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1. Inleiding 

Verschillende varkenshouders, verzekeraars (Interpolis), leveranciers van bouwmaterialen 
(Bouwimpex, Recticel), bouwkundig adviesbureau DLV, Bouw, Milieu en Techniek BV en 
vertegenwoordigers van de brandweer (VNOG Cluster Brandweer Achterhoek West en Brandweer 
Midden- en West-Brabant) hebben vanaf medio 2010 met elkaar om tafel gezeten. Doel van het 
netwerk is middels praktische maatregelen, minder dieren te laten omkomen door stalbranden.  
Dit door het bundelen van elkaars kennis en ervaringen uit de praktijk. 
 
Bewustwording en het terugbrengen van risico’s blijken de sleutelwoorden. Het netwerk heeft een 
lijst samengesteld met praktische maatregelen om varkensstallen brandveiliger te maken.  
Het netwerk heeft geprobeerd een handreiking te leveren voor hen die bij de (ver)bouw van 
varkensstallen zijn betrokken en/ of bij het dagelijks gebruik van deze stallen. De maatregelen en 
hun mogelijke effecten zijn uiteraard (nog) niet geheel onderzocht, maar zorgen naar de mening van 
de leden van het netwerk voor het verkleinen van de kans op brand en het beperken van de 
gevolgen. 
 
Omdat het onmogelijk is om voor verbouw en dagelijks gebruik alle mogelijke ontwerpen te 
behandelen zal een initiatienemer zelf de aanbevelingen eruit kunnen halen die voor zijn / haar 
situatie praktisch toepasbaar zijn. 
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2.  Risicoanalyse 

Middels een risicoanalyse van een varkensstal zijn de meest voorkomende brandoorzaken met hun 
gevolgen in kaart gebracht, ook wel integrale planbenadering genoemd. Doel van deze analyse is 
inzicht te geven waar de grootse risico’s op brand zich bevinden in een varkensstal.  
Door maatregelen te treffen welke een deel van deze risico’s wegnemen kan er een brandveiliger 
stal worden gemaakt. Op deze manier zal het aantal dieren dat omkomt door stalbranden worden 
teruggedrongen. 
 
De analyse is uitgevoerd op een varkensstal zoals deze in de meest voorkomende gevallen is 
ingedeeld. Voor in de stal bevinden zich (indien van toepassing) de technische ruimtes, 
hygiënesluis, entree, kantoor en een opslag. Daarachter loopt een centrale gang met daaraan 
parallel de varkensafdelingen en het centrale afzuigkanaal. 

2.1. Uitgangspunten 

In de risicoanalyse zijn de meest voorkomende ruimten met risico’s in een varkensstal benoemd, 
vervolgens zijn de gevolgen benoemd en zijn mogelijke maatregelen opgesomd.  
 
Voor het benoemen van de risico’s is gebruik gemaakt van de tabel uit het rapport ‘Brand in 
veestallen’ van Hogeschool Van Hall Larenstein (2010). Er wordt dus uitgegaan van de meest 
voorkomende oorzaken van brand. 
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2.2. Resultaten risicoanalyse 

In bijlage 2 zijn de resultaten van voorgenoemde analyse weergegeven. Deze resultaten dienen als 
uitgangspunt voor het opstellen van een lijst met aanbevelingen. 
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3. Aanbevelingen 

In hoofdlijnen worden de maatregelen in gedeeld in de volgende categorieën:  
1. Risicoruimtes compartimenteren 
2. Materiaalgebruik 
3. Detectie en blusmiddelen 
4. Gebruiksinstructies 
5. Onderhoudscontract/ periodieke controle 
 

3.1. Risicoruimtes compartimenteren 

Van de bekende oorzaken bij brand staan kortsluiting en zelfontbranding bovenaan. Het zou 
voordelen bieden als bij varkensstallen de technische voorzieningen zoveel mogelijk geclusterd 
worden en brandwerend worden gescheiden van de dierverblijven. 
 
Bij het scenario van een stalbrand wordt het volgende gesteld: 
Ontdekkingstijd    15 minuten (bij ontbreken detectie-installatie) 
Opkomsttijd brandweer  15 minuten1 + 
     30 minuten 
 
Hieruit volgt dat de technische voorzieningen ten minste 30 minuten brandwerend gescheiden 
moeten worden van de dierverblijven in een zogenaamd ‘risicocompartiment’ om een brand niet te 
laten uitbreiden. Dan is er eigenlijk ook een detectiesysteem nodig omdat de inzettijd van de 
brandweer ook enkele minuten bedraagt en de ontdekkingstijd + opkomsttijd dus eigenlijk max. 
20-25 minuten zouden mogen duren om een brand nog binnen een brandwerende scheiding/ 
brandcompartiment te houden.  
 
De hiernavolgende ruimten vallen binnen het risico-compartiment: 
- kantine 
- kantoor 
- hygiënesluis 
- ruimte waar de techniek staat (ventilatie, verwarming, meterkast, hogedrukreiniger, 

waterinstallatie enz.) 
- voerkeuken 
- opslagruimte 
- werkplaats 
 
Deze ruimten hebben geen directe relatie met het (lastig te compartimenteren) afzuigkanaal en zijn 
ook minder vochtig dan de dierverblijven. Te denken valt aan het optrekken van de wanden in 
metselwerk en het aanbrengen van een 30 minuten brandwerend plafond. De deuren vanuit het 
risicocompartiment naar de dierverblijven dienen vanzelfsprekend eveneens de brand 30 minuten 
binnen te kunnen houden (dus 30 minuten brandwerend en zelfsluitend).  
                                                
1 De opkomsttijd zal variëren tussen circa 10 en maximaal 18 minuten.  
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Om te voorkomen dat de ventilatie wegvalt bij een brand in het risicocompartiment kan er een 
aparte stroomtoevoer per stal worden aangebracht.  
 
Dit ziet er in het ideale plaatje als volgt uit: 
1. Hoofdmeterkast. Apart brandcompartiment. In deze ruimte dient de ventilatie apart per stal te 

kunnen worden geregeld. Tevens opstelplaats noodaggregaat. 
2. Risico-compartiment technische voorzieningen. 
3. Dierverblijven. 

Stroomtoevoer verlichting, stopcontacten e.d., naar verdeelkast in ruimte 2 
Aparte stroomtoevoer t.b.v. ventilatievoorziening dierverblijven 

 
 
 
 
 
 

1

2 2 2 

3 3 3 
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3.2. Gebruik brandveilige materialen 

Heel duidelijk is bij voorgaande maatregelen / aanbevelingen de aandacht gevestigd op voorkomen, 
voorkomen en voorkomen. 
 
Gaat het dan toch mis dan kun je tijd rekken door gebruik te maken brandveilige en –vertragende 
materialen. Met name in de afdelingen hebben we in de gangbare varkensstallen te maken met 
grote oppervlakten brandbaar materiaal (afdelingswanden, inrichting, plafonds, centraal 
afzuigkanaal en dakconstructie).  
 
Indien mogelijk, probeer de afdelingen (en het centraal afzuigkanaal) zoveel mogelijk uit te voeren 
in onbrandbare materialen (denk aan beton, steenwol of metselwerk). Als hier uit kostprijs-, 
constructie-, milieu- of flexibiliteitsoverwegingen niet voor wordt gekozen probeer dan voor een 
bovenwettelijke brandklasse van het materiaal te gaan. Denk hierbij minimaal aan euroklasse B.  
 
Indien er meer stallen bij elkaar staan waarbij wel gecompartimenteerd kan worden zorg dan dat de 
brandscheidingen deugdelijk zijn uitgevoerd. Zorg dat de staalconstructies aan weerzijden hun 
eigen stabiliteitconstructie waarborgen (betekent in de meeste gevallen een dubbel spant) en zorg 
dat leidingdoorvoeren ook met gelijke brandwerendheid als die van de wanden worden uitgevoerd. 
 
Als algemene aanbeveling stelt het netwerk dat brandveiliger isolatiematerialen beter herkenbaar 
zouden moeten zijn t.o.v. minder brandveiliger isolatiematerialen. Het is momenteel bijvoorbeeld 
lastig, zeker voor de ondernemer zelf, om een brandklasse B isolatieplaat te onderscheiden van een 
brandklasse D isolatieplaat. 
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3.3. Detectie en blusmiddelen 

Als het dan toch mis gaat dient een brand zo snel mogelijk te worden gedetecteerd en indien 
mogelijk direct in de kiem te worden gesmoord. 
 
Rook- o f warmtedetectie 
Een varkenshouder heeft meestal al een doormelding naar enkele mobiele telefoons als de 
ventilatie uitvalt. Minimaal in het risicocompartiment dient (per ruimte gekoppelde) rookdetectie 
opgehangen te worden. Deze detectie-installatie geeft bij voorkeur naast een akoestisch signaal 
ook een deugdelijke doormelding naar mobiele telefoons . 
 
Handblusmiddelen 
Het netwerk beveelt aan om schuimblussers op te hangen van ten minste 6 kg. Volgens het 
Bouwbesluit dient vanaf elk punt in het gebouw binnen 60 meter een vluchtdeur aanwezig te zijn. 
Als er bij elke vluchtdeur een schuimblusser wordt opgehangen is er altijd binnen 60 meter een 
handblusser binnen bereik. Daarnaast wordt geadviseerd in het risicocompartiment een 
handblusser op te hangen. Is er een gereedschapskar op het bedrijf aanwezig? Vergeet dan ook 
niet deze te voorzien van een draagbaar blustoestel. 
 
Bluswatervoorziening 
Als de brandweer gearriveerd is om bijvoorbeeld een brand in het risicocompartiment “binnen” te 
houden heeft deze bluswater nodig. Hiervoor zal de varkenshouder een deugdelijke 
bluswatervoorziening moeten hebben op max. 80 meter vanaf de toegang tot de stal. Mogelijkheden 
hiervoor zijn brandkranen van het waterleidingnet, geboorde putten, of open water (jaarrond 
gegarandeerd). 
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3.4. Gebruiksinstructies 

Het bewustzijn van varkenshouders en zijn/ haar personeel dient vergroot te worden. Dit kan op 
bedrijfsniveau mede door goede gebruiksinstructies gebaseerd op een actuele Risico-Inventariatie 
& -Evaluatie (RI&E) en een daarvan afgeleid bedrijfsnoodplan. Deze instructies en bijbehorende 
plattegrond(en) dienen duidelijk zichtbaar te worden opgehangen en door de varkenshouder te zijn 
doorgenomen met  zijn personeel en/of mensen die regelmatig op het bedrijf komen. 
 
Denk hier bij aan: 
- bestuderen instructiekaart ‘Wat te doen bij ….’ en de bedrijfsplattegrond(en) welke in de kantine 

/ bij de toegang tot het gebouw hang(en) en daarmee kennis nemen van locatie vluchtwegen, 
uitgangen, indeling van het gebouw, brandblusmiddelen, brandgevaarlijke installaties, aantal 
aanwezigen e.d.;  

- brandgevaarlijke werkzaamheden zo veel mogelijk buiten uitvoeren en indien binnen dan met 
klein brandblusmiddel onder handbereik. Ruimte zo nodig bevochtigen  bij werkzaamheden;  

- duidelijk laten zien dat er een rookverbod geldt en zorg dan ook voor een plaats binnen het 
bedrijf waar wel gerookt mag worden;  

- vrijhouden van vluchtwegen. Bovenop de wettelijk vereiste vluchtdeuren wordt geadviseerd om 
in de (doodlopende) afdelingen een extra gevelopening aan te brengen om bij brand het 
gebouw te kunnen verlaten. 

- werkzaamheden uitgevoerd worden met deugdelijk gereedschap en materialen; rol 
elektrahaspels bijvoorbeeld helemaal af bij gebruik van zwaar elektrisch gereedschap;  

- instructie voor de interne alarmering en de externe alarmering (via 112); zorgen dat de 
hulpdiensten opgevangen en begeleid worden. Instructie voor het personeel, wie wat moet doen 
bij brand / ongevallen; specifiek voor stallen geldt dat in de scenario’s mogelijk ruimte is voor het 
kunnen bevrijden van (een deel van) de dieren uit een compartiment en/of de dieren op een 
gecontroleerde wijze buiten of in een ander compartiment opvangen;  

- brandbare vloeistoffen op veilige plaatsen opslaan, indien mogelijk gescheiden van 
dierverblijven;  

- schoonhouden/ verwijderen spinrag van kabelgoten, elektromotoren, luchtkanalen  etc.;  
- bijhouden logboek met controlerapporten, tekeningen, certificaten etc.  
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3.5. Onderhoudscontract/ periodieke controle 

De kans op kortsluiting, oververhitting en dergelijke neemt door onjuiste aanleg of gebruik van een 
technische installatie toe. Een externe inspectie kan dit aan het licht brengen. Naast de technische 
voorziening valt het ook aan te bevelen de bouwkundige voorzieningen te controleren. Te denken 
valt aan de volgende tijdstippen en intervallen. 
 
Wanneer Wat Door 
Voor aanvang bouw Brandpreventieve maatregelen Gemeente, Bouwkundig 

adviesbureau, ondernemer2 
Oplevering nieuwbouw en 
verbouw 

Brandpreventieve maatregelen Gemeente, Bouwkundig 
adviesbureau 

Oplevering nieuwbouw en 
verbouw 

Gas+ Elektrische installatie 
laten controleren op NEN 1010 

Gecertificeerde installateur/ 
inspectiedienst 

Periodiek 1x per 5 jaar Gas+ Elektrische installatie 
laten controleren op NEN 3140 

Gecertificeerde installateur/ 
inspectiedienst 

Periodiek 1x per 3 à 5 jaar Brandpreventieve maatregelen Gemeente3/ Bouwkundig 
adviesbureau 

 
 

                                                
2 Voordat er plannen op papier worden gezet dient de varkenshouder zelf een keuze te maken  inzake de 
risico’s hij wil lopen. M.a.w. hoeveel wil hij/ zij qua brandveiligheid verder gaan dan de wettelijke verplichting?  
3 Gemeenten houden in het buitengebied steeds vaker integrale controles op Wabo-aspecten met een 
frequentie van 1 maal per 3 à 5 jaar 
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4. Conclusie 

Het vergroten van de brandveiligheid in varkensstallen is een proces. Het is zinvol om bij elke 
verandering op het bedrijf ook na te gaan of er qua brandveiligheid wat te verbeteren valt. 
 
Uit de risicoanalyse volgen een aantal maatregelen en aanbevelingen waarvan u zelf kunt nagaan 
of dit toepasbaar is in uw bedrijfssituatie. Deze zijn in onderstaande tabel nogmaals benoemd 
waarbij is aangegeven in welke fase deze maatregel zou kunnen worden toegepast. 
 
Maatregel Mogelijk van 

toepassing bij 
nieuwbouw 

Mogelijk van 
toepassing bij 
verbouw 

Mogelijk van 
toepassing bij 
bestaand 
gebruik 

Risico ruimtes compartimenteren (zie 3.1) x x  
Aparte stroomtoevoer per stal (zie 3.1) x x  
Gebruik brandveilige materialen (zie 3.2) x x  
Aanbrengen rook- of warmtedetectie (zie 3.3) x x x 
Gebouw voorzien van handblusmiddelen (zie 
3.3) 

x x x 

Gebouw voorzien van toereikende 
bluswatervoorziening (zie 3.3) 

x x x 

Ophangen en bestuderen instructiekaart (zie 3.4) x x x 
Instructie uitvoeren brandgevaarlijke 
werkzaamheden (zie 3.4) 

x x x 

Rookverbod en rookruimte (zie 3.4) x x x 
Vrijhouden van vluchtwegen (zie 3.4) x x x 
Extra gevelopening in (doodlopende) afdelingen 
(zie 3.4) 

x x  

Instructie gereedschap en materialen (zie 3.4) x x x 

Instructie voor de interne alarmering en de 
externe alarmering (zie 3.4) 

x x x 

Schoonhouden kabelgoten, elektromotoren, 
luchtkanalen (zie 3.4) 

x x x 

Bijhouden logboek (zie 3.4) x x x 
Onderhoudscontract en periodieke controle (zie 
3.4) 

x x x 

 
Hoe kunt u de brandveiligheid op uw bedrijf verbeteren? 
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Bijlage 1 Checklist brandveiligheid (varkens)stallen 

 
Het netwerk Brandveiligheid Varkenshouderij beschrijft in haar verslag een aantal mogelijkheden 
voor de varkenshouder om het bedrijf brandveiliger te maken. In deze bijlage zijn deze punten in 
een praktische checklist samengevoegd zodat u zelf aan de slag kunt!  
 
Afhankelijk van de situatie op uw bedrijf (bestaand bedrijf of nieuwbouw met name), zijn de punten 
in deze checklist meer of minder toepasbaar.  
Het kost weinig tijd om de checklist te doorlopen en daardoor zelf concreet iets te doen aan de 
brandveiligheid op uw bedrijf. Maak foto´s van die elementen waar u over twijfelt of nog mee aan de 
slag moet. Bij enkele controlepunten geldt dat specifieke bouwkundige kennis nodig is die u dan 
mogelijk hiervoor kunt inschakelen.  
Het controlerapport kunt u bijvoorbeeld gebruiken om te bespreken met uw verzekeraar, gemeente, 
brandweer etc.. 
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Korte Checklist  

 
1. Organisatorische aspecten 
Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering!  
Controlepunt V / VN / NtB / Opm.: 
Er is een logboek aanwezig op het bedrijf / in de stallen. 
Hierin zijn o.a. certificaten (installaties, 
brandveiligheidsvoorzieningen) controlerapporten en 
dergelijke opgenomen.  
Zo nee, leg dan een logboek aan!  

 

Er is een actuele Risico-inventarisatie en –Evaluatie waarop 
het bedrijfsnoodplan gebaseerd is.  

 

Het (beknopt) bedrijfsnoodplan is op het bedrijf beschikbaar 
Hierin zijn ook de brandscenario’s uitgewerkt in relatie tot 
het voorkomen en beperken van dierslachtoffers.  

 

Er is een instructie zichtbaar aanwezig op het bedrijf voor 
de interne alarmering en de externe alarmering (via 112); 
hulpdiensten worden opgevangen en begeleid 

 

Er is een instructie voor het personeel zichtbaar aanwezig 
op het bedrijf wie wat moet doen bij brand / ongevallen; er 
zijn scenario’s uitgewerkt waarin mogelijk ruimte is voor het 
kunnen bevrijden van (een deel van) de dieren uit een 
compartiment en/of de dieren op een gecontroleerde wijze 
buiten of in een ander compartiment opvangen 

 

Als er een ontruimingsalarminstallatie is dan wordt ten 
minste jaarlijks een ontruimingsoefening gehouden; deze 
wordt geregistreerd in een logboek 

 

Als er brandgevaarlijke stoffen aanwezig zijn, is hiervoor 
dan door B&W ontheffing verleend of is er een melding 
gedaan en voldoen de soort, de hoeveelheid en de opslag 
aan de melding/vergunning?  

 

Is er een veilige situatie bij de bedrijfsmatige opslag van 
brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen? 

 

Voorkom dat explosieve mengsels zich vormen; denk 
bijvoorbeeld aan biogas bij het mixen van mest.  
Ventileer voldoende. 

 

Voorkom ophoping van stof in verband met stofexplosies. 
Stoffige plaatsen worden daarom regelmatig 
schoongemaakt.  

 

Let op vraat van ongedierte  
Voer werkzaamheden zo veel mogelijk buiten de stal uit en 
zorg daarbij voor voldoende blusmiddelen in de buurt. 
Verder: 
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• Verken de plek/omgeving;  
• Verwijder brandbare goederen/vloeistoffen of scherm 

deze af; houd rekening met isolatiematerialen in 
wanden, plafonds en dergelijke;  

• Controleer alle zijden (ook achterzijde van een muur of 
onderzijde van het dak) op mogelijk ontstaan van brand; 
doe dit ook nog tot een uur na afloop;  

• Sluit afsluiters als u niet werkt;  
• Houd gasflessen rechtop;  

• Gebruik een verfföhn in plaats van een gasbrander. 
De stallen en overige gebouwen zijn niet toegankelijk voor 
onbevoegden. Brandstichting wordt voorkomen door een 
veilige opslag en zo veel mogelijk afscherming van 
brandbare materialen.  
Er is een adequate verlichting in/om de gebouwen.  

 

Er worden geen landbouwwerktuigen / voertuigen in stallen 
geplaatst anders dan bij laden/lossen. De 
landbouwwerktuigen zijn in goede staat en brand door 
brandstoflekkage, kortsluiting e.d. wordt tegengegaan.  

 

Voor medewerkers en bezoekers zijn de 
veiligheidsvoorschriften bekendgemaakt en zichtbaar 
aanwezig.  

 

Verwarmingssystemen worden ten minste jaarlijks 
gecontroleerd / onderhouden 

 

Toegangsdeuren tot opslag van brandstof, voer, stro etc 
zijn goed afgedicht 

 

Rook-/brandmelders worden regelmatig gecontroleerd / 
gereinigd, zeker in een stoffige omgeving 

 

Stofafzetting wordt regelmatig verwijderd (ook in kabelgoten 
en dergelijke) 

 

Er mag alleen op veilige, duidelijk gemarkeerde plaatsen 
gerookt worden; hier zijn brandveilige asbakken. Zorg op 
andere plaatsen zo nodig voor bordjes ‘Verboden te roken!’ 

 

Blustoestellen worden ten minste tweejaarlijks 
gecontroleerd  

 

De CV-ruimte wordt niet gebruikt als opslag- of droogruimte 
tenzij dit brandveilig kan plaatsvinden  

 

Infraroodstralers bij de dieren zijn voldoende schoon en 
goed bevestigd 

 

Brandbare gassen/vloeistoffen, gas- en lasapparatuur zijn 
conform de omgevingsvergunning opgeslagen 

 

Wordt afval opgeslagen in onbrandbare, goed af te sluiten  
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containers? Wordt afval buiten veilig opgeslagen?  
Is er een blusdeken in de buurt van een eventueel kook-
/baktoestel?  

 

Overig:  
 
 

 

 

2. Bouwkundig 
Controlepunt V / VN / NtB / Opm.: 
De stal voldoet bouwkundig nog aan de 
omgevingsvergunning (bouw, milieu). Betrek zo mogelijk 
een adviseur bij deze analyse i.v.m. de benodigde 
bouwkundige kennis.  

 

(Isolatie)materialen hebben minimaal brandklasse A of B 
(de zgn. Euroklasse). Let in het algemeen bij de materialen 
op de herkenbaarheid van de brandklasse. Betrek zo 
mogelijk een adviseur bij deze analyse i.v.m. de benodigde 
bouwkundige kennis. 

 

Brandwerende scheidingswanden zijn echt brandwerend, 
zowel wat betreft constructie, materiaalgebruik als de 
afwerking van de eventuele openingen/doorvoeringen. 
Betrek zo mogelijk een adviseur bij deze analyse i.v.m. de 
benodigde bouwkundige kennis. 

 

Overig:  
 

 

 

3. Uitgangen en vluchtwegen 
Controlepunt V / VN / NtB / Opm.: 
Vluchtwegen en uitgangen zijn vrij van obstakels, ook aan 
de buitenzijde van het gebouw. 

 

Deuren zijn direct van binnenuit te openen.   
Deuren die zelfsluitend zijn, zijn normaalgesproken dicht.   
Overig:  
 

 

 

4. (Brandveiligheids)installaties  
Controlepunt V / VN / NtB / Opm.: 
Eventuele noodverlichting is goed zichtbaar en schakelt 
binnen 15 sec. in als de stroom uitvalt.  

 

Eventuele vluchtrouteaanduiding. Deze kunnen uitgevoerd 
zijn / worden als: 
a) pictogrammen (bordjes), dus niet verlicht; bij voorkeur 
zijn deze fluorescerend uitgevoerd. 
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b) armaturen welke aangesloten zijn op de 
elektriciteitsvoorziening. Deze moeten permanent branden / 
in bedrijf zijn. 
Installaties worden regelmatig gecontroleerd en hiervan 
wordt een registratie bijgehouden in een logboek.  

 

Op plaatsen met een brandrisico is rook-/branddetectie 
aangebracht die doormeldt naar de ondernemer via de 
reguliere alarmeringsapparatuur in de stal.  

 

De elektrische installatie is aangelegd volgens de NEN1010 
en wordt periodiek gecontroleerd volgens de NEN 3140. 

 

Verwarmingsapparaten zijn veilig opgesteld, zonder 
brandbare materialen binnen 1 meter afstand en met een 
goede rookgasafvoer.  

 

Overig:  
 
 
 

 

 

5. Blusmiddelen  
Controlepunt V / VN / NtB / Opm.: 
Er zijn voldoende blusmiddelen ( handbrandblusmiddelen ) 
aanwezig en deze zijn goed bereikbaar.  

 

Er is duidelijk aangegeven waar blusmiddelen hangen 
(standaard ongeveer 1 meter boven vloer). 
Dit kan door op zichthoogte een pictogram te plaatsen.  

 

Het personeel kan de blusmiddelen bedienen.   
Blusmiddelen worden jaarlijks onderhouden en hiervan 
wordt een registratie bijgehouden in een logboek.  

 

De bluswatervoorziening(en)4 zijn goed zichtbaar, 
bereikbaar en leveren ten minste 60-90 m3/uur.  

 

Overig:  
 

 

 
 
 

                                                
4 Hier worden met name bedoeld geboorde putten op eigen terrein, maar ga ook eens na waar zich in uw straat de 
openbare bluswatervoorziening bevindt. 
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Uitgebreide Checklist  
 
1. Organisatorische aspecten 
Controlepunt V / VN / NtB / Opm.: 
Controlerapporten, keuringsrapporten, certificaten etc. zijn 
verzameld in een logboek.  

 

Zijn alle controles in het logboek vastgelegd, inclusief 
datum volgende controle? 

 

Zijn alle inspectierapporten in het logboek opgenomen?  
In het bedrijfsnoodplan is bij de brandscenario’s ook 
rekening gehouden met het voorkomen en beperken van 
dierslachtoffers.  

 

Brandgevaarlijke werkzaamheden worden veilig uitgevoerd. 
Er zijn geen brandgevaarlijke materialen in de buurt en altijd 
een blusmiddel bij de hand.  

 

Personeel weet hoe blusmiddelen te bedienen en kan 
handelen volgens de scenario’s in het bedrijfsnoodplan  

 

Gevaarlijke stoffen zijn (brand)veilig opgeslagen.  
Apparatuur en installaties worden periodiek gecontroleerd  
 

2. Bouwkundig 
Ook voor bestaande stallen bestaan bouwkundige maatregelen die de brandveiligheid flink 
verbeteren en niet per definitie erg kostbaar hoeven te zijn.  
Controlepunt V / VN / NtB / Opm.: 
Het gebouw voldoet aan de minimale brandveiligheidseisen 
uit het Bouwbesluit bestaande bouw of de hogere eisen uit 
de omgevingsvergunning (bouw-/milieuvergunning). Betrek 
zo mogelijk een adviseur bij deze analyse i.v.m. de 
benodigde bouwkundige kennis. 

 

Is de situatie (indelingen en dergelijke.) van de stal nog in 
overeenstemming met de bouwvergunning/-tekeningen?  

 
 

Kies voor brandwerende (isolatie)materialen van minimaal 
brandklasse A of B (de zgn. Euroklasse). Brandklasse A1 
en A2 zijn bijvoorbeeld steenwol, glaswol. Brandklasse B is 
o.a. PIR-isolatie (Polyisocyranuraat). Let  hierbij op de 
Euroklasse B erkenning. Let in het algemeen bij de 
materialen op de herkenbaarheid van de brandklasse!5 

 

                                                
5 Niet alle bouwkundige zaken kunt u mogelijk goed beoordelen. Zelfs handhavers en inspecteurs hebben daar problemen 
mee. Wees daarom zeer alert bij nieuwbouw en renovatie van uw stallen of als u zelf materialen wilt aanschaffen. U dient 
ervoor te zorgen dat u uw architect/ontwerper en vooral uw aannemer controleert en zo nodig aanspreekt op het gebruik 
van de juiste (afgesproken) materialen. Zorg dat voor uw bouwactiviteiten duidelijk beschreven is aan welke eisen deze 
materialen moeten voldoen en zorg ervoor dat van de gebruikte materialen documentatie meegeleverd wordt waaruit u de 
kwaliteit kunt afleiden. 
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Bij stallen met licht- of luchtinlaat in de zijgevels dient voor 
een voldoende brandwerendheid naar belendingen (60 
minuten) gezorgd te worden. Bij voorkeur door voldoende 
afstand tot belendingen (8 – 10 m  zorgt voor voldoende 
weerstand tegen brandoverslag). Anders met 
brandwerende schuiven in combinatie met smeltpatronen of 
een  losse brandwerende muur tussen twee stallen. 

 

Is een brandwerende scheidingswand6 ook echt 
brandwerend? Bijvoorbeeld door een dubbel spant aan 
weerszijden van een brandwand (anders wordt de 
brandmuur omver getrokken bij bezwijken staalconstructie). 
Of is een spant volledig ingepakt met brandwerend 
materiaal?  
Een brandwerende scheiding kan bijvoorbeeld worden 
opgetrokken met kalkzandsteen (100 mm is 90 minuten), 
beton (100 mm – 60 minuten), sandwichpanelen met kern 
van minerale wol of speciale gipsplaten (montage volgens 
voorschriften fabrikant).  

 

Overig:  
 
 

 

 

3. Uitgangen en vluchtwegen 
Zorg dat u altijd snel (< 30 sec.) een veilige plaats kunt bereiken! En bekijk bij uw stal hoe 
het naar buiten brengen van de dieren mogelijk beter te organiseren is.  
Controlepunt V / VN / NtB / Opm.: 
De vluchtwegen binnen en buiten gebouwen zijn duidelijk 
gemarkeerd en worden vrijgehouden van obstakels 

 

Brandwerende deuren zijn gemarkeerd en zelfsluitend  
Bij bouw- / installatiewerkzaamheden worden openingen in 
wanden brandveilig afgedicht. Voor leidingen (ook voor 
leidingen van een voersilo naar buiten) zijn knelmanchetten 
beschikbaar die de buis afsluiten en de opening afdichten 
met brandwerend materiaal. 

 

Op uitgangen en/of nooddeuren is aan de buitenzijde de 
tekst ‘NOODDEUR VRIJHOUDEN’ goed zichtbaar.  

 

                                                
6 Bij het toepassen van dubbele spanten wordt vaak de wand tussen deze spanten met bouten verankerd aan de 
staalconstructie. Deze verankering moet dan wel bestaan uit smeltbouten. Anders wordt bij vervorming van de 
staalconstructie deze wand als nog omvergetrokken.  Dit zelfde geldt indien een kolom van een spant brandwerend 
ingepakt wordt. De dakligger die op deze kolom rust zal ook met smeltbouten verbonden moeten worden met de kolom / 
spantbeen. Dit om dezelfde reden als hierboven. Voor eventuele stalengordingen die rusten op een spant dat tegen een 
brandscheidende wand staat geldt het zelfde. 
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Eventuele vluchtdeuren zijn onmiddellijk te openen (zonder 
sleutels of andere losse voorwerpen) 

 

Er is een mogelijkheid  / mogelijkheid te creëren om de 
dieren vanuit de stal/hokken anders dan via de normale 
gang naar buiten te brengen. 

 

Er is in de (doodlopende) afdelingen een extra 
gevelopening7.  

 

Overig:  
 
 

 

 

4. Installaties  
Installaties (vooral elektrisch) zijn één van de belangrijkste oorzaken van stalbrand, dit kan 
echter relatief eenvoudig voorkomen worden!  
Controlepunt V / VN / NtB / Opm.: 
Elektrische installatie 
Zorg voor een deugdelijke elektrische installatie. Dat begint  
al bij de meterkast. Bekabeling in open kabelgoten, 
ongedierte krijgt minder kans en beschadigingen zijn  
eerder zichtbaar 

 

Cluster (elektrische) installaties waar bij de kans op 
ontstaan van brand groot is zo veel mogelijk in één 
brandveilige ruimte; vermijd bijvoorbeeld schakelkasten in 
stallen of andere stoffige ruimtes 

 

Is geregeld dat bij stroomuitval door brand in een stal niet 
ook de dieren in de andere stallen kunnen stikken door 
stroomuitval of het uitvallen van de ventilatie? Dit is te 
voorkomen door het ventilatiedeel apart af te zekeren en 
een aparte stroomvoorziening te leggen. 

 

Zorg dat bij een brand in een stal het toch mogelijk is om 
met een anodestroomaggregaat de stallen van stroom te 
blijven voorzien 

 

Bepaal of een noodverlichtingsinstallatie in de stallen zinvol 
kan zijn 

 

Op toegangen waar blussen met water gevaar kan 
opleveren is een pictogram aangebracht (zwart/geel 
diagonaal gestreept)  

 

U laat werkzaamheden uitvoeren door of onder toezicht  
van erkende installateurs. 

 

                                                
7 Er is dan formeel nog steeds sprake van een doodlopend eind omdat volgens het Bouwbesluit er uitsluitend door deuren, 
via vloeren, gangen, trappen en hellingbannen gevlucht kan worden. Extra gevelopeningen kunnen bij brand echter een 
rol spelen bij het bestrijden van het incident, het beperken van de schade bij dieren e.d. 
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Bij nieuwbouw of oplevering van de elektrische installatie is 
gezorgd voor de NEN1010 elektraverklaring 

 

Vraag bij bestaande  gebouwen een agro-inspectie of nog 
beter een NEN 3410 keuring aan voor de elektra installatie. 

 

Overig:  
 
 

 

Overige installaties 
Er zijn rook-/brandmelders op risicovolle plaatsen. Deze zijn 
gekoppeld aan de alarminstallatie die al voor andere 
systemen in de stal gebruikt wordt; er is doormelding naar 3 
personen. Dit kan bijvoorbeeld al door extra 
temperatuurvoelers  in de ´risicoruimte´/ technische ruimten 
en/of ventilatiekanalen. Test de noodzakelijke sturingen en 
doormelding van de brandmeldinstallatie regelmatig  

 

Geeft de verwarmingsinstallatie geen gevaar tot het 
ontstaan van brand? Gebruik verwarming met  gesloten 
systemen zoals bijv. een CV-installatie in plaats van 
gasheaters of heteluchtkanonnen 

 

Zorg op plaatsen waar kans is op warmteopbouw (bij 
motoren, bekabeling) voor voldoende ventilatie en vrije 
ruimte rondom deze warmtebron 

 

Verwarmings- en verlichtingsarmaturen worden gemonteerd 
op een veilige afstand van brandbare materialen 

 

Zo nodig is er een functionerend 
bliksembeveiligingssysteem, hiervoor is dan een 
onderhoudscontract afgesloten.  

 

In bepaalde situaties kan een automatische blusinstallatie 
de effecten van brand danig beperken; bekijk of dit voor uw 
stal geldt8. 

 

Als er een ontruimingsalarminstallatie is wordt deze 
regelmatig getest. 

 

Is er een aanduiding aangebracht op de deur van de 
gasmeterruimte met de tekst "Hoofdafsluiter gas"? 

 

Overig:  
 
 

 

                                                
8 Een automatische blusinstallatie kan een brand beperkt houden en het optreden van de brandweer vereenvoudigen. 
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5. Blusmiddelen  
Door (brandgevaarlijke) werkzaamheden ontstaan nog steeds te veel branden. Hier is heel 
eenvoudig iets aan te doen!  
Controlepunt V / VN / NtB / Opm.: 

Er zijn (nog) voldoende blusmiddelen in de stallen aanwezig  
om een beginnende brand te kunnen blussen? 

 

Wanneer zijn de blusmiddelen voor het laatst gekeurd en is 
dit vastgelegd in het logboek? 

 

Blusmiddelen zijn goed zichtbaar bevestigd en gemakkelijk 
toegankelijk  

 

Brandslangen, waterleidingen en slangaansluitingen zijn 
direct bruikbaar 

 

Er is een bluswatervoorziening langs de openbare weg of 
op eigen terrein (brandkraan, put, open water, 60-90 
m3/uur) binnen 80 meter van de toegang van de stal. Deze 
voorzieningen zijn goed vindbaar, gemarkeerd en 
toegankelijk voor brandweervoertuigen.  

 

Overig:  
 
 

 

 

6. Materiaalgebruik / inventaris 
 
Controlepunt V / VN / NtB / Opm.: 
Geen opslag van brandbare materialen in/bij dierverblijven, 
ook niet voor een korte periode. 

 

Strooisel, hooi/stro etc buiten opslaan op voldoende afstand 
van gebouwen. In verband met risico op hooibroei:  
De temperatuur van vers hooi wordt gecontroleerd in 
verband met risico op hooibroei; 
De opslag wordt goed gedroogd en belucht;  
Er is voldoende ruimte rondom de opslag ten behoeve van 
de ventilatie;  
Grote, dus extra risicogevoelige balen krijgen extra 
aandacht en worden niet te snel geperst en bij voorkeur 
luchtdicht verpakt met folie. 

 

Voldoet ook de aangebrachte stoffering, bekleding en 
dergelijke aan enige brand- en rookklasse? Betrek zo 
mogelijk een adviseur bij deze analyse i.v.m. de benodigde 
bouwkundige kennis. 

 

Overig:  
 
 

 

 
 



    

 
Praktijknetwerk “Brandveiligheid in de varkenshouderij” 1-3-2012 24 
DLV Intensief Advies BV   

Bijlage 2. Risico Analyse 

 
Ruimte Oorzaak Mogelijke Bron Mogelijk Gevolg Mogelijke maatregel 

Ramen in afdelingen welke bij kortsluiting openvallen 
(elektromagneet) 
Koppeling noodaggregaat 

Uitval stroom/ ventilatie 

Aparte stroomtoevoer per stal 
Certificering en controleren installatie 

Toepassen onbrandbare materialen 

Opleveringsinspectie installaties (electra NEN1010), 

Periodieke controle installatie door onafhankelijke 
inspecteur, 

Technische ruimte als subbrandcompartiment uitvoeren 
(30/60 min WBDBO), detectie, blusmiddelen (per 
250m2), preparatie door ondernemer/brandweer 

Detectie 

Oververhitting/ vonken met ontsteking tot 
gevolg => brandvoortplanting => 
rookvoortplanting => verstikking 

Blusmiddelen  

Kortsluiting + ontbranding 
door oververhitting 

Verlichting (schakel), meterkast, 
voerinstallatie, verwarming, 
ventilatie, (bron)waterinstallatie, 
aggregaat, hoge drukreiniger 

Schade installatie  
Toepassen onbrandbare materialen 
Instructies op gebruik apparatuur, keuring, brandveilig 
gebruik 
Detectie 

Werkzaamheden 
(onderhoud, lassen, slijpen 
e.d.) 

Verhitting van en/ of vonken door 
machines en gereedschappen 

Oververhitting/ vonken met ontsteking tot 
gevolg => brandvoortplanting => 
rookvoortplanting => verstikking 

Blusmiddelen  

Brand => rookvoortplanting => verstikking 
Bezwijken constructie/ instortingsgevaar 

Technische 
Ruimte 

Explosie 
Verwarming (gas), en stof 
voerkeuken 

Schade belendende gebouwen 

Instructies en periodieke controle 
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Ruimte Oorzaak Mogelijke Bron Mogelijk Gevolg Mogelijke maatregel 

Ramen in afdelingen welke bij kortsluiting openvallen 
(elektromagneet) 
Koppeling noodaggregaat 

Uitval stroom/ ventilatie 

Aparte stroomtoevoer per stal 
Certificering en controleren installatie 
Compartimentering 
Dieren uit afdelingen naar veilig gebied brengen, 
Toepassen onbrandbare materialen 
Detectie 

Oververhitting/ vonken met ontsteking tot 
gevolg => brandvoortplanting => 
rookvoortplanting => verstikking 

Blusmiddelen  

Kortsluiting + ontbranding 
door oververhitting 

Verlichting (schakel), ventilator 
meet-/smoorunit, 
voerinstallatie/magneetklep 

Schade installatie  
Toepassen onbrandbare materialen 
Instructies op gebruik apparatuur, keuring, brandveilig 
gebruik 
Detectie 

Werkzaamheden 
(onderhoud, lassen, slijpen 
e.d.) 

Verhitting van en/ of vonken door 
machines en gereedschappen 

Oververhitting/ vonken met ontsteking tot 
gevolg => brandvoortplanting => 
rookvoortplanting => verstikking 

Blusmiddelen  

Brand => rookvoortplanting => verstikking 
Bezwijken constructie/ instortingsgevaar 

Afdeling 
 
 
 

Explosie  
Methaangas, ammoniak, 
zwavelwaterstof mestkelder 

Verstikking 

Gas-/LEL-detectie 

Ramen in afdelingen welke bij kortsluiting openvallen 
(elektromagneet) 
Koppeling noodaggregaat 

Uitval stroom/ ventilatie 

Aparte stroomtoevoer per stal 
Techniek buiten deze ruimte houden en in technische 
ruimte concentreren. 
Toepassen onbrandbare materialen 
Detectie 

Oververhitting/ vonken met ontsteking tot 
gevolg => brandvoortplanting => 
rookvoortplanting => verstikking 

Blusmiddelen  

Kortsluiting + ontbranding 
door oververhitting 

Verlichting (schakel), regeltechniek, 
pomp drinkwater, pomp 
(vloer)verwarming 

Schade installatie  
Toepassen onbrandbare materialen 
Instructies op gebruik apparatuur, keuring, brandveilig 
gebruik 
Detectie 

Centrale 
Gang 
 
 

Werkzaamheden 
(onderhoud, lassen, slijpen 
e.d.) 

Verhitting van en/ of vonken door 
machines en gereedschappen 

Oververhitting/ vonken met ontsteking tot 
gevolg => brandvoortplanting => 
rookvoortplanting => verstikking 

Blusmiddelen  
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Ruimte Oorzaak Mogelijke Bron Mogelijk Gevolg Mogelijke maatregel 
Ramen in afdelingen welke bij kortsluiting openvallen 
(elektromagneet) 
Koppeling noodaggregaat 

Uitval stroom/ ventilatie 

Aparte stroomtoevoer per stal 
Instructies op gebruik apparatuur, keuring, brandveilig 
gebruik 
Toepassen onbrandbare materialen 
Detectie 

Oververhitting/ vonken met ontsteking tot 
gevolg => brandvoortplanting => 
rookvoortplanting => verstikking 

Blusmiddelen  

Kortsluiting + 
ontbranding door 
oververhitting 

Verlichting (schakel), computer, 
huishoudelijke apparatuur 
(kookplaat, koffieapparaat, boiler 
etc) 

Schade installatie  
Toepassen onbrandbare materialen 
Instructies op gebruik apparatuur, keuring, brandveilig 
gebruik 
Detectie 

Personele 
ruimten 
(hygiënesluis/ 
entree/ kantoor 
e.d.) 

Werkzaamheden 
(onderhoud, lassen, 
slijpen e.d.) 

Verhitting van en/ of vonken door 
machines en gereedschappen 

Oververhitting/ vonken met ontsteking tot 
gevolg => brandvoortplanting => 
rookvoortplanting => verstikking 

Blusmiddelen  

Ramen in afdelingen welke bij kortsluiting openvallen 
(elektromagneet) 
Koppeling noodaggregaat 

Uitval stroom/ ventilatie 

Aparte stroomtoevoer per stal 
Instructies op gebruik apparatuur, keuring, brandveilig 
gebruik 
Toepassen onbrandbare materialen 
Detectie 

Oververhitting/ vonken met ontsteking tot 
gevolg => brandvoortplanting => 
rookvoortplanting => verstikking 

Blusmiddelen  

Kortsluiting + 
ontbranding door 
oververhitting 

Verlichting (schakel), 
procesbesturing, pomp 

Schade installatie  
Instructies op gebruik apparatuur, keuring, brandveilig 
gebruik 
Toepassen onbrandbare materialen 
Detectie 

Regelruimte 
Luchtwasser 

Werkzaamheden 
(onderhoud, lassen, 
slijpen e.d.) 

Verhitting van en/ of vonken door 
machines en gereedschappen 

Oververhitting/ vonken met ontsteking tot 
gevolg => brandvoortplanting => 
rookvoortplanting => verstikking 

Blusmiddelen  
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Ruimte Oorzaak Mogelijke Bron Mogelijk Gevolg Mogelijke maatregel 

Ramen in afdelingen welke bij kortsluiting openvallen 
(elektromagneet) 
Koppeling noodaggregaat 

Uitval stroom/ ventilatie 

Aparte stroomtoevoer per stal 
Instructies op gebruik apparatuur, keuring, brandveilig 
gebruik 
Toepassen onbrandbare materialen 
Detectie 

Oververhitting/ vonken met ontsteking tot 
gevolg => brandvoortplanting => 
rookvoortplanting => verstikking 

Blusmiddelen  

Kortsluiting + 
ontbranding door 
oververhitting 

Verlichting (schakel), en 
ventilator(en) 

Schade installatie  
Instructies op gebruik apparatuur, keuring, brandveilig 
gebruik 
Toepassen onbrandbare materialen 
Detectie 

Werkzaamheden 
(onderhoud, lassen, 
slijpen e.d.) 

Verhitting van en/ of vonken door 
machines en gereedschappen 

Oververhitting/ vonken met ontsteking tot 
gevolg => brandvoortplanting => 
rookvoortplanting => verstikking 

Blusmiddelen  

Brand => rookvoortplanting => verstikking 
Bezwijken constructie/ instortingsgevaar 

Bij werkzaamheden lucht bevochtigen (tevens 
arbotechnisch positief effect) 

Centraal 
afzuigkanaal 
 
 

Explosie Stof 

Schade belendende gebouwen  
(Extra) toezicht vanuit sector zelf (IKB), door/namens 
verzekeraar, door/namens vergunningverlener 
(gemeente)  

 
Borging brandveiligheid i.h.k.v. Integraal Ketenbeheer 
(IKB) van de sector zelf;  

 
Detectie 

Containers niet buiten tegen het gebouw aanzetten 

Gehele 
gebouw 

Brandstichting / 
onvoorzichtigheid: 

Brandbare materialen inwendig en 
omhulling 

Oververhitting/ vonken met ontsteking tot 
gevolg => brandvoortplanting => 
rookvoortplanting => verstikking 

Blusmiddelen  
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Bijlage 3 Deelnemerslijst 

 

Naam Tussenvoegsel Voornaam Beroep Plaats Mailadres 

Scholman   Gerard varkenshouder Benschop gerardscholman@gmail.com 

Geene   Chris varkenshouder/brandweer Landhorst cm.geene@gmail.com 

Wel  van der Peter varkenshouder Wijhe peter.vander.wel@hetnet.nl 

Siers   Mees risicobeheersing (brandweer) Doetinchem m.siers@vnog.nl 

Jansen   Ben    risicobeheersing (brandweer) Doetinchem  b.jansen@vnog.nl 

Burgt  van der Aloys Agrarisch specialist Achmea Leiden aloys.van.der.burgt@achmea.nl 

Hoon de John Sectormanager Veehouderij Achmea Leiden john.de.hoon@achmea.nl 

Ruessink   Mark specialist bouw en brandpreventie DLV BMT Deventer m.ruessink@dlv.nl 

Roelofs   Gerard Isolatiespecialist Recticel   roelofs.gerard@recticel.com 

Hilderink   Tonnie specialist varkenshouderij DLV Almelo a.f.hilderink@dlv.nl 

Rooij van Chris preventiemedewerker Venraij chris.van.rooij@venray.nl 

Winkoop van Gert-abel varkenshouder/brandweer Tienhoven g.winkoop2@kpnplanet.nl 

Groot Severt   Arnold Bouwimpex Barneveld arnold.groot.severt@bouwimpex.nl 

Boogaart van den Corné varkenshouder Gilze boogaart72@hetnet.nl 

Mensvoort van Hans Adviseur risicobeheersing Breda hans.van.mensvoort@brandweermwb.nl 

      



    

 

Praktijknetwerk “Brandveiligheid in de varkenshouderij” 1-3-2012 29 
DLV Intensief Advies BV   

 

                                                


