote trekken:
- ramen en gevelroosters sluiten;
- luchtbehandelingssystemen met 
100 % buitenlucht;
> ventilatoren stoppen en bui-

tenluchtkleppen sluiten.
- luchtbehandelingssystemen met
recirculatie;
> buitenluchtkleppen sluiten en

overgaan op 100% recirculatie.
8. Het signaal “Buitenluchtkleppen

Sluiten en Retourkleppen Openen”
dient hoog in de hiërarchie van
beslissingen te staan. Voorkomen
moet worden dat hiervan misbruik
wordt gemaakt, bijvoorbeeld om
energie te besparen.

9. Voor elk gebouw moeten uitge-
werkte scenario’s beschikbaar zijn,
aangestuurd vanuit een rampen-
plan. Dergelijke scenario’s bewijzen
hun dienst bij alle milieucatastrofes.

10. Ruimten van waaruit CBR-stoffen
zouden kunnen worden verspreid
te isoleren en aan te sluiten op een
onderdrukinstallatie. Verder het
maken van safe area’s in een gebouw
die tijdens een CBR-aanval door
het personeel kunnen worden
gebruikt. 
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