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BRANDVEILIGHEID BIJ HET HOUDEN VAN (STRAAT) BARBECUES
Onderstaand vindt u de regels voor het houden van een (straat) barbecue. U moet aan deze voorwaarden
voldoen.
Algemeen.
Het stoken van een barbecue mag alleen onder voortdurend toezicht van een volwassen persoon.
Situering en opstelling.
1. Om brandgevaar te voorkomen moet de barbecue op voldoende afstand van tenminste 5 meter ten
opzichte van bebouwing, beplanting en overige objecten worden geplaatst.
2. De opstelling van de barbecue mag niet onder permanent opgestelde luifels behorende bij de
bebouwing plaatsvinden.
3. Rondom de barbecue moet een ruimte van tenminste 2 meter worden vrijgehouden.
4. De barbecue moet op een vlakke, liefst stenen ondergrond geplaatst worden.
5. De barbecue moet zodanig worden geplaatst dat de wind er niet in kan blazen, omdat daardoor
vliegvuur kan ontstaan. Eventueel kan hiervoor een windscherm gebruikt worden op een afstand van
minimaal 2 meter.
6. Niet-permanente luifels, afdaken, parasols en dergelijke mogen niet worden geplaatst boven of in de
nabijheid van de barbecue.
Brandstof.
7. Als brandstof moet houtskool of moeten houtskoolbriketten gebruikt worden. Briketten hebben de
voorkeur, omdat deze geen vonken veroorzaken.
8. Voor het ontsteken van een barbecue mag geen gebruik worden gemaakt van brandbare
vloeistoffen. Brandgel en de daarvoor geschikte ontstekingsblokjes zijn wel toegestaan.
9. Het is verboden op een brandende c.q. smeulende barbecue brandbare vloeistoffen te gieten.
10. Om het vuur aan te wakkeren mag alleen een blaasbalg worden gebruikt.
Gebruik van gasbarbecues.
11. Het gedeelte tussen de gasfles en het reduceerventiel moet d.m.v. een flexibele, speciaal voor deze
gassoort bestemde slang tot stand worden gebracht.
12. De slang van een gasfles verkeert in een goede staat van onderhoud, is niet uitgedroogd, vertoont
geen andere beschadigingen en is niet ouder dan 10 jaar.
13. De gasslangen moeten zowel aan de gasflessen als aan de barbecuetoestellen worden bevestigd
door middel van slangklemmen.
14. De te gebruiken drukregelaar mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
Blusmiddelen.
15. In de nabijheid van een barbecue moet een goedgekeurd blusmiddel, met een inhoud van tenminste
5 kilogram of 6 liter blusstof, voor onmiddellijk gebruik bereikbaar en beschikbaar zijn. Bij een op
houtskool gestookte barbecue moet ten minste een blusmiddel aanwezig zijn in de vorm van een
emmer water of tuinslang.
16. Onder de barbecue moet een laag zand aangebracht worden om het afdruipende vet te absorberen
of het brandende vet te doven.
17. Na afloop moeten de smeulende resten houtskool met water worden geblust of met een laag zand
worden afgedekt.
Bovenstaande regels zijn niet uitputtend. Denk altijd zelf na of de (brand)veiligheid gewaarborgd is met de
maatregelen die u heeft genomen.

