
Over de brandveiligheid van veestallen is veel te doen. Een brand geeft de nodige 
impact. Voor zowel de ondernemer als in de media.

Hoe is een stal dan brandveilig te krijgen, kan brand worden voorkomen.

Doelstelling voor vanavond: 

- Informeren over ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid en 
veestallen. 

- Maatregelen om ontstaan van brand te reduceren. 

- En als het brand, wat kunt u dan van de brandweer wel en niet verwachten? 

- Bewustwording
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Mogelijke vraag: heeft iemand zelf wel eens een stalbrand meegemaakt? Wil je 
daar iets over vertellen?
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Actieplan

- Actieplan stalbranden 2012-2016

- Verminderen van aantallen stalbranden en dierlijke slachtoffers.

- Bewustwording van risico’s ontstaan van brand.

Actieplan brandveilige veestallen 2018-2022; enkele thema’s:

- Bestaande stallen brandveiliger maken

- Bewustwording

- Registratie en oorzaken van stalbranden (data verzamelen)

Grote brandcompartimenten:

- NEN 6060 en 6070. voor pluimvee maximal circa 5400 m² (NEN 6060) en 
circa 5700 m² bij NEN 6079.

- Nieuwe stallen

- Risicoreducerende maatregelen: hoe meer maatregelen toepassen, hoe groter de 
stal.

- Overeenkomst beide normen: als er brand is: stal brand uit/af.
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Koeienstal; lassen van hek in de stal tussen het stro. 

Met brandblussers geprobeerd de brand te blussen. Dit lukte niet. Met 
hoge druk spuit blussing door werknemer en later brandweer.

Stro met shovel uit stal. 

Redding koeien uit de stal door werknemer en brandweer.
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Stal met kalveren; 32 kalveren laten inslapen i.v.m. brandwonden

Brand ontdekt door buurman; zag rook uit stal komen

Asbesthoudende dakplaten, isolatie van PUR

Brandoorzaak niet te achterhalen, vermoedelijk de verlichtingsinstallatie. In een 
aangrenzend onverbrand gedeelte van de stal is te zien dat de armaturen ernstig 
vervuild zijn (laag stof). Snelle brandvoortplanting door spinrag.

Met name de dakconstructie en de leidingen boven de hokken heeft gebrand.
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PIR sandwichpanelen kunnen een positieve bijdrage leveren de branduitbreiding, 
mits vroegtijdige ontdekking en blussing. 

De PIR panelen zijn beperkt ingebrand. 

Bij een ontwikkelde brand in een stal gaan uiteindelijk ook de PIR-panelen 
volledig meebrandden.
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Brand ontstaan in de ledverlichting in een pluimveestal (volière); vermoedelijk 
door oxidatie van de aansluitpunten, slechte aansluiting: verhogen van weerstand 
= meer ontwikkelen van warmte =  smelten aansluitpunten = zelfontbranding.

De brand heeft zicht via de boven en naast gelegen transportbanden (kunststof) 
snel kunnen uitbreiden. 

Vervolgens heeft de boven de vuurhaard aanwezige vloerconstructie vlam gevat 
en is de brand doorgeslagen naar de 1ste verdieping. Het open karakter van de stal 
en de aanwezige ventilatie hebben eveneens bijgedragen aan de 
brandvoortplanting.
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slijpwerkzaamheden hek vonk door het rooster heen op het mestschuim
Vlammen circa 1,5 meter boven de roosters 

De dieren liepen weg van het gevaar. De brand verplaatste zich onder de 
roosters totdat deze bij een schot aan kwam die onder de roosters zit. Hierdoor 
kon de brand niet verder en is geblust / opgebrand. Via het mestschuim wat op de 
mest lag heeft de brand zich verspreid. Geen brandbare materialen in de directe 
omgeving aanwezig.

Met diverse slangen (om stal mee schoon te spuiten) is geprobeerd de brand te 
blussen.

10 jaar geleden lag er nog geen schuim op de mest (vermoeden: verandering 
samenstelling voedsel)

Brand was uit bij aankomst brandweer Geen brandschade

Hypothese: ontsteken van mestgas door vonk slijpwerkzaamheden.

8



Boer ontvangt vroeg in de ochtend een alarmmelding van een installatie uit de 
varkensschuur.

Direct daarna een hevige explosie, er ontstaat brand, 2.600 varkens komen om.

Vermoedelijke oorzaak is ontsteken methaangas door sluiting of een schakeling in 
de elektrische installatie. (Dus niet door brandgevaarlijke werkzaamheden).

In de middag en avond van de voorgaande dag was er 300 m3 mest weggepompt. 
Door leegzuigen ontstaat er beweging en breekt de korst bovenop de mest. 
Daardoor komen er brandbare en giftige gassen vrij.

Waarschijnlijk heeft er na het leegzuigen een concentratie methaan en 
waterstofsulfide (giftig en brandbaar) in de schuur gehangen. Daardoor waren de 
varkens voor de explosie versuft. Tijdens de brand geen geluid van de varkens 
(volgens bevelvoerder). 

Wees alert op gevaarlijke gassen in en bij het leegpompen van mestkelders. De 
vrijkomende gassen kunnen zowel giftig als brandbaar zijn.

Methaan is lichter dan lucht, komt vrij aan de bovenzijde van de mestput, kan 
zorgen voor explosie en brand.
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brand en explosie

Hoofdoorzaak: 

1. werkzaamheden in stal (las- en slijpwerkzaamheden)

2. Roken

3. Overige ontstekingsbronnen: schakelaars, elektrische vliegenval(lamp)

Risico’s ontstaan van brand en explosie bij:

- Mixen van de (drijf)mest

- Overpompen van de mest

- Breken van de koek op de drijfmest

- Reiniging van de silo’s/kelders/tanks
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Explosiegevaarmeter. Circa € 400,00

Ventileren en meten
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Automatische stroverdeler: metalen delen in stro: vonkvorming. Zorg ervoor dat 
bij gebruik ook personeel in de stal aanwezig is.

Lamp in combinatie met stro: breken kabel.

Melkrobot/melkcarrousel : overspanningsbeveiliging
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Neem eens één of twee dagdelen op een jaar de tijd om met andere ogen naar je 
bedrijf en bedrijfsprocessen te kijken.

Dan zie je gevaar waar je andere dagen ongemerkt aan voorbij loopt. Hopelijk ben 
je dan op tijd om in te grijpen zodat er geen vervelende of catastrofale gevolgen 
zijn.

ZO meteen krijgen jullie de kans om eens met die “andere ogen” naar een bedrijf 
te kijken. Succes.
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Brandweer doet wat zij kunnen: maar geen garantie’s;

Bij een ontwikkelde brand is er vaak niets meer te redden.

De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid. 

Wat valt u op aan deze foto? (brand van een pluimveestal): 2 handstralen op 
veilige afstand.
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Ook wij denken aan onze eigen veiligheid. > zie filmpje YouTube (brand Wehl)
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Tijden bespreken.

- Het beheersen van een brand is 1 onderdeel. Vaak is de rookontwikkeling al 
fataal voor de dieren. Zeker bij pluimvee en varkens. 

Waterwagen 20 m3

Tankautospuit: max 5 m3

Brandkraan of open water

Opbouw bluswater

Inzet waterkanon; Afhankelijk van uitvoering kanon is dit maximaal ongeveer
50 meter (gebonden straal) en 30 meter (waterscherm). 2000 l/minuut. (120 
m3/uur)

Brandoverslag voorkomen
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Voorkomen van rook: dierenleed

Voorkomen van brand: bedrijfscontinuïteit

We kunnen met de ondernemer meedenken om de stal brandveiliger te maken: 
vooroverleg
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