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Mijn ouders hadden een pluim-
veebedrijf en ik ben dus tus-
sen de kippen en de kuikens 

opgegroeid. In het weiland stond 
een aantal houten hokken waarin we 
honderden bruine en witte leghen-
nen hielden. Ze zaten binnen op stok 
of liepen vrij in en uit. Ze scharrel-
den in de wei en – tot ongenoegen 
van mijn moeder – soms ook in de 
groentetuin.
De eieren werden in de machines 
in het achterste deel van ons huis 
uitgebroed. Vol spanning kon ik erbij 
staan kijken. De kuikentjes waren ver-
tederend: het lichtgele, zachte dons, 
hun kleine vleugeltjes en het hoge 
piepgeluid staan me nog vers in het 
geheugen. Het voeren van de kippen, 
samen met mijn vader, was een vast 
dagelijks ritueel.
Een keer per week kwam een 
specialist langs om het geslacht van 
de pasgeboren kuikens vast te stel-
len. Daarna werden ze aan boeren 
verkocht. 
Het was voor mijn ouders heel hard 
werken, maar voor mij als kind was 
het een geweldige omgeving om in 
groot te worden. 

Het dierenleed was er ook. Vanzelf-
sprekend stond kip regelmatig op 
het menu. Ik herinner me dat mijn 
vader er dan een uitkoos, de kop van 
de kip op het hakblok legde en die 
vervolgens met de bijl eraf sloeg. 
Ook zonder kop kunnen kippen 
het op een lopen zetten. Als hij de 
kip weer te pakken had, werd deze 
ondergedompeld in een bak water 
en omgekeerd aan haar poten aan 
de waslijn gehangen om het bloed te 
laten weglekken.  

Met de rest van het ontledingsproces 
zal ik u niet vermoeien, maar het 
heeft waarschijnlijk op mij zoveel im-
pact gehad dat ik nadien vegetariër 
ben geworden. 

Met het groter worden van de stallen, 
niet alleen in de pluimveehouderij 
maar ook bij andere vormen van 
intensieve veeteelt, is het welzijn van 
de dieren in veel gevallen juist kleiner 
geworden. De Stichting Salvage raakt 
dit natuurlijk vooral als er in zo’n stal 
brand uitbreekt. In dit nummer van 
Uit de Brand staan we uitgebreid 
stil bij dit onderwerp. Bij zo’n brand 
komen soms enkele tientallen of 
honderden dieren om en soms zelfs 
duizenden. Vanzelfsprekend staan 
we met onze coördinatoren dag en 
nacht klaar om namens de Neder-
landse brandverzekeraars bij derge-
lijke calamiteiten de hulp te bieden 
die van ons mag worden verwacht. 
Maar we doen meer. In het kader van 
het Actieplan Stalbranden voorzien 
we het Verbond van Verzekeraars pe-
riodiek van informatie over oorzaken 
van stalbranden, op basis waarvan 
het Verbond preventiemaatregelen 
kan ontwikkelen.

Zo dragen we bij aan het wegnemen 
en het voorkomen van veel leed. Dat 
het daarbij niet alleen om dierenleed 
gaat, moge duidelijk zijn. 

Brenda Reinders 
Directeur Stichting Salvage

inhoud

terugdringen van het aantal 
Stalbranden 

6Nadat zijn bedrijf vanwege de mond- en 
klauwzeercrisis was geruimd, besloot Tweede 
Kamerlid voor het CDA, Jaco Geurts niet langer 

aan de zijlijn te blijven staan. Hij stortte zich op de 
politiek. In deze Uit de Brand pleit hij tegen extra 
regelgeving, kosten en overheidsbemoeienis. Waar 
pleit hij voor? 

verzekeraarS zien belang in 
actieplan Stalbranden

9John de Hoon, sectormanager voor de 
veehouderij bij Achmea Agro vertelt hoe Het 
Actieplan Stalbranden uiteindelijk moet leiden tot 

een brandveilige bedrijfsvoering, een betere naleving 
van bestaande regelgeving en tot adviezen hoe het in 
de praktijk anders en effectiever kan.

juni 2013

De Stichting Salvage biedt snelle, praktische hulp en opvang na een calamiteit. We bieden deze unieke service 
namens de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars. In Uit de Brand leest u over onze werkzaamheden en 
toegevoegde waarde voor gedupeerden en stakeholders. Ook ventileren we onze visie op actuele ontwikkelingen 
en discussies en laten we stakeholders en professionals uit aangrenzende vakgebieden aan het woord. Zo ontstaat 
een levendige discussie die tegengestelde of gelijke standpunten inzichtelijk maakt. Uit de Brand verschijnt 
tweemaal per jaar. Wilt u meediscussiëren of hebt u een uitgesproken mening over een van de besproken 
onderwerpen, laat het ons dan weten per mail naar info@stichtingsalvage.nl of bel 055 526 19 30.

dieren ingedeeld  
in gevarenklaSSen 

13 Joeke Nijboer werkt bij Diergaarde Blijdorp 
en wijdt uit over de risico’s en veiligheid 
binnen Blijdorp en de draaiboeken die aan 

die veiligheid ten grondslag liggen. 

Welzijn en  leed

achtergrond

17Dierenarts 
Peter Egberink 
verzorgde in de 

afgelopen jaren voor diverse 
brandweerkorpsen een 
presentatie over hulp aan 
dieren in nood. Met name 
over dieren die te water 
waren geraakt en dieren in 
nood vanwege een brand. 
Hij vertelt over een aantal 
belangrijke lessen die hij de 
brandweerkorpsen heeft 
kunnen leren.

menSen aan het werk

21Aangemoedigd 
door gedupeerden 
van een 

stalbrand, laten twee 
Salvagecoördinatoren zich 
uit over de soms eenzijdige 
berichtgeving van de pers en 
de rol van de coördinatoren 
bij de omgang met de pers.  
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over het 
ActieplAn  
StAlbrAnden 
2012-2016
nieuw-roden, 21 april 2013 - Vannacht zijn circa 500 biggen en 60 zeugen omgekomen 

bij een boerderijbrand aan de zevenhuisterweg in nieuw-roden. door nog onbekende 

oorzaak vatte een van de zes schuren rond 05.00 uur vlam. Op het moment dat het vuur 

oversloeg naar een tweede schuur, kreeg de brandweer het vuur onder controle.  

Het sein ‘brand meester’ werd om half acht gegeven. de kans is groot dat veel zeugen 

en varkens het niet zullen halen. de eigenaar van de varkensstallen maakt vanochtend 

samen met een veearts een rondgang door de zwartgeblakerde gebouwen.  

een woordvoerder van de brandweer in drenthe laat weten dat veel dieren er 

momenteel slecht aan toe zijn.

Tekst: Peter van Steen

et bericht over de stalbrand in Nieuw-
Roden staat niet op zichzelf. Bijna 
maandelijks komen in Nederland veel 

dieren om bij een brand in een rundvee-, 
varkens- of pluimveehouderij. Organisaties 
op het gebied van dierenwelzijn, veehou-
derij, overheidsbeleid en verzekeringen 
menen dat dit een maatschappelijk pro-
bleem betreft en zijn daarom een Actieplan 
Stalbranden overeengekomen. De Stichting 
Salvage en de coördinatoren die namens 
de Stichting Salvage hulp bieden na een 

brand voelen zich vanzelfsprekend nauw 
betrokken bij deze problematiek. Bovendien 
heeft de Stichting Salvage de taak op zich 
genomen het Verbond van Verzekeraars 
periodiek informatie over stalbranden te 
verstrekken. Het Verbond gebruikt deze in-
formatie voor het in kaart brengen van veel-
voorkomende oorzaken en op basis daarvan 
het vaststellen van preventiemaatregelen. 
Op deze wijze draagt de Stichting Salvage 
in belangrijke mate bij aan het terugdringen 
van het aantal stalbranden in Nederland.

De redactie van ‘Uit de brand’ heeft in dit 
kader besloten een speciale uitgave aan 
het onderwerp stalbranden te wijden. Aan 
het woord komen Jaco Geurts (Tweede 
Kamerlid voor het CDA), John de Hoon (sec-
tormanager voor de veehouderij bij Achmea 
Agro), Peter Egberink (dierenarts verbon-
den aan de Dierenartsenpraktijk Dokkum 
e.o.), Joeke Nijboer (KAM-coördinator bij 
Diergaarde Blijdorp) en natuurlijk Salvage-
coördinatoren die ervaring hebben met 
hulpverlening na een stalbrand.

een SpeciAle ‘Uit de brAnd’ 

H
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ie het aantal stalbranden en de om-
vang ervan wil terugdringen, moet 
vanzelfsprekend allereerst goed 

naar de oorzaken kijken. “De kern ervan is”, 
zegt Jaco Geurts, “dat over het algemeen 
menselijk handelen eraan ten grondslag ligt. 
Denk aan achterstallig onderhoud, werk-
zaamheden die in de stal plaatsvinden, on-
voldoende ongediertebestrijding waardoor 
kabels worden aangevreten en de opslag 
van brandgevoelige zaken in de stal die daar 
niet thuishoren.”

Bewustwording
“Bewustwording van dit soort zaken is 
daarom van groot belang”, vervolgt Geurts. 
“De ondernemer moet zich ervan bewust 
zijn hoe een brand kan ontstaan en hoe een 
brand vervolgens kan worden aangejaagd. 
Hij moet weten waar de zwakke plekken in 
zijn bedrijf zijn. En dan kan hij een aantal 
zaken best zo organiseren dat hij de kans op 
een brand en de kans op uitbreiding daar-
van kleiner maakt. Ondernemers staan daar 
niet alleen voor. Uit het verleden weet ik dat 

verzekeringsmaatschappijen daar bovenop 
zitten en ook bouwkundig adviseurs spelen 
er een rol bij. Zij kunnen aangeven welke 
materialen minder gemakkelijk brandbaar 
zijn, dus van welke brandklasse een bepaald 
materiaal is, want de gemiddelde agrariër is 
daar niet van op de hoogte. Overigens zeg-
gen leveranciers van bouwmaterialen en ad-
viseurs wel eens dat een bepaald kunststof 
niet brandt, maar dat is onzin. Alles brandt, 
als het maar heet genoeg wordt.”

Dubbel belang
Het CDA benadert het probleem van de 
stalbranden vanuit zowel het belang van 
dierenwelzijn als het economisch belang 
van een gezonde agrarische sector. “We 
proberen daar een evenwicht in te zoeken”, 
zegt Jaco Geurts, “het is een samenloop. 
Als je niet goed voor de dieren zorgt, zijn 
de dieren ook niet goed voor jou. Daar heb 
je dan een economisch nadeel van, terwijl 
goede zorg voor de dieren economisch 
voordeel oplevert. Er is met stalbranden veel 

geld gemoeid. Ook al ben je goed verze-
kerd, honderd procent schadevergoeding, 
bijvoorbeeld van alle uren die je erin hebt 
zitten, krijg je nooit vergoed. We moeten  
het probleem niet groter maken dan het is 
- ik wil het ook niet bagatelliseren want 
er zijn altijd levende wezens bij betrok-
ken, maar als je het vergelijkt met het 
aantal branden in woonhuizen, dan zijn 
de stalbranden een stuk marginaler - maar 
natuurlijk zit geen enkele ondernemer erop 
te wachten.”

Geen extra regelgeving
Jaco Geurts is gekant tegen extra regelge-
ving op dit gebied. “We hebben in Neder-
land heel veel regelgeving en het gaat 
erom de regelgeving die we hebben, te 
handhaven”, zo stelt hij. Wel voegt hij eraan 
toe dat die handhaving niet altijd eenvou-
dig is. “Bijvoorbeeld van isolatiemateriaal is 
vaak niet herkenbaar wat de samenstelling 
daarvan is en wat dus de brandklasse is. Ook 
voor de instanties die dat zouden moeten 
of willen controleren, is het vaak moeilijk te 

jaco geurts, Tweede Kamerlid voor het Cda, was tot de zomer van 2012 actief 

in de veehouderij. nadat zijn bedrijf in 2001 was geruimd, vanwege de mond- en 

klauwzeercrisis, besloot hij niet langer aan de zijlijn te blijven staan en stortte hij 

zich op de agrarische belangenbehartiging en later de politiek. Brand in zijn stallen 

heeft hij gelukkig nooit meegemaakt, maar hij weet van veehouders dat daarmee 

veel persoonlijk leed gepaard kan gaan. “je hebt bloed, zweet en tranen in je bedrijf 

zitten. Brandt je levenswerk af, dan hakt dat erin.”

Tekst: Peter van Steen

“ AlS je niet goed  
voor de dieren zorgt, 
zijn de dieren ook  
niet goed voor joU”

W
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zien welke materialen in een nieuwgebouw-
de stal zitten. Die handhaving moet beter 
worden georganiseerd, maar daar hebben 
we geen nieuwe regelgeving voor nodig.” 
Geurts hekelt in dit verband de regels die 
andere regels in de weg zitten. “Er moesten 
destijds op grond van milieuregelgeving 
luchtwassers in bijvoorbeeld varkensstallen 
worden geïnstalleerd, centrale kanalen die 
van voor naar achter in de stal kunnen lopen. 
Als daar de brand in slaat, dan is het allemaal 
leuk en aardig dat je brandmuren hebt, maar 
daar heb je dan niks meer aan.” Het bezwaar 
dat de uniformiteit in de handhaving van 
regelgeving van gemeente tot gemeente 
soms ver is te zoeken, vindt Geurts niet 
zwaarwegend. “We hebben landelijke regel-
geving en niet voor niets zijn de regionale 
uitvoeringsdiensten ingevoerd om kennis en 
kunde van gemeenten bij elkaar te brengen. 
Kleine gemeenten die maar een paar agrari-
sche bedrijven binnen de gemeentegrenzen 
hebben, kunnen alle kennis die daarmee 
samenhangt niet allemaal op de plank heb-
ben liggen. Waar het mij in ieder geval in de 
kern om gaat, is dat we al genoeg regelge-
ving hebben en dat nieuwe regels dus niet 
nodig zijn.”

“ de continUïteit   
 vAn de Sector     
 en het  
 klAntenbelAng   
 StAAn voorop”

“Wie brandmuren 
in een bestaande 
stal wil bouwen, 
wens ik veel 
succes, maar of  
het helpt?”

Geen extra kosten
Jaco Geurts wil bovendien voorkomen 
dat veehouders voor extra kosten worden 
gesteld en maakt zich wat dat betreft zorgen 
om een zekere tendens in het Actieplan 
Stalbranden. Hij zegt: “Bestaande gebouwen 
zijn volgens een filosofie gebouwd die niet 
altijd aansluit bij hetgeen in het Actieplan 
Stalbranden staat. Partijen die denken dat 
ze de veehouderij met hoge kosten moeten 
opzadelen om honderd procent zekerheid te 
hebben, jagen een utopie na. Honderd pro-
cent zekerheid bestaat niet in het leven. Bo-
vendien brengt de Nederlandse regelgeving 
met zich mee dat als je iets in je stallen gaat 
veranderen, je dan een nieuwe milieuver-
gunning en misschien nog andere vergun-
ningen moet aanvragen, dus daar komen 
dan ook extra kosten bij. En de vraag is nog 
of verbouwingen van bestaande gebouwen 
het beoogde effect hebben. Wie brandmu-
ren in een bestaande stal wil bouwen, wens 
ik veel succes, maar of het helpt? Ik vergelijk 
het wel eens met het Bouwbesluit. Toen het 
Bouwbesluit hogere plafonds voorschreef, 
zijn we toen ook alle bestaande woningen 
gaan aanpassen? Veel belangrijker is het om 
bij nieuwbouw ervoor te zorgen dat een 

brand niet gemakkelijk kan ontstaan en zich 
niet gemakkelijk kan uitbreiden. Bestaande 
stallen ombouwen naar de nieuwste inzich-
ten, lijkt me onbegonnen werk en daar zal ik 
in de Kamer zeker niet achter gaan staan.”

Geen overheidsbemoeienis
Het Actieplan Stalbranden is nog niet in de 
Tweede Kamer aan de orde geweest en het 
staat ook nog niet op de agenda. Geurts: 
“Het is een voornemen van het kabinet 
en het moet door de Kamer heen als het 
nieuwe wetgeving en regelgeving zou 
betreffen, maar dat is nog niet gebeurd. Het 
ligt eraan welke prioriteit dit kabinet aan dit 
soort zaken geeft.” Jaco Geurts zal zeker ook 
niet het initiatief nemen om het Actieplan 
Stalbranden in de Kamer te behandelen. 
“Ik zie daar geen aanleiding voor, omdat ik 
zie dat het privaat, in het veld, goed wordt 
opgepakt. De sector praat er zelf over, werkt 
mee aan actieprogramma’s en er verschijnen 
universitaire rapporten over het onderwerp. 
Het is een christendemocratisch uitgangs-
punt dat als de samenleving het zelf kan, 
de overheid daar niet bovenop moet willen 
zitten.”

Verzekeraars participeren in het actieplan Stalbranden 

vanwege het maatschappelijke belang, in dit geval de 

continuïteit van de agrarische sector, en het klantenbelang, 

namelijk dat hun dieren op een brandveilige manier 

worden gehuisvest. “Verzekeraars hebben daar verstand 

van en kunnen er invloed op hebben”, zegt john de Hoon, 

sectormanager voor de veehouderij bij achmea agro.

Tekst: Peter van Steen
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oor John de Hoon, telg uit een Bra-
bants gezin met negen kinderen en 
opgegroeid op een gemengd bedrijf 

met onder meer koeien en varkens, telt 
behalve het klantenbelang zeker ook de 
dierenwelzijnsfactor. En het is juist vanuit 
die achtergrond dat het Actieplan Stal-
branden in eerste aanleg van de grond is 
gekomen. “Ruim vijf jaar geleden ontstond 
er ophef in de Nederlandse maatschappij 
over dieren die bij stalbranden omkwamen”, 
vertelt De Hoon. “LTO Nederland en de 
Dierenbescherming hebben toen twee stu-
denten van Hogeschool Van Hall Larenstein 
opdracht gegeven de problematiek in kaart 
te brengen. Tijdens het onderzoek hebben 
deze studenten ook bij Achmea aangeklopt, 
in het bijzonder bij Interpolis, en hebben zij 
informatie vanuit de agrarische portefeuille 
gekregen. Het onderzoeksrapport ‘Brand in 
veestallen’ is vervolgens voor LTO Neder-
land, de Dierenbescherming, Brandweer 
Nederland, het Verbond van Verzekeraars en 
de rijksoverheid de basis geweest voor een 
actieplan, dat later naar aanleiding van Ka-
mervragen aan staatssecretaris Bleker nog 
met specifieke maatregelen is aangevuld.”

Aantallen 
Volgens het rapport ‘Brand in veestallen’ 
waren er in de onderzochte periode van 
vijf jaar in totaal 57 branden in de rundvee-
houderij, 64 branden in de varkenshouderij 
en 30 branden in de pluimveehouderij. 
“Van belang is dat vooral naar het aantal 

omgekomen dieren wordt gekeken”, aldus 
De Hoon. “In de pluimveehouderij loopt dat 
aantal dan snel op, maar mocht er brand 
uitbreken in bijvoorbeeld een wormenkwe-
kerij, dan hebben we het natuurlijk over 
nog veel grotere aantallen. In die context 
moet je het ook bekijken.” In het onderzoek 
van Hogeschool Van Hall Larenstein werd 
op grond van beperkte gegevens berekend 
dat in de periode 2005-2009 in totaal 1.422 
koeien, 23.724 varkens en 711.934 kippen 
bij stalbranden omkwamen. De vraag in 

hoeverre deze aantallen een serieuze scha-
depost voor verzekeraars betekenen, kan 
vanuit meer dan één perspectief worden 
beantwoord. De financiële waarde van de 
dieren valt te overzien, maar de bedrijfs-
schade kan groot zijn. De dieren vormen im-
mers een productiemiddel en zijn in die zin 
de basis onder het agrarisch bedrijf. John de 
Hoon: “Economisch gezien is het onderwerp 
dus van belang. Dat heeft ook te maken met 
de ontwikkeling van deze bedrijven ten op-
zichte van tien, twintig jaar geleden. Ze zijn 

meer gespecialiseerd en opgeschaald, ter-
wijl de kans op het ontstaan van een brand 
niet is verminderd. Daar raak je de kern van 
verzekeren. Het gaat om concentratie versus 
risicospreiding. De kans is niet kleiner, maar 
het effect is groter. Dat maakt het voor de 
verzekeraar en uiteindelijk ook voor de klant 
nog relevanter om naar de mogelijkheden 
van preventie te kijken.” 

Bewustwording
Het Actieplan Stalbranden 2012-2016 is er 

vooral op gericht de brandveiligheidsbe-
wustwording in de veehouderij te vergro-
ten. Dit moet dan leiden tot een brandvei-
lige bedrijfsvoering, een betere naleving 
van bestaande regelgeving en tot adviezen 
hoe het in de praktijk anders en effectiever 
kan. Hiertoe worden drie sporen gevolgd: 
de brandveilige bedrijfsvoering, brandvei-
lige stallen voor mens en dier, en verbeterd 
inzicht in de oorzaken van stalbranden 
en beheersbaarheid. John de Hoon: “De 
dierenbeschermingsorganisaties wilden 

aanvankelijk meer regelgeving hebben, 
bijvoorbeeld ten aanzien van vluchtwegen 
en nieuwbouw van stallen. Als verzekeraars 
wilden wij daar niet de focus op leggen. 
De stallen die nu afbranden, zijn immers 
volgens de oude regelgeving gebouwd. Pak 
je de regelgeving voor de nieuwbouw van 
stallen aan, dan zie je het effect daarvan pas 
veel later. Wij wilden ons daarentegen vooral 
op maatregelen focussen die nu al effect 
kunnen hebben en daarom vind ik het goed 
dat het plan op de brandveiligheidsbewust-
wording van de ondernemers is gericht. 
Het bewustzijn van en handelen naar is een 
belangrijke bedrijfscomponent en dat is 
daarom een belangrijk onderdeel van het 
actieplan. We hebben dat samen met LTO 
Nederland opgepakt, door ons beschikbaar 
te stellen om op studieavonden en leden-
bijeenkomsten van LTO met veehouders in 
gesprek te gaan. Zo willen we dan laten zien 
dat het ook anders kan. Tijdens die bijeen-
komsten roepen we de aanwezigen op zich 
natuurlijk aan de bestaande regelgeving te 
houden en om daarnaast na te gaan welke 
maatregelen ze meteen al kunnen nemen. 
Bezint eer ge begint en gebruik je gezonde 
boerenverstand, dat helpt al enorm.” Het 
stimuleren van brandveiligheidsbewustwor-
ding tijdens bijeenkomsten met veehouders 
zal zeker nog worden gecontinueerd, zij het 
dat het thema breder wordt getrokken naar 
veiligheid in het algemeen op en om het 
bedrijf.

V

“ Pak je de regelgeving voor  
 de nieuwbouw van stallen  
 aan, dan zie je het effect   
 daarvan pas veel later.”
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Elektra
Volgens het rapport ‘Brand in veestallen’ werd 40 pro-
cent van de branden veroorzaakt door kortsluiting in de 
stal, ondoordachte werkzaamheden in of aan de stal en 
oververhitting van machines en installaties. 30 procent 
van de branden werd veroorzaakt door bijvoorbeeld 
broei, implosie, explosie (door mestgassen), bliksemin-
slag en brandstichting. Van nog eens 30 procent van de 
branden kon de oorzaak niet worden achterhaald. “De 
aandacht voor de kwaliteit en de staat van onderhoud 
van elektrische installaties is voor verbetering vatbaar”, 
stelt John de Hoon. Hij benadrukt dat verbeteringen 
mogelijk zijn bij zowel het inspecteren van bestaande 
installaties als het opleveren van nieuwe installaties. 
“Achmea is daarom op zoek gegaan naar een wat hand-
zamer formaat voor de inspectie van elektrische instal-
laties, toegesneden op de agrarische markt. We kunnen 
constateren dat de NEN 3140-inspectie vaak niet wordt 
gedaan, ook in de agrarische sector niet, onder meer 
omdat veel bedrijven daar niet toe verplicht zijn. Met 
een aantal inspectiebureaus hebben we besproken hoe 
we op een andere manier naar elektrische installaties 
kunnen kijken, niet op basis van een simpele inventari-
satie, maar met kennis van zaken en samen met de on-
dernemer. Daaruit is de Agro Elektra Inspectie ontstaan. 
Achmea verplicht nu alle veehouders die bij Interpolis 
of Avéro Achmea zijn verzekerd, om die inspectie uit te 
laten voeren en om de problemen die daarbij worden 
geconstateerd, op te lossen. Andere verzekeraars volgen 
inmiddels dit initiatief. Veehouders kunnen de keuring 
via hun verzekeraar aanvragen of zelf contact met een 
inspectiebureau opnemen. Het is natuurlijk ook prima 
als ze besluiten een erkend bedrijf een 3140-inspectie 

uit te laten voeren, als vervolgens de geconstateerde 
problemen maar worden opgelost. Zo hebben we 
een belangrijke stap gezet. Een elektrakeuring kun 
je vandaag nog aanvragen en op korte termijn laten 
uitvoeren. Dat is ook waar het actieplan op is gericht: 
aan de slag met activiteiten die nu al kunnen worden 
aangepakt. Vanuit het actieplan is het niet mogelijk dit 
voor of namens alle verzekeraars te organiseren, maar 
als grootste partij kunnen we daar wel het voortouw in 
nemen. En dat hebben we dan ook gedaan.”

Uniforme toepassing
Volgens John de Hoon is het verstandig geweest dat 
de veehouders nog niet met nieuwe regelgeving zijn 
geconfronteerd. Hij wijst erop dat bij nieuwe regelge-
ving ook handhaving hoort en die is lang niet altijd te 
organiseren of te financieren. “Papier is geduldig”, zegt 
hij, “maar het gaat om effect.” Natuurlijk is het zinvol 
om bij de nieuwbouw van stallen het een en ander 
aan brandpreventie te realiseren, tegen in die fase nog 
betrekkelijk weinig meerkosten, maar De Hoon weet ook 
dat er vaak veel ruimte zit tussen wat er op de tekening 
staat en hoe het in de praktijk wordt uitgevoerd. “Het 
belangrijkste op het gebied van regelgeving”, aldus John 
de Hoon, “is de uniforme toepassing ervan. Boeren erva-
ren vaak dat bij de buurman, die toevallig in een andere 
gemeente woont, met een andere maat wordt geme-
ten. Ook adviesbureaus hebben daar last van. Ik ben 
ervan overtuigd dat als we in Nederland een uniforme 
benadering van regelgeving hebben, dat de handhaving 
daarvan veel beter zou gaan. Dan immers zou iedereen 
weten waar hij aan toe is.”

“ dieren lAten     
 ontSnAppen  
 iS geen optie”

dr. joeke nijboer werkt al 36 jaar bij diergaarde Blijdorp in rotterdam. Hij 

is er begonnen als voedingsdeskundige, maar bekleedt ook de functie van 

plaagdierbestrijder en is bovendien sinds 1 april 2013 voltijds Kam-coördinator 

binnen de diergaarde. Kam staat voor kwaliteit, arbo en milieu en deze 

paraplu overkoepelt ook de activiteiten op het gebied van risico’s en veiligheid 

binnen Blijdorp. de aandacht gaat daarbij uit naar de mensen, dat wil zeggen 

medewerkers, bezoekers en hulpverleners bij calamiteiten, de dieren en alle 

interacties daartussen.

Tekst: Peter van Steen
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gevallen hebben wij protocollen met schiet-
instructies”, legt hij uit. “Nadat er alarm is 
geslagen, komen de bedrijfshulpverlening, 
de chef van dienst, de schutter van dienst, 
de dierenarts en de dierenverzorger in actie. 
Gezamenlijk wordt de afweging gemaakt of 
het dier zal worden gedood, door de schut-
ter, of dat het zal worden verdoofd, door de 
dierenarts. Uiteindelijk bepaalt de schutter 
wat er moet gebeuren, om ervoor te zorgen 
dat er geen mensen worden gedood.”

Preventie belangrijkst
Als we het gesprek op de risico’s voor de 
dieren hebben gebracht, het thema van 
deze uitgave van ‘Uit de brand’, benadrukt 
Joeke Nijboer toch allereerst dat de veilig-
heid van de mens in alle gevallen boven 
de veiligheid van het dier gaat. Hij zegt dat 
niet voor niets, want mocht bijvoorbeeld in 
een van de stallen brand uitbreken, dan zijn 
de verzorgers vaak het grootste probleem. 
Nijboer: “Een boer zal ongetwijfeld een 
emotionele band met zijn dieren heb-
ben, maar de band tussen de verzorgers 
en de dieren in een dierentuin is nog vele 
malen hechter. Ik heb zelf nooit een brand 
meegemaakt, maar van brandweermensen 
heb ik wel gehoord dat de verzorgers hun 
eigen leven in gevaar brengen om maar te 

proberen de dieren te redden.” Betreft het 
overigens gevaarlijke dieren, dan zijn er bij 
een brand maar weinig mogelijkheden. Het 
is te hopen dat de toegang tot het buiten-
verblijf kan worden geopend, bijvoorbeeld 
door met een kabel een schuif omhoog te 
trekken, maar gelegenheid om deze dieren 
al of niet verdoofd naar elders te brengen, 
zal er doorgaans niet zijn. Dieren zomaar 
loslaten is ook geen optie, omdat daardoor 
allerlei ongewenste situaties zouden kunnen 
ontstaan. “Preventie is het allerbelangrijkste”, 
zegt Nijboer. “In alle gebouwen hangen 
goede blusapparaten, mensen beschikken 
over piepers om snel hulpdiensten op te 
roepen en in de stallen en openbare ruimten 
mag niet worden gerookt. Verder moet 
bijvoorbeeld bij werkzaamheden extra goed 
worden opgelet.”

Ziekte en mensen
Een ander ernstig risico in de dierentuin is 
ziekte. Ook Diergaarde Blijdorp ontkwam 
er niet aan alle vogels in te enten toen in 
Nederland de vogelgriep was uitgebroken. 
Joeke Nijboer plaatst nu nog enige vraagte-
kens bij het nut daarvan, “maar uiteindelijk 
is dat een economische afweging”, zegt hij. 
“Wij zijn natuurlijk maar een kleine club in 
verhouding tot de agrarische sector.” Het 

is gelukkig nooit nodig gebleken dieren 
te ruimen als gevolg van een dierziekte-
uitbraak. Wel is het voorgekomen dat een 
populatie vleermuizen moest worden 
geruimd, vanwege het vermoeden van 
rabiës, een ziekte die ook op mensen kan 
worden overgebracht. Nader onderzoek 
wees echter uit dat het vermoeden niet juist 
was geweest. Tot slot is dan nog de mens 
een serieus risico voor de dieren in een die-
rentuin. Joeke Nijboer: “Mensen gooien met 
stenen naar dieren, slaan ze en voeren ze. In 
het verleden is al eens een kameel dood-
gevoerd door het geven van brood. Geef 
je een kameel te gemakkelijk verteerbare 
koolhydraten, dan kan een verzuring van de 
pens optreden, waardoor hij kan doodgaan. 
Ook worden er munten in het bassin van de 
zeeleeuwen gegooid. Ze rapen die van de 
bodem op, slikken ze in en kunnen dan een 
chronische intoxicatie van bijvoorbeeld zink 
krijgen. Incidenteel gaan ze zelfs dood door 
een verstopping in de maag. Nog een risico 
is diefstal van dieren, vaak op bestelling. Na 
de drugshandel is de handel in dieren de 
grootste illegale handel in de wereld. Van de 
1,4 miljoen mensen in onze regio hebben er 
bij wijze van spreken 1.399.995 de Diergaar-
de lief en zijn er vijf die het voor de anderen 
verpesten.”

n zijn eerste maanden als KAM-coördi-
nator heeft Joeke Nijboer zich vooral 
met de veiligheid van hulpverleners 

beziggehouden. Hij trekt daarbij samen op 
met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijn-
mond. Deze veiligheidsregio werkt samen 
met de bedrijven CGE en Changer, die de 
computerprogramma’s BowTie XP en CAT 
hebben ontwikkeld en aan Blijdorp beschik-
baar hebben gesteld. Met deze programma’s 
kan informatie over risico’s bij bedrijven en 
instellingen in het gebied sneller en beter 
gestructureerd worden gedeeld, zowel met 
betrokkenen binnen die bedrijven en instel-
lingen zelf als met externe hulpverleners. 
“Wij denken dat dit programma de spil kan 
zijn van de veiligheid in deze regio, binnen 
Blijdorp en binnen alle andere organisaties 
die eraan meedoen”, aldus Nijboer. Inmid-
dels hebben andere veiligheidsregio’s al 
veel belangstelling voor het programma 
getoond, onder meer tijdens een sympo-
sium over het thema ‘Veilig werken, denken 
en doen’ in Diergaarde Blijdorp op 22 april 
jongstleden. De kern van de programma’s 
BowTie XP en CAT is, dat informatie over 
risico’s binnen objecten waar hulp moet 
worden verleend, eenvoudig en snel kan 
worden opgevraagd. Vervolgens kunnen 
protocollen en auditvragen aan de risico’s 
worden gekoppeld. Het is aan de KAM-coör-
dinator om die informatie steeds actueel te 
houden, op grond van periodieke gecerti-
ficeerde risico-inventarisaties. “We zouden 
graag zien dat andere veiligheidsregio’s en 

dierentuinen dit programma ook gaan ge-
bruiken, zodat informatie beter kan worden 
uitgewisseld en niet telkens opnieuw het 
wiel moet worden uitgevonden”, zegt Joeke 
Nijboer.

Scala aan draaiboeken
Risico’s voor hulpverleners, maar ook voor 
medewerkers en bezoekers, zijn er in Dier-
gaarde Blijdorp in alle soorten en maten. 
De wettelijk verplichte risico-inventarisatie 
en -evaluatie geeft een lange opsomming: 
brand, gevaarlijke dieren, zoönosen (ziekten 
die overdraagbaar zijn van dieren op men-
sen), overvallen en terrorisme, technische 
calamiteiten (bijvoorbeeld een stroomsto-
ring), natuurgeweld (bijvoorbeeld omvallen-
de bomen tijdens een storm), ongelukken 
met bedrijfsvoertuigen, veronachtzaming 
van werkinstructies, agressie van publiek, 
gevaarlijke stoffen en bedreigingen van 
buitenaf (een gifwolk, een vliegramp of 
een treinramp; de Diergaarde is naast een 
drukke spoorlijn gelegen). Om deze risico’s 
te minimaliseren is een scala aan draaiboe-
ken, procedures, maatregelen en protocol-
len samengesteld, in enkele gevallen onder 
de vlag van de Nederlandse Vereniging van 
Dierentuinen. Specifiek in dit verband zijn 
natuurlijk de risico’s die met gevaarlijke 
dieren samenhangen. Joeke Nijboer: “We 
hebben de dieren in drie gevarenklassen 
ingedeeld: rood, geel en groen. De dieren 
in de rode klasse zijn levensbedreigend: 
leeuwen, tijgers, panters, beren en ijsberen 
bijvoorbeeld. De dieren in de groene klasse 
zijn niet gevaarlijk. Dat zijn bijvoorbeeld de 
kleine, niet direct gevaarlijke zoogdieren 
en de vogels. Ze kunnen je wel bijten en ze 
kunnen ziekten overdragen, maar de risico’s 
zijn vergelijkbaar met het houden van een 
hond of een kat als huisdier. Voor de dieren 
in de gele klasse moet je heel erg oppassen. 

Een giraf bijvoorbeeld zal je niet aanvallen, 
maar een trap of een klap met z’n kop kan 
dodelijk zijn.” 

Doden of verdoven
De risico’s die gevaarlijke dieren met zich 
meebrengen, zijn absoluut niet denkbeel-
dig. Vers in het geheugen ligt bijvoorbeeld 
het voorval van de ontsnapte gorilla Bokito, 
in 2007. Een bezoekster werd zo ernstig ver-
wond dat zij in het ziekenhuis moest wor-
den opgenomen. In 1982 liep het nog erger 
af met een verzorger van de tijgers. Mogelijk 
nadat hij een werkinstructie had genegeerd, 
werd hij door een tijger gegrepen en dood-
gebeten. Joeke Nijboer was erbij toen de 
tijger met de man in zijn bek door de kooi 
liep – een beeld waarmee hij het later nog 
wel eens moeilijk heeft gehad. “In dergelijke 

“ mensen gooien  
met stenen naar 
dieren, slaan ze  
en voeren ze”

bommen op blijdorp
Diergaarde Blijdorp bevindt zich sinds de 
zomer van 1940 op de huidige locatie, ten 
noorden van het centrum van Rotterdam. 
In mei 1940 ligt de dierentuin nog pal in het 
centrum, bij de Diergaardesingel en met een 
ingang aan de Kruiskade. Tijdens het eerste 
bombardement op Rotterdam op 12 mei 
1940 wordt ook de Diergaarde getroffen. 
Door de luchtdruk worden elanden, anti-
lopen, herten, kangoeroes en struisvogels 
tegen de hekken van hun verblijven gesmakt 
en gedood. Een Nederlandse legercomman-
dant geeft de directeur van de Diergaarde 
opdracht de roofdieren te laten doodschie-
ten. Losgebroken leeuwen en tijgers zouden 
de chaos in de stad alleen nog maar vergro-
ten. Desondanks wordt besloten vier jonge 
leeuwen, een tijgerin met twee welpen, de 
speelse en makke driejarige leeuw Tommy en 

drie prairiewolven te sparen. Tijdens het grote 
bombardement twee dagen later worden 
geen gebouwen in de Diergaarde getrof-
fen, maar de geweldige vuurzee in de oude 
binnenstad bereikt ’s nachts ook het Dier-
gaardeterrein. De gespaarde tijgers, leeuwen 
en prairiewolven komen alsnog om. Mede-
werkers trachten te redden wat er te redden 
valt. Urenlang bespuiten zij het hok van de 
ijsberen, waarvan de pels al schroeiplek-
ken vertoont. Een apenverzorger weet twee 
chimpansees en een orang-oetan op zijn fiets 
in veiligheid te brengen. Tussen de bran-
dende loodsen van het stationsemplacement 
wordt op een losgebroken bizon gejaagd. 
Als de morgen aanbreekt, is er weinig van de 
Diergaarde over. (Bron: Het Vrije Volk van 16 
mei 1957)

I
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tot welke prijS?
Tot welke prijs moet een dier in nood worden geholpen? 

Wat mag de veiligheid van een dier kosten?

John de Hoon - sectormanager voor de vee-
houderij bij Achmea Achmea Achmea Agro: 
“Wat levert de veiligheid van een dier op?! Ik 
denk liever in opbrengsten dan in kosten. Om te 
beginnen levert veiligheid natuurlijk het welzijn 
van dieren op. Maar voor de ondernemer levert 
veiligheid nog veel meer op, in economische 
zin. Als er dieren bij een brand omkomen, is 
dat kapitaalsvernietiging en uiteindelijk moeten ze dat zelf weer 
zien te compenseren. Daarnaast draagt brandveiligheid bij aan 
het imago van de sector en aan het beeld dat men lokaal van de 
ondernemers heeft. En wat dat mag kosten? Zeg het maar. Verze-
keraars kunnen een en ander in de premie vertalen, maar dat is 
slechts een klein facet van het grote geheel.”

Jaco Geurts 
Tweede Kamerlid voor het CDA: 
“Ik wil daar geen bedrag aan hangen. Enerzijds 
vind ik dat het alles zou moeten kosten en 
anderzijds weet ik dat dat economisch gewoon 
niet kan. Honderd procent zekerheid haal je 
niet. Bovendien is elke situatie anders en kun je 
daar dus geen prijskaartje aan hangen.”

Peter Egberink - dierenarts verbonden aan de Dierenartsenpraktijk Dok-
kum e.o.: “Ik ben daar heel helder in. Wij hebben deze dieren uit de natuur 
gehaald en gedomesticeerd en hebben daarmee de plicht op ons genomen 
om die dieren goed te huisvesten en goede zorg te bieden. Wij hebben hun 
de vrijheid ontnomen om te gaan en te staan waar ze willen en om hun 
eigen kostje bij elkaar te scharrelen. Daarom moeten we deze dieren voeren, 
goed water geven en een goede leefruimte bieden, met frisse lucht. Op het 
moment dat een dier in nood komt, hebben wij de plicht om daar goed voor te zorgen, wat 
overigens ook kan betekenen dat we ze uit hun lijden verlossen. Kun je het redden en een 
dierwaardig bestaan geven, dan moet je dat proberen, maar wel binnen de grenzen van wat 
redelijk is. Het moet bijvoorbeeld voor de eigenaar betaalbaar zijn en die heeft daar dus ook 
een stem in. Bovendien moet de veiligheid van de hulpverlener altijd vooropstaan.”

Joeke Nijboer - KAM-coördinator bij Diergaarde Blijdorp: “In een tijd waarin we van-
wege bezuinigingen van tientallen collega’s afscheid hebben moeten nemen, is deze 
vraag moeilijk te beantwoorden. Duidelijk is dat men tegenwoordig aan het welzijn 
van de dieren meer waarde hecht dan vroeger. Ik stel ze echter – wel of niet terecht, 
dat weet ik niet – niet gelijk aan de mens. De mens en diens veiligheid heeft wat mij 
betreft nog altijd prioriteit.”

redden wAt er 
te redden vAlt, 
zonder de eigen  
veiligheid Uit het 
oog te verliezen
Peter egberink is dierenarts, verbonden aan de dierenartsenpraktijk dokkum 

e.o., en tevens voorzitter van de groep gezondheidszorg landbouwhuisdieren 

van de Koninklijke nederlandse maatschappij voor diergeneeskunde (Knmvd). 

egberink heeft in de afgelopen jaren voor diverse brandweerkorpsen in het 

noorden van nederland een presentatie verzorgd over hulp aan dieren in nood, 

waarbij het dan vooral ging om dieren die te water waren geraakt en dieren in 

nood vanwege een brand. een gesprek met hem over een aantal belangrijke 

lessen die hij de brandweerkorpsen heeft kunnen leren.

Tekst: Peter van Steen
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De expertise van Peter Egberink met betrek-
king tot hulpverlening aan dieren in nood 
komt voort uit een gezamenlijk studiepro-
gramma van de politie, de brandweer en de 
Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, onder 
leiding van prof. dr. Wim Back, specialist 
paardenchirurgie in Utrecht. Op basis van 
dit programma ontwikkelde Egberink een 
presentatie voor brandweerkorpsen, die 
hij diverse keren heeft gegeven, eerst in de 
omgeving van Dokkum, maar uiteindelijk 
ook voor bijvoorbeeld de professionele 
brandweer van de stad Groningen. “Dat 
is ontstaan uit een vraag van een van de 
korpsen hier in de buurt”, vertelt hij. “In veel 
korpsen hier, zeker de plattelandskorpsen, 
zijn veehouders werkzaam en die weten wel 
hoe ze met landbouwhuisdieren moeten 
omgaan, maar veel anderen weten dat niet. 
Daar bleek dan ook veel vraag naar te zijn, 
het ging als het ware als een lopend vuurtje 
door de streek hier. In mijn presentatie gaat 
het over hoe je met dieren in nood moet 
omgaan. Hoe gedragen dieren zich, waar 
acteren zij op, wat doen ze in paniek, hoe 
gebruiken ze hun zintuigen enzovoort. Ik 
leg daarbij de nadruk op het redden van 
dieren uit sloten en grachten, waarbij ik met 
een echt paard en een echte koe erbij de 
deelnemers leer hoe ze dieren uit het water 
kunnen tillen, maar daarnaast komen de 
stalbranden zeker ook ter sprake.”

Vluchtgedrag
Bij een stalbrand reageren dieren het eerst 
op wat ze ruiken en horen, legt Egberink 
uit. Vooral de geur van rook betekent voor 
een dier per definitie gevaar. Ze vertonen 
dan stressreacties en vluchtgedrag. De 
stress uit zich door vreemde geluiden te 
maken, ze worden onrustig en nerveus en 
uiteindelijk zetten ze hun grote lijf in, als 
het om paarden en koeien gaat, om weg te 
komen, waarbij ze als het moet over alles en 
iedereen heen lopen. Gezonde dieren kun-
nen op zich een dergelijke stress wel aan. Ze 
worden ook niet per se agressief naar men-
sen, maar mogelijk wel onhandelbaar. Lukt 
het nog om de dieren uit de stal te leiden, 
dan is het zaak om dat via de vertrouwde 
looproute te doen. Dit is vooral van belang 
voor in koppel (dat wil zeggen in groepen) 

gehouden dieren als koeien en schapen. 
Peter Egberink: “Een koe is een gewoonte-
dier. Een koe heeft altijd vaste looplijnen 
tussen gemolken worden, eten en rusten, en 
wil altijd die vaste lijnen volgen. Ze moeten 
niet worden gedwongen door deuren te 
gaan waardoor ze anders ook nooit gaan. 
Daar krijg je ze niet door, daar verzetten zich 
tegen, want het is een vreemde weg die ze 
eerst moeten onderzoeken. Misschien lukt 
het soms met meer dwang en met meer 
stemgeluid, maar lukt dat niet, dan houdt 
het gewoon op. Krijgen ze echter een loop-
weg die ze anders ook krijgen, dan moet het 
in principe lukken ze in zo veel mogelijk rust 
uit de stal te leiden.”

Terug naar het vuur
“Een probleem is vervolgens wel”, aldus Eg-
berink, “dat paarden en koeien nadat ze uit 
de brandende stal zijn gehaald, de neiging 
hebben om daar naar terug te gaan. Op 
zich is dat natuurlijk een vreemde reactie. 
Ze willen terug naar de stal, mogelijk omdat 
ze daar een geborgen plek hebben, maar 
een echte verklaring heb ik er niet voor. 
Wanneer het dus lukt om de dieren uit de 
brandende stal te halen, moeten ze naar een 
ruimte worden gebracht waar ze niet meer 
uit kunnen, dus bijvoorbeeld een wei of een 
paddock met een stevig hek eromheen. Het 
is niet onmogelijk dat ze anders zelfs weer 
terug het vuur in zouden lopen en dat moet 
je dus op zo’n manier zien te voorkomen.”

Verwondingen
Veelal lukt het natuurlijk niet om alle dieren 
ongeschonden uit een brandende stal te 
halen. Het is dan aan de dierenarts om te 
beoordelen of de verwondingen kunnen 
worden behandeld en uiteindelijk zullen 
genezen. Egberink: “Vooral de inademing 
van hete lucht, waardoor de voorste en ook 
diepere luchtwegen kunnen verschroeien, 
kan uiteindelijk een grotere schade toe-
brengen dan de uitwendige brandwonden. 
Dat kan het lijden van die dieren heel groot 
maken. Een dierenarts kan dat meestal wel 
aan de longen horen en als je die dieren een 
dag later ziet, kunnen ze een heftige ontste-
kingsreactie in de longen hebben, die je niet 
kunt genezen met de zorg die wij kunnen 

verlenen. Overigens zijn brandwonden 
natuurlijk ook heel gevaarlijk. Of die kunnen 
genezen is afhankelijk van de aard ervan. 
Het kunnen eerstegraads, tweedegraads 
en derdegraads wonden zijn, want dieren 
verschillen wat dat betreft niet van mensen. 
Het is aan de veearts om samen met de vee-
houder te bekijken in hoeverre we de juiste 
zorg aan die dieren kunnen verlenen.”

Verschillen
Het spreekt vanzelf dat er grote verschillen 
tussen soorten dieren zijn als het gaat om 

hun gedrag bij een brand, de mogelijkhe-
den om ze te redden en ook de mogelijk-
heden om nazorg te verlenen. Paarden bij-
voorbeeld zijn van nature wel roedeldieren, 
maar worden veelal afzonderlijk gehouden 
en gehuisvest en kunnen bij een brand 
ook afzonderlijk worden gered. Koeien en 
schapen daarentegen zijn koppeldieren en 
moeten ook als zodanig worden behan-
deld. Egberink: “Als dierenarts kun je in een 
melkveehouderij nog wel per beest een 
beslissing nemen of het kan genezen of uit 

zijn lijden moet worden verlost. Maar als het 
bijvoorbeeld grote koppels varkens betreft, 
met duizenden dieren, dan kun je die niet 
apart gaan bekijken. Dan moet je voor het 
koppel in zijn geheel beoordelen wat je er-
mee gaat doen.” De zaak ligt natuurlijk nog 
heel anders als het een brand in een stal vol 
kippen betreft.  Egberink: “We hebben er in 
de beroepsgroep over gediscussieerd wat je 
in zo’n geval het beste kunt doen. Het gaat 
dan om een hok met soms wel honderd-
twintigduizend kippen. Ga je de deur open-

zetten en laat je die naar buiten fladderen? 
En wat zijn dan de gevolgen? Meestal echter 
is zo’n kippenstal al opgebrand voordat je 
er erg in hebt. Die droge veren, dat gaat zo 
snel. Je kunt het dan beter gecontroleerd 
laten uitbranden of iets van dien aard, maar 
die dieren redden, is een utopie.”

Preventie
Juist om een dergelijk grootschalig verlies 
te voorkomen, is preventie in de veehou-
derij een noodzaak. Door bijvoorbeeld een 

” Paarden en koeien 
hebben de neiging naar 
een brandende stal 
terug te gaan”
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adequate compartimentering van stallen 
en het aanleggen van brandveilige elektri-
sche installaties kan veel ellende worden 
voorkomen. Peter Egberink ziet echter de 
situatie wat dat betreft somber in. Hij zegt: 
“Ik denk dat de gemiddelde melkveehou-
der, want daar heb ik de meeste ervaring 
mee, nog niet goed genoeg nadenkt over 
brandpreventie over zijn hele bedrijf heen. 
Bij de Nederlander in het algemeen zit het 
wel ingesleten dat hij moet voorkomen dat 
er brand ontstaat, maar ik geloof niet dat 
die melkveehouder zich bij de bouw en de 
inrichting van zijn stallen veel met brand-
preventie bezighoudt. Ook denk ik niet dat 
hij erover nadenkt waar hij met zijn vee blijft 
als er brand uitbreekt. Het zou niet verkeerd 
zijn om ook daar op een of andere manier 
bewust mee bezig te zijn.”

Rol van de dierenarts
Met betrekking tot de problematiek van 

stalbranden kunnen dierenartsen een 
zinvolle rol vervullen, maar Peter Egberink 
stelt vast dat die rol nog niet helemaal is 
uitgekristalliseerd. Hij zegt: “We hebben 
daar in de beroepsgroep natuurlijk wel over 
nagedacht. Ik denk dat het toch de eerste 
rol van de dierenarts is om in de opleiding 
van de brandweerkorpsen omtrent deze 
problematiek mee te werken en mee te 
denken. De volgende vraag is dan of je ook 
direct bij zo’n brand aanwezig zou moeten 
zijn en ik denk dat dit wel het geval is. Op 
het moment dat het veilig is, kun je eerste 
hulp verlenen. Ook kun je nog wel wat coör-
dinerend werk doen, zonder je overigens in 
de rol van brandweerman te gaan verplaat-
sen. Wel vind ik dat daar in de opleiding tot 
dierenarts wat meer aandacht aan moet 
worden besteed, want niet iedereen kan dat 
zo maar. Binnen de KNMvD hebben we er 
wel eens over nagedacht hoe we dit lande-
lijk vorm zouden kunnen geven, maar dat 

hebben we nog niet echt uitgewerkt.” Ook 
binnen de eigen praktijk van Peter Egberink 
zijn geen duidelijke procedures en afspra-
ken gemaakt hoe in het geval van een grote 
stalbrand moet worden gehandeld. “Op zo’n 
moment is het gewoon crisis”, zegt hij, “en 
moet je dat volgens je goede veterinaire 
verstand en veterinaire praktijk gaan invul-
len. Het komt gelukkig niet vaak voor, maar 
toch zou het goed zijn om dat procedureel 
iets meer gestalte te geven.”

Welke rol de dierenarts bij een stalbrand ook 
kan vervullen, voor Peter Egberink staat te 
allen tijde voorop dat de gezondheid en de 
veiligheid van hulpverleners, dus ook van 
dierenartsen, nooit in het geding mag ko-
men. “Je moet proberen te redden wat er te 
redden valt, maar je moet je eigen veiligheid 
altijd boven die van de dieren verkiezen.”

gedupeerden van een stalbrand zijn overdonderd door de volgens hen, 

eenzijdige berichtgeving door de pers en wensen hierin ondersteuning. 

een taak voor de Salvagecoördinator? Twee coördinatoren laten zich 

hierover uit.

Tekst: Marieke Boeijen
Foto’s: Jeroen Jazet

een tAAk voor 
de SAlvAge-
coördinAtor?

onderSteuning bij 
berichtgeving Stalbrand
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Salvagecoördinator Frits Rutten 
spreekt over zijn ervaring met stal-
branden

Over kijken met 
een andere bril
Frits Rutten, werkzaam bij CED Brand-
varia, kiest zijn woorden zorgvuldig als 
hij vertelt over zijn beweegredenen 
voor het coördinatorschap bij Stichting 
Salvage: “Collega’s deelden ervaringen 
over werkzaamheden die zij verrichtten 
voor Salvage, waardoor mijn enthou-
siasme werd aangewakkerd. Ik besloot 
de opleiding te volgen, in de hoop dat 
het Salvagewerk een verrijking zou 
bieden op persoonlijk en bedrijfsmatig 
vlak. Dat heeft het ook gedaan. Als 
schade-expert werk ik vanuit de inhoud 
en heb ik te maken met voorwaarden, 
clausules en contracten. In mijn rol als 
coördinator heb ik me nooit met cijfers 
bezig gehouden. Het doel is het bieden 
van hulp, in de vorm van advies of een 
schouder, of het inzetten van recondi-
tioneringsbedrijven. Ik begeef me in 
een situatie waarbij ik voor iemand van 
toegevoegde waarde ben. Het geeft 
nieuwe inzichten en een extra dimensie 
aan mijn vak, tot het punt waarop ik 
durf te stellen dat het coördinatorschap 
een must is voor elke schade-expert.” 

Over boeren en restauranthouders
Volgens Rutten zijn er weinig verschil-
len tussen stalbranden en andere 
bedrijfsbranden en is de benadering 
hetzelfde. Rutten: “Ik realiseer me dat 
dieren onderdeel uitmaken van het 
productieproces van de veeteelthou-
der. Daarom richt ik me direct op het 
spoedig op gang brengen van de 
bedrijfsvoering. Dezelfde focus als bij 
bijvoorbeeld een restaurantbrand. 
Zowel de boer als de restauranthouder 
hebben die focus in eerste instantie 
ook. En toch is het anders, omdat er 
dieren bij betrokken zijn.” Rutten heeft 
afstandelijkheid nodig om de juiste 
beslissingen en maatregelen te nemen. 
Soms figuurlijk, soms letterlijk. “Onlangs 
was ik betrokken bij een stalbrand in 
Aalten waarbij 300 varkens en biggen 

omkwamen. Ik was buitengewoon snel 
ter plaatse, waardoor ik meemaakte 
hoe de dierenarts half verstikte biggen 
een spuitje moest geven. Daar ga ik 
niet bij staan kijken”, aldus Rutten. 

Over complexiteit in relatie tot vol-
doening
Bij stalbranden ligt de focus van de 
coördinator op het op gang brengen 
van het bedrijfsproces dat beschadigd 
is. Er komt ook een stuk preventie bij 
kijken. In veel gevallen komt er asbest 
vrij uit de golfplaten daken en is de 
brandende stal bovendien omringt 
door andere stallen op korte afstand. 
Rutten: “Als in aangrenzende stallen de 
elektriciteit en daarmee de luchtventi-
latoren uitvallen, stijgt de temperatuur, 
is er minder zuurstof aanwezig, raken 
dieren gestrest en geeft dat een grotere 
kans op overlijden. Dat vergt snelheid 
in handelen bij het op gang krijgen van 
stroom. Als er dan ook vrijgekomen 
deeltjes asbest op het terrein zijn en de 
veiligheid van mensen in gevaar komt, 
is dat een complicerende bijkomstig-
heid. Een dergelijk complexe situatie 
tot een goed einde volbrengen, geeft 
veel voldoening”, vertelt Rutten. 

Over bij de eigen leest blijven
Bij een stalbrand krijgen veeteelthou-
ders soms te maken met oplaaiende 
discussies over dierenwelzijn, gevolgd 
door negatieve publiciteit. Een frustra-
tie voor boeren die geen weerwoord 
kunnen geven. Ligt hier een begelei-
dende of voorlichtende rol voor de 
Salvagecoördinator? Rutten: “Nee, 
absoluut niet. Er bestaan richtlijnen 
voor omgang met media voor de coör-
dinator. Wij verwijzen media door naar 
de stichting. De begeleiding die boeren 
zoeken kunnen zij wellicht vinden van-
uit de veeteeltorganisaties. Zij zouden 
op hun beurt contact op kunnen ne-
men met Salvage voor een goed beeld 
van de situatie, om zo de individuele 
boer bij te kunnen staan. Daarin ligt 
geen rol voor de coördinator. We heb-
ben niet de tools om die begeleiding te 
bieden en hebben onze handen vol aan 
bestaande werkzaamheden.”

Salvagecoördinator Jacques de Waal  
maakte meerdere stalbranden mee 

Over kabouter 
Plop en Kwebbel
“Mijn eerste ervaring is onvergetelijk. 
Tijdens Carnaval werd ik opgeroepen 
voor een woningbrand in Blerick. Bij 
aankomst was de woning afgebrand 
en trof ik de gedupeerden, een ouder 
echtpaar, bij de buren. Al hun bezit-
tingen waren verloren gegaan, behalve 
het pak dat ze droegen: van kabouter 
Plop en kabouter Kwebbel.” Jacques 
de Waal, schade-expert bij Hanselman 
Expertise omschrijft de start van zijn 
Salvagecoördinatorschap in 2004. De 
Waal: “In die beginperiode kwam ik als 
coördinator en handelde ik volgens de 
boekjes. Nu kom ik als medemens en 
ben ik meer dan die persoon van de 
verzekeraar. Ik neem de tijd en bied een 
helpende hand waar mogelijk.”

Over vernietigde levenswerken
De Waal stelt dat het voor een coördi-
nator belangrijk is om rustig te blijven, 
doortastend te zijn en beslissingen 
te durven nemen. Het omgaan met 
hevige emoties van gedupeerden treft 
De Waal vooral bij woning- of stalbran-
den. Van de laatste heeft hij er inmid-
dels zo’n zes mee gemaakt, waarbij het 
onder andere meervallen, kippen en 
varkens betrof. De Waal: “Veeteelthou-
ders fokken en verwerken hun dieren 
veelal voor consumptie; het is van oor-
sprong een zakelijke benadering. Dit 
staat in schril contrast met de heftige 
emoties die spelen bij een stalbrand. 
De dieren zijn naast onderdeel van het 
productieproces, ook hun diéren en dat 
gaat hen aan het hart. Onlangs was ik 
betrokken bij een stalbrand in Oirschot. 
Drie van de vijf stallen vatten vlam, 
waardoor 6000 varkens omkwamen. De 

heftig geëmotioneerde boer zag zijn 
bedrijf en het zorgvuldig ontwikkelde 
fokprogramma in vlammen opgaan. De 
grote man was compleet onmachtig 
toen het vuur zijn levenswerk vernie-
tigde. Ik beschouw het op zo’n moment 
als mijn belangrijkste taak om rustig 
te blijven en overzicht te houden. 
Daarnaast tracht ik het bedrijfsproces 
op gang te krijgen en houd ik rekening 
met eventuele gevolgen voor milieu 
of gezondheid en de verschillende be-
langengroepen zoals de ondernemer, 
gemeenten en omwonenden.” 

Over journalisten tegen de grond 
De eerder besproken boer werd lan-
delijk nieuws toen hij in alle commotie 
en opwinding een journalist tegen de 
grond werkte. De Waal: “Op stalbranden 
komt de pers af, vaak nog tijdens het 
woeden van de brand. Ik weet hoezeer 
het onderwerp dierenleed speelt in 
de maatschappij, daarom bespreek 
ik de mogelijke negatieve publiciteit 
met de gedupeerden. Ik adviseer 
veeteelthouders om zich te onthouden 
van commentaar. Verder kan ik niet 
gaan, want als ze een woordvoerder 
wensen, kunnen ze zich beter laten 
bijstaan door een professional. De pers 
gaat ver met nieuwsgaring. Er bestaan 
112nieuws-websites die bijna let-
terlijk achter de brandweer aanrijden. 
Hun berichtgeving is sensationeel en 
regelmatig onwaar en deze vorm van 
journalistiek draagt bij aan het ontstaan 
van een eenzijdig beeld van de situatie.” 
Dit onderwerp brengt De Waal op het 
persoonlijk effect dat het Salvagewerk 
op hem heeft: “Het coördinatorschap 
heeft me een ruimere blik gegeven. Ik 
besef dat niet alles is wat het lijkt. Door 
de pers wordt het dierenleed belicht, 
maar het menselijk leed wordt achter-
wege gelaten.” 

jacqueS FritS
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uitslag enquêtes 2012

E lk jaar doet de Stichting Salvage middels een enquête, onderzoek naar de kwaliteit van de  
dienstverlening die in opdracht van de verzekeraars wordt uitgevoerd. Bovendien houden we  
het aantal en soort meldingen bij. Op deze pagina’s vindt u een samenvatting van de uitslagen.  

gemiddeld rapportcijfervoor de totale hulpverlening:
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  De gedachte bij deze procedure is dat grotere incidenten anders afgehandeld moeten worden dan kleinere. Er bestaan 4 opschalingsniveaus: GRIP 1, 2, 3 en 4.
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nieuw bestuurslid  
michaËla van rassel 

directeur salvage op
symposium erfgoed 
verzekerd

Tekst: Marieke Boeijen

Tekst: Marieke Boeijen

Graag stellen wij ons nieuwe bestuurslid 
Michaëla van Rassel aan u voor.  
Michaëla van Rassel is senior manager 

Achmea Claims Organisatie en verantwoor-
delijk voor de schadeafwikkeling complex 
materieel. Ze is werkzaam voor de labels  
Centraal Beheer, Interpolis, FBTO en Avero. 
Van Rassel: “Ik kan me voorstellen dat de 
stichting een goede afspiegeling van de 
verschillende afnemers in het bestuur verte-
genwoordigd wenst, waarbij ik een van de 
grote verzekeraars representeer. Ik beschouw 
het als een aanvulling om naast mijn dage-
lijkse werk, nu ook in de keten actief te zijn. 

Daarnaast draag ik graag bij aan het goed 
functioneren van Salvage, omdat het belang-
rijk is voor onze klanten. Wat ik als bestuurslid 
voor Salvage kan betekenen? Ik heb veel 
ervaring met het anticiperen op marktontwik-
kelingen en het nastreven van een goede 
marktpositie en verwacht deze kennis ook in 
mijn werkzaamheden voor Salvage te kunnen 
toepassen.”  
 
Michaëla van Rassel volgt René van Gijzen op 
die met ingang van 21 maart jl. het bestuur 
heeft verlaten. 

Bijna wekelijks gaat er in Nederland een monument (deels) verloren door brand. De 
partijen die betrokken zijn bij de bescherming van cultureel erfgoed troffen elkaar on-
langs om te spreken over preventie. Brenda Reinders, directeur van Stichting Salvage 

was een van de sprekers en sprak onder andere over de werkzaamheden van Salvage bij 
brand bij monumentale panden en erfgoedcollecties. 

bent u tevreden over de maatregelen
die de Salvagecoördinator heeft 
genomen?
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is de hulp van Stichting Salvage 
voor u zinvol geweest? 

•	 Deskundig	advies
•	 Alles	was	super	geregeld
•	 	Coördinator	heeft	advies	gegeven	hoe	ik	de	

schade kon beperken
•	 Informatie	in	nood	is	belangrijk
•	 	Uitstekende	informatie,	vriendelijk,	betrokken,	

empatisch
•	 Een	luisterend	oor	en	een	hart	onder	de	riem
•	 Is	door	ons	zeer	gewaardeerd
•	 	De	coördinator	heeft	mij	goed	op	gang	 

geholpen en uitleg gegeven over de verdere 
gang van zaken

•	 	Door	de	snelle	en	effectieve	inzet	van	het	
schoonmaakbedrijf was het pand na het 
weekend weer te gebruiken

•	 Gaf	een	rustig	gevoel
•	 Snelle,	adequate	afhandeling

enkele reacties op 
de vraag waarom
de hulp van de 
Stichting Salvage 
zinvol was: 

enkele reacties op 
de vraag of er nog 
opmerkingen zijn: 
•	 	De	coördinator	was	die	avond	goud	waard	

voor mij
•	 Fijn	dat	Salvage	er	is
•	 	Blijf	a.u.b.	een	stichting	en	wordt	geen	bedrijf	

met winstbejag
•	 	Ga	zo	door,	een	aanrader
•	 	We	hadden	behoefte	om	enkele	dagen	na	de	

brand nogmaals contact te hebben met de 
Salvagecoördinator

•	 	Niets	dan	lof	voor	de	coördinator
•	 	Dankbaar	voor	alle	hulp
•	 	Dank	aan	de	Salvagecoördinator
•	 	Veel	dank	voor	uw	hulp,	goed	dat	dit	bestaat
•	 	Blij	met	Salvage.	Je	zit	met	de	handen	in	het	

haar en schrik in het lijf. Dan is daar Salvage, 
reddende engel. 
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meer dan 700 dode varkens

Het brandende isolatiemateriaal van de varkens-
stal zorgde voor zoveel rookontwikkeling dat 
mijn dieren rustig zijn ingeslapen.” Aan het 

woord is Jonnie Wesselink, over de enige gerust-
stellende factor bij de verwoestende brand die zijn 
bedrijf trof in augustus 2012, waarbij 680 biggen en 
32 zeugen de dood vonden. De brand kon ontstaan 
door kortsluiting bij de lasdoos van de ventilatoren. 
Wesselink: “Ik besefte dat ik rustig moest blijven en 
heb de tekeningen van alle gebouwen aan de brand-

weer gegeven. Zij konden schade aan de andere 
stallen voorkomen. De coördinator van Salvage was 
spoedig ter plaatse en hielp ons praktisch op weg. Hij 
gaf instructies over het omgaan met het vrijgekomen 
asbest. In zo een situatie is het prettig dat iemand je 
met raad en daad bij staat. Hij was van grote waarde 
bij het op gang helpen van de bedrijfsvoering. Door 
het regelen van een installatiebedrijf voor het her-
stellen van de stroomvoorziening, konden de andere 
stallen weer functioneren.”

De impact van de brand is voelbaar als Wesselink 
vertelt over zijn band met de dieren: “Ik werkte zeven 
dagen per week met de zeugen die hier enkele jaren 
rondliepen en kende elke persoonlijkheid. Nog dage-
lijks denk ik eraan terug. We hebben goede ervarin-
gen met de hulpdiensten, maar slechte met de pers. 
De negatieve publiciteit die ontstond, heeft me voor 
het hoofd gestoten. Gelukkig adviseerde de Salvage-
coördinator dat we de pers zoveel mogelijk buiten 
de deur moesten houden. Toch konden we niet 
voorkomen dat de Gelderlander een artikel plaatste 
waarin stond dat een wc-rol beter beschermd is 
tegen brand, dan onze varkens.”

de impact is onvoorstelbaar

Op de avond van 30 januari 2012, sloegen de 
metershoge vlammen uit de derde leghennen-
stal van Smits Pluimvee en Eieren uit Rijen. Er 

kwamen bijna 18.000 scharrelkippen om. Bedrijfs-
leider Smolders vertelt: “Ik zag direct dat er niets 
meer te redden viel. We hebben ons gefocust op het 
beschermen van dieren in de andere stallen. Een jaar 
daarvoor nog waren we met vlag en wimpel voor de 
brandweercontroles geslaagd. Ons bedrijf had flink 
geïnvesteerd in brandveiligheid en van achterstallig 
onderhoud was geen sprake. De brand was niet te 
voorkomen.”

Smolders is dankbaar voor de hulp van Salvage, die 
zorgde voor alle noodzakelijke en praktische maat-
regelen om het bedrijf draaiende te houden, zoals 
het oproepen van een laboratorium dat eieren op 
dioxine onderzocht. Ook heeft Salvage het overleg 

met een asbestsaneringsbedrijf op gang geholpen. 
Smolders: “Hierdoor konden we de volgende dag al 
weer doorgaan met onze werkzaamheden. Hadden 
we deze hulp niet gehad en waren we op eigen initi-
atief aan de slag gegaan, dan waren de gevolgen niet 
te overzien. Iemand met verstand van zaken is heel 
belangrijk op zo’n moment.” 

Smolders vertelt over de nachten dat hij moeilijk 
sliep en maalde over het eventuele lijden van de kip-
pen. “Het verbaasde, en kwetste ons bovendien dat 
er zoveel negatieve publiciteit ontstond. Daar zie ik 
een aanvullende rol voor Salvage. Boeren weten niet 
wat hen overkomt met de media. Een advies over 
met wie we wel of niet in zee moeten gaan of hoe we 
ook onze kant van het verhaal kunnen belichten, is 
meer dan gewenst”, aldus Smolders. 


