
 

 

N I E U W S F L I T S   B R A N D O N D E R Z O E K  

COLOFON: De Brandweer Limburg-Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, verricht onderzoek om te leren van incidenten.  

Dit levert informatie op over oorzaken van brand, brandverloop, menselijk gedrag bij brand, werking van brandpreventieve voorzieningen en het eigen 

operationele optreden. Dit document is daarom bedoeld als intern leerdocument en niets uit deze uitgave kan derhalve worden gebruikt om 

aansprakelijkheid vast te stellen of om de schuldvraag bij brand te beantwoorden òf mag openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke 

toestemming van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De Veiligheidsregio Limburg-Noord kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor 

eventuele schade voortvloeiend uit deze publicatie. 

Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar het Team Brandonderzoek (TBO): TBO-VRLN@vrln.nl  
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De brand 
Op maandag 30 november om 10.47 uur wordt een melding 
gedaan van een stalbrand. Volgens de melding zou het gaan 
om brand in de mestkelder. Deze zou met behulp van een 
poederblusser zijn geblust door de eigenaar die daarbij rook 
heeft ingeademd. In de stal bevinden zich op dat moment geen 
dieren. 
 
Bij aankomst van de brandweer blijkt dat de brand inderdaad is 
geblust. Het betreft een oude kalverstal van 16 x 10 meter die 
tegen de woonboerderij vast ligt. Na door de gealarmeerde 
ambulancemedewerkers onderzocht te zijn, blijkt de eigenaar 
bij de bluspoging slechts lichte schroeiplekken te hebben 
opgelopen. 
 
De eigenaar, die op het moment van ontstaan van de brand 
bezig was met het lassen van een losse metalen stang van een 
kalverbox, ziet onder zich de eerste (blauwe) vlam ontstaan in 
de mestkelder. Hij realiseert zich op dat moment dat het mis is. 
Vervolgens rent hij de stal uit om een brandblusser te pakken 
uit de naburige stal. Op het moment dat hij met de brandblusser 
terug komt reiken de vlammen vanuit de mestkelder tot aan de 
zoldervloer van de stal. Het lukt hem om de ergste vlammen 
met behulp van de brandblusser te blussen. Ondertussen is zijn 
zoon te hulp geschoten met een tweede brandblusser. Hiermee 
lukt het om de brand te blussen. Het valt hem en zijn zoon op 
dat kort na zijn eerste bluspoging de vlammen oplaaien en 
vervolgens weer bijna doven. De omvang van de brand beperkt 
zich tot de vloeren van een drietal boxen en heeft ongeveer 3 
minuten gewoed. 
 
Tijdens het onderzoek geeft de eigenaar aan dat het mest 
onder de mestvloer aan het schuimen was. De mestkelder was 
op dat moment voor de helft gevuld. De stal lag al enige tijd 
leeg en zou diezelfde middag worden gevuld met kalveren. Hij 
kent de gevaren van schuimend mest. Ondanks dat 
onderschatte hij het risico op ontbranding van de mestgassen 

door vonkvorming als gevolg van laswerkzaamheden. 
 

Oorzaak 
Door laswerkzaamheden valt een gloeiende vonk tussen  
het  mestrooster, in de schuimende mestlaag. Deze vonk bevat 
voldoende energie om één of meerdere gasbellen, gevuld met o.a. 
methaangas, uit de schuimlaag te laten ontbranden (kleine 
explosie). Doordat als gevolg van de ontstane drukgolf en 
temperatuur naastgelegen gasbellen exploderen c.q. ontbranden, 
ontstaat een kettingreactie. Vanuit de ontstaansplek ontstaat een 
gasbrand (methaan uit schuimlaag) die zich razend snel door de 
stal verplaatst. 
 
Mogelijk kan het pulseren van de vlammen verklaard worden uit het 
feit dat gassen uit de naburige stallen, waarvan de mestkelders 
onderling in verbinding staan, vrijkomen en in de brandruimte tot 
ontbranding komen. 
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Bijzonderheden  
 Bijzonder is de snelle brandontwikkeling en de snelheid 

waarmee de brand weer dooft. Het fenomeen 
opschuimend mest, en het gevaar van ontbranding van het 
in deze schuimlaag aanwezig methaangas van zowel 
koeien als varkensstallen, is internationaal door meerder 
instanties onderzocht. Deze onderzoeken bevestigen de 
waarschijnlijkheid van het hier beschreven scenario. 

 De brand heeft zich niet verder kunnen uitbreiden doordat 
de stal gedateerd was en zodoende  ruim ventileerde door 
kieren in het dak, zolder en open ramen in gevels. 
Hierdoor heeft het vrijkomend gas zich niet kunnen 
ophopen en heeft zich geen temperatuur kunnen 
opbouwen in de brandruimte. De zolder welke tot voor kort 
vol lag met hooi was enkele weken geleden geruimd en 
was leeg waardoor geen brandoverslag heeft kunnen 
plaatsvinden.  

 Net zoals bij eerdere soortgelijke branden is sprake van 
een snel lopend vuurfront over de mestvloer gedurende 
enkele minuten. Kenmerkend zijn de blauwe heldere 
vlammen. 

 Typerend zijn de spatten verbrand mest die na de brand 
op de mestroosters achter blijven. 

 

Bevindingen  
 

Brandveilig Leven: 

 Ondanks voorlichting richting brancheorganisaties  
komen branden waarbij mestgassen betrokken zijn  
regelmatig voor. 

 Erkennen en uitdragen gevaar als gevolg van  
opschuimend mest in zowel bestaande als  
leegstaande stallen (met nog gevulde mestput). 
 

Repressie: 

 Bij stalbranden oog hebben voor opschuimende  
mest in/op mestput. Deze kunnen bij een brand een  
bijkomend gevaar opleveren. 

 Het is denkbaar dat een dergelijke brand zich via de  
mestput naar naastgelegen afdelingen en/of stallen zou 
kunnen uitbreiden. Bij een inzet kan het puttenplan inzicht 
geven. Onderlinge puttenverbindingen in combinatie met 
het mestniveau in de put hebben mogelijk invloed op het 
brandverloop. 
 

 


