
Een schoon milieu, natuurbehoud en veilige
leefomgeving.

Carbid, wat is het
en hoe te handelen
De gevaren, regulatie en handhaving

Locatie: De landelijke vuurwerkdag 2019 , Provincie overijssel
Luttenbergstraat 2 in Zwolle



Inhoud

• Wat is Carbid
- Chemische samenstelling
- Werking & Excessen

• Gevaren en risico’s
- Medische gevolgen
- Voorbeeldfunctie

• Carbid, vuurwerkbesluit of activiteitenbesluit
- Transport
- Opslag bij bedrijven
- verkoop en handel

• Algemene plaatselijke verordening

• Omgevingswet

• Partner projecten BOCK



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



Tank explodeert compleet,

Letsels als gevolg van carbidgebruik

http://www.dumpert.nl/mediabase/6632741/80807032/kaboooom_.html

Brandwondencentrum Groningen
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 (zie grafiek).

Percentages behandelde brandwonden in Brandwondencentrum Groningen rond Oud
& Nieuw

De cijfers
Aantal carbid-slachtoffers in Brandwondencentrum Groningen
tijdens Oud en Nieuw:

2014 = 8% van het totaal aantal behandelde patiënten
2015 = 72% van het totaal aantal behandelde patiënten
2016 = 36% van het totaal aantal behandelde patiënten, (Sinds

BOCK project)





Voorbeeld functie

Burgemeester van Staphorst komt met de schrik vrij bij carbidschieten
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."

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



Carbid is geen vuurwerk, dus valt niet onder het vuurwerkbesluit

- Opslag binnen inrichtingen
- ARBO
- Gebruik (hoe is het gebruik geregeld)
- Privé gebruik



GHS  02

https://adrbook.com/en/2017/UN/1402



Opslag Inrichting

Activiteitenbesluit - gevaarlijke stof ( art. 4,1, lid 1 Activiteitenbesluit Jo art. 4,6 Activiteitenregeling )

Artikel 4,6
2. De artikelen 4.3, eerste lid, 4.4, 4.4a, eerste tot een met vijfde lid, 4.4b en 4.4c zijn niet van toepassing op gevaarlijke stoffen in
verpakking en CMR-stoffen in verpakking:

h. die aanwezig zijn in hoeveelheden kleiner dan de in tabel 4.6 weergegeven hoeveelheden. Indien sprake is van stoffen uit
verschillende klassen in hoeveelheden die kleiner zijn dan de in tabel 4.6 opgenomen ondergrens, wordt naar rato berekend of de
ondergrens wordt overschreden.



1. 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:
• paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2
• paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.1.13
• de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3
• de voorschriften 3.4.1 tot en met 3.4.8
• de paragrafen 3.6, 3.7, 3.11 en 3.12
• de voorschriften 3.13.1 en 3.13.2
• voorschrift 3.14.1, en de paragrafen 3.15, 3.16, 3.18 en 3.19.1

2, Het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 4 van het ADR anders dan in een brandveiligheidsopslagkast voldoet aan
voorschrift 8.5.1 van PGS 15.

Opslag Inrichting

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



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.



Algemene plaatselijke verordening

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



Wat bezit de gemeente op moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet?

Het overgangsrecht regelt dat de gemeente in 2021 in ieder geval een omgevingsplan heeft dat gevuld is
met:
§ regels die zijn verhuisd van rijksniveau naar gemeenteniveau. Die regels worden de bruidsschat

genoemd.
§ bestaande ruimtelijke plannen en een aantal verordeningen

Deze onderdelen vormen samen het tijdelijk deel van het omgevingsplan.

Andere bestaande verordeningen
Een gemeente heeft diverse andere verordeningen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Voorbeeld
hiervan is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Wanneer de Omgevingswet in werking treedt,
worden die andere verordeningen op het gebied van de fysieke leefomgeving niet beschouwd als onderdeel
van het omgevingsplan. Tijdens de overgangsfase moet de gemeente vele regels uit deze verordeningen
integreren in het omgevingsplan.

In het Omgevingsbesluit komt te staan welke regels op het gebied van de fysieke leefomgeving de gemeente
in het omgevingsplan moet opnemen en welke regels ze niet mag opnemen.
Daarnaast is er het overgangsrecht voor lopende procedures en vergunningen.



Gemeentelijke verordeningen die niet in tijdelijke deel komen
De meeste gemeentelijke verordeningen met regels over de fysieke leefomgeving komen niet in het
tijdelijke deel van het omgevingsplan. Het gaat bijvoorbeeld om de ligplaatsenverordening, kapverordening
of de algemene plaatselijke verordening. De gemeente bepaalt zelf welke van die regels zij wil voortzetten
onder de Omgevingswet.

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/gemeente/omg
evingsplan/regels-tijdelijke-deel-omgevingsplan-gemeentelijke/

Regels in tijdelijke deel omgevingsplan en gemeentelijke verordening
De gemeente kan regels in het tijdelijke deel van het omgevingsplan omzetten naar het nieuwe deel van het
omgevingsplan. Dat geldt ook voor regels in gemeentelijke verordeningen die over de fysieke
leefomgeving gaan. Het omzetten moet vóór 2029 klaar zijn. De verplaatste regels moeten voldoen aan
de eisen van de Omgevingswet.





Volledige regels carbidschieten

Artikel 2.73a Carbidschieten
1. Carbidschieten in de openlucht is verboden.
2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien 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. Ten behoeve van het carbidschieten als bedoeld in lid 2 van dit artikel kunnen door het college nadere regels worden gesteld.
4. Het college kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast in het belang van de natuurbescherming plaatsen in de gemeente aanwijzen

waar het gesteld in het tweede en het derde lid niet van toepassing is.
5. Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in lid 1 gestelde 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.

NOTA van toelichting: Artikel 2:73a Carbidschieten
Carbidschieten tijdens de jaarwisseling is een activiteit die in den lande steeds meer aan populariteit wint. In Salland en dus ook in Raalte, kan
het carbidschieten als een traditie worden beschouwd. Een totaalverbod op het schieten met carbid wordt om die reden niet wenselijk geacht.
Wel dient de kans op schade en overlast zoveel mogelijk te worden beperkt. Daarom is in dit artikel de mogelijkheid geopend om uitsluitend
tijdens de jaarwisseling, buiten de bebouwde kom het carbidschieten uit te voeren

Artikel 2.71 Begripsbepalingen
In deze afdeling wordt verstaan onder consumentenvuurwerk:
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 en met gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen



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.



Artikel 2.73a lid 3 van de APV Raalte 2009

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.

https://www.raalte.nl/search/site/carbid
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Stichting carbidschieten
drenthe

Martini ziekenhuis En BOCK



Stichtingsbestuur
“Stichting Carbidschieten Drenthe”, opgericht op 18 juli 2014. Met vier personen vormen wij het dagelijks
bestuur. De bestuursleden delen met elkaar de passie voor de traditie van het carbidschieten. Dit verbindt ons
gedurende het jaar en zeker op oudjaarsdag. De dag waarop het carbidschieten wordt beoefend.

Doel van de stichting
Het doel van de stichting is; het behoud, levendig en in standhouden van de traditie carbidschieten voor
toekomstige generaties. Plaatsing op de Nationale lijst voor “Immaterieel erfgoed” speelt hierin een belangrijke
rol. Naast dit doel willen we graag een platform zijn voor personen en instanties die zich inzetten voor- en actief
deelnemen aan het carbidschieten.



Carbid avonden met carbidschieters en gemeenten

(De Stichting Carbidschieten Drenthe heeft de afgelopen jaren in zowel Drenthe als Groningen
diverse carbidavonden voor en met gemeenten georganiseerd. Tijdens deze avonden wordt op een
ontspannen wijze aandacht aan veilig carbidschieten gegeven. Onze ervaring is dat deze avonden
leiden tot een beter contact en meer begrip tussen gemeente en carbidschieters. Dit is ook wat wij
van gemeenten terugkrijgen)



Gezamenlijk initiatief
De BOCK is oorspronkelijk een initiatief van Brandwondencentrum Groningen, Brandweer Drenthe en Stichting carbidschieten
Drenthe en wordt ondersteund door de Nederlandse Brandwondenstichting, de drie Noordelijke Veiligheidsregio’s, vele overheden en
particuliere initiatieven in Nederland.

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

Een echte BOCK heeft ballen!
Campagne eind 2017 Het motto van deze derde campagne is “Een echte BOCK heeft ballen!” en vraagt de schutters een voetbal
te gebruiken in plaats van de deksel van de melkbus. De gemeenten in Noord Nederland omarmen de BOCK-campagne dit jaar
opnieuw. Om BOCK-ers op weg te helpen in het veilig knallen, verspreiden de gemeenten de komende weken naast de flyers,
maar liefst 1500 BOCK-ballen onder de carbidknallers.
Traditie Carbidschieten is een prachtige traditie die naast het vertrouwde knallen zorgt voor gezelligheid tijdens de jaarwisseling.
Een traditie die we willen behouden voor de komende generaties. Daarbij is het van groot belang dat het carbidschieten (vanaf de
eerste keer) op een veilige manier gebeurt. Helaas vinden er jaarlijks nog steeds (ernstige) ongevallen plaats. Deze ontstaan vaak
door onwetendheid en/of het nemen van onnodige risico’s. De BOCK-campagne draagt bij aan het verkleinen van de risico’s.





Wil je meer weten of ook een carbidavond organiseren?
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Wij zijn te bereiken via info@carbidschietendrenthe.nl
(José Reinholtd)



https://www.martiniziekenhuis.nl/bock

Handige linken:

https://www.martiniziekenhuis.nl/Global/Afbeeldingen/Overige/BOCK%20flyer/2017-11%20Actieflyer.pdf

https://www.martiniziekenhuis.nl/Global/Afbeeldingen/Overige/2015-11%20Flyer%20BOCK.PDF

https://www.raalte.nl/carbidschieten
https://www.raalte.nl/volledige-regels-carbidschieten

https://www.raalte.nl/sites/default/files/schriftelijke_verklaring_voor_toestemming_carbidschieten.pdf

https://www.infomil.nl/publish/pages/114445/carbid_2.pdf

http://www.carbidschietendrenthe.nl/een-echte-bock-heeft-ballen/


