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Uitgave van het Platform Onderlinge Verzekeraars

Voorwoord
Voorkomen is beter dan genezen. Dit bekende gezegde is ook van toepassing bij de opslag
van oogstproducten: schade die hierbij wordt geleden, leidt in veel gevallen tot persoonlijk
leed en tot verstoring van de bedrijfscontinuïteit. Dat kan lang niet altijd met geld worden
goedgemaakt. Daarom is preventie belangrijk. Deze brochure beoogt u, als verzekeringnemer, van dienst te zijn bij het optimaliseren van uw mogelijkheden op het gebied van
preventie. Bedenk hierbij: als u preventiemaatregelen treft, neemt uw kans op schade af!
Het POV is het overkoepelende orgaan van onderlinge (coöperatieve) verzekeraars.
Onderlinge verzekeraars besteden van oudsher veel aandacht aan preventie met het doel
schade te voorkomen waardoor ongerief bespaard blijft. Deze preventiebrochure is geschreven
onder auspiciën van de Technische Commissie Schadepreventie van het POV waarin experts
van verschillende verzekeraars zijn verenigd.
Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de vervaardiging van deze brochure aanvaardt het
POV en het Verbond van Verzekeraars geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die
voortvloeit uit het treffen van maatregelen of het opvolgen van adviezen zoals die zijn
vermeld in deze brochure. Het opvolgen van genoemde preventiemaatregelen biedt geen
100% garantie tegen schade, maar is uitsluitend bedoeld als een hulpmiddel om eventuele
schade te voorkomen.”
Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de in de adressenlijst genoemde organisaties.
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij en/of uw
verzekeringsadviseur.

Technische Commissie Schadepreventie van het POV
* Zie adressenlijst
Uitgave: augustus 2003
Herzien: 2013, 2016

Platform Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (POV)
Het Platform Onderlinge Verzekeringmaatschappijen (POV) is het overkoepelende
orgaan van onderlinge (coöperatieve) verzekeraars. Om schade te voorkomen, besteden
de onderlinge verzekeraars van oudsher veel aandacht aan preventie.
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) Zie hiervoor ook de Preventiebrochure ’Verwarming: veilige constructie en opstelling’ van het POV.
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een
serieuze
bedreiging
nen, van brandgevaarlijke (isolatie)materialen
kan
betekenen
de zojuist
genoemde
continuïteit
een
serieuzevoor
bedreiging
betekenen
voor de
zojuist
betekenen
voor de zojuist
genoemde
continuïteit
van een bedrijf.
De besparing
in bedrijf.
de directe materiaal
genoemde
continuïteit
van een
van
een
bedrijf.
De
besparing
in
de directe komt
materiaal
De
besparing
directe
in
kosten
komt in
in de
geval
van materiaalkosten
een brand in een
ander
kosten
in geval
vanander
een brand
in te
een
ander
geval
vankomt
een brand
in een
daglicht
staan.
daglicht
te staan.
Zie voor
meer
informatie over de
Zie
voor meer
informatie
overmeer
de brandgevaarlijkdaglicht
te staan.
Zie voor
informatie over de
brandgevaarlijkheid
en klasseindelingen
van de
heid
en klasse-indelingen
van de diverse isolatiemabrandgevaarlijkheid en klasseindelingen van de
terialen
hierna onder punthierna
6.
diverse isolatiematerialen
onder punt 6.
diverse isolatiematerialen hierna onder punt 6.
5 De centrale ventilatiegang

5 De centrale ventilatiegang
5 De centrale ventilatiegang

Centrale ventilatiegang
Centrale ventilatiegang
Centrale ventilatiegang

De ventilatiegang
ventilatiegang van een
bewaarplaats is
is de ruimruimte
De
De ventilatiegangvan
vaneen
eenbewaarplaats
bewaarplaats isde
de ruimte
te
waarin
luchtdrukverschil
wordt
opgebouwd.
waarin
eeneen
luchtdrukverschil
wordt
opgebouwd.
Dit
waarin
eenmet
luchtdrukverschil
wordt opgebouwd.
Dit
Dit
gebeurt
behulp
van
ventilatoren.
Het
drukgebeurt met behulp van ventilatoren. Het drukver
verschil
nodigbehulp
om luchtstromen
op te wekken
die
gebeurtis met
van ventilatoren.
Het drukver
schil is
nodig
om luchtstromen
op tegeblazen
wekkenom
die
langs
opgeslagen
product worden
schil het
is nodig
om luchtstromen
op te wekken
die
langs
het
opgeslagen
product
worden
geblazen
om
dit te drogen en/of te verwarmen of om te koelen.
langs het opgeslagen product worden geblazen om
De uitvoering van de ventilatiegang is bijzonder
belangrijk omdat hier het werkelijke proces van
drogen plaatsvindt. Juist hier is de kwaliteit van
het bewaarde product direct te beïnvloeden.
Om niet alleen buitenlucht maar ook opgewarm- 6
6
de lucht te kunnen laten circuleren, plaatst men
kachels in de ventilatiegang. De opstelling van deze
kachels luistert zeer nauw 2), vooral omdat er vaak
sprake is van brandbaar isolatiemateriaal in de krap
bemeten ventilatiegang.

) Zie hiervoor ook de Preventiebrochure ’Verwarming: constructie en opstelling’ van het POV.
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zaak is van veel branden. Deze branden zijn door

vooral in de agrarische sector. In combinatie met

gaans echter eenvoudig te voorkomen: een alge

een schroefdakconstructie wordt riet de laatste

mene stelregel is dat minimaal in een straal van 1,50

jaren steeds meer toegepast in de woningbouw.

tot 2 meter vanaf het hart van de kachel, de wanden

Het nadeel van alle plantaardige producten is de

en het isolatiemateriaal van de ventilatiegang

zeer hoge brandbaarheid. Zie voor meer informatie

bekleed moeten zijn met een brandwerend plaat

tevens de brochure “Rieten daken” van de FOV.

De praktijk
uit dat is
ditaangebracht.
de oorzaak isAls
van
materiaal
dat wijst
geschroefd
deveel
ven

branden. Deze branden zijn doorgaans echter
eenvoudig te voorkomen: het algemene advies is
gevoerd,
is deze
overbodig.
om in een
straalmaatregel
van minimaal
1.50 tot 2 meter
vanaf het hart van de kachel, de wanden en het
vanude
ventilatiegang
bekleed
Inisolatiemateriaal
deze brochure kunt
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het hoofdstuk
’Drogen
moeten zijn met een brandwerend plaatmateriaal
endat
ventileren’
op
bladzijde
15
meer
lezen
over de
geschroefd is aangebracht. Als de ventilatiewijze
welke middelen
de lucht
kan
gangwaarop
volledigeninmet
onbrandbare
materialen
is
uitgevoerd,
is deze maatregel
worden
opgewarmd.
Vooral deoverbodig.
koppeling van de

tilatiegang volledig in onbrandbare materialen is uit

kachel aan de ventilator, de aanwezigheid van maxi

In deze brochure kunt u onder het hoofdstuk
maalthermostaten
in de ventilatiegang
enmeer
de aanvoer
’Drogen en ventileren’
op bladzijde 16
lezen
over
de wijze waarop en
met welke
middelen
de
van
verbrandingsstoffen
spelen
hierin een
bepalende
lucht kan worden opgewarmd. Vooral de koppeling
(brandtechnische) rol.
van de kachel aan de ventilator, de aanwezigheid
Overigens
geldt altijd en overal
hoewel een
van maximaalthermostaten
in de dat,
ventilatiegang
en
de aanvoer van
verbrandingsstoffen
spelen
hierin
bewaarplaats
brandtechnisch
tot in de
puntjes
kan
een bepalende (brandtechnische) rol.
zijn
uitgevoerd, een goede preventieve aanpak
Overigens geldt altijd en overal dat hoewel een
vooral
afhankelijk
is van de wijze
bedrijfsvoering
bewaarplaats
brandtechnisch
totvan
in de
puntjes kan
uitgevoerd, een goede preventieve aanpak
enzijn
uitoefening.
vooral afhankelijk is van de wijze van bedrijfs
voering en -uitoefening.

6 Isolatiematerialen

Voor
isolatiedoeleinden zijn verschillende materialen
6 Isolatiematerialen
bruikbaar. Er bestaat veel verwarring over de bena

Voor isolatiedoeleinden zijn verschillende materialen bruikbaar. Er bestaat veel verwarring over de
debenamingen
juiste toepasbaarheid
ervan. Isolatiemateriaal
wordt
van isolatiematerialen
en daardoor
ook over de
juiste toepasbaarheid
ervan.te houden
doorgaans
gebruikt
om warmte binnen
Isolatiemateriaal wordt doorgaans gebruikt om
(wand en vooral dakisolatie). Daartegenover staat
warmte binnen te houden (wand- en vooral dakisodat
het Daartegenover
even goed kanstaat
worden
gebruikt
bij koude
latie).
dat het
even goed
kan
worden
gebruikt bij
(koelcellen).
Er
isolatie
(koelcellen).
Erkoude-isolatie
is een belangrijk
onderscheid
is een belangrijk onderscheid tussen brandbare en
onbrandbare isolatiematerialen. Het is van belang
te weten waarvoor het gebouw wordt gebruikt en
hoe het gebouw wordt verwarmd of gekoeld.

mingen van isolatiematerialen en daardoor ook over

Aan
binnenkant
vandak
ditisdak
riet gebruikt
om te Riet
Aan
dede
binnenkant
van dit
riet isgebruikt
om te isoleren.
isoleren.
Rietisolerende
kent een werking,
goede isolerende
kent
een goede
maar is welwerking,
zeer brandbaar.
maar is wel zeer brandbaar.

Minerale producten
Minerale
producten
Een
bijzondere
gunstige eigenschap is het nage

Een bijzondere gunstige eigenschap is het nagenoeg niet-brandbare karakter van alle minerale
latiesoorten.
DeDeontbrandingstemperatuur
isolatiesoorten.
ontbrandingstemperatuurvarieert
varieertal
naar gelang
het product
van 750ºC
tot
al
naar gelang
het product
van 750ºC
tot 1100ºC.
1100ºC.
Minerale
producten
zijn
te
onderscheiden
Minerale producten zijn te onderscheiden in 4 soorten:
in 4 soorten:

noeg nietbrandbare karakter van alle minerale iso

• Glaswol (MWG)

wordt gemaakt van vloeibaar glas dat tot
• Glaswol
Glaswol (MWG)
Glaswoldraden
wordt gemaakt
van vloeibaar
dat tot
dunne
wordt gesponnen.
Alsglas
bindmiddel
dunne draden wordt gesponnen. Als bindmiddelwordt kunsthars gebruikt, zodat er uiteindelijk dekens
wordt kunsthars gebruikt, zodat er uiteindelijk
ontstaan.
Na dezeNa
bewerking
kunnen er
met behulp
dekens ontstaan.
deze bewerking
kunnen
er
met persen
behulp ook
van persen
van
worden die
van
platen ook
van platen
worden
gemaakt,
gemaakt, die als voordeel een betere stijfheid
als voordeel een betere stijfheid hebben.
hebben.
2) Zie hiervoor ook de Preventiebrochure “Verwarming, veilige
constructie en opstelling’ van de FOV.

gevallen vulkanisch

volumevermeerde
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De grondstof va

proces sterk word

Opslag van OOgstprOducten

Plantaardige producten
Deze materialen werden vooral in het verleden
gebruikt in de vorm van stro-, vezel- en rietplaten.
Riet wordt ook veel toegepast als dakbedekking,
vooral in de agrarische sector. In combinatie met
een schroefdakconstructie wordt riet de laatste
jaren steeds meer toegepast in de woningbouw.
Het nadeel van alle plantaardige producten is de
zeer hoge brandbaarheid. Zie voor meer informatie
tevens de brochure “Rieten daken” van het POV.

• Perlite en vermicu

elkaar valt in korre

stoffen worden ce

De korrels kunnen
Glaswol wordt aangebracht in de spouwruimte van
Glaswol wordt aangebracht in de spouwruimte van deze wand.
deze
wand.
wijze
van isoleren
is brandveilig.
Deze
wijze
van Deze
isoleren
is brandveilig.
Glaswol
kent een hoge ontGlaswol kent een hoge ontbrandingstemperatuur.
brandingstemperatuur.

worden gemaakt

• Steenwol (MWR)

bepaalde bindmid

wordt verkregen

De basis van steenwol is het basaltgesteente dia

bijvoorbeeld in ro

• baas,
Steenwol
(MWR)
waarbij
het productieproces vrijwel identiek
basis
steenwol is hetglaswol.
basaltgesteente
isDeaan
hetvan
bovengenoemde
Steenwol wordt
diabaas, waarbij het productieproces vrijwel
net
als glaswol in de vorm van dekens of platen
identiek is aan het bovengenoemde glaswol.
gefabriceerd.
Steenwol wordt net als glaswol in de vorm van
dekens of platengefabriceerd.

nagenoeg onbran

mede afhankelijk

(cement tegenov

brandbaarheid re
wel vergroten.
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ndingstemperatuur)

eiding.

ote bekendheid als

wel degelijk een zeer

fabricage geschiedt

malen glas met
kool8

en opschuimen tot

glas. De glasbellen

mede afhankelijk van het gekozen bindmiddel

Steenwol (met een hoge ontbrandingstemperatuur)
zal
niet bijdragen
Steenwol
(met eenaan
hogebranduitbreiding.
ontbrandingstemperatuur)
Steenwol
(met een
ontbrandingstemperatuur)
zal niet bijdragen
aanhoge
branduitbreiding.
zal niet bijdragen aan branduitbreiding.
• Schuimglas (CG)
schuimglas
geen grote bekendheid als
• SHoewel
chuimglas
(CG)
• Schuimglas (CG)
Hoewel
schuimglas
geenisgrote
bekendheid
als zeer
bouwmateriaal
geniet,
het wel
degelijk een
Hoewel schuimglas
bekendheid
als
bouwmateriaal
geniet,geen
is hetgrote
wel degelijk
een zeer
brandbestendig product. De fabricage geschiedt
brandbestendig
geschiedt
bouwmateriaal product.
geniet, isDe
hetfabricage
wel degelijk
een zeer
middelsde
deverhitting
verhittingvan
vangemalen
gemalenglas
glasmet
metkoolkoolmiddels
brandbestendig product. De fabricage geschiedt
stof,
grondstoffen
opschuimen
tot tot
stof,waarbij
waarbijdede
grondstoffen
opschuimen
middels cellen
de verhitting
van
gemalen
glas met koolgesloten
van puur
glas.
De glasbellen
gesloten cellen van puur glas. De glasbellen
stof, waarbij
de en
grondstoffen
opschuimen
tot
hechten
aan elkaar
worden in platen
geleverd.

hechten aan elkaar en worden in platen geleverd.
gesloten cellen van puur glas. De glasbellen
hechten aan elkaar en worden in platen geleverd.

Schuimglas.

Schuimglas.
•Schuimglas.
Perlite en vermiculite (EPB)
grondstof
van deze
producten
is in beide
• De
Perlite
en vermiculite
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afhankelijk
van(EPB)
het gekozen
bindmiddel
gevallen
vulkanisch
gesteente
dat
bij
het
De grondstof
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is producindatbeide
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tegenover
bijvoorbeeld
lijm),
de
• tieproces
Perlite ensterk
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wordt verhit.
gevallen
vulkanisch
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respectievelijk
kanbijhet
verkleinen
dan
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De volumevermeerdering,
grondstof van deze producten
is in beide

tegenover
lijm),Als
dat de
uit(cement
elkaar valt
in korrels bijvoorbeeld
met holle ruimtes.
mede afhankelijk van het gekozen bindmiddel
toeslagstoffen
worden
cellulose en
brandbaarheid
respectievelijk
kanglasvezels
verkleinen dan
(cement tegenover bijvoorbeeld lijm), dat de
toegevoegd.
wel vergroten.
Debrandbaarheid
korrels kunnenrespectievelijk
met een bindmiddel
tot platendan
kan verkleinen
worden gemaakt. Een andere materiaalkeuze
wel vergroten.
wordt verkregen door de korrels al dan niet met
bepaalde bindmiddelen in kokers te storten, zoals
bijvoorbeeld in rookkanalen. Hoewel de korrels
nagenoeg onbrandbaar zijn is het brandgedrag
mede afhankelijk van het gekozen bindmiddel
(cement tegenover bijvoorbeeld lijm), dat de
brandbaarheid respectievelijk kan verkleinen dan
wel vergroten.
Kunststofschuimen
De grondstof van deze schuimen is altijd een residu
Perlite in losse vorm.
van aardolie, zodat de brandeigenschappen uit de
aard der zaak in de afgeleide bouwmaterialen ligPerlite in losse vorm.
gen
opgesloten. Door de toevoeging van brandverkunststoFschuimen
tragende componenten varieert de bestendigheid
De grondstof van deze schuimen is altijd een residu
tegen
brand van globaal 100°C tot 370°C. Gunstige
kunststoFschuimen
van aardolie, zodat
de brandeigenschappen
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eigenschappen
van alle
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andere
De grondstof van
dezeschuimen
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het
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dergewicht
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de brandeigenschappen
Hierdoor
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betrekkelijk uit de
opgesloten. Door de toevoeging van
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aard der zaak
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bouwmaterialen
eenvoudig
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verwerkt,
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overspanningen
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toegevan alle
schuimen
zijn
onder
andere
het lichte
gewicht
van Kunststof
globaal 100°C
tot 370°C. Gunstige
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isolatiemateriaal
is te onderscheiden
de relatief grote stijfheid. Hierdoor kunnen de isoinen
4 soorten.
van
alle schuimen zijn onder andere het lichte gewicht

latieplaten betrekkelijk eenvoudig worden verwerkt,
en de relatief grote stijfheid. Hierdoor kunnen de iso• zeker
Polystyreenschuim
en XPS)
als het grote(EPS
overspanningen
betreft. Kunstlatieplaten
eenvoudig
worden
verwerkt,
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zeker
alsverwerkt:
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stofschuimen zijn daarnaast relatief goedkoop hetTen eerste
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door stoom
uitgroeien
worden
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geperst tot platen
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Dit schuim
eenverschillende
uitzetmiddelmanieren
direct
Polystyreen
kankan
opmet
twee

proces
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elkaar valt in korrels met holle ruimtes. Als toeslagbekend als “piepschuim” (EPS). Dit wordt gemaakt
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stoffen
worden gemaakt. Een andere materiaalkeuze
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worden gemaakt. Een andere materiaalkeuze
deze geperst tot platen of met behulp
mallen
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bepaalde bindmiddelen in kokers te storten, zoals
Ten de
tweede
het geëxtrudeerd
polystyreenschuim
wordt verkregen door de korrels al dan niet met
in vele vormen gegoten.
bijvoorbeeld in rookkanalen. Hoewel de korrels
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bepaalde bindmiddelen in kokers te storten, zoals
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bijvoorbeeld in rookkanalen. Hoewel de korrels
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Perlite in losse vorm.
Perlite in losse vorm.
nagenoeg onbrandbaar zijn is het brandgedrag
tot platen worden geperst. Bij verwarming van
kunststoFschuimen
brandgedrag
van
isolatiematerialen
De
grondstof van
deze
schuimen is altijd een residu
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van
aardolie, zodat de brandeigenschappen uit de
brandgedrag van isolatiematerialen
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eibaar

modifi

EPS-SE (schwer entflammbar) is een gemodifi
ceerd kunststofschuim. Aan het schuim zijn stoffen
toegevoegd als gevolg waarvan het betere brandeigenschappen heeft dan EPS. Voor het overige
geldt de omschrijving als hierboven bij EPS.

en plafond
• den
Resolschuim
(PF) ter isolatie een laag PUR-schuim
Het resolschuim
is brand
afgeleid
fenol en wordtzorgen
in
gespoten.
Bij een
zalvan
hetPUR-schuim
een schuimende vorm op een onderlaag gespoten.
voor een snelle uitbreiding van de brand in deze
Op deze wijze ontstaat een vlakke plaat die door
ruimte.
walsen op een nader te bepalen dikte wordt
gebracht. Na verwarming kan resol niet smelten;
ook deze stof is een thermoharder.
• Resolschuim (PF)

Foto 1: Geëxpandeerd polystyreen los aangebracht.
Foto
1: Geëxpandeerd polystyreen los aangeFoto 2: Polystyreen
bracht. samengeperst tot een plaat.
Wordt het “piepschuim” kaal toegepast, dan
Foto
2:dat
Polystyreen
samengeperst
levert
een brandgevaarlijke
situatietot
op.een plaat.

Wordt het “piepschuim” kaal toegepast, dan

Foto 3: Geëxtrudeerd polystyreenschuim.

levert dat een brandgevaarlijke situatie op.

Foto 3: Geëxtrudeerd polystyreenschuim.

• Polyurethaanschuim (PUR)
Met behulp van het binden van vloeibare com• ponenten
Polyurethaanschuim
(PUR) wordt tijdens het
en een blaasmiddel
fabricageproces
Het
Met behulp vanhet
hetopschuimen
binden van gerealiseerd.
vloeibare compomeest
bekend
is
de
bewerking
van
het
spuiten
nenten en een blaasmiddel wordt tijdens het fabrimet dit materiaal, bijvoorbeeld het afdichten van
cageproces
het het
opschuimen
gerealiseerd.
kieren
e.d. Tijdens
fabricageproces
kan dit Het
meest ook
bekend
debijvoorbeeld
bewerking van
hetworden
spuiten
schuim
directistot
platen
verwerkt.
Tevens zijn
andere gietvormen
mogelijk.
met dit materiaal,
bijvoorbeeld
het afdichten
van
In tegenstelling tot het polystyreenschuim is dit
kieren e.d. Tijdens het fabricageproces kan dit
materiaal een thermoharder, omdat het bij verschuim ook
bijvoorbeeld
warming
nietdirect
meer tot
vloeibaar
wordt. platen worden

verwerkt. Tevens zijn andere gietvormen mogelijk.

• Polyisocyanuraatschuim (PIR)
In tegenstelling tot het polystyreenschuim is dit
In feite is dit schuim identiek aan PUR. Tijdens de
materiaal worden
een thermoharder,
omdat het
bij verproductie
er meer toeslagstoffen
gebruikt.
Hierdoor
devloeibaar
brandvertragende
warming worden
niet meer
wordt. kenmerken iets gunstiger dan bij PUR.

• Polyisocyanuraatschuim (PIR)
In feite is dit schuim identiek aan PUR. Tijdens de
productie worden er meer toeslagstoffen gebruikt.
Hierdoor worden de brandvertragende kenmerken

Het resolschuim
is afgeleid
van fenol en wordt in
Samengestelde
producten
en toepassingen
Meneen
heeft
getracht gunstige
van
schuimende
vorm op eigenschappen
een onderlaag gespoten.
verschillende
producten
meteen
elkaar
te combineren
Op deze wijze
ontstaat
vlakke
plaat die door
door de toepassing van andere hulpmaterialen.
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. Brandgevaarlijkheid isolatiematerialen op materiaalniveau (excl. beschermende constructies).
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• Brandklasse B is in het Bouwbesluit de minimale
eis in de zogenaamde vluchtroute van het gebouw (klasse D voor de overige ruimten). De
rookproductie van de wanden en daken in het
gehele gebouw mag maximaal S2 (gemiddelde
rookproductie) zijn.
Zie voor de indeling van de Euro-brandklasse
deCE-markering op de verpakking van het
isolatieproduct.
• Let goed op bij de vaststelling van de brandeigenschappen. De Eurobrandklasse kan betrekking
hebben op alleen het isolatieproduct (producteigenschap) of op een totale constructie (enduse).
Voor de verzekeraar die het brandrisico wil
beoordelen zijn de testmethode en de producteigenschappen van groot belang. Vooral in de
agrarische sector wordt nog steeds veel isolatie
onbeschermd toegepast.
• In het Bouwbesluit van 2014 wordt aandacht
geschonken aan de brandveiligheid van vee
stallen. Zo moet bij de nieuwbouw van stallen
de ruimte waarin belangrijke apparaten of
installaties staan, de technische ruimte, minimaal
60 minuten brandwerend zijn. Ook moeten de
materialen bij nieuwbouw en verbouw voldoen
aan strengere brandveiligheidseisen (minimaal
brandklasse B).
Installaties
Naast bouwkundige aspecten moet ook rekening
worden gehouden met de benodigde installaties. In
de verzekeringsbranche worden deze omschreven
als functionele inrichting. De begripsomschrijving
van functionele inrichting is:
’Inventaris die naar aard en inrichting met het
gebouw is verbonden en/of bedoeld is duurzaam
aanwezig te zijn, met inbegrip van meet- en regelapparatuur, een en ander bedoeld ten behoeve van
de bedrijfsuitoefening in het gebouw.’
Roerende zaken zoals los staande machines, meubilair e.d. maken dus geen deel uit van de functionele
inrichting.
De belangrijkste installaties zijn:
1 elektriciteit voor de voeding van aandrijf
apparatuur, klimaatapparatuur en verlichting;
2 gas en / of olie voor verwarmingsdoeleinden;
3 water voor sanitair en koeling;
4 riool voor afvoer van spoelwater etc.

Drogen, verwarmen en koelen van oogstproducten

Deze installaties vormen inclusief aan- en afvoervoorzieningen (nutsvoorzieningen) de technische
infrastructuur van het gebouw. Installaties zijn
regelmatig oorzaak van schade. Uit dit oogpunt is
het noodzakelijk de in deze brochure genoemde
preventiemaatregelen in acht te nemen.
1 Elektriciteit
Aanleg van een elektriciteitsinstallatie is specialistisch
werk: vraag naar een waarborg installateur. Deze
moet werken met inachtneming van de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties conform
NEN 1010.
Overleg van te voren met de installateur over de
volgende aandachtspunten:
• de zwaarte van de aansluiting opdat voldoende
vermogen kan worden geleverd voor het
uitvoeren van geplande werkzaamheden;
• in het verlengde hiervan rekening houden met
voorzieningen zoals een noodstroomaggregaat;
• denk na over de ligging van de benodigde
leidingen en gebruik bij voorkeur geen gesloten
kabelgoten;
• doorvoeringen van kabels en leidingen verdienen
bijzondere aandacht; zo moeten in brandscheidende muren doorvoeringen brandwerend worden
afgedicht;
• elektrische installaties en elektrische apparatuur
kunnen in een omgeving met bijvoorbeeld water
en gassen tot gevaarlijke situaties leiden. Probeer
deze combinatie te voorkomen en als het niet
anders kan, laat dan de zaken uitvoeren conform
de daarvoor vereiste beveiligingsgraad (NEN 1010);
• een goed aardingssysteem met elektroden in de
bodem is een vereiste maar het verkrijgen van een
goede aardpotentiaal is wellicht nog belangrijker.
Al in het beginstadium van de bouw kan door
doorkoppeling van metalen delen (betonmatten,
funderingsstaven e.d.) een zogenaamde vernetting worden verkregen die als basis kan dienen
voor het aardingssysteem;
• bij gebruik van vitale elektronische componenten
in de installatie moet ook worden gedacht aan
een afdoende overspanningsbeveiliging waardoor schade kan worden voorkomen of worden
beperkt (denk aan inductieschade door overspanning als gevolg van onweer). Denk hierbij ook aan
de communicatielijnen zoals telecomverbindingen
en datalijnen naar buiten.
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2 Gas en/of olie

4 Riool

Gas- en olieleidingen moeten worden aangelegd
door Waarborginstallateurs die de bepalingen
uit de voorschriften naleven zoals de NEN 1078 voor
aardgasinstallaties, NEN 2920 voor butaan/propaan,
NEN 3324 voor vloeibare gasinstallaties en NEN
2494 voor met olie gestookte ketels 3).

Ten aanzien van rioleringen zijn de benodigde
eisen over ontwerp en aanleg vastgelegd in de
NEN-normen 3213 en 3215. De belangrijkste hierin
geregelde zaken zijn het voorkomen van stank door
gebruikmaking van stankafsluiters en het voorkomen van schade bij onbedoelde lozingen. Ook het
overlopen van op het riool aangesloten leidingen
en installaties kan voor veel overlast zorgen. Daarom zijn in gebieden die gevoelig zijn voor hoge
waterstanden preventiemaatregelen (in dit geval
afsluitmogelijkheden) noodzakelijk.

3 Water
Waterinstallaties zijn in het algemeen te onderscheiden in drinkwaterinstallaties (NEN 1006)
en overige installaties. In alle gevallen geldt dat ze
vorstvrij moeten zijn aangelegd en dat een
regelmatige controle op lekkages belangrijk is.

3
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) Zie hiervoor ook de Preventiebrochure ’Verwarming: constructie en opstelling’ van het POV.
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deze brochure.

• de luchtverhitters vrij houden van brandbaar (iso
latie)materiaal en/of brandbare goederen,
• periodiek onderhoud van de luchtverhitters door
een erkend installateur,
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) Zie hiervoor ook de Preventiebrochure ’Verwarming: veilige constructie en opstelling’ van het POV.
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moet
uien zijn voorzien van een centrale ventilatiegang.
zijn
voorzien
van
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en
luchtuitlaatluiken.
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halfronde
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kanalen of houten
zijn
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van
luchtinlaat
en
luchtuitlaatluiken.
In deze gang worden de ventilatoren horizontaal
De
ventilatielucht kandie
opop
viereen
manieren
worden
driehoekkanalen
afstand
van verdeeld:
3 tot 4

van ventilatiekanalen.
• volledige roostervloer: de gehele vloer is voorzien
van ventilatiekanalen. de gehele vloer is voorzien
•• volledige
volledigeroostervloer:
roostervloer: de gehele vloer is voorzien
van
vanventilatiekanalen.
ventilatiekanalen.

geplaatst, zodat tussen de ventilatoren
•meter
bovengrondse
dit zijn
bijvoorbeeld
en
de
ventilatiekanalen
een
overdruk
wordt
geDe
kan
op
vier
manieren
worden
verdeeld:
uit elkaar
opkanalen:
de
vloer
staan
opgesteld.
Deventilatielucht
ventilatielucht
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op
vier
manieren
worden
verdeeld:
vormd.
De
buitengevel
moet
zijn
voorzien
van
geperforeerde halfronde
stalen zijn
kanalen of houten
•• bovengrondse
bovengrondse kanalen:
kanalen: dit
dit zijn bijvoorbeeld
bijvoorbeeld
luchtinlaat- en luchtuitlaatluiken.

driehoekkanalen
die op een afstand
van 3 tot 4
geperforeerde
geperforeerdehalfronde
halfrondestalen
stalenkanalen
kanalenofofhouten
houten
meter
uit
elkaar
op
de
vloer
staan
opgesteld.
De
ventilatielucht
kan
op
vier
manieren
worden
driehoekkanalen
driehoekkanalendie
dieop
opeen
eenafstand
afstandvan
van33tot
tot44
verdeeld:
meter
meteruit
uitelkaar
elkaarop
opde
devloer
vloerstaan
staanopgesteld.
opgesteld.

Volledige roostervloer
Bron: Tolsma Grisnich, Emmeloord
Volledige roostervloer
• kistendroogwand:
de voorwand van de drukkamer

Kistendroogwand
Tolsma Grisnich, Emmeloord
Volledige
is voorzien Bron:
van spleten
waartegen
Volledigeroostervloer
roostervloer de kisten

staan

Emmeloord
opgesteld.Bron:
Droging
enGrisnich,
ventilatie
vinden plaats door
Bron:Tolsma
Tolsma
Grisnich,
Emmeloord

••volledige
roostervloer: de
gehele vloer
is drukkamer
voorzien
kistendroogwand:
voorwand
de
dat
de lucht door dedekisten
wordtvan
geblazen.
van ventilatiekanalen (zie tekening blz. 19);

Bovengrondse kanalen

is voorzien van spleten
waartegen de
kisten staan
•• kistendroogwand:
kistendroogwand:de
devoorwand
voorwandvan
vande
dedrukkamer
drukkamer
opgesteld.
Droging
en
ventilatie
vinden
plaats
door
isisvoorzien
voorzienvan
vanspleten
spletenwaartegen
waartegende
dekisten
kistenstaan
staan
dat de lucht door de
kisten wordt
geblazen.door
opgesteld.
opgesteld.Droging
Drogingen
enventilatie
ventilatievinden
vindenplaats
plaats door
dat
datde
delucht
luchtdoor
doorde
dekisten
kistenwordt
wordtgeblazen.
geblazen.

Bron: Tolsma Grisnich, Emmeloord
Bovengrondse kanalen
Tolsma Grisnich, Emmeloord
BovengrondseBron:
kanalen
Bovengrondse
Bovengrondsekanalen
kanalen
Bron:
Tolsma
Emmeloord
• ondergrondse
kanalen:
de vloer
is gedeeltelijk voor
Bron:
TolsmaGrisnich,
Grisnich,
Emmeloord

• bovengrondse kanalen: dit zijn bijvoorbeeld gezien van ventilatiekanalen.
perforeerde halfronde stalen kanalen of houten
driehoekkanalen die op een afstand van 3 tot 4
• meter
ondergrondse
de vloer
is gedeeltelijk
voor
uit elkaarkanalen:
op de vloer
staan
opgesteld (zie
tekening
blz.
18);
zien van ventilatiekanalen.

•• ondergrondse
ondergrondsekanalen:
kanalen:de
devloer
vloerisisgedeeltelijk
gedeeltelijkvoor
voor
zien
zienvan
vanventilatiekanalen.
ventilatiekanalen.

Volledige roostervloer
Kistendroogwand
Bron: Tolsma
Emmeloord
• kistendroogwand:
de Grisnich,
voorwand
van de druk
kamer is voorzien van spleten waartegen de
Kistendroogwand
kistende
staan
opgesteld.
Droging
ventilatie
Gezien
toenemende
vraag
naaren
een
hoogwaardig
vinden plaats
doordat
luchtEmmeloord
door de kisten
Bron: Tolsma de
Grisnich,
Kistendroogwand
product
is er een verschuiving
waar te nemen van
Kistendroogwand
wordt geblazen (zie
tekening blz. 19).

Bron:
Tolsma
los gestort naar
kistenbewaring,
vooral bij bewaring
Bron:
TolsmaGrisnich,
Grisnich,Emmeloord
Emmeloord
Gezien
de
toenemende
vraag
naar
een De
hoogwaardig
van pootaardappelen en bloembollen.
redenen

Ondergrondse kanalen
Bron: Tolsma Grisnich, Emmeloord

Ondergrondse kanalen
Ondergrondse kanalen

• ondergrondse
de vloer
is gedeeltelijk
Bron:kanalen:
Tolsma Grisnich,
Emmeloord
Ondergrondse
Ondergrondsekanalen
kanalen
(zie tekening blz.
Bron:
Bron:Tolsma
TolsmaGrisnich,
Grisnich,Emmeloord
Emmeloord
18);

voorzien
van ventilatiekanalen
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bereikbaarzijn.
zijn.
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Drogen, verwarmen en koelen van oogstproducten

Bij het afkoelen en koel houden van een product is
het belangrijk de juiste temperatuur te handhaven.
koelen
en geconditioneerd
geconditioneerd Bewaren
Bewaren
koelen
en
Er bestaan drie koelsystemen:

Koelen en geconditioneerd bewaren

1. Buitenluchtkoeling: ventilatie met buitenlucht. Dit

systeem is gebruikelijk bij de opslag van los
gestorte producten zoals consumptieaardappelen

Bij het afkoelen en koel houden van een product is
Bijhet
het
afkoelen
enjuiste
koel
houden
van een
een
product isis
Bij
het
afkoelen
en
koel
houden
van
product
en
zaaiuien de
(zie
foto).
belangrijk
temperatuur
te handhaven.
het
belangrijk
dekoelsystemen:
juiste temperatuur
temperatuur te
te handhaven.
handhaven.
het
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Er belangrijk
bestaan
drie

Er2.bestaan
bestaan
drie koelsystemen:
koelsystemen:
Er
drie
Ondersteunende
(mechanische) koeling: systeem
1. Buitenluchtkoeling: ventilatie met buitenlucht.
waarbij
naastisde
buitenluchtkoeling
gebruik
gemaakt
Dit
systeem
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bij de
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Mechanische koeling

gestorte
producten
zoals
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gestorte
zoals
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krijgen.producten
Dit gebeurt
vooral
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2. Ondersteunende (mechanische) koeling: systeem
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foto).
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temperatuur te krijgen. Dit gebeurt vooral bij
waarbij
naast
debuitenluchtkoeling
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betreft hier met
name

om
het product
productkool,
op de
de
gewenste temperatuur
temperatuur
tein
om
het
op
gewenste
te
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Bron: Tolsma Grisnich, Emmeloord

Naast het regelen van temperatuur en vochtcondities
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met een
een CO
CO22
gehalte
scrubber (zie
(zie voor
voor uitleg
uitleg van
van ’scrubben’
’scrubben’ bladzijde
bladzijde 19).
19).
scrubber

15

`â>iÊ `>ÌÊ iiÊ 1"Ê vÊ iiÊ LiÜ>>ÀViÊ
wordt betreden, dan moet men zijn voorzien van
een ademluchtmasker. Bovendien mag de bewaarcel nooit worden binnengegaan zonder iemand
anders te waarschuwen.
De vereiste bewaarcondities worden gerealiseerd bij
een atmosfeer met een verlaagde CO2 (koolstofdioxide), een verlaagde O2- (zuurstof) concentratie
en een ideale temperatuur. Deze condities remmen
de ademhaling van de producten waardoor deze
minder snel rijpen en dus langer bewaard kunnen
worden. Bij de ademhaling wordt zuurstof verbruikt en koolzuur geproduceerd. Een teveel aan
koolzuur brengt schade toe aan het product. Het
koolzuurgehalte kan op peil worden gehouden met
een CO2-scrubber (zie voor uitleg van ’scrubben’
bladzijde 24).
Verlaging van het zuurstofgehalte vertraagt de
ademhaling en vermindert de ’verbranding’ van belangrijke voedingsstoffen. Daarom wordt gestreefd
naar het zo laag mogelijk houden van de concentratie zuurstof: de zogenaamde Ultra Low Oxygen
(ULO) bewaring. Om het zuurstofgehalte in korte
tijd naar een lage waarde te brengen (pull down)
wordt zuivere stikstof in de bewaarcellen geïnjecteerd. Dit gebeurt met een stikstofgenerator, een
apparaat dat zuivere stikstof uit de buitenlucht kan
winnen. Belangrijk is dat het zuurstofgehalte niet te
laag wordt, omdat het product dan kan ’stikken’.
Ook het gevaar van verstikking voor mensen bij
het binnentreden van ULO- of CA-bewaarcellen is
reëel: hiervoor moet dan ook duidelijk met stickers
worden gewaarschuwd (zie foto). Verder moet
een dergelijke cel deugdelijk worden afgesloten
voor mogelijke buitenstaanders. Is het, om welke

Deur
bewaarcel
waarschuwingssticker
Deur
bewaarcel
metmet
waarschuwingssticker

reden dan ook, noodzakelijk dat een ULO- of een
CA-bewaarcel wordt betreden, dan moet men zijn
voorzien van een ademluchtmasker. Bovendien mag
de bewaarcel nooit worden binnengegaan zonder
iemand anders te waarschuwen.
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Drogen, verwarmen en koelen van oogstproducten

kiemVrij Bewaren
Het tegengaan van de kiemende werking van oogst
producten kan op drie verschillende manieren: begas

sen, poederen en scrubben.
Kiemvrij
bewaren

Het tegengaan van de kiemende werking van oogst
Begassen
producten kan op drie verschillende manieren: begas
Het
tegengaan
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de kiemende
werking
van
Begassen
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dat vooral
wordt
toegepast
sen,
poederen en kan
scrubben.
oogstproducten
op drie verschillende manieren:
bij consumptieaardappelen. Alvorens de ruimte te
begassen, poederen en scrubben.

Swingfog
begassen moet worden gecontroleerd of de ruimte
Begassen
Begassen
veilig is en er bijvoorbeeld geen spelende kinderen
Begassen is een proces dat vooral wordt toegepast
Om verlies van het begassingsmiddel te voorkomen,
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bij
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de ruimte
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begassen
moet
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de ruimte
Zowel het werken in een kleine als in een grotere
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middel per of
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ander zaai/plantmateriaal in dezelfde ruimte staan.
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gedaan. Door lucht uit de bewaarcel regelmatig
door een actief koolfilter te geleiden, worden de
CO2moleculen uit de atmosfeer van de bewaarcel
verwijderd. Tijdens dit proces hechten de CO2
moleculen zich aan het actieve koolfilter. Voordeel
van dit proces is dat hierbij ook een groot deel van
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Scrubber
Scrubber

Scrubben (fruitteelt)
De laatste methode om producten kiemvrij te
bewaren heet scrubben. Het verwijderen van
kooldioxide (CO2) uit een ruimte kan met een
CO2-scrubber worden gedaan. Door lucht uit de
bewaarcel regelmatig door een actief koolfilter
te geleiden, worden de CO2-moleculen uit de
atmosfeer van de bewaarcel verwijderd. Tijdens
dit proces hechten de CO2-moleculen zich aan
het actieve koolfilter. Voordeel van dit proces is
dat hierbij ook een groot deel van de ethyleen
moleculen wordt verwijderd. Het binden van de
CO2- en C2H4-moleculen met actieve kool heet
adsorptie. Na een bepaalde periode van adsorberen
raakt de actieve kool verzadigd en neemt het geen
CO2 en C2H4 meer op. De actieve kool moet dan
middels buitenlucht worden ontdaan van de geadsorbeerde gassen. Dit proces heet regenereren. Het
regenereren gebeurt continu zonder dat menselijke
tussenkomst op enigerlei wijze nodig is. De scrubber
wordt na het regenereren met buitenlucht eerst
met zuurstofarme lucht gespoeld die vooraf door
de scrubber zelf uit de bewaarcel is gehaald en
opgeslagen in de scrubberlong.
18
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Preventietips
• Let bij nieuwbouw en verbouw voor los gestorte
producten goed op de dimensionering van de
constructie.
• Let bij nieuwbouw of bij aanpassing van reeds
bestaande bebouwing op een adequate fundatie
ter voorkoming van verzakkingen. Het opstellen
van een sonderingsrapport is verplicht!
• Aanleg van een elektrische installatie is een
specialistisch werk: vraag naar een waarborg
installateur.
• Schakel bij nieuwbouw de elektro-installateur
ruim voor het bouwproces zelf in zodat het
mogelijk is te zorgen voor zogenaamde vernetting
(dit is het koppelen van betonmatten en fundatiestaven aan het aardingssysteem). Met deze constructie is het mogelijk een eventuele toekomstige
inductieschade te beperken.
• Gebruik in de centrale ventilatiegang, waar verwarmd wordt, onbrandbaar (isolatie)materiaal:
bij voorkeur conform de Europese brandklasse
A1, A2 of klasse B. In bestaande situaties waar
sprake is van brandbare materialen in de centrale
ventilatiegang, moet de directe omgeving van de
luchtverhitters zijn afgedekt met brandwerende
bekleding die geschroefd is aangebracht. Gebruik
bij voorkeur gipsplaat.
• Plaats technische componenten zoals de hoofdverdeelkast, gasmeter, koelmotoren, scrubbers
e.d. in een aparte brandwerende, of moeilijk
brandbare, technische ruimte ten opzichte van de
bewaarplaats. Plaats branddetectie in de technische ruimte. Branddetectie is ook noodzakelijk
bij uitvoering bewaarplaats in twee of meerdere
brandcompartimenten. Installateurs van klimaatsystemen zijn hiermee bekend.
• Staan de luchtverhitters buiten opgesteld voor de
inlaatluiken, dan moeten de ventilatieluiken niet
gesloten kunnen worden zolang de luchtverhitters
branden of nog niet zijn afgekoeld.
• Voorkom oververhitting door het uitvallen van
een ventilator door een maximaalthermostaat
vóór de ventilator te plaatsen.
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• Sluit een jaarlijks servicecontract af met de installateur voor controle en onderhoud van de luchtverhitters. Een beoordeling van buitenaf en even
schoonblazen is onvoldoende: de praktijk heeft
al vaker uitgewezen dat grote schades hierop zijn
terug te voeren.
• Gebruik voor de gastechnische aansluiting van
de luchtverhitter goedgekeurde en deugdelijke
gasslangen die voldoen aan de voorschriften.
• Gebruik voor de olietechnische aansluiting van de
luchtverhitter geschikte olieaanvoerslangen. Dit
zijn speciaal gewapende, flexibele olieslangen.
Zorg ervoor dat de slangen Niet kunnen losschieten, zet ze vast m.b.v. deugdelijke slangklemmen.
Zorg voor een handafsluiter op de aanvoerleiding
nabij de olietank. Controleer/reinig de olietank
regelmatig en zorg voor een aftapmogelijkheid
van de condens.
• Stel de heaters vlak en stevig op. Zet een heater
nooit bovenop het te bewaren product.
• Wees bedacht op het gevaar van corrosie bij
heteluchtkanonnen; dit kan leiden tot brand.
• Zorg tenminste voor een voor de omgeving
passend en goedgekeurd blusapparaat (poeder
of sproeischuim) dat zichtbaar aanwezig is en
is opgehangen op een centrale plaats nabij de
buitendeur.
• Laat uitsluitend gecertificeerde installateurs
een elektrische installatie monteren. Zij moeten
werken met inachtneming van de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties conform
NEN 1010.
• Zorg voor duidelijke waarschuwingsstickers bij
zogenaamde CA- en ULO-bewaarcellen waarbij
gekoeld wordt met lage zuurstofpercentages.
• Zorg ervoor dat ULO-cellen die onder regime
staan, niet geopend kunnen worden door derden.
Plaats eventueel een signaleringssysteem die melding geeft bij afwijkend zuurstofpercentage.

19

• Betreed nooit alleen een CA/ULO-bewaarcel. Als
het nodig is dat een bewaarcel wordt betreden,
waarschuw dan iemand anders en zorg voor een
functionerend ademluchtmasker.
• Beveilig luiken boven ULO cellen voor het nemen
van monsters, zodat personen er niet in kunnen
vallen.
• In geval van begassen moet de ruimte vooraf
worden gecontroleerd alsook de toegestane
hoeveelheid middelen. Zorg verder voor een
ademluchtmasker.
• Tijdens het poederen moet men zorgen voor een
mondkapje of ademluchtmasker, na het poederen
moet men zich wassen.
• Streef perfectie na in alles wat wordt gedaan.
• Houd gebouwen en erf schoon en orden
opgeslagen goederen.
• Maak, vooral tijdens oogstperioden, de openbare
weg schoon.
• Zorg voor regelmatig onderhoud aan werktuigen,
gebouwen en andere voorzieningen.
• Sluit verzekeringen af tegen risico’s die men niet
zelf in de hand heeft of als men de gevolgen van
schade niet kan of wil dragen, om zo de continuïteit van het bedrijf te waarborgen.
• Routinematige handelingen in de dagelijkse
bedrijfsvoering kunnen grote gevolgen hebben:
de meeste schade ontstaat door slordigheidjes
als gevolg van routinematige handelingen.
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Adressen (2013)
Verbond van Verzekeraars
Bordewijklaan 2
2591 XR Den Haag
T 070-3338500
E: info@verzekeraars.nl
I www.verzekeraars.nl/pov

Unie van elektrotechnische ondernemers
(UNETO-Vni)
Zoetermeer
T 079 - 325 06 50
E info@uneto-vni.nl
I www.uneto-vni.nl

Kiwa NCP
Gouda
T 0182 - 82 04 60
E info@kiwa.nl
I www.kiwa.nl

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Utrecht
T 088 – 223 33 33
E info@nvwa.nl
I www.nvwa.nl

Ministerie van VROM
(Voor vragen m.b.t. Bouwbesluit
en/of Wet Milieubeheer)
Den Haag
T 077 – 465 67 67
I www.rijksoverheid.nl

Nefyto
Den Haag
T 070 - 750 31 15
E nefyto@nefyto.nl
I www.nefyto.nl

DLV (Bouw, Milieu & Techniek)
Uden
T 0413 - 33 68 00
I www.dlv.nl
Nederlands Normalisatieinstituut (NEN)
Delft
T 015 - 269 03 91
E info@nen.nl
I www.nen.nl
TNO
T 088 - 866 00 00
E wegwijzer@tno.nl
I www.tno.nl
Nederlands Instituut Voor Fysieke Veiligheid (NIFV)
Arnhem
T 026 - 355 24 00
E info@nifv.nl
I www.nifv.nl
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