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Disclaimer 

Deze fiche is bedoeld voor ontwerpers, bestekschrijvers en andere leden van projectteams die dit bouwmateriaal of -product willen herge-
bruiken. Ze maakt deel uit van een reeks fiches met als doel de momenteel beschikbare informatie samen te brengen om het hergebruik van 
bouwmaterialen en -producten te vergemakkelijken. 

Deze fiche is opgesteld door Rotor vzw/asbl in het kader van het Interreg FCRBE-project - Facilitating the Circulation of Reclaimed Building 
Elements, gesteund door het volledige projectpartnerschap. Informatiebronnen zijn onder meer de ervaring van hergebruikhandelaars en de 
betrokken projectpartners, lessen uit voorbeeldprojecten, beschikbare technische documentatie, etc.  

De reeks fiches is opgesteld tussen 2019 en 2021. Aangezien de hergebruiksector volop evolueert is het mogelijk dat sommige gegevens, voo-
ral met betrekking tot prijzen en beschikbaarheid, mettertijd veranderen. Wanneer in de tekst wordt verwezen naar Europese normen is het 
aan het projectteam om, indien nodig, te verwijzen naar hun nationale implementaties en lokale bijzonderheden.  

Het is belangrijk op te merken dat de hier gepresenteerde informatie niet exhaustief is of de deskundigheid van professionals beoogt te ver-
vangen. Specifieke vragen zijn altijd projectgebonden en moeten als dusdanig worden behandeld. 

De volledige verzameling fiches (inclusief de inleidende fiche) is vrij verkrijgbaar op verschillende referentiewebsites (o.a. opalis.eu, nweu-
rope.eu/fcrbe, futureuse.co.uk). 

Een niet-exhaustieve lijst van handelaars in gerecupereerde bouwmaterialen is beschikbaar op opalis.eu en salvoweb.com.  

---  

Interreg FCRBE-partnerschap: Bellastock (FR), Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf / WTCB (BE), Leefmilieu Brussel 
(BE), het Centre Scientifique et Technique du Bâtiment / CSTB (FR), Confederatie Bouw (BE), Rotor (BE), Salvo (UK) en University of Brighton 
(UK)  

De informatie in dit document is niet noodzakelijkerwijs een weergave van het standpunt van alle partners van het FCRBE-project, noch van de 
financierende autoriteiten. 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is de inhoud van deze fiches gecrediteerd onder het Creative Commons Attribution NonCommercial - 
Share Alike formaat (CCBY-NC-SA).  

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de in dit document gebruikte afbeeldingen eigendom van Ⓒ Rotor vzw/asbl of Ⓒ Opalis.  Voor alle 
andere afbeeldingen werd er systematisch om toestemming tot publicatie gevraagd aan hun auteurs of rechtmatige eigenaars. Wanneer dit 
verzoek niet werd beantwoord namen we aan dat er geen bezwaren waren tegen het voorgenomen gebruik van de afbeelding. Indien u van 
mening bent dat deze interpretatie onredelijk is, gelieve het ons dan te laten weten. 

http://opalis.eu
http://nweurope.eu/fcrbe
http://nweurope.eu/fcrbe
http://futureuse.co.uk
http://opalis.eu
http://salvoweb.com


REUSE 
TOOLKIT

Schrijnwerk → Deuren

Brandwerende binnendeuren
Interreg FCRBE

Beschrijving van het product 

Brandwerende binnendeuren spelen 
een belangrijke rol bij de passieve brand-
preventie. Ze dienen niet alleen als door-
gang voor de gebruikers (en voor hun eva-
cuatie in geval van brand), maar dragen 
ook bij aan de compartimentering van 
gebouwen om zo de verspreiding van een 
brand te vertragen en een interventie van 
de hulpdiensten mogelijk te maken. 

Het gebruik van branddeuren is verplicht 
in bepaalde gebouwtypes, zoals kantoor-, 
appartements- en publieke gebouwen (scho-
len, etc.). De aard van de deuren, de presta-
tiedrempels waaraan zij moeten voldoen en 
hun plaats in het gebouw worden geregeld 
door nationale voorschriften. 

Het hergebruik van branddeuren is een 
interessant uitdaging. In de context van ge-
bouwen met relatief korte renovatiecycli 
worden ze vaak al na enkele jaren van ge-
bruik afgedankt, terwijl ze nog in goede staat 
verkeren (hun referentielevensduur wordt op 
30 jaar geraamd). Door de manier waarop 
deze deuren samengesteld zijn uit verschil-
lende types materialen vormen ze daarbove-
nop afval dat niet erg geschikt is voor recy-
cling. Hun hergebruik is dus ecologisch zeer 
interessant, maar natuurlijk dragen ze ook bij 
aan een zeer essentiële eis voor gebouwen, 
die absoluut niet licht mag worden opgevat. 
Dat hun hergebruik mogelijk is binnen deze 
zeer strikte context werd reeds bewezen 
binnen enkele pilootprojecten. 

Het volledige deurblok moet brandwerend 
zijn. Daarbij speelt elk onderdeel zijn rol: 

A. Het deurblad (of de deurvleugel, d.w.z. het 
bewegende deel). Dit bestaat meestal uit 
een sandwichpaneel van verschillende 
lagen brand- en vochtbestendige materia-
len (hout, houtvezels, staal, etc.) waartus-
sen isolatiemateriaal is aangebracht (mi-
nerale wol, gips, perliet, kurk, minerale 

vezelplaat, houtvezelplaat, etc.). Ook de 
eventuele beglazingselementen van het 
deurblad zijn van brandwerend glas. Het 
deurblad is doorgaans uitgerust met een 
aantal toebehoren, zoals handgrepen, 
paumelles of scharnieren, sloten, spion-
nen, etc.  

B. Het vast kader (ook ‘omlijsting’ genoemd). 
Deze is gemaakt van een voldoende 
brandwerend materiaal (staal, massief 
hout, gelijmd gelamelleerd hout of ge-
bonden houtvezels). Afhankelijk van het 
model kan het kader ook een bovenlicht 
of een vast beglazingselement bevatten. 

C. Voor de aansluiting van het deurkader 
met de muur wordt ook een brandwe-
rende afdichting gebruikt (bv. rotswol, 
brandwerend gemaakte polyurethaan-
schuimisolatie, etc.) 

D. Daarnaast worden opzwellende (of op-
schuimende) materialen geïntegreerd in 
de structuur van het deurblad, in het 
deurkader, rond het slot en in bepaalde 
toebehoren (bv. de ventilatieroosters). 
Deze producten hebben de eigenschap 
dat ze bij blootstelling aan hitte opzwel-
len, waarbij ze openingen en spleten af-
sluiten en zo verhinderen dat hete gassen 
en rook langs of door de deur kunnen 
passeren. Het opzwellen gaat meestal 
ook gepaard met een endotherme reactie 
waarbij warmte wordt geabsorbeerd. 

E. Bovendien zijn deze deuren over het al-
gemeen voorzien van een sluitmecha-
nisme dat de deur ofwel automatisch sluit 
elke keer nadat ze geopend wordt, ofwel 
automatisch sluit wanneer er brand gede-
tecteerd wordt, waarbij ze wel kunnen 
worden geopend om een evacuatie mo-
gelijk te maken indien nodig. Deze me-
chanismen kunnen eenvoudige deur-
drangers, elektromagneten, smeltzeke-
ringen of paniekopeners zijn. 

F. Om de gewenste brandwerendheid te 
garanderen, zijn ook een correcte installa-
tie en zorgvuldig onderhoud van het vol-
ledige deurblok absoluut noodzakelijk. 

Binnen deze randvoorwaarden zijn er zeer 
uiteenlopende modellen van branddeuren. 
Ze kunnen onderscheiden worden volgens de 
materialen die worden gebruikt voor het 
deurblad en het kader, het aantal deurbladen 
(één of meer), het openingsprincipe (draai-
deur, zwaaideur of schuifdeur), de draairich-
ting (links of rechts), het sluitmechanisme in 
geval van brand (bv. automatische deurdran-
ger) of de oorspronkelijke fabrikant. Brand-
deuren zijn te herkennen aan het conformi-
teitslabel op de rand van het deurblad (aan 
scharnierzijde), waarop de brandwerend-
heidsprestaties vermeld staan.

Beschrijving van het product

Voorbeeld van een branddeur
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Recuperatie van het product 

Momenteel wordt van branddeuren 
vooral het deurblad gerecupereerd voor 
hergebruik. 

Om de volgende redenen is het heel zeld-
zaam dat ook het kader wordt teruggewon-
nen: 

→ Het kader kan vaak moeilijk worden ge-
demonteerd zonder het te beschadigen. 
Bovendien is het element ook na demon-
tage kwetsbaar en vereist het uitstekende 
transport- en opslagomstandigheden. 

→ De afmetingen van de nieuwe locatie zijn 
niet altijd identiek aan die van de oors-
pronkelijke locatie, waardoor er mogelijks 
aanpassingen nodig zijn aan het kader. 

→ Wanneer het deurblok in zijn geheel 
wordt gerecupereerd, moeten de ele-
menten bij elkaar worden gehouden of 
correct worden geïnventariseerd om te 
voorkomen dat ze door elkaar worden 
gehaald, wat een erg precieze logistieke 
operatie en/of inventarisatie vereist. 

De branddeuren kunnen ter plaatse wor-
den hergebruikt of via professionele herge-
bruikhandelaars. Hun recuperatie bestaat uit 
de volgende handelingen: 

→ Demontagetest (of deskundig advies): Een 
‘deskundig oog’ kan het hergebruikpotentieel 
van een bepaald lot meestal inschatten tij-
dens een bezoek ter plaatse, of op basis van 
foto’s en technische informatie over de fabri-
kant, het model, de afmetingen, de vermoe-
delijke hoeveelheid en de geldigheid van het 
conformiteitscertificaat. Aandachtspunten 
zijn onder andere:   

• de algemene staat van het lot. Kan het 
kader worden gerecupereerd? Zijn de on-
derdelen in goede staat (deurbladen, ka-
der, sloten, hang- en sluitwerk, schuim-
vormende producten, etc.)? Zijn de 
conformiteitslabels aanwezig en zijn ze nog 
geldig?; 

• de commerciële waarde, afhankelijk van 
het model, de hoeveelheid, de eventuele 
reparaties, het verkooppotentieel, de com-
patibiliteit van onderdelen, etc.; 

• de logistieke omstandigheden op de de-
montagewerf, met name deadlines, ar-
beidsduur, nodige handelingen, transport, 
etc. 

→ Demontage. Een zorgvuldige demontage is 
erop gericht de integriteit van de elementen 
te garanderen (hetzij van het deurblok in zijn 
geheel, hetzij enkel van het deurblad plus 
toebehoren). Elk element van hetzelfde 
deurblok moet correct worden genummerd 
of geïnventariseerd. Het is raadzaam de losse 
scharnieren, handgreepelementen, cilinders-
loten en sluitelementen (deurdrangers, elek-
tromagneten) te demonteren om het risico 
op beschadiging tijdens demontage en ops-
lag tot een minimum te beperken. De slot-
kasten daarentegen moeten op hun plaats 
blijven om het opzwellende materiaal rond 
de slotkast niet te beschadigen. De elemen-
ten worden gesorteerd volgens model, kwali-
teit en afmetingen. Let op: het hoge gewicht 
van sommige branddeuren vereist speciale 
hijsvoorzieningen (branddeuren van 100 kg 
of meer zijn niet ongewoon!).  

→ Opslag. De deurbladen worden bij voor-
keur op hun (lange of korte) smalle kant op-
geslagen in geschikte rekken, met een pas-
sende bescherming (schuimstroken, schuim-
hoeken, tussenschoten, etc.). Indien de deu-
ren op hun lange kant worden opgeslagen 
moet dat gebeuren met het slot naar boven 
gericht. Wanneer ook het kader wordt gere-
cupereerd, moet men erop letten dat dit niet 
wordt verwrongen. Bij een metalen kader uit 
één stuk is meestal een verstevigingslat (van 
hout) nodig om de stijlen te verbinden en te 
voorkomen dat ze vervormen. De elementen 
worden opgeslagen in een vorstvrije en 
vochtvrije omgeving, beschut tegen weersinv-
loeden. 

→ Behandelingen. Afgezien van een opperv-
lakkige reiniging van de elementen, voorzien 
de gespecialiseerde bedrijven uit de herge-
bruiksector doorgaans geen specifieke be-
handelingen. Een hergebruikbranddeur 
wordt over het algemeen opnieuw normcon-
form gemaakt op het moment dat ze door de 
plaatser wordt geïnstalleerd. 

→ Transport en levering. De nodige voorzorg-
smaatregelen moeten worden genomen om 
beschadiging van de elementen te beperken: 
bescherming van de hoeken en randen, 
voorzien van tussenlagen tussen de verschil-
lende deuren, omsnoering van de elementen, 
etc. Ook hier moet rekening worden gehou-
den met het zware gewicht van sommige 
branddeuren. 

Het is raadzaam om gespecialiseerde 
vakmensen in te schakelen om ervoor te 
zorgen dat deze handelingen goed worden 
uitgevoerd. 

Over het algemeen worden gerecupe-
reerde bouwmaterialen verkocht ‘as is’ (in de 
staat waarin ze verkeren). De verkoopsvoor-
waarden kunnen echter specifieke garanties 
bevatten, eigen aan het materiaal. Bepaalde 
leveranciers kennen de herkomst van het 
materiaal en/of kunnen specifieke informatie 
verstrekken over het aangekochte product 
(zie de inleidende fiche voor meer 
informatie).

Recuperatie van het product

IJzerwerk

Verticale stockage
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Eigenschappen en geschiktheid voor beoogd gebruik

Eigenschappen en geschiktheid voor 
beoogd gebruik 

Voor ze op de markt worden gebracht, 
beschikken nieuwe brandwerende deurblok-
ken bijna altijd over een conformiteitscertifi-
caat, alsook over een technische fiche en 
plaatsingsvoorschriften, opgesteld door de 
fabrikant. Dit garandeert hun brandwerende 
eigenschappen en hun prestaties bij conven-
tioneel gebruik en gedurende een welbe-
paalde periode, wanneer aan de plaatsing-
svoorschriften is voldaan. Deze vrijwillige 
certificatie van de producenten is niet ver-
plicht (op het moment van schrijven is de CE-
markering eveneens nog niet verplicht voor 
brandwerende binnendeuren). 

De brandwerendheid van de deurblokken 
wordt beoordeeld op basis van destructieve 
proeven op geïnstalleerde proefstalen, vol-
gens de Europese beproevingsnorm EN 
1634-1+A1. Aan de hand van de resultaten 
wordt dan een prestatieklasse toegekend aan 
het deurbloksysteem volgens de classificatie 
van de Europese norm EN 13501-2 (of de nog 
geldende nationale norm, zie kader). Deze 
classificatie houdt rekening met de volgende 
parameters: 

• R = Draagvermogen of stabiliteit bij brand. 
Structurele elementen mogen bij brand niet 
bezwijken. Dit geldt niet voor branddeuren, 
aangezien dit niet-structurele scheidingse-
lementen zijn. 

• E = Vlamdichtheid. Gedurende een be-
paalde tijd mogen de vlammen niet door 
het element kunnen dringen via spleten of 
openingen. 

• I = Thermische isolatie wat betreft tempera-
tuur. De deur moet voorkomen dat de 
brand zich verspreidt door warmteover-
dracht, waardoor onderdelen aan de niet 
aan brand blootgestelde zijde vlam zouden 
kunnen vatten. 

• W = Thermische isolatie wat betreft warm-
testraling. De deur moet voorkomen dat de 
brand zich verspreidt door warmtestraling, 
waardoor onderdelen aan de niet aan 
brand blootgestelde zijde vlam zouden 
kunnen vatten. 

Branddeuren worden ingedeeld in vier 
klassen: EI1, EI2, E of EW. De nationale voor-
schriften bepalen de vereiste klassen naarge-
lang de typologie van de gebouwen, het ge-
bruik van de ruimten, etc. In België is bij-
voorbeeld alleen klasse EI1 (de strengste 
klasse) toegestaan. Er gelden ook eisen voor 
de weerstandsduur (bv. EI1 30, EI1 60, EI1 90, 
EI1 120; classificatie op basis van de regels 
van norm 13501-2). Voor sommige toepas-
singen (bv. deuren van trappenhuizen in 
gebouwen met meerdere verdiepingen) wor-
den ook prestaties inzake rookdichtheid ge-
vraagd.  

Naast hun brandwerendheid moeten 
branddeuren ook voldoen aan de eisen in-
zake hun gebruiksgeschiktheid als klassieke 
deur. Deze hebben betrekking op de afme-
tingen, vlakheid, mechanische prestaties, 
akoestiek, veiligheid, manoeuvreerbaarheid, 
duurzaamheid, vochtbestendigheid, etc.  

In geval van hergebruik kan de geschik-
theid voor beoogd gebruik van branddeuren 
worden beoordeeld op de volgende manie-
ren: 

1. Beoordeling op basis van het oorspronkelijke 
conformiteitscertificaat. Bij aankoop van een 
deur (of bij de inventarisatie) moet worden 
nagegaan of de staat van de deur ove-
reenstemt met de informatie in de tech-
nische fiche en/of op het conformiteitscerti-
ficaat van de fabrikant. Het conformiteits-
label op de deur vermeldt de naam van de 
certificatie-instelling, de keuringsmethode, 
de brandwerendheidsklasse (volgens de 
oude nationale classificaties of de Europese 
geharmoniseerde classificatie), het certifi-
caatnummer en eventuele onderhoudscon-
troles. 

Eventuele aanpassingen aan de deuren 
moeten strikt in overeenstemming zijn met 
de richtlijnen van de technische fiche die bij 
het conformiteitscertificaat is gevoegd. 
Hierin wordt uitgelegd wat wel en niet mo-
gelijk is wat betreft het uitfrezen van de 
cilindergaten, het vervangen van de slot-
kast, het aanbrengen van verstevigingspla-
ten, het doorboren van het deurblad of het 

kader, het vervangen van de handgrepen 
en scharnieren of het aanpassen van de 
afmetingen van het deurblad of het kader, 
etc. Als het deurblad licht moet worden 
geschaafd (bv. om zijn positie in het kader 
bij te stellen of nadat een nieuwe vloerbe-
dekking is geplaatst), is het essentieel dat 
de zwelstrips die zich binnen in het deur-
blad bevinden niet zichtbaar worden door 
het verwijderen van materiaal. 

Bijzondere aandacht moet ook worden 
besteed aan eventuele waterschade. Teke-
nen zoals vochtvlekken, oneffenheden of 
beschadigingen aan de onderrand van het 
deurblad kunnen vaak wijzen op een bes-
chadiging van de opzwellende producten in 
het deurblad. Voor de zichtbare zwelstrips 
kan er ook visueel worden gecontroleerd of 
ze zich nog in hun oorspronkelijke staak 
bevinden (niet gezwollen of op een andere 
manier beschadigd). 

2. Beoordeling van het deurblad of het volledige 
deurblok door een erkende installateur. Die 
kan de elementen opnieuw installeren vol-
gens de vereiste voorschriften. De installa-
teur kan indien nodig ook de elementen 
voor het deurkader en het hang- en sluit-
werk bestellen voor een conforme herins-
tallatie (zie toepassing en uitvoering). 

3. Hercertificatie. Op verzoek van een van de 
betrokken partijen (bouwheer, architect, 
aannemer, installateur, verzekeraar, etc.) 
kan een hergebruikdeur ook opnieuw of 
aanvullend worden gecertificeerd door een 
erkende keuringsinstantie voordat ze op-
nieuw in gebruik wordt genomen.

Tot 2016 gebruikte elk Europees land zijn eigen 
normatieve systeem en notatie. Bijvoorbeeld: Rf 
30 / Rf 60 in België voor deurblokken met een 
brandwerendheid van 30 of 60 minuten, WBD 
in Nederland, SF/PF/CF in Frankrijk, FD in het 
Verenigd Koninkrijk, etc. 

Het conformiteitscertificaat en de technische 
fiche zijn doorgaans verkrijgbaar bij de fabri-
kant of de certificatie-instelling (dikwijls gewoon 
via hun website). De geldigheidsduur kan door 
de producent worden verlengd. Deuren die 
tijdens de geldigheidsduur van het certificaat 
zijn geïnstalleerd, worden dus geacht normcon-
form te zijn, op voorwaarde dat de installatie 
strikt volgens de instructies uit de technische 
fiche is uitgevoerd. Indien het certificaat niet 
meer geldig is, betekent dit niet noodzakelijk dat 
de brandwerendheidsprestaties van de deur niet 
meer geldig zijn, maar eerder dat de fabrikant 
de productie van dit type deur heeft stopgezet 
en het certificaat niet heeft verlengd. Bij grote 
partijen kan het nuttig zijn contact op te nemen 
met een erkende keuringsinstantie om te beoor-
delen of een hercertificatie aangewezen is. In 
ieder geval is het raadzaam om bij twijfel over 
de brandveiligheid van de gebouwen het advies 
van de bevoegde instanties in te winnen.
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Toepassingen en plaatsing 

Het is meestal gemakkelijker om een 
gerecupereerd deurblad (en zijn hang- en 
sluitwerk) in een nieuw kader en met 
nieuwe scharnieren te installeren. De fa-
brikanten van brandwerende deurblok-
ken kunnen doorgaans de nodige onder-
delen leveren voor een conforme herins-
tallatie. De technische instructies bij het 
originele conformiteitscertificaat geven 
informatie over andere uitvoeringsmoge-
lijkheden en de toepassingsdetails: com-
patibiliteit met producten van een andere 
fabrikant, constructie van een kader op 
maat volgens de beschreven specificaties, 
compatibiliteit van de sloten en scharnie-
ren, etc. 

Het wordt ten zeerste aanbevolen de 
deur te laten plaatsen door een erkende 
installateur die ook een plaatsingsrapport 
kan opstellen en een conformiteitslabel op 
het geplaatste product kan aanbrengen. 

In dat opzicht verschilt de installatie van 
hergebruikbranddeuren niet van die van 
nieuwe branddeuren. Ze vereist dezelfde 
aandachtspunten en moet in overeenstem-
ming zijn met de voorschriften van de fabri-
kant, de technische instructies bij het oors-
pronkelijke conformiteitscertificaat, de gel-
dende regels van goed vakmanschap en de 
uitvoeringsnormen. Deze hebben betrekking 
op de conformiteit van de volgende aspec-
ten: 

• afmetingen van de deur (deurblad, deurka-
der, aanslag, etc.); 

• toebehoren (sloten, scharnieren, sluitsys-
teem, etc.); 

• materialen (densiteit van het hout voor de 
vervaardiging van een kader op maat, al-
sook type en stijfheid van de vloerbedek-
king onder deur, etc.); 

• uitvoering van een kader op maat; 

• aansluiting tussen het kader en de ruw-
bouw (soort isolatie, dikte, etc.); 

• afstelling van het systeem (speling rond de 
deur, afstand tot de vloer, vlakheid, vloer-
bedekking, etc.); 

• werking bij brand (vb: werking van het au-
tomatische sluitsysteem); 

• aanwezigheid en plaats van het conformi-
teitslabel (+ onderhoudssticker); 

• etc. 

Om de prestaties en de goede werking 
van het deurblok gedurende de volledige 
levensduur te garanderen, is regelmatig on-
derhoud noodzakelijk: schoonmaken, sme-
ren van het hang- en sluitwerk, vervangen 
van versleten of ontbrekende onderdelen, 
bijstellen van de speling tussen het deurblad 
en het kader, visuele inspectie van de zwel-
strips, reparatie van kleine beschadigingen, 
controle op vochtschade, etc.

Toepassingen en plaatsing

Branddeuren kunnen ook worden hergebruikt 
als ‘klassieke’ deuren (d.w.z. deuren waarvoor 
geen brandwerendheidseisen gelden). In dat 
geval zijn kleine beschadigingen, aanpassingen 
of veranderingen van de afmetingen minder 
van belang. Het is dan nodig het conformiteits-
label te verwijderen om te vermijden dat de 
deur later opnieuw als branddeur wordt geïns-
talleerd. 

Voorbeeld 2: voor hergebruik Voorbeeld 2: na hergebruik

Voorbeeld 1: voor hergebruik Voorbeeld 1: na hergebruik
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Beschikbaarheid 

Het aanbod van en de vraag naar brand-
deuren op de hergebruikmarkt is slechts 
beperkt. Het materiële aanbod is hoofdzake-
lijk te vinden bij gespecialiseerde handelaars 
(of sloopbedrijven) die actief zijn in stedelijke 
gebieden. De beschikbare partijen bevatten 
vaak minder dan 10 dezelfde stuks. Meestal 
zijn alleen de deurbladen en bepaalde on-
derdelen van het hang- en sluitwerk beschik-
baar. 

Het is echter mogelijk om grotere parti-
jen te vinden door op zoek te gaan naar deu-
ren die vrijkomen bij afbraak- en renovatie-
werken van grote gebouwen. Door contact 
op te nemen met de betrokken partijen 
(bouwheer, afbraakaannemer, etc.) kunnen 
zo tientallen of zelfs honderden branddeuren 
voor hergebruik worden gevonden. 

Richtprijzen op de hergebruikmarkt (ex-
clusief BTW) 

Aan de hand van een niet-exhaustieve 
steekproef van de West-Europese herge-
bruikmarkt (België, Frankrijk, Groot-Brittan-
nië en Nederland) zijn enkele richtprijzen 
afgeleid. Er zijn vrij weinig verschillen tussen 
de modellen. Ze kosten ongeveer 50 tot 70  
€/stuk voor intacte vleugels van branddeu-
ren. 

Ter informatie: het totale budget voor de 
installatie van een nieuwe standaard brand-
deur van het type EI1 60 ligt vaak tussen 
€600 en €1300. 

Gevaarlijke stoffen en voorzorgsmaatre-
gelen 

Oude branddeuren (van vóór 
1997) kunnen asbest bevatten.

Embodied carbon (cradle to gate - production A1-A3) kg CO2 eq./FE

INIES database (FR) - MALERBA - Individuele aangifte - Brandwerend houten deurblad in houten kader * 44,4

INIES database (FR) - MALERBA - Individuele aangifte - Brandwerend houten deurblad in metalen kader * 18,6

ASSA ABLOY - Individuele verklaring - Brandwerend stalen deurblad in metalen kader * 40,9

* FE (Functionele Eenheid) = vierkante meter openingsoppervlak vóór installatie

Hergebruikindicatoren

Naargelang de bron voorkomt het hergebruik van 1 m² van een standaard brandwerend deurblok (totale grootte) de uitstoot van ~19 tot 
~44 kg CO2-eq, gerelateerd aan de productie van nieuwe exemplaren (enkel de productiefase). Dit komt overeen met de uitstoot van een 
kleine dieselauto voor een traject van ~112 tot ~266 km. 

Opgelet: deze cijfers moeten naar beneden worden bijgesteld indien alleen het deurblad wordt hergebruikt.
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Gespecialiseerde leveranciers vinden 
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