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Wat is Carbid ?



Chemische samenstelling

Omschrijving van carbid schieten

Het traditioneel schieten met carbid is niets anders dan het ontwikkelde acetyleen gas te laten ontbranden / exploderen.
Bij het wegvliegen van het projectiel uit het zwakste punt ontstaat dan een harde knal. Acetyleen is het gas dat vrij komt bij
het in contact brengen van carbid met water (H2O).
Bij dit proces ontstaat acetyleengas wat wordt opgevangen in een afgesloten melkbus (20, 30 of 40 liter, meest
voorkomende is 40 liter (de gewone melkbus)) of andere conservenblik.
Door een ontsteking, vaak een vlam of bougie, bij het gas te houden zal al het gas onmiddellijk verbranden waardoor een
overdruk ontstaat en de deksel wordt weggeschoten. Dit principe is vergelijkbaar met een traditioneel buskruitkanon.

Stofeigenschappen en gebruik

Calciumcarbide (Carbid, karbiet of carbuur), CaC2 is een vaste stof die wordt gemaakt door calciumoxide (ongebluste
kalk) met koolstof (kool, cokes) te verhitten.
2 CaO(s) + 5 C(s) → 2 CaC2(s) + CO2. Het carbid ontleedt met water wat leidt tot de vorming van acetyleen (lasgas):
CaC2 + 2 H2O → C2H2 + Ca(OH)2 Bij het carbid schieten ontstaat er koolstofdioxide en waterdamp.
2 C2H2 + 4 O2 -(ontsteking)→ 4 CO2 + 2 H2 2 H2 + O2 -(ontsteking)→ 2 H2O



Werking & Excessen

ExcessenTraditioneel

Achter zijde tank schiet compleet weg

Missers

Tank explodeert compleet

Jacob jan is doof nu..
Carbid in een 6000 liter vat gaat bijna mis in Vries

Carbid schieten Workum gaat niet als gepland



Gevaren en risico’s ?



Medische gevolgen

Door de invoering van de nieuwe vuurwerkwet in 2014 mag vuurwerk alleen worden afgestoken op 31
december van 18.00 tot 02.00 uur. In de Noordelijke regio’s blijkt de traditie van het carbidschieten een
goed alternatief te bieden voor de mensen die eerder willen knallen. Het explosief carbid valt namelijk
niet onder deze wet. Hierdoor is het aantal carbidgebruikers bij de afgelopen jaarwisseling enorm
toegenomen. Helaas daarmee ook het percentage slachtoffers met ernstige brandwonden met als
oorzaak carbid: van 8% in 2014 van alle brandwonden rondom de jaarwisseling naar 72% in 2015

Percentages behandelde brandwonden in Brandwondencentrum Groningen rond Oud & Nieuw

Brandwondencentrum Groningen, Brandweer Drenthe en Stichting Carbidschieten Drenthe



31-12-2016

Gewonde bij carbidschieten in Wijhe
WIJHE - Een 15-jarige jongen uit Wijhe is gewond geraakt bij het
schieten met carbid. Dat gebeurde zaterdagmiddag. ,,Een ton is
tegen zijn voorhoofd geknald, de jongeman is met de ambulance
naar het ziekenhuis gebracht'', vertelt een woordvoerder van de
politie.

Annerieke van der Krift 31-12-16, 13:32
Laatste update: 21-02-17, 15:38



Voorbeeld functie

https://www.youtube.com/watch?v=gixvtWsUyUM

zaterdag 31 december 2016 | 20:20 Laatst bijgewerkt: 1-1-2017 | 07:38
Burgemeester Theo Segers van Staphorst heeft vandaag zelf ondervonden hoe gevaarlijk carbidschieten kan
zijn. Segers deed vandaag voor de gelegenheid zelf even mee met het carbidschieten en dat ging bijna fout.
Op Twitter plaatste hij een filmpje van het moment waarop hij zich letterlijk 'een hoedje schrok'. "Burgemeester
pleegt aanslag op zichzelf", schrijft Segers bij de video.

De burgemeester maakt direct van het moment gebruik om iedereen te wijzen op de gevaren. "Carbid ontploft
te snel. Wees aub voorzichtig met vuurwerk en carbid."

Burgemeester van Staphorst komt met de schrik vrij bij carbidschieten



Carbid, vuurwerkbesluit of
activiteitenbesluit

Juridische handhavingsmogelijkheden



Vervoer
• ADR (4.3)

ADR        GHS
UN1402

Opslag Inrichting
Activiteitenbesluit  - gevaarlijke stof ( art. 4,1, lid 1 Activiteitenbesluit Jo art. 4,4b Activiteitenregeling )

Gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 4 van het ADR worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt
gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15:

Vrijstelling is formeel niet van toepassing dus ook niet van de 50 kg omdat het niet in de verwezen voorschriften staat.

Arbo – Verkoop door meerder jarige zonder toezicht. Vanaf 16 jaar onder toezicht van een volwassen verkoper.

Koper niet geregeld in leeftijd dus iedereen mag het kopen. Morele verantwoordelijkheid verkoper om wel of niet te verkopen. (recht tot
verkoop geen plicht). Aansluiten bij leeftijdsgrens overeenkomstig vuurwerkbesluit 16 of 18 is aan te raden omdat de verkoper weet voor welk
doel het product verkocht word. Draagt hij hierin een morele verantwoordelijkheid.

Gebruik
Het gebruik is geregeld  in de APV, Arbo (medewerkers) en bestrijdingsmiddelen wetgeving (van ouds her).

Privé gebruik
- Carbid schieten.
- Bestrijding mollen.
- Carbid lamp, vocht detectors, enz.

Carbid is geen vuurwerk, dus valt niet onder het vuurwerkbesluit





Stromingsrichtingen

Deregulatie : Dit is dat er minder specifieke vergunningen worden verleend en meer
algemene regels zijn die voor iedereen gelden.

Voordelen: • Minder administratieve lasten.
• Minder kosten voor de initiatiefnemer.
• Direct handhaafbaar omdat de regels algemeen van toepassing zijn.

Nadelen: • Geen schutterslocaties bekend (behalve dat deze buiten de bebouwde kom ligt).
• Geen vergunninghouder, echter is de feitelijke schutter volgens Awb

verantwoordelijk.

Vergunningen : Het per individueel geval verlenen van een specifieke toepassing met
bijbehorende voorschriften.

Voordelen: • Specifieke verantwoordelijke (vergunninghouder).
• Locatie bekendheid.
• Leges inkomsten.

Nadelen: • Lasten verzwaring.
• Tijdsdruk en procedure termijnen.
• Handhaving bij niet vergunde locaties of andere schutters dan de vergunninghouder.

Aangaande voorwaarden en situatie benadering zijn er 2 stromingsrichtingen. Elke stroming heeft een
aantal voor en nadelen. Er is geen goed of fout. Als bevoegd gezag moet je een lijn kiezen. Hieronder
worden deze beschreven



Algemene plaatselijke
verordening

Doel
• Openbare Orde
• Veiligheid
• Algemene regels voor burgerij en bedrijfsleven
• Leefbaarheid
• Probleemregulering



Verschijningsjaar 2009 - 2010 Verschijningsjaar 2016

Eerste uitgave Geüpdate versie

Onderzoeken en adviezen



Afdeling 13 Vuurwerk
Artikel 2.71 Begripsbepalingen
In deze afdeling wordt verstaan onder consumentenvuurwerk:
a. Consumentenvuurwerk waarop het Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk

(Vuurwerkbesluit) van toepassing is.
b. Bus: een (melk)bus, container, opslagvat of ander daarmee vergelijkbaar voorwerp;
c. Carbidschieten: het in een bus op explosieve wijze verbranden van acelyteengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water

met gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

Artikel 2.72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen
1. Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking

stellen aanwezig te houden, zonder een vergunning van het college.
2. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2.73 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
1. Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast

aangewezen plaats.
2. Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.
3. De verboden bedoeld in het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van

het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2.73a Carbidschieten
1. Carbidschieten in de openlucht is verboden.
2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet als het carbidschieten plaatsvindt tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur op een terrein

gelegen buiten de bebouwde kom, niet zijnde de openbare weg.
3. Het college kan nadere regels opstellen betreffende het carbidschieten zoals bepaald in het tweede lid.
4. Het college kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming plaatsen in de gemeente aanwijzen waar

het gestelde in het tweede en vijfde lid niet van toepassing is.
5. Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid opgenomen verbod.
6. Dit artikel is niet van toepassing voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie,

de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Voorbeeld van APV aanvulling



Artikel 2.73a lid 3 van de APV Raalte 2009
Algemeen
Het carbidschieten mag alleen als:
1. Daarbij gebruik word gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 50 liter.
2. Daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat

daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving.
3. Degene die het carbidschieten verricht, een schriftelijke toestemming daartoe kan overleggen van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt

geschoten.
4. Binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt, in totaal niet meer dan tien bussen voor het

carbidschieten worden gebruikt dan wel gebruiksklaar voor carbidschieten aanwezig worden gehouden.
5. Het carbidschieten plaatsvindt door een persoon van ten minste 16 jaar oud, onder toezicht van ten minste één persoon van ten minste 18 jaar

oud.

Afstanden
De plaats op het terrein van waaraf wordt geschoten is gelegen op een afstand van ten minste:
1.   100 meter van woonbebouwing.
2.   300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg.
3.   300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren.
4.   500 meter van een vogelbeschermingsgebied.

Schieten
1. Er dient te worden geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen.
2. Er mogen geen busdeksels of soortgelijke gevaarlijke projectielen worden gebruikt om met behulp van carbid te worden weggeschoten.
3. Het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen van de bus waarmee geschoten wordt moet op een dusdanig manier geschieden dat hierdoor

geen schade aan mens, dier of goed wordt veroorzaakt.

Schootsveld
1. Het vrijschootsveld moet ten minste 75 meter zijn en hierin mogen geen verharde openbare wegen of paden liggen.
2. Binnen het vrijschootsveld van 75 meter mag geen publiek aanwezig zijn.

Terrein
Het terrein van waaraf wordt geschoten is:
1.  Afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal
2.  Het terrein is verlicht indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang.

Carbid regels binnen Raalte



Handhaving en politie



(LHS) Landelijke handhavingsstrategie









Partner projecten BOCK



Wie is BOCK

Volg de BOCK
Volg ons op Facebook en/of Twitter met #wieisdebock:
@BWCGroningen
@VRDrenthe
@VRgroningen
@CarbidDrenthe

De tips in jouw taal/dialect
Download hier de BOCK-flyer met de vijf tips in jouw
taal/dialect:
Friesland
Groningen
Drenthe
Algemeen
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