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Begrippenlijst
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geven. De korte definitie is ook:
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sommige gevallen individuen’, die

Inventaris Immaterieel Erfgoed

Immaterieel Erfgoed Nederland
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zo veel mogelijk. De korte definitie

Omdat ‘gemeenschappen, groepen

inzetten voor de toekomst van

van borgen die het Kenniscentrum
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volgende generaties. Vervolgens

Immaterieel erfgoed Cultuuruitin
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kaart gebracht en worden acties

en vertellen, uitvoerende kunsten,
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traditioneel vakmanschap/ambach

een internationaal verdrag dat

(stapsgewijs) op te lossen en het

ten en kennis en gebruiken rondom

in 2012 door Nederland is onder

immaterieel erfgoed te borgen

natuur en universum, die door

tekend. De doelstelling van het

voor de toekomst. Iedere erfgoed-

immaterieel erfgoedbeoefenaars
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de Bescherming van het

Immaterieel Cultureel Erfgoed

Waarom deze brochure?
Over immaterieel erfgoed rondom vuur is de laatste jaren veel discussie,
bijvoorbeeld wat betreft de veiligheid van consumentenvuurwerk en vreugdevuren. Steeds vaker gaat de discussie ook over mogelijk schadelijke
effecten voor het milieu. Deze brochure is bedoeld voor iedereen die met
immaterieel erfgoed te maken heeft, allereerst de erfgoedgemeenschappen
zelf, maar ook beleidsmedewerkers en (gemeentelijke) overheden, die
verantwoordelijk zijn voor beleid op dit terrein. De toegenomen aandacht
voor veiligheid en milieu wordt vertaald in nieuwe, strengere wet- en
regelgeving dienaangaande. Deze regelgeving heeft weer grote gevolgen
voor de wijze waarop deze vormen van immaterieel erfgoed kunnen
worden beoefend.
Erfgoedgemeenschappen worden altijd geconfronteerd met de vraag:
hoe kan ik mijn erfgoed toekomst geven? In het geval van erfgoed rondom
Kenniscentrum Immaterieel Erf-

goed Nederland coördineert sinds
2012 de implementatie van het

2003 UNESCO Verdrag in Nederland. Het Kenniscentrum helpt

vuur is het belangrijk in te spelen op de veranderende wetgeving. Daarbij
is het soms nodig het eigen erfgoed ‘om te denken’, om met behoud van
de kernwaarden de vorm bij te stellen. De maatschappelijke ontwikkelingen
vragen in veel gevallen om interne flexibiliteit, bezinning op de eigen
kernwaarden, en ook om kennis van de gemeentelijke en landelijke eisen

beoefenaars van immaterieel erf-

op het gebied van relevante regelgeving.

promoten, doorgeven) van hun

Deze brochure wil inzicht geven in de achtergronden van immaterieel

goed met het borgen (ontwikkelen,
immaterieel erfgoed, onder andere
door de Inventaris Immaterieel
Erfgoed Nederland. Daarnaast
werkt het Kenniscentrum aan

kennisontwikkeling ten behoeve
van de praktijk van borging van
immaterieel erfgoed.

erfgoed rondom vuur, in de eerste plaats in het belang van een traditie voor
de gemeenschap zelf. Het is een element dat beleidsmakers niet altijd direct
herkennen. Daarnaast laten we zien dat erfgoedgemeenschappen vaak
creatieve oplossingen kunnen bedenken als de samenleving daarom vraagt.
Ten slotte bieden we inzicht in wet- en regelgeving. Hiermee wil het Kenniscentrum bijdragen aan de borging van immaterieel erfgoed rondom vuur
voor de toekomst.

IMMATERIEEL ERFGOED RONDOM VUUR 5

❶

INTRODUCTIE

Immaterieel erfgoed leeft.
Meer aandacht voor veiligheid en milieu
Maatschappelijke veranderingen zijn vaak van invloed op

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de schaal van

de manier waarop we ons immaterieel erfgoed beleven

het consumentenvuurwerk rondom oud en nieuw enorm

en vorm geven. Het is immers ‘levend erfgoed’, dat wordt

toegenomen, onder meer door het afsteken van illegaal

uitgedrukt in tal van gebruiken, in kennis en kunde, in

vuurwerk. Dit heeft geleid tot een toegenomen onveilig-

feesten en processies. Kortom: in levende tradities die

heid en daarnaast tot verhoogde concentraties van

meebewegen met de tijd. Deze bewegingen kunnen

fijnstof en tot milieuvervuiling door zware metalen in de

vanzelfsprekend en vloeiend verlopen, maar er kan ook

bodem en in het water.

sprake zijn van uiteenlopende inzichten. Dan kan im
materieel erfgoed schuren of botsen in de eigen kring,

Een onderliggende maatschappelijke tendens lijkt te

daarbuiten of met overheden. Hiervoor bestaan niet

zijn dat we het als samenleving steeds minder acceptabel

altijd directe oplossingen en over allerlei zaken zullen

vinden dat onze gezondheid en veiligheid worden

mensen altijd van mening blijven verschillen.

aangetast.

De laatste jaren is er in de samenleving meer aandacht

Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat overheden

gekomen voor veiligheid en milieu. Evenementen zijn

– landelijk en/of lokaal – een sturende rol op zich hebben

grootschaliger geworden, wat tot een toegenomen

genomen. Zo zijn er de laatste jaren verscherpte maat

aandacht van de overheden heeft geleid, met als wens

regelen van kracht op genoemde terreinen. Dit betekent

alles in goede banen te leiden. Vers in het geheugen

dat er strenger wordt gekeken of bijvoorbeeld een

ligt nog de vonkenregen van het vreugdevuur op het

paas- of vreugdevuur de lucht (te) ernstig vervuilt, zodat

strand van Scheveningen, dat op de jaarwisseling

de luchtkwaliteit te veel wordt aangetast en directe

van 2018-2019 gevaarlijk uit de hand liep. Waar in de

gezondheidsklachten kunnen optreden. Over wat ‘te

provincie paasvuren worden afgestoken, komt daar

veel’ is, kunnen de meningen verschillen, ook al omdat

nog een toenemende droogte van de grond als risico

de gevolgen van vervuiling niet voor iedereen hetzelfde

factor bij.

zijn, denk bijvoorbeeld aan mensen met astma.
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Het zijn afwegingen die niet door iedereen op dezelfde

(vuurwerk) zonder dat het plezier wordt aangetast?

manier zullen worden gemaakt. Het is ook niet eenvou-

Erfgoedgemeenschappen tonen vaak een grote flexibili-

dig. Hoe moet je alles wat te maken heeft met een

teit. In veel gevallen weten zij op creatieve wijze zodanige

traditie als het vreugdevuur – de voorbereiding, de

aanpassingen te maken dat aan de nieuwe maatschappe-

saamhorigheid, het moment zelf – afwegen tegen

lijke eisen wordt voldaan zonder dat het immaterieel

overlast door luchtvervuiling? Het verlangen naar saam-

erfgoed in de kern wordt aangetast.

horigheid en verbondenheid bijvoorbeeld, zoals dat op
het platteland sterk leeft, wordt onder meer aangetast

Voor immaterieel-erfgoedgemeenschappen staat één

door sluitende dorpsscholen. Het paasvuur als bindende

ding voorop: de inzet en de passie van mensen in het

factor krijgt daarmee extra gewicht. Onze samenleving

uitoefenen van hun erfgoed.

verandert op diverse fronten, en het eigen immateriële
erfgoed kan daarbij extra waarde krijgen. Het gevoel van
‘verlies’ van een traditie kan diep worden gevoeld. Niet
voor niets prijst UNESCO de positieve en verbindende
werking van immaterieel erfgoed.
Erfgoed is altijd in beweging. Wat we nu zien is een
momentopname. Sommige vormen van immaterieel
erfgoed verdwijnen of worden omgevormd om tegemoet
te komen aan maatschappelijke ontwikkelingen. Bij
tradities rondom vuur gaat het erom oog te hebben voor
de nieuwe eisen op het gebied van veiligheid en milieu.
Kan het ook ‘minder hoog’ (de vuren) of ‘minder hard’
(carbidschieten) of überhaupt ‘sterk teruggedrongen’
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❷

VUUR!

“Het is steeds lastiger hout te krijgen en er komen
steeds meer regels bij. Maar voor de lokale
cohesie is het belangrijk dat de paastraditie
voortleeft. Met Pasen komen de geboren
en getogen Denekampers terug naar hun
geboortedorp om samen de paastradities
ten uitvoer te brengen.”
(D. Wintels, Denekamp, 2020)
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Korte schets van verschillende
vormen van immaterieel
erfgoed rondom vuur

“Vroeger zei de brandweer
alleen waar je moest gaan
staan. Nu is de organisatie
een hele papierwinkel.”

Mens en vuur zijn sterk met elkaar verbonden.
In de beschavingsgeschiedenis van de mens
speelde het beheersen van vuren – eerst door
blikseminslag en later door het zelf te maken –
een grote rol. Het flink knallen, zoals met carbid,
en het afschieten van vuurwerk markeert op
veel plaatsen in de wereld de jaarwisseling. Een
kampvuur heeft nog steeds iets magisch. Goed
overleg was – en is – bij de vuurbeheersing altijd
cruciaal.

(Arjan Stevens, Espelo, 2020)

Voorjaarsvuren
Op een aantal plaatsen in Nederland is de gewoonte om
in de lente een groot vuur te ontsteken nog steeds (en
soms opnieuw) populair. Deze voorjaars- en paasvuren
zijn vooral wijdverbreid in het oosten van Nederland,
maar zijn ook verder in grote delen van Europa bekend.
Tegenwoordig gaat het bij deze grote vuren om de lokale
identiteit en verbondenheid – het vuur als sociaal bindmiddel – en om een bron van plezier. Ook hebben deze
vuren een praktische kant: het opstoken van snoeihout.
De hier uitgelichte vormen staan in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland en het Netwerk Immaterieel
Erfgoed Nederland van het Kenniscentrum. Daarnaast
zijn er nog vele voorbeelden te vinden in het land.
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Paasvuur – Espelo

De essentie blijft hetzelfde

“Het belangrijkste is de saamhorigheid, al is dat
een cliché. We hebben geen dorpskern en geen
kroeg. De school is onlangs gesloten. Dit is onze
rijkdom, die verbindt mij en mijn leeftijdsgeno
ten, en het hele dorp, zelfs de hele buurt.”
(Arjan Stevens, Espelo, 2020)

Paasvuur
Paasvuren zijn vooral te vinden in het bosrijke OostNederland. Het paasvuur van het Overijsselse Espelo
is misschien wel het bekendste vuur in de regio. Het
evenement trekt jaarlijks 4000–6000 mensen, ook van
ver buiten het dorp. Het vuur wordt gedragen door de
jeugd. De voorbereidingen beginnen al in oktober. Dan
gaat een groep dorpsjongens elke zaterdag de bossen
in om, na overleg met de betrokken natuurbeschermingsinstanties, jonge dennenboompjes te rooien. Arjan
Stevens, een van de centrale figuren in de organisatie
van het paasvuur, legt uit: “Als je niets doet, groeit alles
dicht met dennen. Eigenlijk zijn wij in de plaats gekomen
van de schaapskuddes.” Staatsbosbeheer is hun dankbaar. Daarna wordt de paasbult gestaag hoger. Hoe
hoog? Een aantal dorpen in de omgeving strijdt om de
eer. In 1987 scoorde Espelo. Het paasvuur van Espelo
bereikte een hoogte van 27,87 meter en bevatte circa
5.000 m3 hout. Het evenement trok ongeveer 20.000
bezoekers en kreeg de nodige aandacht op radio en
TV. Het record is vastgelegd in het Guinness Book of
Records. In 2012 overtrof het dorp het record met een
vuurstapel van bijna 50 meter hoog.

10 ERFGOED IN BEWEGING

ERFGOED IN BEWEGING:
AANPASSINGEN VOOR DE VEILIGHEID.
WAT ZIJN DE KERNPUNTEN?
• Hoogte en vorm. Toenemende droogte en daarmee
brandgevaar hebben geleid tot nieuwe beperkingen.
Zo was het in de zomer van 2019 bijzonder droog,
alarmfase 2 van de brandweer. Sinds 2017 is er een
advies waarbij er nog maar twee fases bestaan met
betrekking tot brandrisico (www.natuurbrandrisico.nl/
uitleg-fases), waardoor maatwerk moeilijk tot bijna onmogelijk is. Dat betekent dat je maar 500 kuub hout
mag opbouwen. Espelo gooide het roer om. Zij verlegden het wedstrijdelement van hoogte naar originaliteit.
Ze bouwden een bierpul. De meiden naaiden de roosjes voor de kraag. Arjan Stevens heeft de leiding. “Het
is wel iets heel anders. Met zo weinig hout ben je er
maar kort mee bezig. Normaliter werken we er een half
jaar aan. Zo bloedt het dood. Maar de essentie blijft
wel hetzelfde. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer
gewoon bouwen.”

• Veiligheid. De regel was dat de feesttent op een afstand van 10 x de hoogte van het paasvuur moest

staan. Espelo’s vuur is 20 meter hoog. Dan staat de
feesttent op 10 x 20 = 200 meter afstand. Veel deelnemers vinden dat te ver weg. De organisatoren hebben
drie scenario’s geschreven die rekening houden met de
windrichting. Zo bepalen ze de positie van de tent.
Daarnaast zijn er sproeisystemen aangelegd die gericht
zijn op de tent en de daken.

• Onderlinge afspraken. De dorpen onderling hebben
ook afspraken gemaakt in verband met de veiligheid

van de bouwers. Geen lange hoge punt op de brandstapel. De doorsnee moet minimaal 8 meter in de top
zijn. Zo krijg je de vorm van een bijenkorf en dat is
veiliger bouwen.
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Paasvuur Denekamp
Het mag ook klein

“Het vuur mag in Denekamp – na de bijnaramp in Scheveningen – niet hoger dan
6–8 meter zijn. Voor ons is het niet rele
vant hoe hoog het paasvuur wordt. Er is
geen concurrentie of wedstijd dus ‘het
vuur kan ook klein zijn’. Wij zijn er alleen
maar bij gebaat dat er geen overlast en/of
incidenten plaatsvinden, dat de traditie
nog lang kan blijven bestaan!”
(D. Wintels, Denekamp, 2020)
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ERFGOED IN BEWEGING:
RISICO MINIMALISEREN
Zoals overal elders zijn ook in Denekamp – dat er trots op
is dat de traditie vrijwel onveranderd door het hele dorp
wordt gedragen – aanpassingen nodig.
• Overleg. Er vindt van tevoren onderling overleg plaats,
onder andere tussen de chauffeurs van de wagens met
hout. Dit soort overleg tussen de betrokkenen is tegenwoordig belangrijk om risico’s te minimaliseren, zowel
tijdens de voorbereidingen als tijdens het vuur zelf.

Paasvuur
In het Overijsselse Denekamp is een paasvuur onderdeel
van een uitgebreide paastraditie, met als rode draad een
paasspel geleid door de twee Bijbelse figuren Judas en
Iskariot. De verschillende buurten hebben elk een eigen
vuur, maar centraal staat het vuur van de dorpskern.
Voor dit centrale paasvuur halen de dorpelingen, onder
aanvoering van Judas en Iskariot, dennenhout uit het bos
dat onder beheer staat van Staatsbosbeheer. De bomen
worden op lange open wagens geladen en teruggereden
naar Denekamp, waar al een grote paasbult van lokaal
sprokkelhout is opgebouwd. Daar worden de stammen
aan toegevoegd. Op paaszondag kappen de jongens zelf
een levende boom op het landgoed Singraven en brengen
die luid zingend terug naar de paasweide naast het paasvuur.
De hoge stam, paasstaak genoemd, wordt met ladders
opgericht, met bovenin een ton. In deze ton wordt op
paasavond het vuur ontstoken.
Het binnenbrengen van het dennenhout
voor het paasvuur, vroeger en nu.
IMMATERIEEL ERFGOED RONDOM VUUR 13

Paasvuur Steenwijkerland
Gedoofd

“Iedereen vond het wel jammer, maar
we hebben ook het dorpsfeest in
september nog. Nu verwerk ik mijn
tuinafval in een takkenhaag.”
(bewoonster Steenwijkerland, 2020)

Paasvuur

ERFGOED IN BEWEGING:

In buurtschap Nederland (gemeente Steenwijker-

Toen de traditie in 2016 werd aangemeld voor de

land), bestaande uit negen boerderijen, werd sinds

Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, was er al

de jaren tachtig van de twintigste eeuw een paas-

twee jaar geen vergunning tot het stoken van een paas-

vuur ontstoken. De boerderijen waren woonoorden

vuur meer verleend door de gemeente. Zelfs het jaarlijks

geworden en de agrarische functie verdween.

aanwijzen door de gemeenschap van een alternatieve

Hierdoor moest er meer tuinafval worden opge-

‘burgemeester’, die speciaal tot taak had de vergunnin-

ruimd. De nieuwe en oude bewoners vonden

gen te regelen, mocht niet baten. Eén jaar werd er een

elkaar bij een gemeenschappelijk evenement.

paasborrel georganiseerd met vuurkorven als alternatief,
maar daarna verdween ook dit gebruik. Belangrijkste
reden voor het verbieden van het vuur was dat de
gemeente vreesde voor schade aan het nabijgelegen
natuurreservaat de Weerribben.
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Lentevuur Texelse meierblis
Breed gedragen

“Op Texel is de meierblis zo breed
gedragen, er zijn geen speciale regels.
De gemeente wijst alleen de stook
plaats aan. Ik vraag me wel af hoe lang
het nog mag nu zelfs de houtkachel
wordt bekritiseerd.”
(Gerda van Essen, Texel, 2020)

Lentevuur
De Texelse meierblis (‘meier’ staat voor mei en ‘blis’
is dialect voor vuur) brandt op 30 april. De traditie zou
teruggaan tot pre-christelijke tijden om het begin van
de zomer te vieren. In feite gaat het om een groot aantal
meierblissen, zo’n 70 vuren, die men verspreid over het
eiland aansteekt. De meeste vuren worden door particulieren opgebouwd en aangestoken, een zevental wordt
georganiseerd door de diverse dorpscommissies en zijn
opgebouwd op openbaar terrein. Jongeren verzamelen
het brandhout zoals afvalmateriaal en snoeihout. In
toenemende mate is het tegenwoordig ook deze leeftijdsgroep die rond de ‘s avonds aangestoken vuren
staat.
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“Nu is het meer een familie
picknick, vroeger draaide het om
het vuur. De traditie verandert
maar het is nog steeds feest.”
(Gerard Timmerman, verslaggever
Texelse Courant, 2019)

ERFGOED IN BEWEGING:
MEIERBLIS BEDREIGD EN GERED
• Milieuregels. In 2002 dreigde een verbod door be
moeienis van de officier van justitie uit Alkmaar. Er werd
gevreesd dat de kort daarvoor verscherpte milieuregels
niet konden worden nageleefd. Dat is in sommige ge
vallen ook zo, omdat juist ‘vuile’ brandstoffen zoals
autobanden, stookolie en plastic geliefd zijn vanwege
de indrukwekkende zwarte wolken die ze produceren.
’Texel’ reageerde adequaat door de hoofdredacteur
van de Texelse Courant naar Alkmaar te sturen om de
verantwoordelijke officier van justitie bij te praten over
de achtergronden en het lokale belang van deze vuur
traditie. De burgemeester werd uitgenodigd de blis
van Den Burg zelf te komen aansteken en de lokale
sfeer te proeven. Dat hielp. Op voorwaarde dat men
slechts schone brandstoffen zou gebruiken, werden de
vuren toegestaan.
• Locatie. De regelgeving wat betreft de toegestane
locatie is aangescherpt. De openbare meierblissen
worden bij de gemeente gemeld en in overleg wordt
een locatie vastgesteld. Het is wel moeilijk een open
bare locatie te vinden voor de grote vuren.
De gemeente ruimt na afloop op.
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“We hopen nog lang op een gezellige
en feestelijke manier het nieuwe jaar in
te kunnen knallen, door zelf consumen
tenvuurwerk te kunnen afsteken.”
(Pim Vriens, werkgroep BCN, 2020)

“Elk jaar zijn er meer eisen. Het is niet leuk
meer om te organiseren. De gemeente
werkt niet mee. We hebben het nu al een
aantal jaren on hold gezet. Het was ook
moeilijk organisatoren te vinden.”
(Jeroen Zoutendijk, Vreugdevuur
Voorburg-West, 2020)

“We moesten een helemaal nieuwe
ronde vergunningen door. Dat was niet
op tijd af, dus kon het in 2019-2020 niet
doorgaan. Alles werd bij ons neer
gelegd, terwijl we ons zo inzetten voor
buurtparticipatie. We kregen wel
complimenten van burgemeester
Remkes over de voortgang. Maar
complimenten branden niet.”
(Wesley IJzerdoorn,

groep Scheveningen,
maart 2020)
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“Wij zijn blij met 10x10x10. Dat het kan doorgaan.
We moeten ook weer wederzijds vertrouwen
opbouwen. Dat we zo ook weer een leuk
evenement kunnen neerzetten.”
(Kevin Batenburg, groep Scheveningen, 2020)

“De saamhorigheid is het uitgangs
punt van alles wat we doen. Samen
lachen en samen huilen bij het vuur.
We hangen dan ook foto’s op van
mensen uit onze buurt die we
verloren hebben.”
(groep Scheveningen, 2020)

“Je moet je ‘product’ duidelijk afbake
nen. Zo gaat het pas om carbidschieten
als de inhoud van de melkbus de grens
van 30 liter niet overschrijdt. Alles
daarboven geldt niet als carbidschieten
en daar wordt ook geen vergunning
voor aangevraagd. We distantiëren ons
dan ook nadrukkelijk van de andere
vormen van carbidschieten.”
(John Schoonhein, Stichting

Carbidschieten Drenthe, 2020)

“Gezellig vijf dagen bezig zijn,
daar gaat het om. Het is het
enige moment dat je met zijn
allen iets maakt. Saamhorigheid.
Alles draait om hart en passie.
Daar leef je naartoe. In de zomer
gaat het al kriebelen.” (Thomas,
groep Scheveningen, 2020)

Oud en nieuw: vreugdevuren,
carbidschieten en vuurwerk
Het maken van lawaai en het branden van grote
vuren rond de jaarwisseling heeft wereldwijd
een lange traditie. In Nederland wordt deze
periode gemarkeerd door vuurwerk (landelijk),
vreugdevuren (vooral in en rond Den Haag) en
carbidschieten (vooral in het noorden en oosten
van het land).
“Het is fantastisch dat ik vroeger naar
mijn ouders keek toen die carbid schoten,
en ik dat nu mijn kinderen zie doen. Het is
gewoon genetisch bepaald. Als je dat als kind
meekrijgt, wil je daar ook onderdeel van zijn.
Een enorm sociaal dorpsgevoel waar je steeds
opnieuw het jaar mee afsluit. En natuurlijk
‘het Neanderthalergevoel’, de kick van de
knal en het vuur. Je voelt de adrenaline.”
(Ronald Buld, carbidschieter Ruinerwold, 2020)

“Nu de concurrentie tussen de beide
groepen aan banden is gelegd, komt de
nadruk te liggen op de saamhorigheid.
Gewoon een mooi vuur maken met
zijn allen. Daar gaat het om.”
(Kevin Batenburg, groep Scheveningen, 2020)
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Vreugdevuur, regio Den Haag
Het belangrijkste is de saamhorigheid

Vreugdevuren
Vreugdevuren is de benaming van grote vuren, opge

Duindorp en Scheveningen strijden jaarlijks om het hoogte

bouwd en gebrand om ‘iets te vieren’. De naam is

vuur. De gang van zaken is vergelijkbaar. Al in het najaar

synoniem geworden met de nieuwjaarsvuren. Met name

beginnen de twee groepen houten pallets te regelen.

de grootste vuren, de vreugdevuren van Scheveningen-

Verschillende ondernemers, die optreden als sponsor,

dorp en van Duindorp, beide op het strand, krijgen veel

worden aangesproken. Tussen kerst en oud en nieuw

aandacht. Op diverse andere locaties worden of werden

wordt er gestapeld, aanvankelijk met de hand, het laatste

ook dergelijke vreugdevuren georganiseerd.

deel met behulp van heftrucks en bouwliften. De stapels
worden om 24.00 uur ontstoken. In de nabijgelegen
feesttent klinkt de buurt het nieuwe jaar in.

Crematie van vreugdevuren. Op 15 december 2019
lopen honderden ‘bouwers’ van o.a. Duindorp en
Scheveningen in een rouwstoet door de stad.

Op het strand wordt de kist, symbool voor de
vreugdevuren, in brand gestoken.

“Alle tradities die er zijn worden ons afgepakt.
Vuren en vuurwerk. Straks verbiedt de Partij voor
de Dieren de paaseieren. Het is traditiemoord.”
(groep Scheveningen, 2020)

ERFGOED IN BEWEGING:
HEEL VEEL NIEUWE REGELS
De vreugdevuren zijn in de loop der jaren om veiligheids-

• Afmetingen. In 2018 gold een maximale hoogte van

redenen steeds sterker gereglementeerd. Juist om die

35 meter en een omtrek van 20x20 m. Versnelling van

reden is Voorburg-West gestopt met het bouwen van

reglementering trad in na de dreigende ramp in de

een vuur. Van verschillende kleinere vuren in de diverse

nieuwjaarsnacht van 2018–2019, met de bekende

Haagse wijken werden na de Tweede Wereldoorlog,

‘vonkenregen over Scheveningen’. De brandstapel

door gemeentelijke reglementen, de vuren geconcen-

van Scheveningen bleek toen ’46,87 meter hoog te zijn

treerd op het strand. Ook werden ze teruggebracht tot

en 22x22 meter in omtrek’. In de nieuwe opzet zijn de

enkele grote vuren. Tot 2018–2019, de jaarwisseling van

afmetingen van de vuren op het strand van Scheveningen

de bijna-ramp in Scheveningen, ging het al jaren om

en van Duindorp vastgesteld op 10x10x10 meter (voor

twee grote vuren, op Strand Noord (Duindorp) en Strand

de overige stadsvuren geldt 5x3x3 meter). Pallets

Zuid (Scheveningen). Het materiaal veranderde van kerstbomen en autobanden, zoals vroeger traditie was, in

blijven het bouwmateriaal.
• Draaiboek. Er is een gedetailleerd draaiboek ingediend,

pallets. Het opbouwen van de pallets wordt deels machi-

dat van uur tot uur vastlegt wat het programma is, en

naal gedaan.Na een verplichte stop voor de jaarwisseling

voor alle benodigde onderdelen is een vergunning

van 2019–2020 is bij de gemeente Den Haag door zowel

aangevraagd. Het gehele document telt 225 pagina’s

Scheveningen als Duindorp een nieuwe vergunning aangevraagd, waarop in september positief werd gereageerd

(inclusief bijlagen).
• Veiligheid. Er wordt een terrein afgebakend voor

door de burgemeester van Den Haag. In 2020–2021

1250 toeschouwers en alleen de organisatie is voor die

zullen de vuren, hopen de bouwers, weer branden, maar

mensen verantwoordelijk. Dat geeft overzicht. Machines

wel in een aangepaste vorm. En met inachtneming van de

worden gebruikt bij het lossen van de aanvoerende

coronamaatregelen. Aan de gemeenschappen wordt ge-

vrachtwagens. Het stapelen gaat onder strenge veilig-

vraagd hun traditie terug te brengen tot de kern: kleiner,
maar toch ‘een vreugdevuur’. De bereidheid daartoe

heidsvoorwaarden.
• Programma. Een uitgebreid, gevarieerd en gedetail-

heeft gemaakt dat de groep zelf alsnog controle over

leerd programma is een positief gevolg van het verplicht

het eigen feestje kan houden. De aanpassingen voor de

gestelde draaiboek. Over alles wordt van tevoren

strandvuren hebben de volgende hoofdpunten:

nagedacht.
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Vreugdevuur, Floradorp Amsterdam
Alles in overleg

Vreugdevuur
In het Amsterdamse Floradorp
organiseert de wijk een jaarlijkse
kerstboomverbranding op oudejaarsavond. Dit gebeurt in goed overleg
met het stadsdeel, de brandweer,
justitie en de buurtbewoners. De
bewoners leveren hun kerstbomen
op het voetbalveld achter het dorp
af. Vervolgens gaat een groot deel
van het dorp er met busjes en
vrachtwagens elders op uit om de
gewenste hoeveelheid te krijgen
voor de berg.

“Het dorp heeft een gevarieerde bevol
king, maar in die dagen werkt iedereen
samen. De één smeert brood, de ander
maakt soep, weer een ander waakt
’s nachts over onze berg.”
(groep Floradorp, 2020)

ERFGOED IN BEWEGING:
VERGUNNINGEN KOSTEN TIJD
Voor 2020 is de vergunning vooralsnog niet verstrekt.
De groep van Floradorp zit al lang van tevoren in overleg
met de gemeente, maar “op het laatste moment blijkt
dat de gemeente toch nóg een ander document nodig
heeft”. De afmetingen van de vreugdevuren zijn steeds
kleiner geworden. Nu is het in Amsterdam vastgesteld
op 10 meter hoog en 8 meter breed.

Carbidschieten, Noord en Oost-Nederland
Inspirerend voorbeeld

“We zochten naar een ludieke campagne,
niet met het wijzende vingertje, om
mensen te inspireren tot een verantwoorde
manier van het uitoefenen van hun traditie.
Dat werd ‘Wie is de BOCK’.”
(José Reinholtd, Stichtingsbestuur Carbidschieten
Drenthe én beoefenaar, 2019)

ERFGOED IN BEWEGING:
VEILIG KNALLEN
Carbidschieten is, mits men zich verstandig gedraagt,
veilig. Maar soms worden er onnodige risico’s genomen

Carbidschieten

en kan de harde knal, een rondvliegende deksel of het
vuur mensen verwonden. De laatste twintig jaar zijn daar

In de week voor oud en nieuw wordt, sinds het begin van

om in de dorpen verschillende aanpassingen ingevoerd.

de twintigste eeuw, het jaar in verschillende dorpen in

Zo werd in het Drentse Ruinerwold met het aantreden

Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel en Gelderland

van een nieuwe burgemeester het schieten binnen het

‘uitgeknald’ met carbid in een oude melkbus. Vooral

dorp verboden. Maar het aangewezen feestterrein buiten

jongens vinden het ‘gaaf’. Carbidschieten is laagdrempe-

het dorp vonden de jongeren niets: dat was ’niet de

lig. Je hebt slechts een goede melkbus, carbid, water,

traditie’. Wat nu? De oudere carbidschieters bedachten

een fakkel en een goede bal (vroeger: deksel) nodig om

de ‘Golden Pulle’, een goudgeverfde melkbus als een

te kunnen schieten. Door het carbid met water in de

soort wisselbeker voor wie het verst kon schieten.

melkbus te doen en deze met de bal goed af te sluiten

Daarmee werd het toch gezellig op het feestterrein.

ontstaat gas. De kunst is om in de bus de juiste hoeveel-

De burgemeester reikt deze prijs nog steeds jaarlijks

heid gas te laten ontstaan. Door de vlam van een fakkel

uit. Inmiddels wordt de prijs toegekend aan de groep

bij de opening in de voet van de melkbus te houden

die het veiligst carbidschiet. Stichting Carbidschieten

vindt de ontploffing plaats en schiet de bal meters weg.

Drenthe, Brandwondencentrum Groningen en

Carbidschieten wordt individueel, in groeps- of in

de Veiligheidsregio Drenthe bedachten in

wedstrijdverband beoefend op locaties die (meestal)

2015 een ludieke campagne omtrent veilig

bepaald worden door wet- en regelgeving. Voor de

carbidschieten: WIE IS DE BOCK: DE

deelnemers is ‘het erbij zijn’ belangrijk, evenals de

BEWUST OPLETTENDE CARBID KNALLER.

ontspannen gezelligheid met erwtensoep, oliebollen

Deze campagne wordt inmiddels omarmd

en carbitter. Traditioneel werd carbid meestal geschoten

door ruim 70 gemeenten, 4 veiligheids

op de kruising middenin het dorp. Tegenwoordig wordt

regio’s, GGD en de Brandwondenstichting.

het op uiteenlopende locaties gedaan.
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Carbidschieten, Noord en Oost-Nederland
Inspirerend voorbeeld

“Samenspraak met de gemeente en
andere betrokken partijen heeft ons
enorm geholpen. We zijn een
betrokken en betrouwbare
organisatie. De gemeente kan tot op
zekere hoogte zelf beleid bepalen, en
zo wonnen we vertrouwen. Je moet
het ook verdienen.” (John Schoonheim,
Stichting Carbidschieten Drenthe, 2020)

Bewust Oplettende Carbid Knaller

De BOCK-campagne kent een aantal focuspunten:

• DE BOCK IS NUCHTER. In ieder

Verder zijn diverse samenwerkings

een eigen veiligheidsreglement

geval één persoon in de groep

verbanden aangegaan:

opgesteld, gebaseerd op ge

drinkt niet en draagt de verant-

• Medische hulpdiensten. Diverse

degen kennis van het eigen

woordelijkheid dat iedereen

medische hulpdiensten, brand

erfgoed. Omdat de gemeenten

goed oppast.

wondencentra en ziekenhuizen

een verschillend beleid hanteren

• DE BOCK HEEFT BALLEN. Om-

uit de regio zijn betrokken als

en niet altijd alle kennis in huis

dat er nog weleens met deksels

adviseurs en samenwerkings

hebben, is dit een welkome aan

partners.

vulling op de APV (Algemene

wordt geschoten, die mensen
kunnen verwonden, wordt cam-

• Dialoogavonden. In samenwer

Plaatselijke Verordeningen).

pagne gevoerd voor het gebruik

king met de gemeenten werden

• Popsong. Op verzoek van het

van kunststof ballen.

diverse dialoogavonden georga

Stichtingsbestuur schreef de

niseerd, tussen burgemeester,

regionaal populaire rockband

DOPPEN OP. Harde knallen kun-

wethouders en de carbidschie

Mooi Wark een BOCK-lied over

nen gehoorschade toebrengen.

ters. Waar men aanvankelijk te

veilig carbidschieten.

Vanuit het campagneteam is, in

genover elkaar stond, is tijdens

samenwerking met een KNO-

deze avonden begrip voor el

Deze ludieke en effectieve cam

arts, het geluidseffect gemeten.

kaars normen gegroeid. Dit heeft

pagne heeft ertoe geleid dat het

Een goede carbidknal kan 120

bijgedragen aan het in een ont

carbidschieten in de regio breed

decibel veroorzaken. Om ge-

spannen sfeer kunnen uitoefenen

gedragen wordt en met kleine aan

van de traditie.

passingen in handen blijft van de

• EEN ECHTE BOCK HEEFT

hoorschade bij zowel de carbid
schieters als omstanders te voor-

• De ‘Carbidacademie’. In veel

beoefenaren. Zij kunnen met trots

komen heeft het team campagne

dorpen geven vriendengroepen

constateren dat ze zelf de aanpas

gevoerd voor goede gehoorbe-

op oudjaarsdag voorlichting aan

singen konden vormgeven.

scherming bij de uitoefening van

de bovenbouw van de lagere

de traditie. Deze gehoorbescher-

school over veilig carbidschieten.

ming wordt door de deelnemende gemeenten uitgereikt.

• Eigen reglement. De Stichting
Carbidschieten Drenthe heeft

heeft
Een echte
DOPPEN op
Veel ongelukken bij carbidschieten zijn te voorkomen door het toepassen van de 5 veiligheidstips van de BOCK: de Bewust Oplettende Carbid
Knaller. Daarbij is tip 2 van de BOCK: Bescherm jezelf! van groot belang.
Een echte
BOCK heeft daarom
doppen RONDOM
op! Waarom?VUUR 25
IMMATERIEEL
ERFGOED
De 5 redenen om jezelf te beschermen bij cardbidschieten volgens
de experts:

Consumentenvuurwerk, landelijk
Beperkingen

“Vuurwerkclubs hebben NIET onze voorkeur! De
kracht van onze traditie ligt in de verbroedering
en gezelligheid door het met je familie en/of
buren afsteken van vuurwerk met oud en nieuw.
De gezelligheid in de buurt, eventueel een
vuurton erbij en naderhand samen proosten
op het nieuwe jaar. Dit zorgt voor cohesie van
de buurt. Vuurwerkclubs zijn een milde versie
van centrale vuurwerkshows, hier verdwijnt de
gezelligheid en wordt het een massaal evene
ment. Daarnaast zit je nog met de Nederlandse
vuurwerkwetgeving waardoor het opstarten
van vuurwerkclubs nu niet mogelijk is.“
(werkgroep Behoud Consumentenvuurwerk
Nederland, 2020)

Vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling is
een traditie in heel Nederland, net als het sinterklaasfeest. Dat maakt dat er vele regionale varianten zijn
en dat niet één beherende gemeenschap het kan
vormgeven. Voor de deelnemers zijn de eerste minuten
van het nieuwe jaar het onbetwiste hoogtepunt. Velen
beleven plezier aan het afsteken van consumenten
vuurwerk. De werkgroep Behoud Consumentenvuurwerk Nederland (BCN) heeft zich opgeworpen als
‘liefhebbers en hoeders’ van dit erfgoed. Zij lieten
het immaterieel erfgoed bijschrijven in de Inventaris
Immaterieel Erfgoed Nederland.

“We lopen tegen overlast aan door verhuftering en
illegaal vuurwerk. Daarvan distantiëren we ons, dit
heeft niets met de traditie te maken. Het consumenten
vuurwerk zelf is steeds veiliger geworden.”
(Pim Vriens, werkgroep BCN, 2020 )

ERFGOED IN BEWEGING:
VEILIGHEID ONDER DRUK
Vuurwerk afsteken is bij velen geliefd, voor anderen

het debat halen, zodat de werkgroep ook zijn meer

kan het een gruwel zijn. Wanneer er niet op een ver-

serieuze standpunten duidelijk kan maken.

antwoorde manier mee wordt omgegaan, is vuurwerk

• Verbod. In 2020 kondigde de Nederlandse overheid

gevaarlijk, niet alleen voor degenen die het afsteken,

een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen af. Sier

maar ook voor argeloze omstanders. Hoewel diverse
campagnes en initiatieven waarschuwen voor onver-

vuurwerk en klein grondvuurwerk mag nog wel.
• Voorzichtig afsteken. De werkgroep BCN vindt dit

antwoord gebruik van vuurwerk, neemt het totaal aan-

verbod jammer, maar hoopt dat er nu minder onge

tal ongelukken jaarlijks toe, maar nemen – verrassend

lukken gebeuren met de jaarwisseling. De werkgroep

genoeg – de bezoeken aan de spoedeisende hulp juist

wijst erop dat verantwoord vuurwerk afsteken de

af (VeiligheidNL, rapport 841, ongevallen met vuur-

verantwoordelijkheid van de afsteker is; als men zich

werk 2019-2020). Naast milieuschade bepaalt vooral
het veiligheidsargument het debat rond vuurwerk.

aan de regels houdt, is er weinig risico en overlast.
• Rellen staan los van vuurwerk. Bovendien, zo stelt de

De werkgroep BCN heeft zelf diverse acties onder

werkgroep, hebben veel problemen van nieuwjaars

nomen om de veiligheid te vergroten. Men heeft zich

nacht, zoals de relletjes en het lastigvallen van hulp-

bijvoorbeeld op verschillende fronten actief ingezet

diensten, niets met vuurwerk te maken. Het verbieden

om de vuurwerkbril te promoten. Inmiddels worden

van knalvuurwerk, vuurpijlen en single shots zou,

deze brillen door winkels verplicht meegegeven bij

meent de werkgroep, vooral import van illegaal

de aanschaf van vuurwerk, en worden ze bijvoorbeeld

vuurwerk in de hand werken. Maar de werkgroep is

in Enschede uitgedeeld op middelbare scholen.
Daarnaast presenteert BCN zich in de media om uitleg

zeker niet blind voor de problemen.
• Vuurwerkclubs? Een alternatief zouden vuurwerkclubs

te geven over veilig vuurwerk afschieten. Belangrijk is

kunnen zijn, zo is wel geopperd. Deze functioneren

daarbij voorlichting over het verschil tussen legaal en

op Malta, waar ze verbonden zijn met een wijk of regio

illegaal vuurwerk. Ludieke acties als het lanceren van

en hierbinnen verantwoordelijk zijn voor het fabriceren

‘Vuurwerk blije zones’, moeten de angel een beetje uit

en afsteken van professioneel vuurwerk.
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Chinees Oud en Nieuw, Randstad
Leeuwendans en vuurwerkrollen

“Minder vuurwerk is niet een onoverkomelijk
probleem, omdat we dan de leeuwendans
nog hebben. Het begeleidende orkest met
drummers en bekkenspelers maakt ook genoeg
lawaai. Maar het is wel de helft van de traditie.”
(Manlung Tang, leeuwendanser, Amsterdam, 2020)

Vuurwerk
Ook het Chinese oud en nieuw, gevierd in de Chinese
buurt van Amsterdam en andere grote steden, heeft te
maken met de nieuwe vuurwerkwetgeving. Het feest
wordt in Amsterdam meestal gevierd op 2 januari (een
aanpassing aan de Nederlandse situatie – volgens de

ERFGOED IN BEWEGING:
PROFESSIONALISERING

Chinese tijdrekening valt de jaarwisseling eind januari of
februari). Daarbij worden leeuwendansen opgevoerd – in

• Vergunning. Aanvankelijk was het Chinese vuurwerk

Amsterdam meestal door twee mannen in een leeuwen-

ongecontroleerd en vaak illegaal. Sinds 1990 wordt

pak – en is er vuurwerk, voornamelijk Chinese rollen of

een vergunning aangevraagd en geschiedt het af

ratelbanden. Chinese ondernemers hangen vuurwerk

steken van het vuurwerk door een professioneel

rollen op aan hun gevel, met aan het uiteinde een kool
met nepgeld (lucky money). De leeuw en zijn gevolg

vuurwerkbedrijf.
• Strengere regelgeving. Dit professioneel aange

komen met veel trommelgeroffel aan bij het pand. De

stoken vuurwerk valt in principe niet onder het aan

Leeuw eet de kool zogenaamd op en het geld wordt

gekondigde verbod op knalvuurwerk, dat betrekking

ingenomen, waarna het vuurwerk wordt aangestoken.

heeft op consumentenvuurwerk. Toch kunnen vrees

Zowel de leeuwendans als het afsteken van het vuurwerk

voor ongeregeldheden en ongelukken, ook in de

brengt geluk en luidt een voorspoedig nieuw jaar in.

corona-tijd, momenteel snel leiden tot extra be

Daarbij is het vanuit geloofsoverwegingen essentieel dat

perkingen. Uiteindelijk is het aan de burgemeester

de zogenaamde klok (het binnenste van de ratelband)

om hierover te beslissen.

ook daadwerkelijk ontploft.
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De cultuur van het pijproken
Niet in het openbaar

ERFGOED IN BEWEGING:
MUSEALISERING
• Exposities. Door de toenemende regelgeving is bij
de erfgoedgemeenschap meer de nadruk komen te

Pijproken

liggen op een museale overdracht van de traditie
dan op de beoefening van het levende erfgoed.

Het overzicht van veranderingen van immaterieel

Zo was de Nederlandse Federatie voor Pijprokers

erfgoed op het gebied van vuur is niet compleet

betrokken bij de expositie ‘De kunst van het genie-

zonder ook de cultuur van het pijproken te noemen.

ten’ die het Museum Joure in 2019 organiseerde.

De erfgoedgemeenschap zelf omschrijft het als de

In datzelfde jaar toonde het Gentse ‘Huis van Alijn’

’rijke traditie van het pijproken’ en ‘a way of life’,

de cultuurgeschiedenis van het roken in de grote

waarbij kennis en keuze van soort pijp en pijptabak,

overzichtstentoonstelling ‘ROOK’.

en de wijze van roken, centraal staan. Door de
verscherpte tabakswetten is roken in openbare
gelegenheden verboden. Dit maakt het vinden van
een locatie voor het jaarlijkse evenement van de
pijprokersgemeenschap lastig. Tijdens deze bijeenkomst is het de uitdaging zo lang mogelijk te roken
met 3 gram pijptabak. De met roken verbonden
gezondheidsrisico’s maken ook dat de ‘overdracht
naar een volgende generatie’, problematisch is.
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MILIEU, GEZONDHEID
EN VEILIGHEID.
NIEUWE REGELGEVING
EN AANDACHTSPUNTEN

Wie met vuur werkt, heeft te maken met een
aantal aandachtspunten. Er zal vaak een evenementenvergunning moeten worden aangevraagd.
Voor een lokaal evenement moet altijd een APVvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening)
worden aangevraagd, waarmee maatwerk gemoeid is. Gemeenten stellen hun eigen evenementenvergunning vast, waarin uiteengezet wordt aan
welke eisen een evenement precies moet voldoen.
De gemeente maakt dan een afweging in hoeverre
ze af wil wijken van de landelijke wetgeving. Daarbij
telt: de openbare orde; de openbare veiligheid;
de volksgezondheid; en de bescherming van het
milieu. Het gemeentelijke vergunningenbeleid met
betrekking tot het organiseren van evenementen
is te vinden op de website van elke gemeente,
inclusief een toelichting en de formulieren die je
hiervoor moet invullen. Informeer, in dien je een
aanvraag wilt doen, altijd bij je gemeente waar
eventueel nog meer op wordt gelet, zodat je hier
tijdig op kunt anticiperen.
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VEILIGHEIDSPLAN.

• Specifieke extra maatregelen. Deze kunnen worden

De gemeente kan de aanvragers om een op de locatie

getroffen om de veiligheid op alle fronten maximaal

toegespitst veiligheidsplan vragen, waarbij alle relevante

te garanderen en aan de omgeving te tonen dat je

factoren zijn meegenomen, zoals de veiligheid van de

als organisator zo verantwoord mogelijk handelt.

omstanders (maximaal aantal aanwezigen, de afstand van

Een inspirerend voorbeeld hiervan vormt de eerder

een feesttent tot het vuur et cetera). Zie voor relevante

beschreven BOCK-campagne.

factoren ook onder ‘Milieu/Ontheffing’.

BRANDGEVAAR EN VEILIGHEID

• Veilig. Iedereen die vuren of vuurwerkfestijnen organi

MILIEU- EN GEZONDHEIDSW ETGEVING.
Een volgend aspect van immaterieel erfgoed met vuur is
de belasting voor het milieu (luchtvervuiling) en daarmee

seert, draagt verantwoordelijkheid voor de veiligheid.

ook voor de gezondheid. Ook op deze terreinen is de regel

Sinds 2018 is er een landelijk ‘Besluit Brandveiligheid’,

geving aangescherpt.

voluit: Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening

• Milieu. De Wet Milieubeheer (artikel 10.2) verbiedt het

overige plaatsen (Besluit BGBOP). Hierin wordt onder

verbranden van afvalstoffen. Via artikel 10.63 van de-

meer gesteld (artikel 5.2) dat open vuur alleen is toe

zelfde wet kan de gemeente echter ontheffing verle-

gestaan op een hiervoor door de overheid/gemeente aan

nen van dit stookverbod, als het milieu niet te zeer

gegeven plaats. Bovendien moet het ‘veilig’ worden toe

wordt geschaad. Deze ontheffing moet wel op tijd wor-

gepast. Wat als ‘veilig’ wordt aangemerkt, kan per situatie

den aangevraagd.

en per plaats verschillen. Zo is voor paasvuren de droogte

• Ontheffing. Wat meeweegt bij het verlenen van de ont-

een bepalende factor, waarbij de gemeente kan besluiten

heffing op de Wet Milieubeheer zijn zaken als: opbouw-

alarmfase 1 of 2 af te kondigen. Voor de vreugedevuren

voorwaarden, aanwezigheid van toezichthouder en

op het strand is de windkracht van grote invloed. De

contactpersoon van de kant van de ontheffing-/vergun-

gemeente heeft bewegingsvrijheid om te bepalen wat

ninghouder, aanwezigheid van contactpersoon van de

onder deze specifieke omstandigheden als ‘veilig’ kan

kant van de gemeente, de maximale maat van het vuur,

worden beschouwd.

veiligheidsafstanden, aanwezigheid van brandblusmid-

• ARBO. Wie bouwt aan een vuurstapel, heeft te maken

delen, gebruikte materialen (bijvoorbeeld alleen schoon

met de Arbeidsomstandigheden-wetgeving (Arbo).

hout), wijze van opbouw (stabiel en aaneengesloten),

Daarin worden veiligheidsregels voor de bouwers gere

voorkomen van bodemverontreiniging (voor het aanma-

geld (ook al zijn dat vrijwilligers). Een aantal punten is

ken van het vuur geen gebruik van vloeibare brandstof-

daarbij van belang. Zorgplicht: verantwoordelijkheid en

fen), zorg voor een goed brandend vuur zodat een volle-

aansprakelijkheid voor veilige en gezonde werkomstan

dige verbranding plaats kan vinden en zo min mogelijk

digheden voor de vrijwilligers. Er geldt speciale zorg

rookontwikkeling ontstaat, afvoeren van restanten op

voor mensen jonger dan 18 jaar. De werkplek moet veilig

een milieu-hygiënisch verantwoorde wijze.

zijn. De instructies moeten helder zijn. Er dienen per

Verder zijn er specifieke beheersmaatregelen te treffen per

soonlijke beschermingsmiddelen aanwezig te zijn indien

locatie en per soort vuurgebruik. In zijn algemeenheid geldt

de situatie daarom vraagt. Vrijwilligerswerk is aan een

dat de organisator verantwoordelijk is om alles in goede

bepaalde tijdlimiet gebonden.

banen te leiden, niet de overheid.
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FIJNSTOF EN PAK’S

baar met de piek van vuurwerk

Door het verbranden van hout ko

tijdens de jaarwisseling. De uitstoot

men stoffen vrij die, wanneer ze in

ervan werd overigens niet gemeten

grote concentraties voorkomen,

met speciale apparatuur, maar

schadelijk zijn voor de gezondheid.

werd berekend op basis van ver-

Het gaat dan om fijnstof en zoge

gaarde informatie over de vreug-

naamde PAK’s (polycyclische aro

devuren.

In het voortafgaande blijkt wel dat
er veel aandachtsgebieden zijn bijgekomen waarop gelet moet worden en die ‘roet in het eten’ van immaterieel erfgoed met vuur kunnen
gooien. Of die in ieder geval om
stevige aanpassingen en voorbereidingen (een ‘papierwinkel’) vragen.
Maar vele erfgoedgemeenschappen
laten zien dat ze de goede weg weten te vinden. Er zijn regels, maar
weinig ligt heel hard vast. Dat geeft
speelruimte en mogelijkheden.
Hierboven werd kort geschetst
wat kan helpen die speelruimte te
benutten. Enkele tips volgen op
de volgende pagina’s.

matische koolwaterstoffen). PAK’s
ontstaan als organisch materiaal op

De industrie is met 32 procent de

hoge temperaturen verbrandt.

grootste fijnstofveroorzaker, ge-

Deze stoffen komen via inademing

volgd door huishoudens (24 pro-

of via de huid het lichaam binnen

cent) en wegverkeer (17) procent.

en kunnen kanker veroorzaken.

“De 1 procent per jaar door vreugdevuren lijkt niet veel, maar op de

Het RIVM deed in 2017 voor het

dag dat er paasvuren branden, is

eerst onderzoek naar de uitstoot

de uitstoot daarvan net zo groot

van grote ‘vreugdevuren’ – paas

als van alle andere bronnen sa-

vuren, voorjaarsvuren en nieuw

men,” zegt RIVM-woordvoerder

jaarsvuren. Uit schattingen van het

Coen Berends.

verdeling van pak’s en
fijnstofemissies in nederland

RIVM blijkt dat deze verantwoorde
lijk zijn voor circa 6 procent van de

In 2017 werden de volgende schat-

totale emissie van PAK’s in ons

tingen gemaakt: voor de nieuw-

land. Gedurende de drie dagen

jaarsvuren is bij de jaarwisseling

dat vreugdevuren worden ontsto

2017-2018 ongeveer 3.300 ton aan

ken – met Pasen en de jaarwisse

pallets verbrand, bij de 400 à 500

ling – is er sprake van een piek.

aangekondigde paasvuren in 2017

energiesector

overig transport

wegverkeer

ging circa 16.600 ton snoeihout in
vlammen op en bij andere vreug-

vreugdevuren op jaarbasis verant

devuren zoals tijdens Sint- Maar-

woordelijk voor ongeveer 1 pro

ten, meierblis (Texel) en luilak (za-

cent van de totale emissie in ons

terdag voor Pinksteren) ongeveer

land. Daarmee is die emissie vol

5.800 ton aan snoeihout en pallets.

gens een RIVM-woordvoerder rela

De drie categorieën vreugdevuren

tief bescheiden. Maar net als bij

verbrandden in 2017 samen onge-

PAK’s is ook bij fijnstof sprake van

veer 25.700 ton aan snoeihout en

een forse piek, geconcentreerd in

pallets

bovengenoemde dagen, vergelijk

(bron: De Stentor/RIVM, april 2019).

industrie

vreugdevuren

woning - en autbranden

Bron: Site RIVM

Bij de uitstoot van fijnstof zijn de
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   HOE NU VERDER?

Wat hebben de laatste jaren ‘Immaterieel Erfgoed rondom Vuur’ laten zien? In ieder geval dat
er hobbels op het pad kwamen qua regelgeving,
maar vooral dat veel van die hobbels ook kunnen
worden genomen. Erfgoedgemeenschappen
blijken grote creativiteit en doorzettingsvermogen aan de dag te kunnen leggen. Menigeen
ploegde zich een weg door het vergunningenstelsel en wist, door creatief ‘omdenken’, toch
een vorm te vinden waarin de kernwaarden van
het immaterieel erfgoed behouden bleven. Waar
nodig wordt het wedstrijdelement op zodanige
wijze ingevuld, dat het werkbaar én spannend
blijft.
Soms betekent dat ‘minder hoog’ of ‘minder
hard’, maar inspirerende voorbeelden laten zien
dat daar soms ludieke alternatieven voor kunnen
worden gevonden. Uiteraard dien je rekening te
houden met regelgeving, dus blijf met elkaar in
gesprek – met de omgeving, met de gemeente,
met verwante erfgoedgemeenschappen, met het
Kenniscentrum waar dat nodig is.
Hiernaast wordt een samenvatting gegeven van
enkele tips voor de vergunningsaanvraag en om
het draagvlak te vergroten.
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TIPS:
TIP 1

Eerder aanvragen = eerder

TIP 2

TIP 3 Toon je gastvrij. Nodig mogelijke lokale critici (én gemeente) uit
voor een gesprek om te laten zien
Toon je een deskundige en

wat je allemaal doet op het gebied

duidelijkheid. Gemiddeld duurt

betrouwbare organisator. Er wor-

van veiligheid en milieu. Laat óók

een vergunningentraject volgens

den in het vergunningentraject

zien wat het immaterieel erfgoed

de AWB (Algemene Wet Bestuurs-

heel veel vragen gesteld. Beant-

betekent in de gemeenschap op het

recht) maximaal 12 weken. Maar

woord deze vragen zo deskundig

gebied van saamhorigheid. Sta op

er mag door de gemeente altijd na-

en uitgebreid mogelijk. Ga ervan-

jouw beurt open voor hun vragen.

vraag gedaan worden, waardoor het

uit dat je alles moet uitleggen, ook

in de praktijk mogelijk langer duurt.

al spreekt het in jouw beleving

Vraag aan het begin van het jaar aan

voor zich. Dit vergroot de kans om

TIP 4

je lokale overheid hoe de procedure

een ontheffing op de Wet Milieu-

mee maak je het controleerbaar.

van dat jaar eruitziet. Wees proactief

beheer te krijgen. Wees ook trans-

Communiceer duidelijk waar jouw

en informeer het liefst zo vroeg mo-

parant naar je eigen achterban en

erfgoed over gaat. Vraag je af: waar

gelijk naar het tijdspad en naar wat

naar de inwoners van de gemeente

gaat het mij om bij deze traditie?

de gemeente van je nodig heeft.

waar het evenement plaatsvindt:

Je moet ervoor zorgen dat je ‘je

Zo voorkom je dat er onverwacht

leg uit hoe je aan alle eisen vol-

eigen feestje onder controle hebt’.

vertragingen optreden.

doet op het gebied van de open-

Distantieer je zo nodig duidelijk van

bare orde, openbare veiligheid,

misbruik van ‘jouw’ erfgoed, zoals

volksgezondheid, milieubescher-

bijvoorbeeld bij het afsteken van

ming. “Uitleggen is een strijd. Bij-

illegaal vuurwerk.

Een gouden randje rond

carbidschieten. Deze erfgoed
gemeenschap heeft op ver

schillende terreinen zowel heel
speels als effectief maatrege
len getroffen (zie pp. 23–25).

In goed overleg met de diver

se betrokkenen – zoals de be
oefenaren, de gemeente, me
dische platforms – wist deze

gemeenschap het steeds ‘hun

eigen erfgoedt raditie, oftewel
hun eigen feestje’, te houden.

Baken je erfgoed af, daar-

voorbeeld nieuwe bewoners hebben het nodig heel vaak te horen
dat het vuur voldoet aan milieunor-

TIP 5

men en dat het veilig is” (ervaring

tie met de gemeente ook rekening

van verschillende erfgoedgemeen-

mee dat alles wat verboden wordt,

schappen). Laat zien dat de punten

gehandhaafd moet worden; dat

van de ontheffing Wet Milieube-

kost de gemeente tijd. Handhaaf-

heer goed in je hoofd zitten. Het is

bare alternatieven werken daarom

zaak vertrouwen te winnen, dus

vaak beter dan verbieden. Reik de

stap actief met je aanpak naar de

gemeente scenario’s aan die wél

gemeente en durf te laten zien

te handhaven zijn en stel regels op

hoe je het doet.

over hoe het veilig kan.

Houd er in de communica-
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  KEUZEKOMPAS

Soms is het niet eenvoudig een ge-

1. Passie (persoonlijk)

5. Waardering (omgeving)

sprek aan te gaan over jouw immate-

• Waarom vind je jouw immaterieel

• Hoe kijkt je directe omgeving

rieel erfgoed. Of om binnen de eigen

erfgoed belangrijk?

tegen jouw erfgoed aan?

groep na te gaan of er onvoorziene

• Wat is het leukste moment?

• Wat vindt men positief?

problemen kunnen opdoemen bij het

• Met wie deel je jouw erfgoed?

• Waarover is men negatief?

2. Persoonlijke geschiedenis

6. Meedoen (omgeving)

borgen voor de toekomst. Daarom
biedt het Kenniscentrum een ‘keuzekompas’ aan, met een aantal vragen
en discussiepunten. Met dit kompas
begin je gemakkelijk een gesprek

(persoonlijk)

• Hoe heb je je immaterieel erfgoed
leren kennen?

• Kan iedereen die dat wil aan jouw
immaterieel erfgoed meedoen?
• Voelen mensen zich buitengeslo-

over je traditie. Bovendien helpt dit

• Hoe was het toen?

kompas hopelijk valkuilen op tijd te

• Hoe is het nu?

• Is dat wel/niet belangrijk?

3. Vorm en inhoud (erfgoed

7. Dialoog (samenleving)

ten?

zien. Het kompas bestaat uit een
achttal thema’s, met steeds drie vragen. Door te draaien wordt telkens
een ander thema met bijbehorende
vragen zichtbaar. Over deze vragen
kan in duo’s of in groepjes worden
gesproken. Of het kompas kan centraal worden ingezet in een grotere
groep.

gemeenschap)

• Wat zijn de belangrijke onderdelen
van je erfgoed?
• Zijn er onderdelen die aangepast
kunnen worden?
• Waarom is dat wel of geen goed

4. Invloed (erfgoedgemeenschap)

op de Kennisbank (www.immaterieel

• Is jouw erfgoed onderdeel van

verkrijgbaar bij het Kenniscentrum.

een breder maatschappelijk debat?
• Kun je een positieve/negatieve
invloed beschrijven?
• Hoe kun je hiermee omgaan?
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samenleving op jouw erfgoed?
• Kun je als beoefenaar begrip
opbrengen voor kritiek?
• Kun je je in de ander verplaatsen?
Licht toe.

idee?

Het keuzekompas is ook te vinden
erfgoed.nl). Ook is het op aanvraag

• Hoe voel je je bij kritiek uit de

8. Toekomst (samenleving)
• Heeft jouw immaterieel erfgoed
toekomst?
• Hoe kun je daaraan bijdragen?
• Vraagt jouw erfgoed om aan
passingen om het in de toekomst
aantrekkelijk te houden?
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