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Brandveiligheid neemt
stapje voor stapje toe

w  F O C U S  O P  B R A N D P R E V E N T I E

Tekst: Rob van Ginneken
Beeld: PinC Agro & Twan Wiermans

Het controleren van de elektrische installatie is een belangrijke 
preventiemogelijkheid die in de sector veelvuldig wordt toegepast.
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Stalbranden hebben een gigantische impact. Niet alleen bij de veehouder, 
die zijn levenswerk letterlijk in rook ziet opgaan, maar ook maatschappelijk 
trekken stalbranden de aandacht. Niet in het minst omdat bij een stalbrand 
veel dierlijke slachtoffers te betreuren zijn. Vlaanderen heeft geen offi ciële 
statistieken van stalbranden. Jaarlijks zijn er naar schatting een tiental 
branden, hoofdzakelijk in de pluimvee- en varkenshouderij. In 2016 waren 
er in Nederland 20 stalbranden waarbij dieren omkwamen, waarvan de 
helft op pluimvee- en varkensbedrijven. Ook 2017 is niet goed gestart; bij 
een brand begin januari in Nijmegen kwamen 3.000 varkens om.
 
Vooral in Nederland zijn stalbranden de afgelopen jaren voer voor een 
 kritische benadering van de veehouderij. Zo berichten de Dieren bescherming 
(2005-2008) en Wakker Dier met enige regelmaat over de stalbranden, 
meestal op een veroordelende toon. LTO en de Dieren bescherming 
 initieerden een actieplan waarbij de nadruk gelegd is op het nemen van 
preventieve maatregelen tegen stalbranden. Hoofdzakelijk omdat de 
 veehouder de verantwoording draagt voor duizenden dieren, maar ook 
omdat een stalbrand diepe fi nanciële sporen nalaat voor de ondernemer. 
Het ‘Actieplan Stalbranden’ werd door LTO en de Dierenbescherming opge-
pakt in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars, de Rijksoverheid, 
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en Brand-
weer Nederland.

Regelgeving verscherpt
Het Actieplan Stalbranden is inmiddels afgelopen en wordt geëvalueerd, 
stelt Herman Litjens (beleidsmedewerker ZLTO). “Helaas hebben we geen 
concreet resultaat kunnen boeken in daling van het aantal stalbranden. In 
2015 hadden we slechts 2 stalbranden op varkensbedrijven, met in totaal 
2.000 omgekomen varkens. Dat was een fl inke daling ten opzichte van 2014 
(5.770) en 2013 (7.781). Helaas was 2016 een slecht jaar en zijn we ook 2017 
niet goed begonnen. Een grote brand met veel slachtoffers kan gelijk de 
indruk wekken dat er niets gedaan wordt aan brandpreventie. Maar dat is 
niet het beeld dat ik heb gekregen tijdens het actieplan. Het bewustzijn dat 
ze een preventieverantwoordelijkheid hebben, is bij veehouders absoluut 
aanwezig. Brand volledig uitsluiten is een illusie, maar er worden echt 
stappen gemaakt om de stallen brandveiliger te maken.”

Een belangrijke gerealiseerde stap is de aanpassing van de wetgeving. In 
2014 werd het Bouwbesluit aangepast, met aangescherpte eisen ten aanzien 
van brandpreventie. Daarmee volgt Nederland de Belgische wetgeving die in 
2009 via een Koninklijk Besluit al verscherpte normen heeft doorgevoerd bij 
nieuwbouw en vergunningsplichtige renovatiewerkzaamheden. 

Wie een nieuwe stal wil bouwen of een bestaande stal aan een grote reno-
vatie wil onderwerpen, is verplicht om zijn stal te compartimenteren. De 

oppervlakte die één compartiment mag beslaan is variabel. In Vlaanderen 
vallen veebedrijven onder brandklasse A, waar zonder sprinklers een compar-
timent een grootte mag hebben van 25.000 m2. In Nederland ligt de norm op 
maximaal 2.500 m2. Toch zet compartimentering niet veel zoden aan de dijk, 
aldus Anne van Rossum, brandpreventiespecialist DLV Advies. “In plaats van 
brandmuren optrekken, kun je beter de risicoruimtes bewaken. Door de tech-
nische ruimtes – voerkeuken, luchtwasser, meterkast – beter te beveiligen, 
verklein je de risico’s op brand veel meer dan alles onder één compartiment te 
scharen. Voor kleinere stallen valt alles misschien in één compartiment, maar 
de meeste nieuwbouwprojecten overschrijden de 2.500 m2.”

Een andere maatregel opgenomen in zowel de Nederlandse als de Belgische 
regelgeving, is de aanwezigheid van een blusvoorziening zodat er bij een 
brand direct water voorradig is. Adviseurs rondom de bedrijven geven aan 
dat die wetgeving in het begin voor gefronste wenkbrauwen zorgde bij de 
veehouders, omdat die van mening waren dat bluswatervoorziening een 
taak voor de overheid was. “Maar inmiddels merk je dat veehouders die wet-
geving gewoon geaccepteerd hebben. Er is echt een denkomslag geweest 
de afgelopen jaren”, zegt Van Rossum.

Elektrakeuring
De sector zelf maakt, samen met partijen rondom de veehouderij, de 
grootste slag in het aanpakken van brandoorzaken. Uit onderzoek is 
namelijk gebleken dat het merendeel van de branden ontstaat vanuit de 
elektrische installaties. Volgens John de Hoon (sectormanager agrarisch bij 

De sector werkt hard aan vermindering 
van stalbranden. Maar omdat één enkele 
brand al snel de cijfers beïnvloedt, blijkt 
dat niet direct uit de cijfers. Hoe dan ook 
worden stallen met aangepaste regelgeving 
en verplichte controles snel brandveiliger. 
De bereidwilligheid van de veehouders om 
mee te werken is immers groot.

Actieplan Stalbranden 
wordt afgeslankt
Het Actieplan Stalbranden liep in de periode 2011-2016. De afgelopen 
5 jaar waren er verschillende informatiebijeenkomsten om veehou-
ders te wijzen op preventiemogelijkheden. 

De komende maanden wordt het actieplan geëvalueerd en defi nitief 
gerapporteerd. Daarna wordt het actieplan in afgeslankte vorm 
voortgezet, waarbij getracht wordt om elektrakeuringen op te nemen 
in ketenkwaliteitsprogramma’s. De eerste aanzet daartoe is inmiddels 
gedaan door de deelnemers aan het Actieplan Stalbranden. 

Voor 2017 is de elektrakeuring nog niet opgenomen in de ketenpro-
gramma’s, maar de twee regelingsuitvoerders van IKB geven aan 
andere brandpreventiemaatregelen wel als voorwaarden opgenomen 
te hebben in hun voorwaarden. <
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verzekeringsmaatschappij Interpolis Achmea) wordt zo’n 30 tot 50 procent 
van de branden veroorzaakt door een defect in de elektrische installatie. 
“Daar laat het gebrek aan onderhoud zich vaak het eerst zien. Door eenmaal 
in de vijf jaar een elektrakeuring uit te voeren, neem je al een gedeelte van 
de risico’s weg.”
Interpolis vraagt varkens- en pluimveehouders om periodiek een elektra-
keuring uit te voeren, legt De Hoon uit. “Agrarische verzekeringen zijn 
laagrenderend, terwijl we constateerden dat de schadelast toenam. Om 
inkomsten en uitgaven in balans te houden, kun je de premie verhogen of 
de schadelast laten dalen. Wij kozen voor de tweede optie en vragen onze 
klanten om periodiek een elektrakeuring uit te voeren. Wij onderschrijven 
dat ondernemers bereidwillig zijn en aan preventie en brandveiligheid 
werken.” 

Ook in Vlaanderen wordt in toenemende mate een elektrakeuring uitge-
voerd bij veehouders, legt Robin De Sutter van Prevent Agri uit. “Bij onze 
bedrijfsbezoeken nemen we het keuren van elektrische installaties zeker 
mee. We stuiten met regelmaat op onveilige situaties in het netwerk.” De 
Sutter noemt bijvoorbeeld permanente verbindingen met verlengkabels 
en het gebruik van kabels van onvoldoende kwaliteit voor het vermogen 
dat ze moeten doorlaten. “Door veehouders op dergelijke situaties te 
wijzen, kweek je ook begrip bij hen. Ze snappen de noodzaak van een 
elektrakeuring beter. In vergelijking met 10 jaar geleden horen we nu hele 
andere geluiden. We hopen dat dit ook doorwerkt in hun werkzaamheden 
in de stal. Naast elektragebreken zijn werkzaamheden als lassen en slijpen 
in de stal een groot risico voor brand.”

“Isolatie wordt steeds brandveiliger”
Sinds 2007 is er een Europees classifi catiesysteem dat de brandveilig-
heid van bouwmaterialen beoordeelt. De brandklassen variëren van 
klasse A (onbrandbaar) tot F (zeer licht ontbrandbaar/niet getest). Het 
is vervolgens aan de lidstaten om de brandklassen in de landelijke 
regelgeving te verwerken. 

Nederland neemt hierin een vooraanstaande rol, vertelt Arnold Groot 
Severt (Bouwimpex). “In vergelijking met andere lidstaten loopt Neder-
land mijlenver voor op andere landen. Isolatieplaten die in Nederland 
niet meer toegestaan zijn, mogen in België nog wel gebruikt worden.”

Bij nieuwbouw en grote renovatieprojecten zijn de Nederlandse vee-
houders verplicht om te isoleren met materialen uit brandklasse B. 
Volgens Groot Severt leidt die verplichting tegenwoordig nauwelijks 
tot discussie bij veehouders met bouwplannen. “Wij zijn al sinds 2000 
bezig met het promoten van brandveilige isolatiematerialen. In ver-
gelijking met toen is de weerstand nu vele malen minder. Dat komt 

deels ook door het kostprijsaspect. Door toenemende productie zijn die 
isolatieplaten slechts enkele procenten duurder dan de minder brand-
veilige materialen. Daarom zien we nu ook dat de vooruitstrevende 
veehouders in Vlaanderen alvast voorsorteren op toekomstige regel-
geving door brandveilige isolatie op te nemen in hun bouwprojecten.”

Aan kwaliteit doen de brandveilige isolatiematerialen niet onder in ver-
gelijking met minder brandveilige materialen. “Dat wil je als veehouder 
niet. De zekerheid qua isolatie, hygiëne en dierwelzijn die je vandaag 
hebt, wil je ook morgen behouden. Daarom wordt er in onze branche 
ook veel aan ontwikkeling gedaan.” Groot Severt verwacht namelijk 
dat de normen aangescherpt zullen worden naar brandklasse A. “Op 
dit moment voldoen daar alleen steen- of glaswolisolatie aan, maar 
daarin zitten deeltjes van steen en glas. Dat willen veehouders niet. 
Daarom zullen er nieuwe producten ontwikkeld moeten worden die 
wel voldoen aan brandklasse A, maar ook bestand zijn tegen het stal-
klimaat.” <

Naast elektrakeuringen is het regelmatig controleren van brandblussers een preventiemaatregel. Ketenkwaliteitssystemen nemen dat op in hun 
voorwaarden.
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Volgens De Hoon is het niet onlogisch dat veehouders zichzelf een andere 
instelling hebben aangemeten. “Brand is meer dan een vernietigd gebouw 
en dode dieren. De ondernemer leidt ook marktverlies en het is nog maar 
de vraag of hij weer mag bouwen. Dat los je niet op met verzekeringsgeld. 
Het duurt een hele tijd voordat je het normale productie- en afzetpatroon 
weer hervat hebt. Ook daarom willen veehouders preventieve maatregelen 
nemen, zoals een elektrakeuring bij oplevering van de stal en daarna perio-
diek herhaling ervan.”

Bestaande stallen
De aangepaste wetgeving in 2009 (België) en 2014 (Nederland) is gericht op 
nieuwbouw en uitbreiding van bestaande stallen en geeft geen richtlijnen 
voor bestaande stallen. Daarom is een bedrijfsinspectie juist in die situaties 
van toegevoegde waarde, adviseert Robin De Sutter. “Naast de elektra zijn er 
namelijk nog meer ontstekingsbronnen die een brand kunnen veroorzaken. 
Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van stof. Nu is het niet gemakkelijk 
om stallen stofvrij te maken, maar door te wijzen op bijvoorbeeld de plaat-
sing van brandblussers en sprinklerinstallaties op de plaatsen waar het risico 
van ontsteking van stof het grootst is, beperk je het risico.”

Ook Anne van Rossum is positief over het gebruik van automatische blus-
systemen in de stal. “Het is niet praktisch om een bestaande stal te voorzien 
van compartimentering met brandwerende muren en niet-brandgevoelige 
isolatie. Door de meterkast uit te rusten met een aerosol patroon, neem 
je een heel stuk van het risico weg. Brandpreventie door het nemen van 
maatregelen is een prima alternatief voor compartimentering. We maken 
dat zichtbaar met de formule ‘risico = kans x effect’. Voor een gelijk risico bij 
een dubbel effect (een 2 x zo grote stal) moet je de kans op brand halveren 
door het nemen van maatregelen.”
Simpelere signaleringsystemen als een rookmelder, zijn volgens Van Rossum 
ongeschikt voor toepassing in veestallen. “Deze installaties zijn gevoelig 
voor ammoniak. Dan kun je beter kiezen voor signaleringssystemen die 
snelle temperatuurstijgingen waarnemen en daarvan melding maken via 
de alarmsystemen van klimaatbeheersingssystemen.” 

Diverse leveranciers van klimaatbeheersingssystemen bieden inmiddels 
een module aan waarbij sensoren gekoppeld worden aan het klimaat-
beheersingssysteem. De sensoren worden strategisch geplaatst binnen 
de afdelingen of in risicoruimtes. Zodra de temperatuur binnen een korte 
tijd snel stijgt, geeft het systeem via de bestaande alarmroute een signaal 
aan de veehouder of verzorger. Volgens Martijn Nissen (Hotraco) moet het 
installeren van de sensoren erg precies gebeuren. ”Het risico van schijnveilig-
heid ligt op de loer. Plaats je één sensor in de nok, dan komt de signalering 
misschien wel te laat. Daarom adviseren wij meerdere sensoren verspreid 
te plaatsen.”
Volgens Nissen zijn de sensoren een laagdrempelige manier om aan pre-
ventie te doen. Toch is niet elke veehouder meteen geneigd om de extra 
sensoren te plaatsen. “We merken absoluut dat er interesse is, maar we 
moeten ook constateren dat de marges flinterdun zijn en dat het daarom 
niet bovenaan het prioriteitenlijstje staat. Dat is logisch. Hetzelfde geldt 
voor het watermistsysteem. Er is interesse, maar nog geen afzet. Er draaien 
wel al enkele systemen in Duitsland omdat het daar in sommige lidstaten 
verplicht is.”

Watermistsysteem
Waar de Nederlandse en Belgische wetgeving vooralsnog ingrijpt op bouw-
methoden, is het in andere landen verplicht om bedrijven uit te rusten 
met een blusinstallatie of een watermistsysteem. Een watermistsysteem 
bestrijdt drie verschillende aspecten van een brand. Het neemt de zuurstof 
weg, werkt direct op de brandstof en verlaagt de temperatuur. Doordat de 
nevel de brand isoleert, zal de brand ook minder snel overslaan en wordt 
verspreiding voorkomen. 
Een ander voordeel van het systeem is de eigenschap van watermist om 
rookdeeltjes te binden. Bij een stalbrand komen ook veel dieren om door het 
inademen van rook. Watermist bindt de rookdeeltjes en alle bijbehorende 
schadelijke gassen worden weggewassen zodat de schade beperkt blijft. 

Onder meer Noorwegen en sommige Duitse deelstaten hebben een ver-
plichte regelgeving. In België en Nederland staat die regelgeving nog niet 
op stapel. Toch volgen verzekeraars de ontwikkelingen, laat John de Hoon 
weten. “De techniek heeft zich absoluut bewezen, maar wij zien meer in het 
wegnemen van de ontstekingsbronnen op het bedrijf. Naast maatregelen 
als een elektrakeuring, kunnen er ook bij de planvorming al voorzorgs-
maatregelen genomen worden. Denk bijvoorbeeld aan het tekenen van de 
bekabeling van de luchtwasser. Die kabels hoeven niet door de stal te lopen. 
Onze technisch specialisten schuiven – bij nieuwbouw – daarom al in de 
planvormingsfase aan om te kijken waar de eventuele risico’s zitten.” <

De ruimte met de luchtwasser is een voorbeeld van een risicoruimte.

Substantieel veiliger met 
Garantieplan Stal-Klimaat
Om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen, ontwikkelt PinC 
Agro samen met agrarische ondernemers, installateurs en verzeke-
raars, het Garantieplan Stal-Klimaat. “Geen enkel dier mag dood door 
falende staltechniek”, zegt Peter Post. 

Geen uitval van regelapparatuur en installaties is de doelstelling 
en daarmee ook doeltreffend bij brandpreventie, stelt Post. “In het 
Garantieplan zijn verschillende richtlijnen gestapeld. Een veehouder 
die zich bij ons aansluit, voert periodiek verschillende testen uit en legt 
dat ook vast in een softwaretool. Sommige testen kan hij zelf doen, 
zoals het maandelijks testen van een noodstroomaggregaat. Andere 
testen worden door de installateur gedaan, zoals een elektrakeuring.”

Wie deelneemt aan het Garantieplan Stal-klimaat krijgt een certifi-
caat. En sluit zich aan bij AgroAlarm, een alarmsysteem met gegaran-
deerde doormelding. “Het certificaat is voor verzekeraars het bewijs 
dat de veehouder er alles aan doet om een veilige leefomgeving 
voor zijn dieren te waarborgen. Enkele grote agrarische verzekeraars 
zetten daar een substantieel lagere premie tegenover”, legt Peter 
Post uit, die hierbij verwijst naar Avéro Achmea en Interpolis. <

Meer informatie: www.garantieplanstalklimaat.nl en www.agroalarm.nl


