

Vuurkorven en Fakkels
Organiseert u binnenkort
een evenement? Dan is het
verstandig dat u nadenkt
over de veiligheidsrisico’s.
In deze brochure leest u
hier meer over en vindt
u richtlijnen voor brand
veiligheid bij kleine
evenementen.
U vindt richtlijnen over:
• Algemene Brandveiligheids
voorschriften bij evenementen
• Vuurkorven en fakkels
• Bakken en frituren
• Activiteiten met kleine tenten < 25m2
• Grote tenten > 25m2
• Braderieën, rommelmarkten
en marktkramen
• Straatbarbecues
• Optochten

Besluit brandveilig gebruik
en basishulpverlening
overige plaatsen
De richtlijnen zijn niet uitputtend.
Oordeel altijd zelf welke maatregelen
u moet nemen om de (brand)
veiligheid te waarborgen. Raadpleeg
daarbij het Besluit brandveilig
gebruik en basishulpverlening
overige plaatsen.
U vindt de BGBOP hier.
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Bent u van plan om een vuurkorf of fakkels te gebruiken om uw
activiteit/ evenement van sfeer en warmte te voorzien?
Voer dit veilig uit en let op de grootte van het vuur en de windsterkte.
Brand

Omgeving

Gebruik bij het aansteken geen brandbare
vloeistoffen. Deze vloeistoffen maken een
brand onbeheersbaar.
Het gebruik van briketten heeft de voorkeur,
omdat deze geen vonken veroorzaken. Het
verbranden van huisvuil, rubber, plastic,
chemicaliën e.d. is streng verboden.

Zorg dat de vuur korf op veilige afstand van
andere objecten staat. De afstand van 5 meter
is een goede richtlijn.
Zorg dat de fakkel op veilige afstand van
andere objecten staat. De afstand van 2 meter
is een goede richtlijn.
Bedenk bij harde wind dat open vuur altijd een
gevaar voor de omgeving vormt. Vuur kan zich
vliegend verplaatsen en bijvoorbeeld rieten
daken in gevaar brengen. Bij harde wind en
extreme droogte geen vuur korf of fakkel
ontsteken.

Plaats bij voorkeur een draagbaar blusmiddel
bij de vuur korf of fakkels. Zorg voor een
inhoud van tenminste 6 liter blusstof per
blusmiddel. Een emmer met zand kan ook een
prima oplossing zijn om te doven. Water zorgt
bij blussen voor hete stoomvorming en is
daardoor minder geschikt. De afmeting voor
een vuurkorf is maximaal 60cm x 60cm. Open
vuur moet altijd onder toezicht plaats vinden.

