Alarmering 

Verzekeringsmaatschappijen voeren nieuwe campagne:

‘ADEQUATE
ALARMERING
essentieel voor
dierwelzijn,
continuïteit
en imago’

BIJ MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BOUWEN
WORDT NIET METEEN GEDACHT AAN HET GOED
FUNCTIONEREN VAN REGELAPPARATUUR EN

ALARMERINGSSYSTEMEN. TOCH SCHUILT HIERIN
EEN BELANGRIJK ASPECT VOOR HET OPTIMALE
DIERWELZIJN EN EEN GOED IMAGO. EEN
VENTILATIESYSTEEM DAT UITVALT ZONDER
TIJDIGE ALARMERING OF EEN TE LAAT
BRANDALARM KAN GROTE GEVOLGEN HEBBEN
VOOR DE VEESTAPEL. DAAROM ZIJN

H

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN INTERPOLIS EN
AVERO EEN CAMPAGNE GESTART OM DE
VEEHOUDER TE VERTELLEN HOE BELANGRIJK HET
IS DAT APPARATUUR EN ALARM GOED
FUNCTIONEREN.
lucht. Het klimaat wordt helemaal automatisch gestuurd door
regelapparatuur. En dat is prima. Maar daarmee is de veehouder
sterk afhankelijk van de techniek.”
Slijtage van systemen
Behalve klimaatsystemen zijn ook veel water- en voersystemen
geautomatiseerd. Alle systemen moeten goed werken om voor de
dieren de beste condities te scheppen. De Hoon: „Techniek is echter onderhevig aan slijtage en kan uitvallen. Maar als ze niet meer
of slechter werkt, heeft dat meteen consequenties voor de productie van het bedrijf. Vaak denkt een boer dat zijn apparatuur goed
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‘

Goed functionerende systemen en apparatuur zijn

functioneert omdat de ventilator
draait of het voersysteem loopt. Hij
denkt dat hij er geen omkijken
naar heeft en verzuimt te controleren. Hij bezit een haast grenzeloos
vertrouwen in de techniek, pleegt onvoldoende onderhoud en
staat te weinig stil bij het alarmeringssysteem. Het sluipt er echter
geleidelijk in dat de apparatuur door slijtage minder goed functioneert of op het punt van uitvallen staat. Voor het dierwelzijn en
productie is het goed functioneren echter net zo belangrijk als
goede genetica en voer.”
Slecht werkende techniek veroorzaakt schade. Voorkomen van uitval, is daarom essentieel, want als de systemen en regelapparatuur
of de stroom uitvallen, kan er een gevaarlijke situatie ontstaan
waar dieren zelfs aan kunnen overlijden. Bijvoorbeeld bij het uitvallen van het ventilatiesysteem. „Je hebt dus een alarmeringssysteem
nodig, maar ook een noodstroomvoorziening in de vorm van een
generator, die automatisch inschakelt bij stroomuitval. Bij het uitvallen van een installatie dient een veehouder daarnaast ook te

’

net zo belangrijk als goede genetica en voer

weten welke technische maatregelen er nodig zijn om de schade te
beperken. Hierover kan een veehouder samen met zijn installateurpraten.”
Volgens De Hoon is regelmatig nakijken en onderhouden van
apparatuur en regelsystemen absoluut noodzakelijk:„Niet investeren in onderhoud en betrouwbare techniek is een omgekeerde zuinigheid. De bedrijfscontinuïteit, het dierwelzijn en het imago staan
op het spel. Bovendien zijn de marges op producten smal en heeft
de veehouder behoefte aan zekerheid. Bij calamiteiten verliest een
ondernemer altijd geld.”
Onderhoud kan een veehouder na elke ronde uitvoeren.
Monitoring van de technische apparatuur door te meten of het
nog steeds optimaal werkt, kan hij realiseren door afspraken met
de installateur te maken. Zo ontstaat een goede monitoring. In een
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et gebeurt niet alleen in oude stallen dat er brand uitbreekt. Recentelijk zijn er diverse branden geweest in
nieuwe stallen die voldeden aan alle brandveiligheidseisen zoals Brandklasse B-materialen, compartimentering
en soms zelfs een sprinklersysteem. Oorzaak van de branden bleek
in een aantal gevallen het niet tijdig afgaan van of reageren op het
alarmeringssysteem te zijn. Daardoor sloeg de brand uit naar andere delen van de stal. De voorbeelden geven aan dat op het vlak van
alarmering nog winst te behalen valt. Dat geldt volgens John de
Hoon, sectormanager Veehouderij van Interpolis, voor de detectie
en alarmering bij brand, maar ook voor uitval van belangrijke apparatuur zoals ventilatiesystemen.De verzekeringsman legt uit waarom dit belangrijk is: „De veehouder is er alles aangelegen om de
conditie van zijn dieren zo optimaal mogelijk te houden. Dat
bepaalt het succes van zijn product. Tegenwoordig krijgt een zeug
dertig biggen per jaar door verbetering van diergezondheid en
genetica. Om de biggen groot te brengen, moet de huisvesting
goed zijn. Het mag zeug en big eigenlijk aan niets ontbreken;
zeker niet aan de basisvoorwaarden water, licht, voer, warmte en

Alarmering 

goed servicecontract staat precies omschreven wat de veehouder
geregeld wil hebben. „Het alleen kopen en installeren van apparatuur is tegenwoordig niet meer voldoende. De systemen zijn zo
complex geworden dat een veehouder dit niet meer zelf kan. Hij
heeft hiervoorecht een specialist nodig”, aldus De Hoon.
Alarm moe
Een goed alarmeringssysteem is voor een goede bedrijfsvoering
onontbeerlijk. Bij de installatie van systemen dient in het gesprek

met de installateur ook het alarmsysteem ter sprake te komen. Welke
alarmsignalen geeft men aan de
verschillende apparatuur met de
daaraan gekoppelde maatregelen?
Een uitval van de voerinstallatie
heeft daarbij minder prioriteit dan
het stilvallen van de ventilatie.De
Hoon vervolgt: „In de praktijk zien
we dat de alarmsystemen regelmatig afgaan. Ik denk dat bij elke willekeurige boer de bellen een keer
per week gaan rinkelen. Maar te
vaak alarm, werkt averechts. De
veehouder wordt ‘alarmmoe’.
Verder is het belangrijk om onderscheid aan te brengen in alarm:
klimaat is essentieel, voer minder. Vroeger had je één bel of hoorn
op het bedrijf. Maar met de moderne techniek is het mogelijk om
met verschillende alarmsignalen te werken, waardoor er onderscheid gemaakt kan worden in urgent en niet urgent. Overigens
kan een veehouder straks niet meer gebruik maken van alarm via
analoge telefoondiensten want dat stopt. En alarm via internet is
onbetrouwbaar. De meest betrouwbare optie is dan AgroAlarm,
een systeem dat via de satelliet werkt.”

Matige betrouwbaarheid alarmsystemen in stallen
Peter Cox geeft namens Interpolis bouwkundig advies en inspecteert
op verstikkingsschade. Hij reist door Zuid-Nederland en bezoekt veel
boeren. „Als een verzekering voor verstikkingsschade wordt
afgesloten, voer ik vooraf een inspectie uit. Wij zijn van te voren
helder naar de klant toe in wat wij van de klant en zijn installatie
verwachten. Vaak blijkt er wel wat aan te wijzen dat niet voldoet
aan onze minimale eisen. Dat zijn momenteel geen hele strenge
eisen en het kan daarom nog altijd beter.Er is een onderscheid
tussen alarmeringen van levensbedreigende situatie zoals
ventilatiealarmeringen en niet levensbedreigende alarmeringen zoals
bijvoorbeeld het voeralarm. In de stallen kan de kwaliteit van
levensbedreigendealarmering over het algemeenwel beter.”
Wat een veehouder kan doen om zekerheid te hebben, is regelmatig
controleren op de werking van het alarm. Cox: „Gewoon domweg op
alle onderdelen een alarm creëren door bijvoorbeeld de stekker eruit
te trekken. Als je de spanning van een onderdeel van het
automatisch ventilatieproces eraf haalt, moet er een alarm gaan. Dat
regelmatig testen zou een automatisme moeten worden. Erg
belangrijk, want het blijft elektronica die in het heftige stalklimaat
van vocht, stof, warmte en ammoniak zomaar stuk kan gaan.”
Om de effectiviteit van alarmering te verbeteren, wordt steeds vaker
overgestapt op detecteren van bijvoorbeeld brand of uitval van het

klimaatsysteem. De huidige generatie klimaatcomputers kunnen
vaak uitgebreid worden met een brandmeldcentrale. Een computer
kan dan zien waar het fout gaat en dit vervolgens meteen melden.
Als een veehouder weet dat de brand is uitgebroken in een
compartiment van de stal of technische ruimte, kan hij direct
reageren en verdere verspreiding van brand proberen te voorkomen
en eventueel de lokale brandweer inschakelen.
„Telefoonverbindingen zijn vaak zaken die in een alarminstallatie
onderbelicht zijn. Deze verbinding kan op diverse manieren worden
gerealiseerd. Denk hierbij aan analoog, ISDN, ADSL, kabel/glasvezel
of satellietverbinding. Houd er rekening mee, dat niet alle
telefoonverbindingen dezelfde garantie bieden op een betrouwbare
verbinding. Daarom heeft de verzekeringsmaatschappij voor ieder
type verbinding, verschillende minimale eisen. Als dit niet in acht
genomen wordt, kan de betrouwbaarheid van de gehele
alarminstallatie verdwijnen.”
De kosten van een goed alarmeringssysteem staan volgens Cox niet
in verhouding met de risico’s en de totaalinvestering van een stal:
„De kosten zijn natuurlijk afhankelijk van een aantal factoren, maar
voor een miljoenenstal zal dat een paar duizend euro zijn en dat is
een klein bedrag op het totaal van miljoenen euro’s. Daarop moet je
niet bezuinigen”, vindt Cox.
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