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Brand in veestallen
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Veestallen liggen onder vuur



Brand Vethuizen
Bij een brand in een 
varkensschuur in Vethuizen in de 
Achterhoek zijn 400 biggen 
omgekomen. 

De brand brak afgelopen avond rond tien
uur uit. De schuur zat vast aan een
woonhuis, maar dat is gespaard
gebleven.
Doordat de schuur in een afgelegen
gebied ligt, was het voor de brandweer
moeilijk om aan voldoende bluswater
te komen. Uit nood werd een put
geslagen waaruit bluswater gehaald kon
worden. Ook werden twee tankwagens
ingezet.
Rond middernacht was de brand geblust.
Hoe de brand is ontstaan, is nog
onduidelijk.

27 november 2011
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Bleker: er wordt geen grens gesteld aan omvang stallen, maar vraagt 
gemeenten en provincies om niet mee te werken aan de bouw van megastallen

R1



Dia 6

R1 De foto is te onscherp.... Wellicht stal berghorst gebruiken als boerenschuur? 
Renee Sersansie, 30/11/2011
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Varkensflats

R2



Dia 7

R2 Geen scherpe foto
Renee Sersansie, 30/11/2011
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GGD stelt voor:

• binnen een straal van 250 meter vanaf een veestal      
mogen geen nieuwe huizen gebouwd worden

• binnen een straal van 250 tot 1000 meter vanaf een 
veestal moet eerst een gezondheidseffectenrapportage 
opgesteld worden, voordat er toestemming voor het 
bouwen van huizen mag worden gegeven

• dit vanwege de MRSA-bacterie



Paardenstal Midler – Nieuw-Beijerland



Stal Berghorst - Dronten



Paardenstal Midler – Nieuw Beijerland



Verdeling Aanwezigen %

21%

27%33%

8%

11%

Verzekeraars
Adviseur
Brandweer/Gemeente
Bouwonderneming
Overigen

Ruim 150 aanmeldingen
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Overnames van Kingspan Insulation in West-Europa

• EcoTherm wordt Kingspan Insulation

• Unidek gaat verder onder de naam Kingspan Unidek



Therma – productgroepen

Plat dak Hellend dak buitenzijde
Spouw
Gevel
Vloer
Afbouw

Hellend dak binnenzijde

Afbouw Stallen- en hallenbouw
Klimaattechniek



Selthaan Alu Selthaan Megaplus

Selthaan

Selthaan Megaplus B



• PIR hardschuim, zichtzijde wit stucco aluminium, 
achterzijde blank 50 mu

• Stucco aluminium

- Toepassing: isoleren van wanden en plafonds

• Lambda declared: 0,025 W/(m.K)

- 50 mm RD = 2,00 (m2.K)/W
- 70 mm RD = 2,80 (m2.K)/W

• Breed 1200 mm, lengte op maat tot 6500 mm

• Strak en licht uiterlijk

Selthaan Megaplus



• PIR hardschuim, zichtzijde wit stucco aluminium, 
achterzijde blank 100 mu

• Stucco aluminium

• Brandklasse B.

- Toepassing: isoleren van wanden en plafonds

• Lambda declared: 0,025 W/(m.K)

- 50 mm RD = 2,00 (m2.K)/W
- 70 mm RD = 2,80 (m2.K)/W

• Breed 1200 mm, lengte op maat tot 6500 mm

• Strak en licht uiterlijk

Selthaan Megaplus B



Insulated panels (Benchmark)



Insulated panels (wandpaneel)
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Een interessante en 
leerzame dag toegewenst 
en alvast tot volgend jaar.


