
Straatbarbecues

EVENEMENTEN

Heerlijk: bij mooi weer met een gezellige groep barbecueën. Een barbecue blijft echter een ver-
brandingstoestel en daarmee is het risico op een (ongecontroleerde) brand hoger.

De richtlijnen voor het veilig barbecueën zijn als volgt:
 • Gebruik bij het aansteken geen brandbare vloeistoffen. Deze vloeistoffen kunnen een brand onbeheersbaar   
  maken en tevens voor overslaande brand zorgen.
 • Het gebruik van briketten hebben de voorkeur, omdat deze geen vonken veroorzaken.
 • Plaats bij voorkeur een draagbaar blusmiddel bij de barbecue. Een emmer met zand is een prima blusmiddel.   
  Water kan bij blussing voor hete stoomvorming zorgen en daardoor brandwonden kunnen veroorzaken.  
  Maar een tuinslag aangesloten op en watervoorziening is een prima blusmiddel. 
 • Zorg dat het gebruik van gasbarbecues veilig plaats vindt.
 • Zorg dat bij het gebruik van gas als brandstof alleen een goedgekeurde slang wordt gebruikt.
 • Wij adviseren een gasslang om de 4 jaar te vervangen omdat het rubber door het gebruik van gas  
  wordt aangetast. 
 • Bij verkleuring, vervorming, beschadiging of tekenen van poreusheid kunt u de slang beter direct vervangen.  
  Neem geen enkel risico, vervang bij twijfel de slang.
 • Maak bij het opsporen van een lekkage, aan de slag, gebruik van een zeepoplossing.
 • Let op dat (kleine)kinderen niet te dicht in de buurt komen van de barbecues.
 • Plaats de barbecue(s) op een veilige afstand van, tenten, heggen, tuinmeubilair, schuren, schuttingen,  
  woningen, overkappingen etc.
 • Bij het gebruik van een elektrisch barbecue let op dat het snoer, haspel, volledig is uitgerold. Let op de capaciteit  
  van het aansluitsnoer en de gebruikte barbecue anders ontstaat er oververhitting van het snoer.
 • Zorg bij het gebruik van de openbare weg dat de hulpdiensten vrij kunnen aanrijden..

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.
De bovenstaande 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.  
Wij wensen u een veilig evenement!
 
Contact
Meer weten over het Besluit brandveilig gebruik en 
basishulpverlening overige plaatsen of over andere  
brandveiligheidsvoorschriften? Zie: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html 

www.zhzveilig.nl


