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Dossier Brandpreventie
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We horen en lezen veel te vaak over land- of tuinbouwbedrijven
waar brand enorme schade heeft veroorzaakt. Vorig jaar ver
scheen in Boer&Tuinder nog een dossier over hoe een brand
ingrijpt in het leven van de verschillende betrokkenen. Dit keer
willen we het hebben over de mogelijkheden om een brand te
voorkomen. We hadden een gesprek met medewerkers van Pre
vent Agri en willen een hele reeks praktische aandachtspunten
aangeven waarmee iedereen aan de slag kan. Wie wil voorko
men dat zijn/ haar bedrijf ooit getroffen wordt door brand,
neemt best wat tijd om dit dossier eens door te nemen.
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“Een brand kan je
voorkomen”
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We hadden een lang gesprek met Robin De Sutter en Mieke Sevenans,
preventieadviseurs bij Prevent Agri, over hoe ze land- en tuinbouw
bedrijven begeleiden om ongelukken te voorkomen. Brandpreventie
is een belangrijk deel van hun werk, want de kans dat er brand
ontstaat op een bedrijf blijkt zeer groot. Daarom zou het goed zijn als
meer bedrijfsleiders een (gratis!) audit zouden laten uitvoeren door
Prevent Agri, zodat ze weten waar de risico’s op hun bedrijf liggen en
hoe ze er iets aan kunnen doen.
Bart Vleeschouwers

Robin en Mieke, jullie werken bij Prevent Agri, een dienst die land- en tuinbouwbedrijven adviseert over veiligheid op het bedrijf. Door wie is Prevent
Agri opgericht en wat is jullie kerntaak?
Robin: “Ik kan daarvoor best even naar
onze website verwijzen. Daar staat het
duidelijk beschreven: ‘Prevent Agri is
het initiatief dat in het leven werd
geroepen door een gezamenlijke
beslissing van de sociale partners van
de Groene Sectoren – Boerenbond,
AVBS, BFG, ABVV, ACV en Aclvb en
wordt financieel mogelijk gemaakt
door de Sociale Fondsen Tuinaanleg,
Tuinbouw en Landbouw, met als doel

te zorgen voor een coördinatie tussen
alle verschillende initiatieven en
acties.’ Daarom is onze hoofdopdracht
vooral gericht op het welzijn en de vei
ligheid van de werknemers op de
bedrijven. Maar we beperken ons niet
tot de fysieke veiligheid van de mensen
die werken op de bedrijven; we zijn ook
bezig met de veiligheid van de bedrij
ven zelf.”
Mieke: “We zijn met zijn drieën om die
toch wel ruime taak uit te voeren.
Naast Robin en ik is er nog Esther
Beeckman die vooral de algemene
ondersteuning op zich neemt, alsook
een deel van de communicatie. Want
dat is wel belangrijk om weten: we ->
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“We begeleiden de
bedrijven als ze
probleempunten
willen aanpakken.”
20
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“In Vlaanderen zijn
er meer dan 20 zware
bedrijfsbranden per jaar.”
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Mieke Sevenans:

Robin De Sutter:
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Het blijft dus meestal niet bij een
enkel bezoek?
Robin: “Meestal komen we meermaals
op een bedrijf, maar dat verschilt van
bedrijf tot bedrijf. We merken wel dat
er al snel een vertrouwensband groeit
met de bedrijfsleider. Dan kunnen we
heel ver geraken en de veiligheidstoe
stand op het bedrijf écht optimaliseren.
We hebben trouwens ook contact met
het personeel en daar kunnen we ook
heel wat van opsteken.”
Mieke: “In een aantal gevallen werken
we ook op vraag van de verzekeraar van
het bedrijf. Dat is natuurlijk een andere
manier van benaderen. Maar voor het
bedrijf kan het erg belangrijk zijn, want
het kan mee de premie van de verzeke
ring beïnvloeden.”

Bo

Hoe gaat zoiets dan in zijn werk?
Nemen jullie zelf contact op met de
bedrijven?
Mieke: “Neen, de bedrijfsleiders moe
ten zelf de eerste stap zetten. Ze kun
nen ons steeds telefoneren, een mailtje
sturen of via de website het aanvraag
formulier invullen. Dan starten we een
dossier op. We maken een afspraak om
langs te komen en zo gaat de bal aan
het rollen. Je moet er wel rekening mee
houden dat er een wachttijd is van één
tot anderhalve maand.”
Robin: “Ons eerste werk als we ergens
een eerste keer arriveren, is om eens
aan tafel te gaan zitten om het bedrijf
te leren kennen: wat zijn de activitei
ten, hoeveel dieren zijn er, hoe zijn die
gehuisvest, zijn er werknemers, wie
helpt er allemaal mee? … Pas daarna
doen we een ronde door het bedrijf. Bij
zo’n eerste contact willen we het niet te
zwaar maken. Als we het dan overla
den, geraakt de bedrijfsleider gegaran
deerd ontmoedigd en dat is niet de
bedoeling. We kunnen altijd in een
later contact verder gaan als de meest
elementaire aanpassingen gebeurd

zijn. De wetgeving is immers veel com
plexer dan men denkt. Uit zo’n ronde
van het bedrijf komt dan een rapport
voort waarin verbeterpunten zijn opge
somd en waarmee de boer aan de slag
kan. Die verbeterpunten zijn opgedeeld
in drie categorieën: ‘dringend aan te
pakken’, ‘binnenkort in orde te brengen’
en ‘te plannen voor de nabije toekomst’.
Zo blijft het overzichtelijk en kan je
planmatig te werk gaan.”
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gaan naar de bedrijven zelf en geven
een individueel advies op basis van de
situatie op het bedrijf. En we begelei
den de bedrijven ook als ze de pro
bleempunten willen aanpakken.”
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Dossier

Zorgen jullie ook voor algemene informatie voor alle land- en tuinbouwers?
Robin: “Dat klopt: we geven bijvoor
beeld regelmatig voordrachten voor
groepen boeren. Daar komen dan
steeds een aantal vragen voor een indi
viduele audit uit voort. Maar het is
belangrijk dat onze aanpak mikt op een
één op één relatie. Aan een groep kan
je geen aangepast advies geven.”
Mieke: “We hebben ook een uitge
breide website waar je heel wat infor
matie kunt vinden over alle aspecten
van veiligheid op het bedrijf. Dat gaat
over preventie en natuurlijk ook over
brandpreventie. Op de website vind je
ook heel wat brochures die je vrij kunt
downloaden. Prevent Agri heeft ook
een gratis nieuwsbrief waarop je je

kunt abonneren. Je kunt daarbij kiezen
in welke sectoren je geïnteresseerd
bent. Als er dan iets naar buiten gaat
dat je aanbelangt, krijg je de info
onmiddellijk doorgespeeld.”
Hebben jullie zicht op het aantal
bedrijfsbranden in de land- en tuinbouw?
Mieke: “Wij moeten onze info halen uit
de pers en van horen zeggen, want de
brandweer moet in ons land geen sta
tistieken bijhouden van welk type
branden ze hebben bestreden. Daarom
is het bijna onbegonnen werk om een
serieus zicht te krijgen op het feno
meen bedrijfsbrand in Vlaanderen. In
Nederland worden die statistieken wel
bijgehouden en daarom gebruiken we
die cijfers voor de Vlaamse situatie,
omdat de sector in de twee landen ver
gelijkbaar is.”
Robin: “Uit die cijfers leren we dat de
kans op een bedrijfsbrand één op dui
zend is. Als je daar dan de kleinere
akkefietjes bij telt die door de mensen
op het bedrijf zelf konden worden
geblust, dan is het zeker geen zeld
zaamheid te noemen. Eén op duizend,
dat betekent voor Vlaanderen dat je
meer dan 20 zware bedrijfsbranden per
jaar kunt tellen. Dat zijn er echt 20 te
veel!” n
www.preventagri.vlaanderen
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Waar kan het
allemaal misgaan?
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Een bedrijfsbrand begint meestal heel klein. Daarom is het erg
belangrijk om er voor te zorgen dat een vonk niet kan uitgroeien tot
een uitslaande brand. Houd de branddriehoek steeds voor ogen. Voor
een brand moeten er steeds drie dingen aanwezig zijn: een brandbare
stof, zuurstof en een ontstekingsbron. Als een van de drie ontbreekt,
kan een brand niet ontstaan of zich niet uitbreiden. Door hier aan te
werken, kan je veel ellende voorkomen.
Bart Vleeschouwers

Netheid
Een eerste en mis
schien wel belangrijk
ste aandachtspunt om
brand te voorkomen is
de algemene netheid van het bedrijf.
Een proper bedrijf waar er geen hooi,

© SHUTTERSTOCK.COM

hebt het of je hebt het niet, maar je
kunt het wel leren. Het probleem is
vaak dat een bedrijfsleider niet meer
merkt dat er zich op zijn bedrijf net
heidsproblemen en daardoor gevaar
lijke situaties voordoen. Zoiets noemt
men wel eens ‘bedrijfsblindheid’. Je
bent het al heel je leven zo gewoon
geweest dat je de risico’s niet meer
‘ziet’. Een buitenstaander kan dan hel
pen door je even te wijzen op de situa
tie. Via een audit door iemand van Pre
vent Agri bijvoorbeeld. Of je kunt ook
een goede vriend vragen om eens vrank
en vrij zijn gedacht te zeggen.

Elektriciteit
stro, hout of ander brandbaar materiaal
rondslingert of waar er geen producten
allerhande in alle hoeken en kanten
opgeslagen liggen, zal veel minder
risico lopen om met een bedrijfsbrand
geconfronteerd te worden. Netheid is
een attitude, een levenshouding. Je

Elektriciteit is wellicht
een van de belangrijk
ste oorzaken van een
brand. Hoe dikwijls
lees je niet over branden die veroorzaakt
zijn door een kortsluiting? Het is dan
ook heel belangrijk om je elektrische
installaties in de best mogelijke conditie ->
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Lassen is soms nodig, maar doe dat op een zo veilig mogelijke manier.
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te houden. Op veel bedrijven kom je
soms hallucinante toestanden tegen:
verouderde kabels die bloot liggen, ver
ouderde zekeringkasten met soms ‘her
stelde’ zekeringen, ontbreken van een
verliesstroomschakelaar (nochtans ver
plicht), leidingen die dienen als
ophangpunt van gereedschappen, lam
pen zonder armaturen, stofophopingen
rond elektrische aansluitpunten …
Zorg voor degelijke leidingen die door
leidingbuizen lopen en groepeer de
leidingen in een leidinggoot zodat ze
niet beschadigd kunnen raken door
werkzaamheden of door dieren.
Laat een oude zekeringenkast vervan
gen door een modern exemplaar en laat
dat bij voorkeur door een vakman doen.
Vermijd eigen bric-à-brac met losse
kabels die kriskras door het bedrijf
lopen. Houd er ook rekening mee dat
er maximaal acht stopcontacten
mogen aangesloten zijn op één
stroomkring.
Zorg er voor dat ongedierte niet bij de
leidingen kan. Al te vaak vindt men een
geroosterde rat na een kortsluiting.
Dan mag je blij zijn dat het daarbij
gebleven is.
Houd lampen stofvrij. Daarbij gebruik je
ook best armaturen die aangepast zijn
aan de omgeving. In een stal met
ammoniakdampen is het bijvoorbeeld
niet aangewezen om lichtarmaturen te
gebruiken die eigenlijk alleen geschikt
zijn voor binnenshuis. Dat kost allemaal
geld, maar een brand zal zoveel meer
kosten, zelfs als je goed verzekerd bent.
Ook elektrisch gereedschap houd je
best zo stofvrij mogelijk. Dat is mis
schien niet altijd gemakkelijk omdat
dit meestal apparaten zijn die net veel
stof produceren en omdat je meestal
geen tijd hebt om alles proper op te
bergen, maar toch …
Misschien nog dit: de wet stelt dat je de
elektrische installatie op je bedrijf om
de vijf jaar moet laten keuren door een
erkende keuringsinstantie. Maak
daarna ook werk van de opmerkingen
die bij die keuring naar boven komen.
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Dossier

Batterijen
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De laatste tijd zijn er
steeds meer apparaten
en machines die op
batterijen werken. Dat
is op zich een goede ontwikkeling,
omdat een apparaat op batterijen han
diger is in gebruik en je geen lange ver
lengdraden nodig hebt die overal in de
weg liggen, klaar om erover te struike
len. Maar batterijen vragen toch wel
bijzondere aandacht, omdat bij het
opladen ervan steeds risico’s kunnen
ontstaan. Het is echt niet alleen bij
gsm’s dat er batterijen ontploffen. Ook
bij boormachines, slijpschijven, wipza
gen … kan dat fenomeen zich voor
doen, en vaker dan je denkt. Rond een
‘ladende batterij’ van bijvoorbeeld een
heftruck kunnen zich trouwens brand
bare gassen vormen (waterstof) die tot
een explosie kunnen leiden. Kies
daarom voor een vaste plek waar je de
batterijen oplaadt en zorg er voor dat er
geen brandbaar materiaal in de buurt
aanwezig is. Batterijen opladen doe je
trouwens best overdag, zodat je in de
buurt bent als er iets mis zou gaan.
Roken in de buurt van een opladende
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batterij is bovendien erg gevaarlijk.
Beschadigde batterijen mag je niet
meer gebruiken, daarvoor is er maar
één bestemming: het containerpark.
Heel wat grotere machines (zoals trac
toren, verreikers, voederwagens ...)
hebben ook een batterijsleutel. Die
staat er echt niet voor niets op. Zet die
sleutel af als je de machine even niet
gebruikt en het risico om problemen te
krijgen met de batterij wordt meteen
veel kleiner.

Gevaarlijke werkzaamheden
Vaak is het niet moge
lijk om bepaalde werk
zaamheden te vermij
den. Slijpen met een
slijpschijf en lassen zijn soms nodig,
maar doe dat best op een zo veilig
mogelijke manier. Ga nooit slijpen of
lassen boven de mestkelder, want
mestgassen hebben nu eenmaal de
neiging om erg explosief te zijn. Er zijn
genoeg voorbeelden van stalvloeren
die door een ontploffing compleet uit
de haak zijn geraakt.
Zorg er ook voor dat er geen brandbaar
materiaal in de buurt van de werk
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Voor hooi en stro is het vooral belang
rijk dat het materiaal voldoende droog
is als het binnenkomt, zodat er geen
broei meer kan optreden.
Een aparte loods voor de opslag is ook
altijd veiliger dan de opslag boven de
dieren in de stal. Als er dan brand ont
staat, is alleen de hooi- of strovoorraad
eraan, maar niet de dieren. Wie toch
graag stro opslaat boven de dieren om
zo gemakkelijk in te kunnen strooien,
kan misschien maar een deel van de
voorraad daar opslaan, wat het risico
toch enigszins beperkt houdt.
Wat voor zich spreekt, is natuurlijk dat
er in de buurt van stro en hooi niet
gerookt wordt, net zo min als in een stal
waar de dieren op stro staan of waar er
droog voeder in de voedergang ligt.

Verbrandingsmotoren

© TWAN WIERMANS

Een hete motor van een
tractor, een quad of een
andere verbrandings
motor vormt altijd een
risico. Laat, indien mogelijk, de motor
wat afkoelen voordat je de machine bin
nenzet. Zorg er ook voor dat de motor
goed afgesteld is, zodat er geen vonken
uit de uitlaat kunnen komen.
En ten slotte: zet een machine met ver
brandingsmotor niet in de buurt van
brandbare materialen. ->
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Verwarmingsinstalla
ties zijn gevaarlijke
plekken. Tenzij je met
een warmtepomp
werkt, heb je daar een vlam, zuurstof
en brandstof samen. Zorg er daarom
voor dat de verwarmingsinstallatie in
een lokaal staat waar niets anders
gebeurt. Het is zeker geen plek om er
dingen op te hangen om te drogen of er
allerlei producten te stockeren.
Zorg er ook voor dat de installatie
regelmatig gecontroleerd en onder
houden wordt.
Het verwarmingslokaal moet ook een
brandwerende deur hebben die min
stens een uur kan doorstaan. Dat geeft
in geval van nood de tijd om de brand
weer op te roepen zonder dat de brand
overslaat en het hele gebouw in de
vlammen opgaat.
Een groot gevaar zijn de infraroodlam
pen die gebruikt worden om jonge die
ren te verwarmen.
Zorg er voor dat die steeds opgehangen
zijn aan een stevige ketting en dat de
elektrische voeding nergens doorhangt
zodat de dieren er bij zouden kunnen.
Hang ze ook hoog genoeg (hoger dan
60 cm) en probeer te vermijden dat er te
veel brandbaar materiaal in de buurt is.
Ook een mobiel verwarmingskanon is
een gevaarlijk toestel, omdat je daarin
een open vlam hebt met een vloeibare
brandstof of een gasfles ernaast met
brandstof. Haal in ieder geval alle
brandbare materialen weg uit de buurt
van de brander. Probeer altijd eerst te
verwarmen op een andere manier die
veiliger is.

Elk jaar lees je in de
krant verhalen over
brandend stro of hooi.
Meestal gaat het dan
om stro of hooi dat nog niet zolang
binnen gehaald is. Het blussen daarvan
is een erg lastig karwei, omdat de hoop
naar buiten moet worden getrokken,
uit elkaar gehaald en dan geblust. Soms
moet men dagen nablussen om herop
flakkering tegen te gaan.
De oorzaak is meestal zelfontbranding.
Dit fenomeen ontstaat doordat hooi of
stro dat onvoldoende gedroogd is,
begint te gisten. Daardoor warmt het
materiaal op tot er temperaturen ont
staan die kunnen leiden tot het ont
branden van het hooi of het stro. De
gisten en bacteriën hebben bij die tem
peraturen al wel het loodje gelegd,
maar op een bepaald moment ontstaat
een chemische reactie die de tempera
tuur verder doet oplopen. Eens dit sta
dium bereikt, is het proces niet meer te
stoppen.
Daarom moet je ervoor zorgen dat
voordrooggras luchtdicht is afgesloten
en er geen gaten zijn waardoor zuurstof
kan worden aangevoerd. Daardoor is
een van de poten van de branddriehoek
weg en kan er geen verbranding ont
staan.
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Verwarmingsinstallaties

Zelfontbranding

Bo

zaamheden ligt. Kijk ook na enige tijd
even na op de plek van de werkzaam
heden of er niets aan het smeulen is.
Soms ontstaat een brand pas uren na
het werk. Iedereen heeft nog wel de
catastrofale brand in gedachten van de
Notre-Dame in Parijs enkele jaren
geleden. Daar was men ook aan het
werken op het dak …

Volgens de wet moet er in elk lokaal op een bedrijf een brandblustoestel aanwezig zijn.
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Dossier

Het komt misschien
minder vaak voor,
maar als er zich een
stofexplosie voordoet
op een bedrijf zijn de gevolgen
meestal catastrofaal. Een stofexplosie
kan zich voordoen als fijn stof van een
brandbaar materiaal ‘opgewerveld’
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Iets wat je niet kunt
vermijden, is een blik
seminslag. Dit natuur
fenomeen is echt
onvoorspelbaar en kan overal toeslaan.
Maar een hoge ligging van het bedrijf is
een extra risicofactor. Ook gebouwen
die boven de rest uitsteken, zullen
gemakkelijker getroffen worden door
een blikseminslag. Maar een zekerheid
is dat zeker niet. In elk geval kan het
geen kwaad om bliksemafleiders te
plaatsen, zeker op gebouwen waar
brandbare stoffen liggen opgeslagen.
Sommige constructeurs beweren wel
dat een stalen gebinte volstaat om de
bliksem naar de grond af te leiden,
maar dat mag je zeker niet als een
absolute beveiliging zien. Een aparte
draad over de nok van het dak met een
afleiding naar een degelijke aarding is
al heel wat zekerder en zelfs dan nog is
het geen absolute garantie dat een
bliksem geen schade zal veroorzaken. n

en

Brandblussers en sprinklers

Volgens de wet moet er
in elk lokaal op een
bedrijf een brandblus
toestel aanwezig zijn.
Ook elk zelfrijdend
voertuig moet een of meer brandblus
sers aan boord hebben. Deze toestellen
mogen trouwens maximaal vijf jaar
oud zijn. Elke brandblusser (uitgezon
derd brandblussers in voertuigen met
een vervaldatum) moet elk jaar gecon
troleerd worden door een erkend des
kundige, die meestal verbonden is aan
een keuringsinstantie. Verder is het
aangewezen om elke drie maanden
even na te gaan of alle brandblussers
nog op hun plaats hangen en ze vlot
bereikbaar zijn en niet verstopt achter
het een en ander.
Zorg er ook voor dat je weet hoe die
toestellen werken, zodat je niet moet
beginnen met de gebruiksaanwijzing te
lezen als het aan het branden is. Koop
ook aangepaste blustoestellen in func
tie van het risico. Er zijn immers ver
schillende soorten blustoestellen.
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Stofexplosies

Blikseminslag

bo

wordt en er dan een vonk ontstaat,
bijvoorbeeld aan een slecht geïso
leerde elektrische aansluiting of een
lamp die niet afgeschermd is. Stof
van stro of in een graanopslagplaats
is op dat vlak een gevaarlijk iets.
Een tijdje geleden deed zich in de
Gentse haven nog een zware stof
explosie voor in een graansilo. De
betonnen silo was in ieder geval
total loss.
Op een landbouwbedrijf kan men dit
soort dingen best vermijden door goed
te verluchten, zodat er geen stofopho
ping kan ontstaan. Verder moet je pro
beren om alle oppervlakken zo stofvrij
mogelijk te houden (vergeet hierbij ook
niet balken en open zolders) en door te
zorgen voor een veilige elektrische
installatie. Het spreekt voor zich dat je
in een stoffige omgeving niet werkt
met apparaten die vonken of zelfs een
vlam genereren.
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Als er al een brand zou
ontstaan, kan het
belangrijk zijn om te
proberen te vermijden
dat de brand snel om zich heen kan
grijpen. Compartimentering is daarom
erg belangrijk, alhoewel het natuurlijk
niet altijd mogelijk is. Door een
gebouw op te delen in verschillende
afdelingen die van elkaar gescheiden
zijn door brandwerende muren en
branddeuren, kan een beginnende
brand vaak nog worden ingeperkt. Zorg
er dan wel voor dat die deuren gesloten
blijven en niet met een spie worden
opengehouden of op een andere
manier geblokkeerd worden.
Waar je zeker ook moet voor zorgen, is
dat de brand zich niet kan verspreiden
langs de dakisolatie. Veel isolatiepro
ducten op basis van kunststof zijn
brandbaar en langs daar kan een brand
vaak van de ene afdeling naar de
andere overslaan als de compartimen
tering niet consequent is doorgevoerd.
Ook in een serre is het belangrijk om
de schermdoeken hier en daar te
onderbreken om een beginnende
brand onder controle te kunnen
houden.
Als constructiefout kunnen we ook
wijzen op de plek waar loodsen en stal
len worden gezet. Waar mogelijk moet
je proberen voldoende ruimte te laten
tussen de verschillende gebouwen. Dat
voorkomt dat een brand te gemakkelijk
overslaat van het ene gebouw naar het
andere en laat ook toe dat de brand
weer gemakkelijker de brand kan
bereiken.
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Constructiefouten

Voor deze tekst hebben we dankbaar
gebruikgemaakt van de brochure Preventie van brand in land- en tuinbouw en
enkele nieuwsbrieven van Prevent Agri
die je op onderstaande website vindt.
www.preventagri.vlaanderen

Conclusies
Wie een brand op zijn/haar bedrijf wil
voorkomen, moet in de eerste plaats
het gezond verstand laten werken.
Brand is altijd het resultaat van het samengaan van een brandbaar materiaal,
een ontstekingsbron en zuurstof. Je kan
veel ellende voorkomen door die drie
zoveel mogelijk gescheiden te houden.
Dat is een kwestie van attitude én van
gezond verstand. Als het dan toch zou
mislopen, zorg er dan voor dat er geen
slachtoffers vallen. Materiaal, machines, gebouwen en zelfs dieren kun je
vervangen, maar mensen niet …

