
Brandveilig de feestdagen door 

 

Veel mensen kijken er ieder jaar weer naar uit om hun huis met kerst te versieren. En het 

staat natuurlijk ontzettend gezellig, al die lichtjes en kaarsen. Maar wist je dat er juist in 

december heel veel woningbranden zijn? Oververhitte kerstverlichting, omgevallen kaarsen 

en versiering die vlam vat – het zijn nog maar een paar van de dingen die mis kunnen gaan. 

Lees snel verder voor onze tips voor een brandveilige kerstverlichting en hoe je veilig 

kaarsen brandt. En mis ook de bonustip niet! 

 

Acht tips voor een brandveilige kerstverlichting 

1. Controleer elk jaar of je kerstverlichting nog gebruiksklaar is. De snoeren mogen 

bijvoorbeeld niet beschadigd zijn. 

2. Stop niet te veel stekkers van kerstversiering in dezelfde stekkerdoos. Hierdoor heb je een 

verhoogde kans op doorbranden. 

3. Koop een kerstboom met wortels en zet hem in een standaard met water of emmer met 

nat zand. Zo beperk je het brandgevaar. Kerstbomen met wortels drogen namelijk minder 

snel uit, zeker als ze regelmatig water krijgen. Bovendien heb je dan langer plezier van je 

boom. 

3. Denk goed na over waar je je kerstboom neerzet. Plaats je boom niet in een loop- of 

vluchtroute en niet te dicht bij gordijnen of andere brandbare materialen. 

5. Behandel je boom niet met kunstsneeuw, ook al krijg je daar het ultieme kerstgevoel van. 

Kunstsneeuw is namelijk zeer brandbaar. Je boom bespuiten met haarlak tegen het uitvallen 

van de naalden is trouwens ook geen goed idee, want ook haarlak is uiterst licht 

ontvlambaar. 

6. Doe geen echte kaarsjes in de boom en zet ook geen brandende kaarsen onder of in de 

buurt van de boom. 

7. Let erop dat de versiering in de boom niet in aanraking komt met de verlichting of met 

andere apparatuur die warm wordt. 

8. Doe de kerstverlichting uit als je weggaat of gaat slapen. En met uitdoen bedoelen we niet 

een lampje losdraaien, maar alle stekkers uit het stopcontact trekken. 

 

Vijf tips om veilig kaarsen te branden 

1. Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond. 

2. Gebruik geen houders van kunststof of hout. 

3. Plaats kaarsen en kerststukjes op plaatsen waar je ze altijd kunt zien. 

4. Plaats kaarsen niet te dicht bij gordijnen of ander brandbaar materiaal. 



5. Laat kinderen en huisdieren nooit alleen in een ruimte waar kaarsen branden. 

 

Bonustip 

Uiteraard kan het toch nog mis gaan. Vergeet daarom niet rookmelders op te hangen en 

regelmatig te controleren of de batterij nog werkt. Ook een goede brandblusser op een 

strategische plaats kan veel leed voorkomen. 

 

Wil je nog meer weten over hoe je brandveilig de feestdagen doorkomt? Kijk dan eens op de 

website van de brandweer. 

https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/december-brandveilige-feestmaand

