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Maatregelen voor een brandveilige kas

Brandremmend schermdoek
en veilige doekafstand

Brand breidt zich vooral sterk uit doordat het schermdoek te dicht bij de belichtingslampen of een schakelkast hangt.

TEKST: HARRY STIJGER

BEELD: INTERPOLIS

de in de afgelopen jaren moet volgens
Interpolis worden beperkt. Alleen dan is

Brand is nog steeds één van de grootste risico’s waar de
tuinbouwondernemer mee geconfronteerd kan worden. Het

de brandpremie op een acceptabel niveau
te houden.
Behalve de verzekering van de directe

schermdoek zorgt er voor dat de hele kas snel in lichterlaaie

ook om de veiligheid van het personeel,

staat. Een enorme schadepost is het gevolg. Welke

want een brand ontwikkelt zich zeer snel.

maatregelen moet u nemen voor een brandveilig bedrijf?

snelle
verspreiding

brandschade gaat het deze verzekeraar

toename
brandschade

Kwaliteit schermdoeken

Met de ontwikkelingen in de tuinbouw

ester (PET) ontsteken. Vooral polyethyleen

Het risico van brand in kassen is volgens

van de laatste jaren, zoals meer belichten

doeken zijn zeer brandbaar, waardoor de

Interpolis zodanig groot dat er nu duide-

en meer schermgebruik om energie te

brand zich snel zal ontwikkelen en verder

lijke richtlijnen zijn opgesteld voor zowel

besparen of de lichtuitstoot te beperken,

over het bedrijf zal verspreiden.

nieuwbouw als bestaande bouw. Om het

sluipen er meer brandrisico’s in de teeltbe-

Verzekeringsmaatschappij

Interpolis

risico van een schermbrand te verlagen is

drijven. Het schermdoek zal nooit zelf ont-

besteedt daarom al meer dan een jaar aan-

een veilige afstand tussen schermdoek en

branden, maar is wel een snelle versprei-

dacht aan deze problematiek en vooral

de belichtingsarmaturen noodzakelijk. In

der als er een ontstekingsbron bij komt.

aan de omvang van de schade. Deze verze-

de tabel is te zien dat de minimale afstand

Een beginnende brand in een (kunststof)

keraar wil het risico beheersbaar houden

tussen een doek en gesloten metalen arma-

armatuur, in een voorschakelapparatuur

door van telers een andere inrichting

tuur of lamp en reflector (Remote systeem)

of verdeelkast van een belichtingssysteem,

(meer afstand) of het gebruik van andere

minimaal 20 cm moet zijn. Bij een niet

maar ook in bekabeling, kan het gesloten

materialen te eisen.

gesloten of kunststof armatuur loopt de

schermdoek van polyethyleen (PE) of poly-

De voortdurende toename van brandscha-

richtlijnen

Vervolg op pagina 30 >
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Brandremmend schermdoek en veilige doekafstand

Beoordeling brandveiligheid kas
DE DOOR TNO BOUW ONTWIKKELDE TEST

Om als teler te kunnen beoordelen hoe brand(on)veilig de
kas is, kan een eenvoudige test gedaan worden. Beantwoord
de vijf vragen uit het schema; kies één antwoord per vraag
en tel het bijbehorende aantal punten bij elkaar op. De
totaalscore geeft een indicatie in welke risicocategorie de
kas valt, die de keuze voor een bepaald type schermdoek
aangeeft.

Bij de risicobeoordeling tekent Interpolis aan dat de keuze
voor een bepaald schermdoek onder meer wordt bepaald
door het type gebruikte belichtingsarmaturen en de gehanteerde afstand tussen de lamp en het schermdoek.
Daarnaast beveelt de verzekeringsmaatschappij het XLS
Firebreak schermdoek niet aan bij een kunststofdek; het
schermdoek moet dan volledig brandremmend zijn.

MINIMAAL VEREISTE AFSTAND TUSSEN SCHERMDOEK EN BOVENKANT BELICHTINGSARMATUUR (IN CM.)
Type belichtingsarmatuur

Standaard schermdoek *

- metalen armatuur, volledig gesloten (armaturen

20

Deels brandremmend **

20

Brandremmend ***

20

met elektronische voorschakeling, geen koeling
nodig), mits voorzien KEMA-keur
- gescheiden systeem (lamp en reflector gescheiden van
armatuur, afstand tot doek geldt voor lamp + reflector)

- metalen armaturen, niet gesloten

45

45

20

- kunststof armaturen

100

#

20

MINIMAAL VEREIST AFSTAND TUSSEN SCHERMDOEK EN SCHAKEL-/VERDEELKAST
Type schakel-/verdeelkast

Afstand tot schermdoek (in cm.)

Kunststof verdeel- of schakelkast

100

Metalen verdeel- of schakelkast

50

TOELICHTING TABEL

Deels brandremmend schermdoek: type schermdoek

*** Brandremmend schermdoek: gecertificeerd doek

#

Afstand en toepassing afhankelijk van situatie.

met brandremmende stroken. Een eventuele brand

brandklasse B-s1 (EN 13501) Het doek mag in geval

*

Standaard schermdoek: dit doek is gemaakt van poly-

beperkt zich hierdoor tot één baan doek op voor-

van brand geen bijdrage leveren in de ontwikkeling en

ethyleen of polyester al dan niet voorzien van alumi-

waarde dat de brand niet via de zijgevel kan over-

uitbreiding van de brand. Een voorbeeld van dit type

nium bandjes.

lopen. Een voorbeeld van dit type doek: Firebreak,

doek is: Revolux, leverancier Svensson.

**

leverancier Svensson.
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vereiste afstand tussen een standaard
scherm (PE of PET) al op naar respectievelijk 45 en 100 cm. Omdat die tussenruimte
niet altijd realiseerbaar is in de kas, kan de
afstand met een volledig brandremmend
schermdoek (bijvoorbeeld Revolux) terugbrandremmend
schermdoek

gebracht worden naar 20 cm. In situaties
met een zeer hoog brandrisico, bijvoorbeeld met kunststof dakplaten, of een
ruimte waar veel personeel aanwezig is,
die veilig moet kunnen wegvluchten, is
een brandremmend doek vereist.

Compartimenteren
De brandveiligheid kan verder verbeterd
worden door de kas te compartimenteren:
het aanbrengen van een brandwerende

De minimale

scheiding. Door middel van banen brand-

afstand tussen

remmend doek kunnen ruimten of afde-

doek en lampen

lingen van elkaar worden gescheiden. Op

hangt af

die manier voorkomt de teler dat een

van de soort

brand zich over het hele bedrijf kan uit-

armaturen en
het type doek.

breiden.
Sinds november van het afgelopen jaar is

rialen in de kas zoals een kunststofdek,

laten lopen. Want als het scherm op het

er een schermdoek op de markt waar al

kunststof teelttafels en tempex (in diverse

pakket zit, verloopt de verspreiding van de

stroken brandremmend schermdoek in

toepassingen).

brand minder snel. Maar een noodbedieningsknop op de schakelkast in de kas ont-

zijn verwerkt, het zogenaamde XLS
Firebreak

één baan

Firebreak. Van iedere baan zijn de buiten-

Geen ‘flash-over’

breekt daarvoor. Bij nieuwbouw of aanleg

ste stroken (40 cm) van dit schermdoek uit-

De keuze van het schermdoek is ook

van een scherminstallatie is dat toch een-

gevoerd in firebreak-bandjes. In gesloten

belangrijk om het brandrisico te beperken,

voudig te realiseren.

toestand van het scherm geeft dit een 80

omdat veel branden ’s nachts uitbreken

In de kas zelf zijn meestal ook geen blus-

cm brede brandremmende strook. De

wanneer niemand aanwezig is om het op

middelen voorhanden. Met de huidige

eigenschappen van deze bandjes zijn,

te merken. Bij Firebreak doek kruipt de

handbrandblussers gevuld met sproei-

behalve brandremmend, niet anders dan

brand dan maar langzaam verder en blijft

schuim kan niet op hoogte geblust wor-

de XLS-bandjes van het doek. Met dit iets

de zogenaamde ‘flash-over’ uit. Bij vooral

den. Een leverancier van brandblusmidde-

duurdere doek wordt het overslaan van de

PE-schermen is de ontwikkeling van de

len gaat nu op verzoek van Interpolis een

brand enorm beperkt. In de vele proefne-

brand zodanig snel dat de brandweer het

brandblusser met een verlengde bluslans

mingen die Svensson heeft laten uitvoe-

door de enorme warmteontwikkeling niet

fabriceren.

ren, is het niet gelukt om vanuit de

meer kan blussen en het uit moeten laten

Bovendien moet de juiste brandblusappa-

middelste baan de brand naar buiten uit te

branden. Met een Firebreak scherm wordt

ratuur, die normaal alleen bij de ingangs-

laten breiden.

dat punt niet bereikt en kan de brandweer

deur van het bedrijf hangt, ook op een cen-

Door de brandremmende stroken beperkt

er goed bij komen om de brand snel te

trale plaats in de kassen hangen. De verze-

een brand zich tot één baan doek, mits het

blussen. Dat betekent ook relatief weinig

ker ingsmaatschappij denkt daarbij aan

vuur niet via bijvoorbeeld het gevelscherm

schade aan gewas en kas, maar meestal

één brandblusser per 2 ha.

kan overlopen. Doek dat in de zijgevel

ook weinig persoonlijk letsel. Svensson is

gebruikt wordt, moet dus ook geheel

bezig om het hele XLS-programma in fire-

brandremmend zijn. Het uitslaan van de

break uit te voeren.

Samenvatting
Brandveiligheid moet een onderdeel

brand hangt dan niet meer af van het
scherm, maar van andere brandbare mate-

brandblussers

Instructies
voor brandblussen

zijn van het bedrijfsplan. De basis

Op veel bedrijven zijn er geen instructies

met een veilige afstand tussen

voor het personeel wat te doen bij het ont-

schermdoek en belichtingsarma-

staan van een brand en/of ontbreken de

tuur. Een (gedeelte) brandremmend

juiste blusmiddelen. Bij het ontdekken van

schermdoek verkleint de kans dat

een brand in een vroeg stadium zou het

een beginnende brand leidt tot het

mogelijk moeten zijn om met één druk op

totaal verloren gaan van het bedrijf.

van een brandveilig bedrijf begint

een knop het gesloten scherm snel open te
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