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“Als experiment verschillende
bomen in brand gestoken”: zo
beleef je een brandveilige kerst
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Kerstbomen, vuurkorven, fondue… Slechts een greep uit wat de
eindejaarsfeesten vult met licht en gezelligheid, maar wie niet oplet gaat al snel
van licht naar lichterlaaie. Met deze tips beleef je brandveilige feestdagen.

Arthur De Meyer
Vandaag om 03:00

Let op dat je kerstboom geen toorts wordt

Geen kerst zonder boom, maar de ene is
al brandveiliger dan de andere. “Als je
gaat voor een échte kies je het best voor
een boom met wortel en kluit in een pot”,
zegt Tim Renders, expert brandpreventie
en auteur van ‘Brandveiligheid Thuis’. “Die
zijn veel veiliger dan gezaagde bomen. Ze
drogen veel minder snel uit. Enige tijd
geleden heb ik ter experiment
verschillende bomen in brand gestoken:
de goed vochtige échte boom met kluit
was veruit de moeilijkste om in brand te
krijgen.”

Belangrijk is wel dat je die boom dan elke
dag water geeft. “Een gemiddelde boom
heeft zo’n 1,5 liter per dag nodig. Zeker
als je vloerverwarming hebt, kan die snel
droog komen te staan. Nog een tip om je
boom langer vers en vochtig te houden:
als je de mogelijkheid hebt, kan je de
boom na aankoop laten acclimatiseren in de garage. Van de Ardense buitenlucht naar
een gezellige woonkamer? Dat is een heftige temperatuurschok.” Vind je al die
naalden in huis maar niets? “Een kunstkerstboom is ook veilig. Het gros van de
hedendaagse nepbomen zijn vervaardigd uit brandvertragende kunststoffen.”

Opgelet met lichtjes made in China
Dankzij Thomas Edison hoeven we geen kaarsjes meer in de boom te plaatsen, maar
toch let je ook hier maar beter goed op. “Inspecteer steeds je slinger voor je die in je
boom hangt. Zie je beschadigingen? Dan kan dat tot kortsluiting, een vonk en dan
vuur leiden. Door de band zijn we veel te nonchalant wat betreft alle kabels. Zo zijn
alle beschadigde stroom- en laadkabels een potentieel brandgevaar, zelfs een
smartphonelader. En hoewel moderne led-kerstverlichting veel minder warmte afgeeft
en dus veiliger is dan de klassieke, trek je deze ’s nachts best uit. Het is
energieverspillend en niet echt veilig. Zelfs leds genereren een klein beetje warmte,
wat je boom ook sneller uitdroogt.” Wil of kan je de kerstverlichting in je boom niet
uitzetten, omdat die bijvoorbeeld in een etalage staat? “Plaats dan een rookmelder
boven de boom.”

Ook als je verlichting online koopt, kijk je het best goed uit: het Europese CE-keurmerk
en het logo voor China Export lijken bijzonder hard op elkaar. “Bij het Chinese
keurmerk staan de letters ietsjes verder uit elkaar, voor de rest zijn ze identiek”, zegt
Renders nog. En helaas is énkel het Europese CE-keurmerk een kwaliteitsgarantie.
Voor kerstverlichting – en eigenlijk al je elektronische toestellen – kies je het best voor
gereputeerde winkels en/of webshops.
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Een ‘ouderwetse’ adventskrans is eigenlijk niet verantwoord
Nog zo’n traditie: een adventskrans uit dennentakken, versierd met dennenappels en
linten. Elke zondag mag er een kaarsje aan tot aan kerstavond. “Een brandbaar
bloemstuk met kaarsen op… Heel mooi, maar eigenlijk is dit alsof je een rol
keukenpapier gebruikt als kandelaar. Zelfs als je kiest voor een bloemstuk op vochtig
steekschuim is het onverantwoord. Beter gebruik je van die elektrische theelichtjes die
ze vaak in kerken gebruiken.”

Veilig fonduen
Kerstkalkoen, gourmet of fondue. Ziehier de heilige drievuldigheid van de kerstdis -
steeds met kroketten. Wie fonduet moet een liedje zingen als hij zijn stukje verliest. En
zo’n fonduestel met een gel-brandertje is dan wel charmant, er is een veiligere optie
dan een open vlam. “In elektrische fonduestellen zit een sensor, een soort
thermostaat net als in je frietketel, die maakt dat je olie niet gevaarlijk kan
oververhitten.” Weinig zaken moeilijker om blussen dan brandend vet. “Let ook op met
het verlengsnoer. Leg het uit de weg zodat je gasten er niet over struikelen. Dat geldt
ook voor gourmetstellen. Het is ook zeker niet overdreven om een branddeken in je
keuken te leggen, voor het geval dat. Dat kost om en bij 20 euro en je moet al hard
zoeken om er eentje aan te treffen dat niet voldoet. Wie nog op zoek is naar een
brandveilig cadeautje voor de secret santa, laatstgenoemde en een rookmelder komen
altijd van pas.”

Heerlijk veilig rond de vuurkorf
Op zachte winterdagen is het niet ondenkbaar dat even in de tuin rond de vuurkorf
gaat zitten. “Als je hout goed droog is en je de mand niet vol propt, kan er niet al te
veel fout lopen. Hou voor de zekerheid enkele emmertjes met zand bij de hand. Valt er
toch een houtblok of brandend stukje uit de korf? Strooi er wat zand over om het vuur
te doven. Opnieuw: dit vergt geen grote investeringen, een zak zand kost 20 eurocent
in het gemiddelde tuincentrum, maar het kan drama’s voorkomen. Ook als je weggaat
voor de korf uitgebrand is, doof steeds het vuur met zand. Water kan ook, maar die
smurrie is achteraf vervelender op om te kuisen.”
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