
Brandveiligheid opgenomen in MDV
 

In de nieuwe richtlijnen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) zijn extra maatregelen opgenomen voor
brandveiligheid. Ook in het Bouwbesluit komen vanaf 1 april 2014 nieuwe eisen.

Bij zowel nieuwbouw als renovatie moet de aanvrager
aannemelijk maken hoe hij aan de nieuwe eisen van het
Bouwbesluit gaat voldoen. Zo moeten de technische
ruimtes – zoals meterruimtes, stookruimtes en
machineruimtes minimaal 60 minuten brandwerend zijn.
Constructieonderdelen van de stallen en de aankleding
van stallen bij nieuwbouw en verbouw moeten ten minste
voldoen aan brandklasse B.

Bovenwettelijk
In de nieuwe richtlijnen van de Maatlat Duurzame
Veehouderij (MDV), die per 1 februari van kracht zijn, zijn
ook extra – bovenwettelijke - keuzemaatregelen voor het
thema brandveiligheid uitgewerkt. Deze zijn als subthema
in de dierenwelzijnsmaatlat opgenomen. Veehouders
moeten een minimum aantal punten behalen voor deze brandveiligheidscriteria. Het gaat hierbij om concrete investeringen ter
voorkoming en bestrijding van stalbranden.

Voorkoming
De keuzemogelijkheden gelden voor alle sectoren. Een aantal specifieke maatregelen zijn voor bepaalde diercategorieën
opgenomen. Maatregelen die binnen de MDV genomen kunnen worden ter voorkoming van brand zijn:

Objectinformatiekaart waarop locatie is aangegeven van stallen, toegangsdeuren, nutsvoorzieningen, bluswaterput,
brandgevaarlijke stoffen;
Bouwblokindeling met oog op brandveiligheid, zoals voldoende afstand tussen stallen onderling en risicovolle installaties;
Volgen cursus brandveiligheid;
Controle op en herstel van installatiefouten bij oplevering elektrische installaties door een onafhankelijke partij;
Geen verwarmingstoestellen met open verbranding.

Bestrijding
Maatregelen die binnen de MDV genomen kunnen worden voor bestrijding van brand zijn:

Aanwezigheid brandmelders, branddetectiesysteem, brandblussers, brandslanghaspel in dierverblijven en technische
ruimtes;
Brandklasse A of B voor bouwmateriaal (= bovenwettelijk), zoals hokinrichting (voerbakken, e.d.);
Noodvoorzieningen waardoor ventilatie in naastgelegen dierverblijven blijft werken;
Sprinkler- of watermistsysteem;
Onbrandbare bedding in de stal.

152 branden per jaar
Tussen 2005 en 2009 zijn er in Nederland 763 stalbranden geweest. Dat zijn er gemiddeld 152 per jaar. De meeste stalbranden
vinden jaarlijks plaats op rundveebedrijven (82), daarna varkensbedrijven (64) en tot slot pluimveebedrijven (111). Wel komen er op
pluimveebedrijven de meeste dieren om. In de genoemde periode zijn er in totaal 737.000 dieren omgekomen als gevolg van
stalbranden.
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Lees ook: Ook beton verandert bij brand van structuur
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