Het (brand)veilig
organiseren van
paasvuurevenementen

Informatiegids
paasvuurevenementen
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Het (brand)veilig organiseren
van een paasvuurevenement
Een vuur in de openbare ruimte is altijd een risicovolle
aangelegenheid. Als er bij het vuur ook nog eens
andere activiteiten plaatsvinden, verhoogd dit het
risico. Dat is ook het geval met paasvuren. Het is van
groot belang dat een paasvuurevenement veilig
verloopt. Zowel voor de bezoekers als voor
omwonenden en mogelijk naastgelegen objecten en
natuurgebieden.
Deze brochure geeft informatie over het (brand)veilig
organiseren van een paasvuurevenement.
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Waar moet je als organisator op letten?

Minimale afstanden

Als organisator is het van belang om op onderstaande zaken te letten.

Onderstaande tabellen geven de minimale afstanden en veiligheidscriteria aan
voor het organiseren van een zo veilig mogelijk paasvuurevenement.

Rook
Denk vooraf na over hoe mensen de rook kunnen ontvluchten. Hoe is de windPaasvuur volume 0 - 1000 m3

richting en blijven de mensen uit de rook?
Ontdekken van brand
Mocht er onverhoopt toch een secundaire brand (anders dan het paasvuur) ontstaan, weet dan hoe te handelen. Wijs mensen aan die de omgeving in de gaten

Omgeving

Afstand

Maximale windkracht

Bouwwerk pannendak

6x hoogte paasvuur (m)

t/m 4 Beaufort

Bouwwerk met rieten dak

10x hoogte paasvuur (m)

t/m 4 Beaufort

Heide/bos/veen

10x hoogte paasvuur (m)

t/m 4 Beaufort

Feesttent

10x hoogte paasvuur (m)

t/m 4 Beaufort

Alarmeren en opvangen van de hulpdiensten

Openbare weg

25 m

t/m 4 Beaufort

Maak afspraken wie wanneer de hulpdiensten alarmeert en hoe en door wie deze

Autosnelweg (A-wegen)

250 m

t/m 4 Beaufort

opgevangen worden. Zorg voor een vrije aanrijroute voor de hulpdiensten. Deze

Bovengrondse

10x hoogte paasvuur (m)

t/m 4 Beaufort

Ondergrondse busleiding

25 m

t/m 4 Beaufort

Publiek

2x hoogte paasvuur (m)

t/m 4 Beaufort

houden om zo snel te kunnen schakelen als dat noodzakelijk is. Bel direct 112!

route mag niet geblokkeerd zijn door bijvoorbeeld geparkeerde auto’s.
Wind
Een belangrijke factor bij het ontsteken van een paasvuur is de windsnelheid. In-

hoogspanningskabels

dien deze boven de 4 Beaufort komt, is er een verhoogd risico op een secundaire
brand door het paasvuur. Dat is de reden dat Brandweer IJsselland adviseert het

Paasvuur volume 1000 - 2000 m3

paasvuur niet te ontsteken bij een windkracht die hoger is dan 4 Beaufort.
Natuurbrandrisico fase 2
Let op! Bij natuurbrandrisico fase 2 is het al langere tijd droog en de kans op
een secundaire brand is hierdoor groter. Bij fase 2 moeten extra maatregelen

Afstand

Maximale windkracht

Bouwwerk pannendak

150 m

t/m 4 Beaufort

Bouwwerk met rieten dak

250 m

t/m 4 Beaufort

t/m 4 Beaufort

De genoemde risico’s en maatregelen moeten gaan over het zo snel mogelijk

Heide/bos/veen
250 m
Heb je vragen of twijfel je nog?
Feesttent
10x hoogte paasvuur
Stuur dan een e-mail naar
Openbare weg
25 m
brandweer@vrijsselland.nl of
Autosnelweg (A-wegen)
250 m
houd onze website in de gaten
Bovengrondse
voor de informatieavonden
250 m
hoogspanningskabels
en meer info.
Ondergrondse busleiding
25 m

signaleren van een secundaire brand en het tijdig alarmeren en opvangen van

Publiek

t/m 4 Beaufort

getroffen worden. Deze maatregelen moeten met name gericht zijn op het tijdig
signaleren van een secundaire brand en indien nodig snel te kunnen handelen.
Beschrijf dit als een specifiek scenario in het veiligheidsplan en voer dit ook als
zodanig uit.
Veiligheidsmaatregelen opnemen in je veiligheidsplan
PLAN

Omgeving

de hulpdiensten. Omdat bij fase 2 de kans op secundaire brand groter is en het

2x hoogte paasvuur (m)

t/m 4 Beaufort
t/m 4 Beaufort
t/m 4 Beaufort

t/m 4 Beaufort
t/m 4 Beaufort

sneller kan escaleren, vergt dat extra aandacht van de organisatie. Zorg dat dit
omschreven staat in een veiligheidsplan en neem deze voor het afsteken van het

Toelichting op bovenstaande tabellen vindt u op pagina 6.

paasvuur goed door met de hele organisatie.
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Toelichting op de tabel
•

De genoemde afstanden gelden vanaf de rand van het paasvuur tot aan (kwetsbare)
object(en).

•

Indien de afstand tot een hoogspanningskabel kleiner is dan 500 m moet dit door de
organisatie worden gemeld aan de netbeheerder.

•

Een veilige afstand voor het publiek is van belang vanwege instortingsgevaar en de
neerslag van (hete) deeltjes van het paasvuur. Als vuistregel voor een veilige afstand
voor het publiek hanteert Brandweer IJsselland minimaal tweemaal de hoogte van het
paasvuur.

•

De formules in deze matrix mogen niet automatisch vertaald worden naar grotere afstanden. Zo moet de omvang en hoogte in overeenstemming zijn met de beschikbare
afstand tot (kwetsbare) objecten en natuur.

Contact
Heeft u meer informatie nodig of aanvullende vragen over het veilig organiseren van een
paasvuurevenement? Neem dan contact op met uw gemeente.

Colofon
Deze brochure is een uitgave van Brandweer
IJsselland. Citeren en overname is toegestaan,
mits bronvermelding wordt toegepast.
Tijdens kantooruren zijn we bereikbaar via
telefoonnummer 088 - 119 70 00.
Brandweer IJsselland is onderdeel van
Veiligheidsregio IJsselland.
www.vrijsselland.nl
www.brandweer.nl/ijsselland
brandweer@vrijsselland.nl
@VRIJsselland
Veilig in IJsselland
Vrijsselland
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle
Redactie: team Communicatie,
Veiligheidsregio IJsselland
Fotografie: Marcel van Saltbommel en
team Communicatie
Uitgever: Veiligheidsregio IJsselland
Datum: februari 2020
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Samen werken
aan veiligheid

Brandweer IJsselland
is onderdeel van
Veiligheidsregio IJsselland

