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Opdracht door Ministerie EZ 

 Ondersteuning Actieplan stalbranden 2012-2016 
 Onderzoek naar knelpunten en brandveiligheid; 

● naleving van de huidige regelgeving (2012) 
● mogelijkheden dieren beter te beschermen 
● advies over verbetermogelijkheden (o.a. 

regelgeving) 
 Samenwerking met NIFV 
 Ondersteuning door NVBR 



Hoe (1) 

Bouwbesluit 2012, 
Leidraad BvB 2007, .. 

Start: interviews 
bouwadviesbureaus 

veehouderij 

Verdiepende interviews 
stakeholders gemeenten 
met stalbrandervaring 

Verzamelen informatie 
materialen/technieken 

bij bedrijfsleven 

 Overzicht NIFV   

• Hoe leeft brandveiligheid bij maken 
bouwontwerp 

• Contouren proces 
• Knelpunten/blokkades 
• Relevante issues/personen per 

sector 

[gemeente, veehouders, dierenartsen,     
  brandweer, installateurs, ...] 
• Rollen en verantwoordelijkheden 
• Kennisniveau stakeholders 
• Knelpunten bij preventie en 

bestrijding stalbrand 
• Verbetermogelijkheden 

[Stalbouwers/-inrichters/installateurs.] 
• Bestaande en nieuwe materialen .. 
• Brandveiligheid/verbrandingswaarde 
• Kosten 



Hoe (2) 

Diergedrag bij brand: 
literatuur, interviews 

Onderzoek Efectis 

Analyse in projectteam 

Workshop experts (WUR, 
NIFV, NVBR, Efectis) 

• Desk/lit (Van Hall, Efectis, ..) 
• Interviews veehouders, 

dierenartsen, brandweer 
• Expertview gedragsdeskundigen 
• Lijden voorkomen of beperken! 

RAPPORTAGE, CONCLUSIES EN 
AANBEVELINGEN 



Aandachtspunten stallen brandveiligheid (1) 

 Varkens; 
● toegepast (dak)isolatiemateriaal i.c.m. 

plafondventilatie 
● elektrische voorzieningen in corrosief milieu (bijv. 

wandcontactdoos in kraamstal) 
● gebruik kunststoffen (hokafscheidingen/ 

afdelingswanden) 
● compartimentering bij centraal luchtkanaal / 

voervoorziening 
● stelsel van voer- en controlegangen 
● buitendeuren 
● langdurige opslag van mest 



Aandachtspunten stallen brandveiligheid (2) 

 Leghennen 
● toegepast (dak)isolatiemateriaal 
● kunststof 

(mestband/beluchtingsbuis/voerpan/legnest) 
● mest/strooisel 
● elektrische voorzieningen in corrosief milieu (bijv. 

aansluiting plaatselijke verlichting) 
● fladderen van kippen 

 



Aandachtspunten stallen brandveiligheid (3) 

 Vleeskuikens 
● open verbranding (heteluchtkanon) 
● toegepast (dak)isolatiemateriaal 
● kunststof (voerpan) 
● mest/strooisel 
● luchtcirculatie emissiearme technieken 
● elektrische voorzieningen in corrosief milieu (bijv. 

aansluiting aandrijfmotor) 
● fladderen van kippen 

 



Aandachtspunten stallen brandveiligheid (4) 

 Melkkoeien 
● langdurige opslag van mest 
● kunststof (matten/matrassen/rubber toplaag) 
● stalling van tractoren 

 



Aandachtspunten stallen brandveiligheid (5) 

 Vleeskalveren; blankvlees 
● toegepast (dak)isolatiemateriaal 
● voerkeuken (droge melkpoeder) 

 
 Vleeskalveren; rosévlees 

● langdurige opslag van mest 
 



Kernboodschap uit rapport 

 Dieren in stallen niet zelfredzaam en bij brand doorgaans niet 
te redden (m.n. intensieve veehouderij)  uitgangspunt 
verbetermaatregelen ! 

 Brandveiligheidseisen: 

1. voorkómen van ontstaan van brand 

2. beperken van verdere ontwikkeling en uitbreiding van 
brand 

  Adviezen o.a. in Bouwbesluit en MDV-voorstel overgenomen 

 Bij toename overlevingstijd: 

● aanwezigheid blusmogelijkheden! 

● evacuatiemogelijkheden dieren <-> gedrag! 



Diergedrag bij brand 

Weinig bekend (literatuur), vooral verwachtingen 
 
 Situatie is anders dan anders: 

● strijd tussen angst voor gevaar en angst voor 
onbekende 

● zoeken instinctief naar een veilige plaats (hun eigen 
hok?), actief vluchten van de brand weg 

 
 Als groep verplaatsen 

 
 Onderzoek naar diergedrag 



Redden van dieren 

 Zelfredzaamheid van dieren: gewend aan naar buiten 
gaan? 
 Taak van veehouder 
 Brandweer niet deskundig in omgang met vee 
 Vluchtroutes voor vee beperkt mogelijk 
 Opvang geëvacueerde dieren 

 
 Evacuatie 

● automatisch openen van deuren/luiken? 
 (geeft ook meer toevoer van lucht en daarmee 
uitbreiding van de brand) 

 



Euthanaseren van dieren 

 Niet te redden dieren  lijden beperken! 

 Alleen door dierenarts 
Waar ligt verantwoordelijkheid? 
 Hoe euthanaseren? 

● individueel d.m.v. injectie of schietmasker 
● groepsgewijs d.m.v. gas of schuim (met gas) 
ervaringen/mogelijkheden van ruimingen bij 

dierziektecalamiteiten 
 Netwerken voor onderlinge en speciale hulp 

● gespecialiseerde dierenarts die wordt opgeroepen 
via 112 

● ook aandacht tijdens opleiding dierenarts 
 



Adviezen/kernboodschap 

 Kernboodschap ‘dieren in stallen niet zelfredzaam’: 
1. voorkómen van ontstaan van brand 

2. beperken van verdere ontwikkeling en uitbreiding van 
brand 

 Zie voorgaande presentaties 
 Evacuatiemogelijkheden bij toename overlevingstijd  

● gedrag dieren 
 Lijden beperken: koppelgewijze euthanasie? 

 
 Alles nalezen: Rapport 641 



Dank voor uw 
aandacht 
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