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Dossier Stalbrand
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Elk jaar verschijnen wel berichten in de pers van stal
branden, al dan niet met betrokkenheid van dieren. Dit
betekent niet alleen een drama voor de dieren maar ook
voor de mensen die er door geraakt worden, betekent het
een zware slag. In dit dossier willen we enkele mensen
aan het woord laten die op een of andere manier met
dit onderwerp betrokken zijn. Een boer die zelf een stal
brand heeft gehad, iemand van de verzekeringen en een
preventieadviseur. Het gaat deze keer dus niet zozeer over
wetten en technieken maar over mensen.
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Bart en Elien maakten twee keer een stalbrand mee

en

bo

“Ik wens dit
niemand toe”

Bo

er

In 2010 kregen Bert Stragier en Elien Demeulemeester, varkenshouders
uit Beveren (Roeselare) een eerste keer af te rekenen met een
verwoestende stalbrand. Toen ze in 2016 een tweede keer getroffen
werden door een stalbrand, gingen ze opnieuw door een heel moeilijke
periode. We waren blij dat ze in het kader van dit dossier wilden praten
over hun ervaringen en vooral over hoe ze dit beleefd hebben.
Bart Vleeschouwers
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“D

ie eerste keer, op 3 oktober
2010, waren we thuis. Het was
middag en ik zag witte rook
van achter de nieuwe zeugenstal
komen. Onze eerste reactie was dat we
dachten dat de buurman iets aan het
opstoken was maar toen de rook ineens
zwart werd, wisten we dat er meer aan
de hand was en zijn we gaan kijken.” Zo
begint Bert Stragier zijn verhaal over de
eerste brand die ze hebben meege
maakt. Ze zagen direct dat het serieus
was en verwittigden de brandweer
maar het vuur was al niet meer te stop
pen. Vermoedelijk was een ventilator
oververhit geraakt en had de isolatie die
ertegen stond vuur gevat. Het vuur
raasde onmiddellijk tegen hoge snel
heid door de stal langs de dakisolatie.
Ze hebben nog geprobeerd om een deel
van de zeugen en biggen te redden
maar het was al te laat. Ze moesten
maken dat ze zichzelf in veiligheid

brachten want de rook was echt ver
stikkend en de smeltende isolatie droop
gloeiend heet van het plafond. De
balans was verschrikkelijk: 250 zeugen
en 2000 biggen kwamen om in de
brand. De brandweer beweerde dat de
dieren vermoedelijk snel gestorven zijn
van de rook en de brandgassen, en niet
van het vuur. Voor Elien kwam het
trouwens dubbel hard aan want zij was
die morgen nog met de biggetjes bezig
geweest. Ze had er nog heel wat vastge
had en dan op enkele minuten waren ze
allemaal dood. Ze krijgt er nu nog tra
nen van in de ogen als ze eraan denkt.
Wat ze zich nog goed herinnerden was
dat de brandweer een eeuwigheid
onderweg leek te zijn voordat ze toe
kwamen. Nochtans waren ze er op
enkele minuten met al hun materiaal
omdat ze die dag, het was Open Bedrij
vendag, een demonstratie aan het
geven waren in de kazerne. Daarom ->
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Gelukkig was er enorm
veel hulp

Bo

Het emotionele aan de zaak door het
verlies van de dieren, ging gepaard met
een belangrijke economische schade.
Alhoewel ze in 2009 nog een herzie
ning van hun verzekering hadden
gedaan, bleek dat de agent die het dos
sier voor hen behandeld had fouten
had gemaakt bij het uitwerken van de
dekkingen, omdat hij niet bekend was
met de sector. Daardoor bleek dat de
stal eigenlijk onderverzekerd was en
dat ze niet al hun schade zouden terug
krijgen. Voor Bert en Elien was het een
zware les. Ze raden iedereen daarom
aan om in hun polissen alles zelf goed
na te lezen en niet blindelings te ver
trouwen op wat je tussenpersoon je
allemaal laat tekenen. Er was daaren
boven ook geen dekking voor produc
tieverlies waardoor een vlotte herop
start zeer moeilijk was en de ramp ook
nadien nog een hele tijd doorwerkte.
Uit deze brand hebben ze wel geleerd
dat een brand klein kan beginnen en
zeer snel kan uitbreiden, zelfs als je in
de buurt bent. En ze hebben hun polis
aangepast.
Bert en Elien vertelden er bij dat een
verzekering absoluut nodig is maar
niet zaligmakend. Zelfs als de schade
volledig en correct vergoed wordt,
schiet je er op het financiële vlak nog
altijd heel wat bij in, naast het emotio
nele. Bert vertelt dat je moet rekening

met het opruimen en weghalen van de
gestorven dieren. Maar we hebben toch
tientallen vrijwilligers nodig gehad om
de dode zeugen en biggen uit de stal te
halen. De mensen van Rendac hebben
heel wat werk gehad bij ons in die
dagen”, aldus Bert en Elien.
Je merkt uit hun verhaal dat de dank
baarheid voor deze spontane hulpver
lening hen nog altijd wat emotioneel
maakt. Zij hebben toen gelukkig mogen
ondervinden dat solidariteit en vriend
schap niet uit de wereld zijn, integen
deel. Bert vertelde dat hij nog altijd
precies weet wie er toen allemaal is
komen helpen.

en

Verzekering was niet in orde

houden met alle administratieve
rompslomp. Je moet nieuwe vergun
ningen aanvragen en de stal aanpassen
aan de laatste eisen. Zo moest er ver
plicht een luchtwasser geplaatst wor
den. En zo zijn er nog wel dingen. Elien
voegde er nog aan toe dat de mensen
hen soms zegden dat zij er eigenlijk
nog goed vanaf gekomen waren.
Welnu, dat ervaren zij niet zo. Elien en
Bart hadden veel liever geen nieuwe
stal te hoeven plaatsen en niet met
nieuwe dieren te moeten starten. Ze
hoort daarenboven met pijn in het hart
hoe mensen soms roddelen over wat er
gebeurd is. Er waren toch heel wat
mensen die allerlei insinuaties de
wereld instuurden. Zoiets doet echt
pijn, zeker omdat het allemaal onte
recht is.

er

stond alles klaar en was iedereen al in
uitrusting toen de oproep binnen
kwam. Ze zijn waarschijnlijk nooit
ergens sneller toegekomen dan toen
maar als je stal in brand staat, lijkt dat
toch nog eindeloos.

In de nacht van 13 op 14 augustus 2016
sloeg het noodlot opnieuw toe. Nu was
het een tl-buis die waarschijnlijk een
vonk had gegeven en die een methaan
ophoping had doen exploderen en
daardoor de vleesvarkensstal in lich
terlaaie zette. De aangrenzende meng
installatie voor het voeder ging er ook
volledig mee aan. Er werd nochtans
een alarm geïnstalleerd na de eerste
brand.
Bert en Elien waren op dat ogenblik op
een trouwfeest in Gent, een heel eind ->

“Dank voor de hulp
van vele vrienden en
collega’s, anders waren
we er wellicht nooit
uitgeraakt.”
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“Als we onze vrienden en collega’s niet
zouden gehad hebben na die twee
branden, waren we er waarschijnlijk
nooit uitgeraakt. Het is aan al die vele
helpende mensen te danken dat we
konden herbeginnen. We zijn de
brandweer dankbaar voor al het werk
dat ze gedaan hebben en voor de hulp

De tweede brand

Na de brand zag de zeugenstal er verschrikkelijk uit.
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De twee meisjes poseerden tijdens ons
bezoek heel fier in de zeugenstal met
een biggetje in hun armen. Zij krijgen
de liefde voor de dieren duidelijk met
de paplepel mee. De toekomst is veilig
gesteld op dit bedrijf!

29

Dossier

er

en

bo

Wat hen wel heel erg getroffen heeft, is
de manier waarop ze na die tweede
brand werden behandeld door de poli
tie. Ze moesten in huis blijven tot een
branddeskundige vastgesteld had wat
de oorzaak van de brand was. Ze wer
den ervan verdacht dat ze de brand
misschien zelf hadden aangestoken.
Dat hakt er wel in bij een mens. Geluk
kig was het al snel duidelijk wat de
oorzaak was, maar dit blijft toch wel
hangen.
Bert en Elien vroegen zich in die eerste
dagen na de tweede brand af: ‘Waarom
wij, waarom weer, wat hebben wij mis
daan?’ Bert mag dan al een optimis
tisch ingestelde mens zijn, als je hier
mee geconfronteerd wordt, ga je toch
wel twijfelen aan het noodlot. Elien
vertelde dat deze twee incidenten aan
de ene kant hun relatie op de proef
gesteld heeft maar dat ze er wel veel
sterker uitgekomen zijn als koppel.
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Bert en Elien herinneren zich nog dat
het altijd maanden duurde eer de geur
van roet wat verminderde op het
bedrijf. Ook was alles smerig en zwart.
Je blijft op die manier voortdurend met
je neus op de feiten gedrukt en dat
maakt het niet gemakkelijker om het
allemaal te verwerken.
Elien: “Er blijft altijd nog wel iets han
gen in je achterhoofd, ook nu nog, jaren
later. Er is constant dat sluimerend
gevoel van angst dat het nog eens kan
gebeuren. Maar ik heb uit dit alles ook
geleerd dat je het leven moet nemen
zoals het komt. Hard werken is iets
waar we niet bang voor zijn, dat kan
trouwens niet anders op een land
bouwbedrijf, maar het is niet het enige
dat telt. Je moet ook kunnen genieten
van het leven. Pluk de dag is een mooi
gezegde waar we proberen rekening
mee te houden. Onze twee dochtertjes
Laura en Axelle hebben trouwens ook
recht op de aandacht van hun ouders.
We hebben hen indertijd, na de tweede
brand, afgeschermd van het hele
gebeuren. Ze waren toen ook veel te
klein om het allemaal te kunnen bevat
ten.”
De twee meisjes poseerden tijdens ons
bezoek heel fier in de zeugenstal met
een biggetje in hun armen. Zij krijgen
de liefde voor de dieren duidelijk met
de paplepel mee. De toekomst is veilig
gesteld op dit bedrijf! n

nd

Verdacht

Als alles geblust is, blijft het hele erf er nog weken zo bijliggen.

30

Het leven gaat verder

gelukkig rekenen op tientallen hel
pende handen die hen die eerste dagen
en zelfs weken kwamen helpen. Geluk
kig maar. In nood kent men echt wel
zijn vrienden!

Bo

van huis dus, toen op de gsm een sig
naal binnenkwam dat er iets mis was
met de elektriciteit op het bedrijf. Zij
maakten zich direct klaar om te ver
trekken toen ze een telefoontje kregen
van de politie van Roeselare dat er een
brand was in het bedrijf. Het was drie
uur ’s nachts. Op zo een moment zakt
de grond onder je voeten weg, zeker
omdat ze het al eens hadden meege
maakt. Gelukkig was er een vriend die
hen naar huis wilde brengen want zelf
rijden was waarschijnlijk op dat ogen
blik onverantwoord geweest. Toen ze
arriveerden was de brandweer al bezig
met nablussen, opnieuw was er een
stal afgebrand, deze keer met honder
den vleesvarkens.
Het toont wel de veerkracht van men
sen dat de dag nadien de eerste zorg
van Bert en Elien was om hun andere
dieren te kunnen voederen. Ze maken
immers hun eigen voeders aan en
omdat elke categorie een aangepast
voeder krijgt, is het een hele klus als de
menginstallatie vernield is. Alles moet
dan manueel gemengd worden en met
kruiwagens naar de stal gebracht en
verdeeld bij de varkens. Een hele kar
wei. Maar ook deze keer konden ze

“Er is constant dat
sluimerend gevoel van
angst dat het nog eens
kan gebeuren.”
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Blij dat we kunnen helpen
op moeilijke momenten

co

py

Wie brand zegt, denkt aan brandverzekeringen. De verzekeringsagenten
worden er bij een brand altijd bijgehaald en dat is niet zo’n slecht idee.
Zij hebben immers – jammer genoeg – ervaring met deze rampen.
Op het moment dat een stal afgebrand is, ben je blij dat je een goede
verzekeringspolis hebt en een expert die je in die moeilijke momenten
kan bijstaan. Maar de oude volkswijsheid blijft altijd gelden: “De
premies die je betaalt voor een verzekering heb je best nooit nodig.”
In het kader van ons dossier over stalbranden informeerden we ons bij
enkele specialisten van KBC Verzekeringen.
Bart Vleeschouwers

W

e hadden onder andere een
gesprek met een expert die
al jaren schaderegelaar bij
KBC Verzekeringen is en al heeft moe
ten optreden bij stalbranden. Hij stelt
vast dat het erg belangrijk is om in eer
ste instantie goede en duidelijke infor

matie te geven aan de getroffen land
bouwers en hun familie.
Wat gebeurt er als er zich een stalbrand voordoet?
Bij KBC Verzekeringen gaat meestal de
verzekeringsagent die de polis van het

bedrijf beheert onmiddellijk na de eer
ste melding al ter plaatse. Als het een
kleine schade is, kan de agent meestal
zelf de dingen regelen. Maar soms gaat
het over grote schadegevallen en dan
gaat er vanuit het agentschap een sein
tje naar het hoofdkantoor. Daar opent
men dan direct een dossier en stuurt
men een specialist-schaderegelaar ter
plekke. Meestal is deze nog dezelfde
dag of ten laatste de dag na de brand
ter plaatse.
En dan begint het echte werk. De eer
ste taak voor de schaderegelaar bestaat
erin om uitgebreid uit te leggen wat er
allemaal zal gebeuren. Het is belangrijk
om de slachtoffers gerust te stellen dat
alles zal gebeuren om de gevolgen van
de brand zo goed mogelijk op te van
gen. Uit ervaring weten schaderege ->
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Bij een stalbrand gaat vaak ook heel wat landbouwmateriaal verloren.
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Het gebeurt ook dat mensen die een
brand hebben meegemaakt emotioneel
zwaar geraakt zijn. In dat geval kan
psychologische bijstand nuttig zijn. Bij
land- en tuinbouwers wordt die bij
stand vaak verleend door familie,
vrienden en collega-landbouwers en
komt een landbouwer en zijn gezin een
brand mettertijd wel te boven. Maar er
zijn altijd instanties die kunnen helpen,
bijvoorbeeld Boeren op een Kruispunt.
Moeilijker is het om te gaan met de
reacties van buren en collega’s, die vaak
met goedbedoeld advies afkomen. Via
de media kan dit ook tot regelrechte
verwijten of onwaarheden gaan. Soms
gebeurt het ook dat de schaderegelaar
slecht nieuws moet brengen.
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“Een tussenkomst voor
productieverlies maakt dat
een landbouwersgezin kan
overleven.”

Psychologische bijstand

bo

Wat als de verzekeringspolis niet
in orde is?
Het gebeurt eerder zelden dat de polis
niet in orde is. De verzekeringsagent
kent zijn landbouwklanten meestal
zeer goed en hij of zij heeft de verant
woordelijkheid om ervoor te zorgen dat
de bedrijfspolissen up-to-date zijn. Als
de boer zijn bedrijf voor een te lage
waarde laat verzekeren of minder die
ren aangeeft, kan hij echter niet ver
wachten dat de reële schade voluit
betaald zal worden. Als een bedrijf bij
voorbeeld 2 miljoen waard is en 150
melkkoeien en bijhorend jongvee telt
maar slechts verzekerd is voor 1,5 mil
joen euro en 50 koeien, dan zal bij een
brand ook maar een proportioneel deel
van de schade betaald worden. Maar
volgens onze gesprekspartners gebeurt
dat gelukkig bijzonder weinig. Een ver
zekering voor een landbouwbedrijf is
niet goedkoop, maar de meeste boeren
betalen die premie graag en hopen
erbij dat ze hun verzekering nooit zul
len nodig hebben. Dat is gewoon
gezond boerenverstand.

ductieverlies maakt dat een landbou
wersgezin kan overleven in de periode
dat alles moet heropgebouwd worden en dat kan soms een hele tijd duren.

nd

geen slachtoffer zijn. Dat zijn dingen
die de verzekeringsmaatschappijen
onderling regelen.

Bo

laars dat dit eerste contact enorm
belangrijk is, want een stalbrand vormt
een zware emotionele klap voor wie
ermee geconfronteerd wordt. Dan is
het zinvol dat iemand kan helpen om
hen op een begripvolle en zakelijke
manier te uit te leggen wat er allemaal
te gebeuren staat.
Tijdens dat eerste bezoek probeert de
schaderegelaar ook al eens na te gaan
wat er precies gebeurd is. Dat kan
immers belangrijk zijn voor de verdere
afhandeling. Zo is het voor een verze
keringsmaatschappij belangrijk om te
weten of er bijvoorbeeld werken bezig
waren op het bedrijf. Als deze de oor
zaak van de brand waren, zal de verze
kering van de boer de aannemer van
die werken moeten aanspreken omdat
diens verzekering eventueel moet tus
senkomen. Voor alle duidelijkheid: als
de polis van de getroffen landbouwer
in orde is, wordt hij altijd uitbetaald.
Ook als nadien de verantwoordelijk
heid voor de brand bij derden blijkt te
liggen, mag de schadelijder daarvan

Wat wordt er bij een schadegeval
allemaal vergoed?
De brandschade vergoeden is één ding,
maar er zijn veel andere gevolgen van
een bedrijfsbrand die geld kosten. Zo
kan het lang duren eer de schade opge
ruimd is, de stal herbouwd en terug
bevolkt is. Hoe moet de boer gedu
rende die periode dan verder?
In dat geval is het belangrijk dat er in
de polis een degelijke dekking voorzien
is voor wat men ‘productieverlies’
noemt. Het belang daarvan kan niet
overschat worden want er kan enorm
veel inkomen verloren gaan zolang de
schade niet helemaal hersteld is. Men
mag eigenlijk stellen dat dit misschien
wel het belangrijkste deel van de verze
kering is. Een tussenkomst voor pro

Is een expert immuun voor de miserie
die er bij een stalbrand komt kijken?
Er zijn weinig mensen die onberoerd
blijven als ze geconfronteerd worden
met deze drama’s. Dat geldt ook voor
schaderegelaars en verzekeringsagen
ten. Anderzijds moeten ze er ook wat
afstand kunnen van nemen. Iemand
die beroepsmatig bezig is om mensen
te helpen met hun problemen houdt
het niet vol als hij of zij te vaak blijft
wakker liggen van wat die dag allemaal
is gebeurd. Een getroffen landbou
wersgezin is niet echt geholpen met
iemand die even aangedaan blijft als
zij. Het besef dat men kan helpen
maakt het voor de schaderegelaars en
verzekeringsexperts wat gemakkelijker
om te verwerken. Maar het zal nie
mand verwonderen dat het vreselijk
blijft om een uitgebrande stal te gaan
onderzoeken, zeker als er dieren in de
brand gebleven zijn. Gelukkig gebeurt
het slechts zelden dat er bij een stal
brand ook menselijke slachtoffers
zijn. n
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Voorkomen blijft beter
dan genezen
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Robin De Sutter is adviseur bij Prevent Agri, de organisatie die zich
bezighoudt met het voorkomen van alle mogelijke probleemsituaties in
land- en tuinbouw. In dat verband is stalbrand natuurlijk een niet
onbelangrijk fenomeen. Niet dat het zo verschrikkelijk veel voorkomt
maar als het gebeurt is het meestal wel zeer ingrijpend.

co

Bart Vleeschouwers

A

ls preventieadviseur is hij al
meermaals geconfronteerd
geweest met branden en hij
heeft gemerkt dat zoiets er steeds diep
inhakt bij de betrokkenen. Maar ook bij
hemzelf is een bezoek aan een geteis
terd bedrijf iets dat blijft hangen.
Je bent al jarenlang een van de gezichten van Prevent Agri, ben je zelf al

geconfronteerd geweest met stalbranden op de bedrijven die je adviseert?
“Ja, toch wel, en ik kan je verzekeren dat
het steeds een diepe indruk nalaat als
je in een stal komt waarin het gebrand
heeft of die zelfs helemaal uitgebrand
is. Maar als je bedenkt welke risico’s
zich in een doorsnee stal opstapelen, is
het misschien een wonder dat er niet
meer branden zijn. Je hebt immers te ->

Robin De Sutter:

“Op enkele minuten
kan zo het werk van
jaren verloren gaan en
moet je terug van nul
beginnen.”
Boer&Tuinder • 10 september 2020
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Hoe ga jij om met dit soort dingen?
Kan je dat gemakkelijk van je afzetten
of blijft dat hangen?
“Er blijft uiteraard altijd wel iets van
hangen. Het zou erg onmenselijk zijn
als dergelijke rampen je niet zouden
raken. Van sommige gevallen durf ik al
wel eens wakker liggen, zeker als er
ongelukken gebeuren op bedrijven
waar je een tijd tevoren advies hebt
gegeven. Dan vraag je je wel eens af of
je wel alles verteld hebt wat je moest
vertellen. Maar uiteindelijk moet je je
er wel overzetten. Je kunt empathisch
zijn en da’s maar goed ook.”

© STRAGIER
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Alles wat in de brand is gebleven
moet nadien uitgebroken en afgevoerd
worden.

Wat als er dieren in de brand gebleven
zijn?
“Dat maakt het allemaal wel nog een
graad erger. Zeker als de boer zelf al
jaren aan het selecteren is om de goede
genetische eigenschappen in te kruisen
in zijn dieren, is een stalbrand een
ramp. Op enkele minuten kan zo het
werk van jaren – zelfs generaties- ver
loren gaan en moet men terug van nul
beginnen. Zoiets kan geen enkele ver
zekering opvangen natuurlijk.
Een boer ziet zijn dieren graag en als je
dan machteloos moet toezien op een
stalbrand, dat komt vreselijk hard aan.
Er gebeuren trouwens elk jaar onge
lukken waarbij de boer gekwetst
geraakt of erger doordat hij zijn dieren
probeert te bevrijden uit een bran
dende stal. Wist je dat 50% van de
slachtoffers bij rampen in land- en
tuinbouw ‘redders’ zijn, mensen die

ht

Hoe reageren de getroffen bedrijfs
leiders op een brand in hun stal?
“Dat hangt ervan af. De eerste reactie
is meestal een van paniek en angst
voor de toekomst. Zeker als een hele
stal is uitgebrand zijn er mensen die
het helemaal niet meer zien zitten en
zich afvragen hoe ze dit allemaal te
boven kunnen komen. Maar het is
opvallend hoe veerkrachtig de meeste
landbouwers zijn. Na een tijdje steken
ze weer de handen uit de mouwen en
beginnen ze er weer aan. In de meeste
gevallen is het hele gebeuren na 1 of
2 jaar nog een herinnering, zij het wel
dat de emotionele nasleep nog veel
langer kan duren. Het is dan wel
belangrijk dat de financiële gevolgen
goed gedekt zijn geweest door de ver

dieren of anderen wilden redden uit
een gevaarlijke situatie? De emotie
neemt het dan over van het verstand en
dat is natuurlijk supergevaarlijk. Denk
bijvoorbeeld maar aan ongevallen met
mestgassen. Recent is er nog een onge
val geweest waarbij ook de redders
omgekomen zijn omdat zij bevangen
geraakten door de gassen. En bij brand
is dat niet anders. Dit zijn uiteraard
echte tragedies.”

nd

zekering. En verder kan de adminis
tratieve afhandeling ook heel veel tijd
vragen, vooral als er personeel op het
bedrijf werkt.”

Bo

maken met een combinatie van
gevaarlijke factoren die in een stal
samenkomen: stof, spinnenwebben,
veel brandbaar materiaal zoals stro,
houtkrullen of voeder, elektrische lei
dingen die eventueel door allerlei oor
zaken aangetast zijn, agressieve gassen
en producten, onderhouds- en repara
tiewerkzaamheden die soms gensters
veroorzaken. De kans op een brand is
dus zeker niet ondenkbaar, maar op
een landbouwbedrijf is dat risico zo
mogelijk nog groter. Vaak zien de men
sen de gevaren niet omdat ze het alle
maal al jaren zo gewoon zijn. We noe
men zoiets ‘bedrijfsblindheid’. Daarom
zijn we bij Prevent Agri blij dat we door
veel bedrijfsleiders uitgenodigd wor
den om advies te geven hoe het alle
maal beter en vooral veiliger kan. Wist
je dat er bedrijven zijn waar we meer
dere keren langsgaan om zeker alles in
orde te krijgen?”

Merk je dat er in de omgeving van een
boerderij waar een brand of een ander
zwaar ongeluk gebeurd is, meer vraag
is naar preventiebezoeken?
“Toch wel, en dat is natuurlijk perfect
te begrijpen. Maar we mogen dat ook
niet overroepen. Mensen zijn erg nuch
ter en de ongerustheid vervaagt al snel.
Het moet immers allemaal vooruit
gaan op onze bedrijven en een doorge
dreven aandacht voor veiligheid komt
er dan vaak niet van. Spijtig maar dat is
wel de realiteit.” n
preventagri.vlaanderen

In dit dossier kwamen enkele mensen aan bod die stalbranden van dichtbij hebben meegemaakt. Het is
duidelijk dat dit soort rampen een diepe indruk nalaat bij iedereen die ermee geconfronteerd wordt. Meer
nog dan de economische gevolgen, kan een stalbrand een emotionele klap betekenen voor ieder die ermee te
maken krijgt. Volgend jaar brengen we in Boer&Tuinder een dossier over het voorkomen van brand.
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