Integraal advies hulpdiensten vreugdevuren 2017
1. Maatregelen ten behoeve van de brandveiligheid
1.1 Omvang en veiligheidsafstanden van het vreugdevuur.



De maximale omvang van een vreugdevuur is 1000 m³.
Dit komt bijvoorbeeld overeen met een stapel met een hoogte van 8 m bij een grondvlak van
11 m x 11 m of een hoogte van 4 m bij een grondvlak van 16 m x 16 m.
Bij het oprichten en verbranden van het vreugdevuur moeten de volgende minimale
veiligheidsafstanden in acht worden genomen:
Voor ieder vreugdevuur geldt de minimale afstand tot:

in meters

Publiek

2 x hoogte vuurstapel

Bouwwerk met pannendak

6 x hoogte vuurstapel

Rieten daken/terrein met riet, heide, dor gras etc./opslag van
hooi of stro/bos

10 x hoogte vuurstapel

Feesttent

10 x hoogte vuurstapel

Autosnelweg (A-wegen)
Openbare weg
Bovengrondse hoogspanningskabels
Indien de afstand tot een hoogspanningskabel kleiner is dan 500 meter,
geldt een meldingsplicht aan de netbeheerder.

Ondergrondse buisleidingen (zie risicokaart)

250
25
40
25

1.2 Opbouw





De brandstapel moet stabiel en aaneengesloten zijn opgebouwd.
De brandstapel mag uitsluitend bestaan uit snoeihout of schoon hout.
Onder schoon hout wordt verstaan hout dat niet is behandeld met verf of een ander
houtverduurzamingsmiddel en dat geen lijm, formaldehyde of een andere chemische
toevoeging bevat.
Tijdens de opbouw van de brandstapel moet de houder van de ontheffing of de in de
aanvraag vermelde toezichthouder aanwezig zijn.

1.3 Aansteken van het vreugdevuur
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Het aansteken van het vreugdevuur dient op een veilige manier te gebeuren.
Indien gebruik gemaakt wordt van een gasbrander dan dient de gasfles na het aansteken
van de brandstapel verplaatst te worden tot een afstand minimaal gelijk aan de afstand tot
publiek en gebouwen (zie tabel).
Het aansteken van het vreugdevuur mag niet versneld worden door gebruik te maken van
vloeibare brandstoffen als benzine, diesel, afgewerkte olie.
Tijdens het vreugdevuur dient er voldoende blusmiddel aanwezig te zijn om een
beginnende brand te kunnen blussen. Er moet minimaal 1 handbrandblusser met een
inhoud van tenminste 6 kg blusstof aanwezig zijn bij een vreugdevuur kleiner dan 100 m³
en minimaal 2 handbrandblusmiddelen bij een omvang groter dan 100 m³.
Tijdens het branden van het vreugdevuur moeten minimaal twee meerderjarigen
aanwezig zijn, waaronder de houder van de ontheffing of de toezichthouder zoals vermeld
in de aanvraag vreugdevuren. Deze mensen mogen niet onder invloed zijn van alcohol,
drugs of een ander geestverruimend middel.
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1.4 Afbraak en opruimen



De houder van de ontheffing of de toezichthouder zoals vermeld in de aanvraag
vreugdevuren moet aanwezig blijven tot het vuur volledig is gedoofd.
Bij het verlaten van de stookplaats moet het vuur zijn geblust, zodat geen gevaar bestaat
voor doorsmeulen of wederom opvlammen van brandbare stoffen.

2. Maatregelen ter voorkoming van openbare orde verstoringen







De organisatie is primair verantwoordelijk voor de orde en veiligheid op het
evenemententerrein en voor de aan het evenement gerelateerde orde en veiligheid in de
directe omgeving, voor, tijdens en direct na het evenement.
Alle door de operationele diensten gegeven bevelen, in het belang van de openbare orde
en veiligheid, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
De politie houdt zich het recht voor om in aanloop naar het evenement, in het belang van
de openbare orde en veiligheid, nadere aanvullende voorwaarden te stellen.
Indien zich tijdens het evenement feiten of omstandigheden voordoen op grond waarvan
de politie, in belang van de openbare orde en veiligheid, het voortduren van het
evenement niet verantwoord acht, moeten de activiteiten onmiddellijk worden gestaakt.
Op het evenemententerrein dient een duidelijk herkenbaar contactpersoon van de
organisatie aanwezig te zijn en deze dient bereikbaar te zijn voor de
hulpverleningsdiensten.
Een afschrift van de verleende vergunning moet in de inrichting/op het
evenemententerrein aanwezig zijn en op verzoek getoond worden.

3. Maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid / bereikbaarheid










De afstand tussen de brandstapel en een verharde weg of pad mag maximaal 40 meter
bedragen om bereikbaarheid voor de hulpdiensten mogelijk te maken.
Deze weg dient minimaal 3,50 meter breed te zijn en over een breedte van 3,25 meter te
zijn verhard en over een vrije hoogte van 4,20 meter te beschikken en geschikt te zijn voor
voertuigen met een massa van 14.600 kg.
Hulpverleningsdiensten dienen ongehinderd doorgang te hebben bij incidenten en
calamiteiten.
Alle objecten op het terrein dienen onbelemmerd bereikt te kunnen worden.
Bij een afsluiting van het terrein dient de (brandweer)ingang te zijn aangegeven en het
toegangshek snel te openen zijn.
Bij wegafsluitingen dient er contact met de wegbeheerder te worden opgenomen over het
al dan niet inzetten van verkeersregelaars, dit om de hulpdiensten doorgang te kunnen
verlenen.
Indien gebruik wordt gemaakt van verkeersregelaars dienen deze in het bezit te zijn van
een geldige ‘aanstellingspas verkeersregelaar’.
De (nood)uitgangen en vluchtroutes mogen niet worden geblokkeerd.
Calamiteitenroutes zijn vrij van tijdelijke objecten en obstakels.

4. Rook en gezondheid
Rook kan leiden tot hinder of andere gezondheidsproblemen vanwege de geurstoffen, voor de
gezondheid schadelijke stoffen en eventuele neerslag van roet. Soms zijn vonken een
probleem. Ook de as bevat schadelijke stoffen. Bij branden kan een deel van de rook
achterblijven in de omgeving in de vorm van neergeslagen roet en andere deeltjes. De
neerslag kan schadelijk voor de gezondheid zijn bij inslikken; bijvoorbeeld via voedsel.
 Stook niet bij mistig of windstil weer. De rook blijft dan hangen en veroorzaakt extra
hinder.
 Stook uitsluitend schoon hout of snoeihout. Geen hout met verf, beits, teer, impregneer,
enz. Sloophout bevat soms niet (meer) zichtbare middelen om het te impregneren of
verduurzamen.
 Stook ook geen spaanplaat, multiplex of ander hout met lijm. En geen papier, karton,
kunststof, of huishoudelijk afval.
 Wanneer mensen in een bewoond gebied blootgesteld worden aan rook geeft de houder
van de ontheffing het advies aan omwonenden om naar binnen te gaan en de ramen en
deuren te sluiten. Vergeet daarbij ook niet de mechanische ventilatie uit te schakelen.
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Gewone hygiënische voorzorgsmaatregelen zijn van belang zoals het wassen van vuile
handen en groente, het reinigen van speeltoestellen en speelplaatsen, en het goed vegen
van vieze schoenen voordat u het huis binnen komt.

5. Ontbindende voorwaarden:
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Een vreugdevuur mag niet worden aangestoken indien de windkracht 5 Beaufort of meer
is.
Bij extreme droogte mag een vreugdevuur niet worden aangestoken. Code oranje/rood,
kenbaar gemaakt op www.natuurbrandrisico.nl
Een vreugdevuur mag niet worden aangestoken indien de (verwachte) windrichting pal op
woonbebouwing of op doorgaande wegen is gericht (dit geldt ook voor een dierentuin of
kinderboerderij waar dieren verblijven).
Een vreugdevuur mag niet worden aangestoken of de ontbranding dient te worden
beëindigd indien de windrichting zodanig is dat derden of het verkeer op de openbare weg
door rookontwikkeling of vliegvuur wordt gehinderd.
Indien tijdens het branden van het vreugdevuur ernstig gevaar of hinder ontstaat, kan door
of namens burgemeester en wethouders besloten worden het vuur voortijdig te
beëindigen en af te blussen.
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