
Let op met vuur 
Bloempotkachels, heb jij er al van gehoord? De energieprijzen zijn 
voor veel mensen onbetaalbaar geworden. Daarom gebruiken ze 
bloempotkachels en nog vele andere goedkope manieren om hun 
huis te verwarmen. Maar die warmtebronnen zijn erg gevaarlijk!

Onlangs belde een vrouw uit Hoogstraten nog met 
de brandweer omdat er brand in haar huis was. De 
brandweer kon gelukkig snel komen waardoor er 
weinig schade aan het huis is. De oorzaak van de 
brand was een bloempotkachel. Het had erger kun-
nen aflopen. Een terracotta bloempot is namelijk 
niet gemaakt voor zulke hoge temperaturen en kan 
daardoor uit elkaar klappen. En dat is niet het eni-
ge gevaar. Doordat het kouder is buiten de pot dan 
binnenin, ontstaat er condensatie. Dat zijn drup-
pels water die in het vuur kunnen vallen en zo een 
steekvlam kunnen veroorzaken. 

In Etterbeek gebruikten een moeder en twee 
kinderen een barbecue als verwarming in hun 
keuken. Maar een barbecue mag je enkel buiten 
gebruiken. Er komt namelijk CO-gas vrij en dat is 
niet goed. CO is koolstofmonoxide en dat is een 
gas zonder geur, kleur of smaak. Je merkt er niks 
van! De moeder en haar twee kinderen liepen een 
CO-vergiftiging op. Ze zijn overgebracht naar het 
ziekenhuis, maar zijn gelukkig niet in levensgevaar 
geweest. Daarom raadt de brandweer ook af om 
binnen in een huis een barbecue of een vuurschaal 

te gebruiken. Deze mensen hadden nog geluk, 
maar in Wilrijk zijn twee vrouwen gestorven door 
zo’n CO-vergiftiging. Ook zij probeerden hun huis 
te verwarmen met een barbecue. Voor hen kwam 
alle hulp helaas te laat.

Let dus goed op als jullie thuis andere warmte-
bronnen gaan gebruiken voor verwarming! Zorg 
dat je kaarsen altijd veilig gebruikt. Kaarsen horen 
in een kaarsenhouder en zeker niet op een brand-
baar oppervlak. En hebben jullie een houtkachel 
die lang niet gebruikt is? Dan moet je eerst contro-
leren of de schoorsteen goed schoon is. Veiligheid 
voor alles! 
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>>> Een barbecue is bedoeld om buiten te gebruiken!


