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Hou je kerstboom vochtig
Geen kerst zonder boom, maar 

de ene is al brandveiliger dan de 
andere. “Als je gaat voor een échte 
kies je best voor een boom met 
wortel en kluit in een pot”, zegt 
Tim Renders, expert brandpre-
ventie en auteur van Brandveilig-
heid thuis. “Ze drogen veel minder 
snel uit en zijn veel veiliger dan 
gezaagde bomen. Een tijd geleden 
heb ik als experiment verschillen-
de bomen in brand gestoken: de 
goed vochtige boom met kluit was 
veruit de moeilijkste om in brand 
te krijgen.” Belangrijk is wel dat je 
die boom dan elke dag water geeft. 
“Zeker als je vloerverwarming 
hebt, kan hij snel droog komen te 
staan. Nog een tip om je boom 
langer vers en vochtig te houden: 
laat hem eerst acclimatiseren in 
de garage. Van de buitenlucht 
naar een gezellige woonkamer is 
een hele temperatuurschok.” 

Vind je al die naalden in huis 
maar niets? “Een kunstkerstboom 
is ook veilig. Het gros van de nep-
bomen is vervaardigd uit brand-
vertragende kunststoffen.” 

Let op voor lichtjes 
‘made in China’

“Inspecteer steeds je lampjes-
slinger voor je die in de boom 
hangt. Zie je beschadigingen? Dan 
kan dat tot kortsluiting, een vonk 
en dan vuur leiden. Door de band 
genomen zijn we veel te noncha-
lant met kabels. Alle beschadigde 
stroom- en laadkabels zijn een po-
tentieel brandgevaar. En hoewel 
moderne ledverlichting veel min-
der warmte afgeeft en dus veiliger 
is dan de klassieke lampjes, laat je 
ze ’s nachts beter niet branden. 
Het is energieverspillend en niet 
veilig. Zelfs leds genereren een 
beetje warmte, wat je boom ook 
sneller uitdroogt.” Wil je de licht-
jes toch laten branden? “Plaats 

de boom en baant zich 
een weg naar boven. Om 
te voorkomen dat de he-
le boel naar beneden 
dondert, kun je de boom 
met een nylondraad 
vastmaken aan het 
plafond.” 

“Of besprenkel een 

paar dennenappels met 
een sinaasappel- of 
citroengeur: katten 
houden er absoluut niet 
van. Nog een tip: hang 
een belletje onderaan de 
boom. Dan hoor je het 
snel als je kat snode 
plannen heeft. ”  (lla)
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Hoe hou ik mijn huisdier weg van de kerstversiering?
Kerstmis nadert. Elke 
dag geven we je een tip 
voor fantastische 
feestdagen. Van-
daag: Hoe houd ik 
mijn kerstversie-
ring katten- 
en honden-
proof?

een rookmelder boven de boom.”
Let goed op als je je verlichting 

koopt: het Europese CE-keurmerk 
en het logo van China Export lij-
ken bijzonder hard op elkaar. “Bij 
het Chinese keurmerk staan de 
letters wat verder uit elkaar, voor 
de rest zijn ze identiek”, zegt Ren-
ders nog. En helaas is énkel het 
Europese CE-keurmerk een kwa-
liteitsgarantie. Voor kerstverlich-
ting kies je best voor gereputeerde 
winkels en/of webshops.

Zet geen kaarsen op 
de adventskrans

Nog zo’n traditie: een advents-
krans 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 steek-
schuim is het onverantwoord. Be-
ter gebruik je van die elektrische 
theelichtjes die ze vaak in kerken 
gebruiken.”

Leg een branddeken klaar 
naast het fonduestel

Kerstkalkoen, gourmet of fondue.
Ziehier de heilige drievuldigheid 
van de kerstdis. Maar een fondue-
stel met een gel-brandertje ziet er 
dan wel charmant uit, 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 kan oververhitten.” 
Weinig zaken moeilijker om blus-
sen dan brandend vet. “Let ook op 
met het verlengsnoer. Leg het uit 
de weg, zodat je gasten er niet 
over kunnen struikelen. Deze 
voorzorgsmaatregelen gelden ook 
voor gourmetstellen. Het is even-

min overdreven om een brandde-
ken klaar te leggen, voor het geval 
dat. Het kost om en bij 20 euro en 
je moet al hard zoeken om er een-
tje te vinden dat niet voldoet. Wie 
nog op zoek is naar een brandvei-
lig cadeautje voor de secret santa, 
een branddeken en een 
rookmelder komen 
altijd van pas.”

Hou het veilig 
rond de vuurkorf

Gezien de actuele corona-
situatie is het niet ondenk-
baar dat je straks mensen in de 
tuin rond de vuurkorf gaat ont-
vangen. “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 emmer-
tjes 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 in-
vesteringen, maar het kan drama’s 
voorkomen. Ook als je weggaat 
voor de korf uitgebrand is, doof je 
het vuur met zand. Water kan ook, 
maar die 
smurrie is 
achteraf ver-
velender op 
om te kuisen.”

ARTHUR DE MEYER

Kerstbomen, vuurkorven, fondue… Slechts een greep uit wat de kerstdagen vult 
met licht en gezelligheid, maar wie niet oplet gaat al snel van licht naar lichter-
laaie. Met deze tips beleef je brandveilige feestdagen.

Feest van 
het licht, niet 
van het vuur
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Zo vermijd 
je dat 

Kerstmis in 
de vlammen 

opgaat

“Een kerstboom op een
redelijke hoogte plaat-
sen, is voor honden een 
voldoende obstakel”, 
zegt dierenarts Rob 
Lückerath. “Maar een 
kat die zichzelf een 
beetje respecteert, 
springt moeiteloos naar 
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