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Voorschriften St. Maartensvuur       

 
 

1. De verbranding mag uitsluitend plaatsvinden op de in de ontheffing/melding vermelde tijdstippen 
en locatie. 

2. Verbranding is niet toegestaan bij mist, neerslag of krachtige wind. (windkracht 4 op de schaal 
van Beaufort of vrij krachtige wind) en als door droogte een algeheel rook- en stookverbod in en 
nabij bos- en natuurgebied van kracht is. 

3. Er moet zodanig worden gestookt, dat geen vliegvuur ontstaat. 

4. Indien men in een droge periode open vuur wil aan gaan leggen, dient eerst de site 
http://www.natuurbrandgevaar.nl geraadpleegd te worden, zodat men op de hoogte is van de op 
dat moment geldende kleurcode en wat de consequenties zijn voor het aanleggen van het open 
vuur.  
 

5. Er mag niet meer dan één stapel te verbranden materiaal worden opgericht, aangestoken en 
branden.  

6. Alleen snoei- en sprokkelhout en droog onbehandeld (niet geverfd) afvalhout mag op de 
brandstapel liggen. Snoeiafval is niet toegestaan in verband met rookontwikkeling en eventueel 
vliegvuur. 

7. De verbrandingshoop (troshoop) mag maximaal 125 m3, los gestort, materiaal bedragen 

8. Als hulpbrandstof bij het ontsteken van het vuur mag alleen stro of papier worden gebruikt (het 
gebruik van licht ontvlambare vloeistoffen, zoals benzine, voor het aansteken van het vuur is niet 
toegestaan; de ontstekingsbron mag niet groter zijn dan een handfakkel of gasbrander). 

9. De ondergrond van de vuurstapel mag niet meedoen met de verbranding. Indien noodzakelijk 
wordt een scheidende zandlaag aangebracht tussen de bodem en de brandstapel. Deze 
scheidende zandlaag heeft een dikte van minimaal 20 cm. + 1 meter buiten de diameter van de 
vuurstapel. 
 

10. Er moet minimaal één klein blusmiddel met een vulling van tenminste 6 kg of liter blusstof 
aanwezig zijn. Dit moet permanent bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Elk klein 
blusmiddel dient conform de NEN 2559 te zijn onderhouden. (dit houdt in dat elk blusapparaat 
moet zijn goedgekeurd en van een geldig keurmerk moet zijn voorzien – niet ouder dan één jaar). 

11. Het vreugdevuur moet op een afstand van meer dan 10 meter van de openbare weg, 50 meter 
van een gebouw of bouwwerk en méér dan 50 meter van bos, heide of struikgewas zijn gelegen. 
Indien dit niet haalbaar is, dan kan middels een stralingsberekening worden aangetoond dat de 
gewenste situatie op een veilige manier haalbaar is. Uitzondering hierop is de afstand tot 
rijks(snel)wegen (A-wegen), provinciale wegen (N-wegen), spoor- en waterwegen. Om te 
voorkomen dat het verkeer op deze wegen ernstige hinder ondervindt van de rook afkomstig van 
het vreugdevuur, moet de minimale afstand 500 m bedragen tot de rand van de (water)weg of 
spoortraject.   

12. Minimaal éen meerderjarig persoon moet tijdens het gehele brandproces (vanaf het oprichten van 
de brandstapel tot en met het uitdoven van het vuur) voortdurend toezicht en controle uitoefenen. 
Deze persoon moet bekend zijn en/of geïnstrueerd zijn met het gebruik van de blusmiddelen. 

13. De onder 12 bedoelde persoon moet een afschrift van de ontheffing/melding en deze 
voorschriften tijdens het stoken/verbranden bij zich hebben. 
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14. De onder 12 genoemde persoon maakt zich in voorkomende gevallen direct bekend aan de met 
controle belaste ambtenaren en voert of laat uitvoeren op eerste aanzegging de gegeven 
aanwijzingen. 

15. Bij (de dreiging van) het onbeheersbaar worden van de brand waarschuwt de onder 12 bedoelde 
persoon onmiddellijk de brandweer via het alarmnummer 112. 

16. Als tijdens het stoken blijkt dat onder invloed van de heersende weersgesteldheid het verkeer of 
bewoners in de omgeving last hebben van hinderlijke rookgassen, dan moet het stoken 
onmiddellijk worden gestaakt; bij (de dreiging van) gevaar, schade of hinder moet het vuur 
onmiddellijk worden gedoofd. 

17. Aanwijzingen van brandweer, politie of gemeentelijke toezichthouders moeten altijd onmiddellijk 
worden opgevolgd. 

18. De onder 12 bedoelde persoon zorgt voor het volledig blussen van de brandende resten van de 
brandstapel (vuurresten dienen volledig worden gedoofd door blussen en/of afdekken met nat 
zand) voordat de onder 12 bedoelde toezicht- en controleplicht eindigt. 

19. De onder 12 bedoelde persoon zorgt voor het verwijderen van de volledig afgekoelde 
verbrandingsresten, zo mogelijk direct – doch uiterlijk 24 uur – na het (doen) uitdoven van het 
vuur.  

20. De verbrandingsresten worden zo opgeslagen dat geen direct contact met de bodem mogelijk is. 

21. De asresten kunnen gratis (moet wel deze ontheffing worden getoond) worden aangeboden aan 
het milieupark in Panningen (let op !!  beperkte openingstijden). 

22. U neemt maatregelen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden als 
gevolg van het houden van deze activiteit. 
 

23. Aansprakelijkheden en verplichtingen die volgens andere wettelijke regelingen gelden, worden 
door deze ontheffing niet aangetast of buiten werking gesteld. 

24. Tijdens het stoken dient tenminste een Basis Verbanddoos aanwezig te zijn die voldoet aan de 
inhoudseisen van het Oranje Kruis. 
 

25. Bij deze melding is bijgevoegd een plattegrond met ingetekend de locatie van de troshoop.  
 
26. Indien er ‘andere’ activiteiten rondom het St. Maartensvuur plaatsvinden, zoals optocht, St. 
 Maartenspel, gebruik van geluidsinstallatie, loterij en/of inzet van verkeersregelaars, 
 moet(en) daar afzonderlijk vergunningen/ontheffingen voor worden aangevraagd. Ook als er 
 een tijdelijke verkeersmaatregel nodig is, zoals een wegafsluiting of een parkeer- of 
 stopverbod, moet dat worden aangevraagd.  
 
26. Vóór het gebruik van gemeentegrond  

Voordat enige activiteit op de gemeentegrond door of namens u kan worden opgestart, moet de 
gemeentegrond geïnspecteerd worden in aanwezigheid van een gemeentelijke 
vertegenwoordiger en een afgevaardigde van of namens de organisatie. U dient hiertoe zelf een 
afspraak te maken met de technisch medewerker van de Buitendienst; bereikbaar onder tel.. 077 
306 66 66. 

 


