
Stalbrand: 
een nacht-
merrie voor  
iedereen

Impact 

Een stalbrand. Een nachtmerrie voor iedere 
agrariër. Een met zorg en hard werken  
op gebouwd bedrijf en goed verzorgde dieren  
gaan verloren. Dat heeft een grote impact.  
Op u als agrariër maar ook op de directe  
om geving, het dierenwelzijn en de betrokken 
hulpverleners. In deze folder leest u welke 
maatregelen u zelf kunt nemen om de  
brand veiligheid op uw bedrijf te vergroten.

Brandoorzaken 

Uit brandonderzoek blijkt dat stalbranden vaak worden 
veroorzaakt door:

•  Elektra (kortsluiting, knaagdieren, achterstallig  
onderhoud) 

• Brandgevaarlijke werkzaamheden, zoals lassen en  
slijpen

• Zelfontbranding door broei
• Mestgasexplosie

Brandveilig bouwen

Let bij de (ver)bouw van stallen in ieder geval op  
onderstaande:

•  Nodig de brandweer uit voor een deskundig advies  
voor brandveilig bouwen 

• Gebruik materialen met brandklasse A of B  en  
rookklasse s1/s2

• Compartimenteer stallen groter dan 2500 m2  
• Voer kabelgoten open uit 
• Houd tussen alle gebouwen een afstand van minimaal  

vijf meter 
• Zorg ervoor dat uw technische ruimte een apart  

brandcompartiment is 
• Zorg voor een goede bereikbaarheid van uw nieuwe  

stal

Wat kunt u zelf doen?  

• Zorg dat het terrein en de stallen goed bereikbaar zijn 
voor de hulpdiensten

• Houd het terrein en de stallen schoon en opgeruimd
• Rol kabelhaspels volledig af bij gebruik
• Voer geen brandgevaarlijke werkzaamheden uit in de stal
• Zet tractoren en werktuigen niet in de stal
• Gebruik apparatuur brandveilig, onderhoud ze goed en 

laat ze periodiek keuren 
• Sla brandbare stoffen op in een goed geventileerde en 

koele ruimte
• Heeft u een bluswatervoorziening op het eigen terrein, 

zorg dan dat deze goed onderhouden en bereikbaar is
• Gebruik bouwmaterialen met een hogere brandklasse en 

pas een goede brandcompartimentering toe

Zoek contact met de brandweer als u plannen heeft voor een 
nieuwe stal of een verbouwing. Wij denken graag mee over 
de (brand)veiligheid.



Brandveilige 
veestallen

Als er dan toch brand is…

Vaak beseffen mensen niet dat een brand zich razendsnel 
ontwikkelt. Tegen de tijd dat de brandweer ter plaatse 
operationeel is, is de getroffen stal meestal niet meer te 
redden. De brandweer richt zich dan op het behoud van 
aangrenzende gebouwen. Tot de brandweer er is, bent u  
op uzelf aangewezen. Zorg daarom dat u weet wat u  
moet doen. 

Opkomsttijd brandweer

• De eerste minuten bent u op uzelf aangewezen
• Het eerste voertuig van de brandweer is na ongeveer  

een half uur volledig operationeel, dit is echter wel  
afhankelijk van de bluswatervoorziening ter plaatse

Wat te doen?

•  Blijf kalm
• Denk aan uw eigen veiligheid
• Zorg dat iedereen die op uw erf aanwezig is zich  

op een veilige plek bevindt
•  Bel 112 en geef uw naam en volledige adres
• Wacht op de brandweer en meld bijzonderheden

 
Hoe kunt u helpen?

• Zorg dat bedrijfsactiviteiten geen belemmering vormen 
voor bereikbaarheid van de hulpverleningsdiensten

• Heeft u een eigen bluswatervoorziening, zorg dan dat 
deze bereikbaar en werkzaam is

•  Vang de brandweer direct op en geef ze informatie over 
de naastliggende stallen en eventuele bijkomende 
gevaren op uw bedrijf

In deze folder…

Een stalbrand heeft een enorme impact.  
In deze folder leest u hoe u zelf met een aantal 
veranderingen al grote winst kunt behalen op 
het voorkomen van stalbranden. Ook geven we 
tips wat u moet doen als u onverhoopt toch te 
maken krijgt met brand op uw bedrijf. 

Brandveilige veestallen
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www.brandweer.nl/stalbrand

Praktische tips om uw stal brandveiliger te maken


