FAQ- brandgevaar Oost-Vlaanderen
In deze FAQ vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over het brandgevaar in OostVlaanderen.


Waarom heeft de waarnemend gouverneur een politiebesluit voor brandgevaar
uitgevaardigd?
Wegens de aanhoudende droogte en het afkondigen van de code oranje door het Agentschap
Natuur en Bos heeft de waarnemend gouverneur beslist om het risico op brand te beperken door
het instellen van een aantal verbodsmaatregelen, meerbepaald:
 Een verbod op het maken van open vuur;
 Een verbod op roken in natuurgebieden, op provinciale domeinen, in bossen of in heiden;
 Wat betekent ‘code oranje’ voor brandgevaar?
Code oranje wordt afgekondigd door het Agentschap Natuur en Bos wanneer het erg droog en
brandgevaarlijk is in natuurgebieden. Beheerders en brandweer zijn dan extra waakzaam.
Zie ook https://www.natuurenbos.be/waarschuwingen
 Waar kan ik het politiebesluit voor brandgevaar terugvinden?
U kan het besluit terug vinden via de website van de waarnemend gouverneur.
https://gouverneuroost-vlaanderen.be/
 Wat houdt ‘open vuur’ in?
Open vuur omvat onder andere:
 Vuurkorven;
 Kampvuren;
 Vuurschalen;
 Vuuracts;
 Woudloperskeuken;
 Fakkeltochten;
 Koken op houtvuur;
 Onkruidbrander.
 Wat met barbecues?
Barbecues vallen niet onder het verbod op open vuur. Er wordt echter wel uiterste voorzichtigheid
aangeraden bij het gebruik van een barbecue tijdens de huidige droogteperiode.
Het is echter mogelijk dat barbecueën op openbare plaatsen verboden is door de burgemeester van
jouw stad/gemeente. Het is aangewezen om op voorhand de gemeentelijke website te checken.
Het is belangrijk om de tips van de brandweer te volgen bij het gebruik van een barbecue. Hieronder
een overzicht:
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Plaats je barbecue op een niet-brandbare en stabiele ondergrond en op een windvrije plaats
indien mogelijk;
Verplaats je barbecue niet eens hij aan het branden is;
Zorg dat brandbaar materiaal ver weg blijft van het toestel;
Bij een elektrische barbecue: rol de verlengkabel volledig af;
Let op met welk aanmaakmiddel je gebruikt: methanol, benzine, brandpasta, brandgel of
petroleum horen niet thuis bij een barbecue;
Plaats een emmer water in de nabijheid van je barbecue;
Gebruik bij voorkeur niet-ontvlambare kledij bij het barbecuen (bv. linnen schort).
Zorg dat de situatie tijdens de volledige barbecue brandveilig blijft;
Na het barbecuen ervoor zorgen dat alles goed gedoofd is. Dit kan door af te dekken met
zand.

 Wat houdt het rookverbod in?
Het rookverbod verbiedt het roken in natuurgebieden, op provinciale domeinen, in bossen of in
heiden.
Buiten de bovenstaande plaatsen is roken niet verboden, maar peuken moeten altijd zorgvuldig
weggegooid worden in daarvoor voorziene afvalbakken. Niet-gedoofde peuken zijn immers een
groot brandgevaar.
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