Zet de gezondheid van je
buurt niet op het spel !

Vic steekt weer afval in de fik
Vic woont hier om de hoek, je kent hem wellicht, een joviale kerel.
Hij slaat graag een praatje, maar stelt zich niet veel vragen bij de
dingen die hij doet. Zo staat hij niet stil bij het maken van vuurtjes,
zowel binnen in zijn kachel als buiten in de tuin.
We hebben hem voor ons ‘Veilig Vuur Verhaal’ enkele dagen gevolgd
met camera en microfoon.
Kijk zelf op ivarem.be/veiligvuurverhaal naar de reportage over Vic
die onwetend de gezondheid van zijn buurt op het spel zet.

Veilig Vuur Verhaal

De gevaren van sluikstoken

Mensen zijn door de eeuwen heen onlosmakelijk verbonden
met vuur. We gebruiken vuur om eten klaar te maken, om energie
op te wekken, het zorgt voor noodzakelijke warme, enzovoort.
Maar vuurtjes stoken is niet altijd zo onschuldig.
Behalve het broeikasgas CO2 en fijn stof komen er vooral
bij een slechte verbranding zeer giftige dampen vrij.

In hoofdzaak komen volgende schadelijke stoffen vrij als we slecht stoken:

Zijn er soms klachten over reukhinder in jouw buurt?
Jouw gemeente/stad wil met dit ‘Veilig Vuur Verhaal’ mensen en
hun buren goed informeren over en bewust maken van de
gezondheidsrisico’s bij het maken van vuur.

Geregeld blootgesteld worden aan sluikstoken, verhoogt de kans op
kanker met maar liefst 19 procent. Denk dus alsjeblief aan je buurt, aan je
gezin en ook aan jezelf vooraleer je een vuur aanmaakt!

Wat is sluikstoken?
Iets opstoken wat je niet mag verbranden,
zowel binnen als buiten.

Wat mag je thuis wél verbranden?
Het enige waarmee je vuur mag maken
is onbehandeld, droog hout en houtskool.

Wat mag je thuis nooit verbranden?
Het is eenvoudig: alle andere materialen zijn verboden,
dus ook alle afvalfracties, in het bijzonder plastic afval, groente-,
fruit- en (nat) tuinafval, behandeld hout, vezelplaten tot zelfs
gedrukt papier.
Belangrijk! Voor iedere afvalfractie voorziet jouw gemeente/stad
een oplossing: er zijn de verschillende ophalingen aan huis
en er is het recyclagepark. Je kan ook zelf composteren.
En nog belangrijker! Probeer (rest)afval te
voorkomen; dat bespaart je geld en gedoe.

Wat zijn de boetes?
Afval verbranden is bij wet verboden,
zowel binnen als buiten.
Er staan boetes op tot 350 euro.

Witte rook
Kleurloze of witte rookontwikkeling wijst
op de minst schadelijke verbranding.
Blauwe of zwarte rookontwikkeling wijst op een
slechte verbranding: er komen dan meer schadelijke
stoffen in de lucht die we allen inademen.

fijn stof - veroorzaakt ziekten in de longen en de luchtwegen
dioxines - verstoren de vruchtbaarheid en verzwakken het immuunsysteem
PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) - zijn kankerverwekkend

Het stinkt weer...
hoe pak ik een probleem van sluikstoken aan?
De beste manier is er met je stokende buur constructief over te praten en
hem - met behulp van deze folder - te overtuigen van de gevaren voor jullie
gezondheid.
Als dat niet helpt, kan je het probleem melden bij de dienst
Leefmilieu of Omgeving van jouw gemeente of stad.
Tot slot kan je hiervoor ook terecht bij de politiezone van jouw gemeente
of stad. De politiezones Berlaar-Nijlen, BoDuKaP, Klein-Brabant, Lier en
Mechelen-Willebroek ondersteunen deze campagne en zullen de
wetgeving omtrent sluikstoken strikt toepassen.

Nuttige tips voor een veilig vuur:

bij het voorbereiden van je vuur het meest brandbare materiaal
• Leg
(aanmaakhout, droge takjes, milieuvriendelijke aanmaakblokjes) bovenaan.
Zo komt er minder rook vrij. Dat geldt ook bij het aanmaken van je barbecue,
vuurkorf of vuurschaal.

bij aanvang de luchttoevoer volledig open.
• Zet
Zodra het vuur goed brandt, verminder je de luchttoevoer.
de luchttoevoer nooit helemaal dicht. Als vuur te weinig zuurstof krijgt,
• Zet
is de verbranding slecht en de rook schadelijker. Ook neemt het gevaar op
CO-vergiftiging toe!

voor een voldoende hoge schoorsteen. De schoorsteen zuigt lucht uit
• Zorg
je woning aan en verwijdert de verbrandingsgassen vlot als hij voldoende
hoog is. Te lage schoorstenen kunnen hun giftige rook lozen in de
verluchtingssystemen van woningen in de buurt.

• Laat minstens één keer per jaar je schoorsteen reinigen.
niet bij windstil of mistig weer. De rook stijgt dan niet en verspreidt
• Stook
zich honderden meters horizontaal.

Wil je nog meer nuttige informatie over veilig vuur maken?
Stook slim (omgeving.vlaanderen.be/stook-slim)
Stookadvies (vmm.be/lucht/evolutie-luchtkwaliteit/stookadvies)
Ventilatie en verluchting (vlaanderen.be/ventilatie-en-verluchting)
CO-vergiftiging (antigifcentrum.be/koolstofmonoxide/co-vergiftiging)
Slim stoken (klimaan.be/blog/tag/slim-stoken)
Brandweerzone Rivierenland (rivierenland.hulpverleningszone.be)

Omdat giftige rookontwikkeling bij sluikstoken zowel
binnen als buiten niet stopt aan de gemeentegrenzen,
organiseert de intergemeentelijke vereniging IVAREM
deze informerende campagne samen met deze
gemeenten/steden uit haar werkingsgebied:

