VOORWAARDEN GROTE VUURHAARD IN OPEN LUCHT (KAMPVUUR,
KERSTBOOMVERBRANDING OF GELIJKAARDIG).
Een grote vuurhaard = een vuurhaard met een diameter groter dan 60 cm of
een stapeling hoger dan 90 cm. Grotere vuurhaarden zijn enkel toegelaten na
overleg met de brandweer en onder strikte voorwaarden
Voorwaarden grote vuurhaard:
 Een vuurhaard die slechts omschreven kan worden door een cirkel met

diameter groter dan 6 m is verboden.
 De stapel brandend materiaal mag nooit hoger zijn dan 2 m.
 Elke grote vuurhaard moet zich op minder dan 60 m bevinden van een

plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.
 Een vuurhaard bevindt zich ten minste 24 m van:

-

Een andere vuurhaard.
Voorraadstapels.
Brandbare materialen, opstellingen, tijdelijke inrichtingen en
gebouwen.
Begroeiingen en bebossingen.

 De ondergrond moet vrij zijn van brandbare materialen.

Voorwaarden brandstof:
 Enkel onbehandeld hout of een andere vaste natuurlijke brandstof, zoals

steenkool of houtskool is toegestaan.
 Een voorraadstapel brandstof met een diameter groter dan 12 m is

verboden.
 De voorraadstapels moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.
 Het gebruik van vloeibare brandstoffen is verboden.

Toelichting:
Gebruik van benzine, petroleum, white spirit, … als aanmaakvloeistof
zijn verboden, enkel de daartoe geëigende producten die in de handel
verkrijgbaar zijn, zijn hier toegelaten.
Voorwaarden veiligheidszone grote vuurhaard:
 Rondom een grote vuurhaard moet een veiligheidszone van minimaal 6 m

breed worden vrijgehouden, die op een degelijke manier is afgebakend. In
deze zone mag geen publiek worden toegelaten.
 De organisator doet het nodige opdat contact van publiek – en in het

bijzonder kinderen – met het vuur wordt vermeden.
 In de veiligheidzone moeten steeds, vanaf het ontsteken en tot het doven

van de vuurhaard, minstens twee medewerkers aanwezig zijn die toezicht
houden op de brandhaard, de veiligheidszone en de onmiddellijke omgeving.
-

Zij moeten een schop en een drietand met een lange steel ter
beschikking hebben.
Slechts één van de medewerkers mag brandstof aan de vuurhaard

toevoegen. Een tweede medewerker staat uitsluitend in voor het
toezicht. Nog andere medewerkers zorgen voor het aanslepen van
de brandstof, op vraag van de eerste.
Zij betreden de
veiligheidszone niet.
Aan de rand van de veiligheidszone moeten minimaal vier brandblussers
conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of 6l
water/schuim) aanwezig zijn.
Tevens dient er aan de rand van de veiligheidszone water aanwezig te zijn. Dit
kan onder de vorm van emmers water, een aangesloten tuinslang, enz…
Met het oog op het melden van brand of een ongeval heeft een medewerker:
 De oproepnummers van brandweer en ziekenwagen (112), politie (101) en

eventuele andere hulpdiensten (EHBO-medewerker van het evenement) ter
beschikking
 Noties van de locatie (straat, plein, terrein) van de vuurhaard(en) of het

evenement.
Alle vuurhaarden moeten worden gedoofd wanneer ter plaatse – zelfs
kortstondig – een windsnelheid van 4 Beaufort of meer wordt gemeten.
Toelichting:
INFO: 4 Beaufort of matige wind komt overeen met:
 Een windsnelheid van 5,5 tot 7,9 m/s of 11 tot 16 knopen of 20 tot
28 km/h.
 Opwaaiend stof en papier, haar in de war, flapperende kleding,
kleine takken in beweging.

In functie van de lokale omstandigheden, bv. periode van langdurige droogte,
stormweer met hoge windsnelheden > 4 Beaufort, ..., kan vóór aanvang van
het evenement een gunstig brandweeradvies worden opgeheven.
De
burgemeester van de gemeente waar het evenement plaatsvindt wordt hiervan
schriftelijk in kennis gesteld.
Na afloop van het evenement wordt door de organisator een rondgang
uitgevoerd. Alle vuurhaarden moeten worden gedoofd met een overvloedige
hoeveelheid water en de resterende brandstof moet zo snel mogelijk worden
verwijderd. Tot 1 uur na het doven van de laatste vuurhaard voert de
organisator een regelmatige controle uit.
Er mogen geen vuurhaarden onbeheerd worden achtergelaten.

