Infoblad

Wetgeving rondom wensballonnen

De populariteit van wensballonnen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. De lucht in de ballon
wordt verwarmd door een open vlam die onder de ballon hangt en dat brengt bepaalde risico’s met
zich mee. Volgens wetsartikel 429 is dit niet toegestaan, maar in Nederland worden wensballonnen
wel gedoogd. Een ballon oplaten met een brander die op de grond blijft, is ook heel leuk.
Wil je toch een wensballon oplaten, houd dan rekening met de volgende veiligheidsvoorschriften van
de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA):
1. Controleer of je te maken hebt met een (voldoende) veilig product:
a. De wensballon beschikt over brandvertragend materiaal in de vorm van een lapje aan
de onderzijde van het brandende onderdeel (de brander) van de wensballon. Op deze
manier kan geen brand door vlamoverdracht plaatsvinden als de wensballon
neerkomt met een nog werkende brander.
b. De wensballon is aan de onderzijde voorzien van een dubbele bamboe-ring en het
brandende onderdeel (de brander) van de wensballon hangt ter hoogte van de
binnenste ring. Zo kan de brander niet in contact komen met ander brandbaar
materiaal als de wensballon neerkomt met een nog werkende brander.
c. In de wensballon is geen metaaldraad verwerkt.
d. Op de verpakking is een grote, duidelijke waarschuwingstekst aanwezig die je over de
risico’s van de wensballon informeert en verwijst naar de gebruiksaanwijzing voor juist
gebruik. Je verkleint de mogelijke risico’s door het voorgeschreven gebruik van de
wensballonnen uit te voeren.
2. Volg de gebruiksaanwijzing op.
3. Controleer de ballon voor gebruik op beschadigingen, zoals gaatjes en scheuren. Laat nooit
een beschadigde ballon op. Bevestig geen objecten anders dan bijgeleverd aan de ballon.
4. Let goed op de weersomstandigheden. Laat de ballon alleen op bij droog weer en maximaal
windkracht 2 Beaufort. Laat de ballon niet op in perioden van extreme droogte.
5. Let goed op de omgeving. Laat de ballon uitsluitend buitenshuis op. Zorg voor een vrije
uitvliegroute, houd ruime afstand van bomen, huizen, gebouwen en andere obstakels. De
afstand dient minimaal twee keer de hoogte van de dichtstbijzijnde obstakels te zijn. Laat de
ballon niet op in de buurt van brandbare objecten en niet binnen een straal van 15 km van
(zweef)vliegvelden.
6. Zorg voor hulp. Laat de ballon altijd met minstens twee volwassen personen op. Houd de
ballon met twee personen vast.
7. Houd een emmer bluswater bij de hand.
8. Neem de tijd. Houd de ballon, voordat je hem op laat, minstens 90 seconden vast, terwijl de
brander goed brandt.
Deze voorschriften gelden voor wensballonnen die je kunt aanschaffen. De VWA heeft met de
wensballonnenbranche afspraken gemaakt met betrekking tot de veiligheidseisen. Zelf een
soortgelijke wensballon maken, valt onder wetsartikel 429, wat betekent dat je geen brandbare stoffen
aan de wensballon mag vastmaken. Je moet dan een brander gebruiken die op de grond blijft.
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