
Regels voor open vuur 
 

1. Stook het vuur in een vuurton/vuurkorf van maximaal 200 liter. 

 

2. Dek de ondergrond af met een laag zand als de vuurton/vuurkorf op een verharde ondergrond 

staat. Maak een zandlaag van minimaal 5 cm dik. Leg het zand tot 50 cm rond de buitenrand 

van de vuurkorf/ vuurton. 

 

3. De minimale afstand van de vuurton/vuurkorf tot een woning of ander bouwwerk is 5 meter. 

 

4. Plaats de vuurton/vuurkorf niet op openbaar groen. 

 

5. Laat de vuurton/vuurkorf nooit onbeheerd achter. Er is altijd een (nuchter) meerderjarig 

persoon bij aanwezig totdat het vuur gedoofd is. 

 

6. Plaats de vuurton/vuurkorf zodanig dat het de doorgang van het verkeer niet hindert. Laat een 

minimale breedte van 3,50 meter verharde ondergrond beschikbaar voor verkeer en 

hulpverleningsvoertuigen. Hou ook in bochten voldoende ruimte voor het draaien van een 

hulpverleningsvoertuig. Afzettingen van de weg moeten eenvoudig en met de hand verwijderd 

kunnen worden. 

 

7. De hoogte van de vlammen is niet hoger dan 50 cm gemeten van de bovenrand van de 

vuurton/vuurkorf. 

 

8. Er is een brandblusser, voldoende bluswater of zand aanwezig. 

 

9. Maak een vuur door middel van een vaste brandstof. 

 

10. Gebruik alleen schoon onbehandeld hout, zonder verf of lijm(resten) of andere materialen.  

 

11. Hou de ruimte boven de vuurkorf/vuurton open. 

 

12. Stel de vuurkorf/vuurton zo op dat deze niet kan omvallen of worden omgestoten. Er mag 

alleen vuur vrijkomen vanaf de bovenkant. 

 

13. Doof na afloop de nog smeulende resten. Bewaar asresten nooit binnen. 

 

14. Als het KNMI windsterkte voorspelt van meer dan windkracht 5, of als er door de 

Veiligheidsregio Utrecht een negatief stookadvies is afgegeven, zijn alle vormen van 

verbrandingen verboden. 

 

15. Voor de verbranding mag alleen gebruik gemaakt worden van schoon onbehandeld hout, 

zonder verf of lijm(resten) of andere materialen. Het gebruik van brandbare vloeistoffen is niet 

toegestaan. 


