Samen in de buurt
Weetjes & tips voor in het voorjaar & de zomer

Vuur stoken in de tuin

Een vuurtje maken in de tuin vinden veel mensen vaak
gezellig. Toch kunnen buren last hebben van uw tuinplezier. Met deze maatregelen beperkt u overlast:

Barbecueën in de tuin

Bij mooi weer gaan veel mensen barbecueën in de tuin.
Maar daar zitten niet alleen gezellige kanten aan. Hoe
veroorzaakt u zo min mogelijk overlast?

1

Gebruik altijd kurkdroog onbewerkt hout.

1

Gebruik alleen schoon en kurkdroog hout

2

Stook nooit geverfd of geïmpregneerd hout, bewerkt
hout, snoeihout, oud papier of afval. Daarbij komen
schadelijke stoffen vrij en is daarom verboden.

2

3

Verbrand het hout op hoge temperatuur en stapel
het losjes op. Zo kan er veel zuurstof bij en verbrandt
het hout volledig.

Houdt rekening met weersomstandigheden en
windrichting. Zorg dat de rook niet bij buren naar
binnen waait. Mensen met gevoelige luchtwegen,
astma of andere longziektes kunnen namelijk last
ervaren van de rook.

3

Stook niet bij mistig of windstil weer. De kans op
overlast is dan groter.

4

Advies: gebruik een elekrische of gasbarbecue.
Deze geeft minder overlast dan een barbecue op
houtskool of briketten.

4

Een vuurtje stoken mag alleen in een buitenkachel,
tuinhaard, barbecue, kleine vuurkorf, vuurpot of
gelpot. Ook tuinfakkels zijn toegestaan.

Tips
1

Kondig een feest of barbecue, als dit mogelijk is, op tijd bij uw buren aan.

2

Stel de barbecue of pizzaoven zo op dat uw buren niet of nauwelijks last ondervinden van stook- en eetluchten.

3

Zet muziek op een lage volumestand en zet deze uit bij het naderen van de nachtelijke uren.

4

Houdt het stemvolume op een laag niveau, zeker wanneer de nachtelijke uren aanbreken.

5

Gaan de tuinactiviteiten van uw buren u irriteren? Praat dan met elkaar op een kalme manier. Spreek in de ik-vorm,
wees vriendelijk en geef aan wat u graag zou willen.

