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GENIET

HOE MIJN PASSIE  VOOR
CREËREN,  SFEER EN VUUR
HEEFT B IJGEDRAGEN AAN HET
ONTSTAAN VAN DE GLOWBUS
COLLECTIE

Hallo! 

Ik ben Andreas Ketels, ontwerper én maker van

de Glowbus collectie. Ik vertel je graag kort hoe

mijn collectie tot stand kwam en geef je enkele

tips om optimaal van je vuurkorf te genieten.

 

Al heel mijn leven kom ik uit bed om te creëren

en dingen te maken. Ik heb een ongelofelijk

grote honger naar mezelf uitdagen en bijleren.

Daarnaast is het mijn passie om mensen in een

andere realiteit te brengen en bij te dragen aan

een magische sfeer door datgene wat ik maak.

En dat maken mag je breed interpreteren. Als

tiener was dat via de circusschool, later werden

dat voorstellingen met vuur met mijn eigen

straattheatergezelschap. Ik trok met circus

Ronaldo mee door Europa en bleef mezelf

intussen verdiepen in nieuwe technieken om

dingen te bouwen. En nu hoort daar dus ook mijn

eigen collectie bij. 

 

Omdat ik zelf zo geniet en tot rust kom in de

natuur, vind ik het ook belangrijk dat mensen in

contact zijn met de natuur, met zichzelf en met

elkaar. Vuur en licht spelen in mijn ogen een

belangrijke rol in die rust en verbinding. 

 

Ik maak met de Glowbus collectie vuurkorven,

kaarsenhouders en verlichting. Ik doe dat

volledig zelf in mijn eigen atelier in Laakdal. Van

ontwerp tot productie en verkoop. 

 

Het contact met klanten is voor mij een

belangrijke drijfveer. Het doet me iedere keer

opnieuw veel plezier als ik spontaan een

berichtje of een foto krijg. Zo zie ik niet alleen

verbinding ontstaan bij de klanten thuis maar

voel ik die ook zelf.
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OVERZICHT

de juiste brandstof;

de juiste plaats in de tuin;

veiligheid; 

wat is fijn stof en wat is co2;

In deze ultieme gids voor vuur in je tuin of op je

terras geef ik een paar tips mee die ervoor zullen

zorgen dat je optimaal kan genieten van

sfeervolle, vurige avonden. 

 

Ik ga het hebben over:

 

Tot slot geef ik nog mijn opinie en de conclusie.

En voor wie er echt geen genoeg van kan krijgen,

is er nog de handige checklist. 

 

Ik wens je alvast veel magische avonden toe!

 

Warme groet,

Andreas

 

PS. Heb je zelf nog tips die niet mogen

ontbreken, laat het me dan zeker weten. 

ONTDEK
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ONBEHANDELD HOUT

Onbehandeld hout is natuurhout dat na het

zagen en klieven GEEN ENKELE behandeling

heeft gekregen, bijvoorbeeld door middel van

beitsen, vernissen, verven, of impregneren, Het

verbranden van chemische stoffen in een open

vuur is niet goed voor je eigen gezondheid, die

van jouw familie en vrienden, maar ook niet voor

de gezondheid van onze planeet. Wist je

trouwens dat ook spaanplaten, mdf, multiplex en

osb tot deze groep behoren? Hier zijn namelijk

toevoegmaterialen zoals lijm gebruikt en deze

mogen absoluut niet worden verbrand.

Het is belangrijk dat je mooi droog hout gebruikt.

Dit is niet enkel aangenaam voor jezelf maar ook

voor het milieu. Nat hout geeft veel meer

rookontwikkeling en je wil niet de hele avond in

de rook van je eigen vuurkorf staan. Bovendien

geeft het verbranden van nat hout aanzienlijk

minder warmte omdat een deel van de energie

verdwijnt bij het uitkoken van het vocht uit

andere stammen en de daarbij onvolledige

verbranding. En net deze onvolledige

verbranding lijdt dan weer tot onverbrande

roetdeeltjes en houtgasbestanddelen die

vervuilend zijn.

DROOG HOUT

Er is een verschil in de hardheid van houtsoorten.

Harde houtsoorten zoals eik, beuk en es zijn

houtsoorten die veel gloeiende kolen

achterlaten. Het is echter wel zo dat bij een

vuurkorf net de vlam zorgt voor veel licht en

deels ook de warmte rond het vuur. Dit zal je

makkelijker bekomen met zachtere houtsoorten

zoals berk, els en populier. Deze houtsoorten

zullen wel sneller branden en hier zal je dus

meer hout moeten bijgooien om het vuur aan te

houden. Houtsoorten zoals kastanje, grenen of

den kunnen ook prima, maar hebben wel de

eigenschap om meer te vonken tijdens het

branden. Dat is toch ook een belangrijk

aandachtspunt waar ik later op terug kom.

Conclusie: een mix van hard en zacht hout is

vaak ideaal en het hangt af van wat je zelf

verkiest. Persoonlijk verkies ik de combinatie van

beuk met populier. Beuk omwille van de langere

brandtijd, populier omdat ik zelf hou van

de vlammen en het lichtspektakel die daarmee

gepaard gaan.

HARD OF ZACHT HOUT

Je kan sommige zware korven gebruiken om

steenkool in te verbranden. Steenkool

verbranden, gebeurt bij veel hogere

temperaturen (ongeveer 1000°C tov 800°C van

een houtvuur). Steenkool brandt veel trager dan

hout en geeft bijna geen vlammen. Dat lijkt

misschien gemakkelijk maar houd er dan

rekening mee dat je de korf niet kan laten

uitbranden voor het slapengaan, maar dat deze

nog uren zal nabranden. Bovendien heb je

wellicht weinig zin om de hele avond naast een

dampende zwavelgeur te zitten.

STEENKOOL



DE JUISTE PLAATS IN DE TUIN PAGINA |  04

ONTSPAN

Kijk goed uit waar je je korf wil opstellen. De

ondergrond en omgeving is hier van groot

belang. Zorg dat er onder en rond de plek geen

direct brandbare materialen bevinden. Dat lijkt

erg logisch maar dacht je ook al aan het lange

gras in de wei naast je? Aan die prachtige

overhangende boom of aan het rieten dak van je

houten bijgebouw? De ideale ondergrond is zand

of kiezel. Bij levering van een vuurkorf uit mijn

collectie, geef ik trouwens ook graag advies over

de perfecte plaats. 

 

Als je graag je korf wil zetten op een terras met

een ondergrond van natuursteen, houd er dan

rekening mee dat je de rechtstreekse

stralingswarmte moet afleiden om het kapot

barsten van de steen te vermijden. Hiervoor heb

ik een plaat ontwikkeld met ventilatie, maar je

kan ook een staalplaat op enkele blokjes zetten

zodat er voldoende lucht onder de hete asplaat

door kan en zo kan afkoelen.

ONDERGROND

De factor wind maakt of kraakt je avond. Teveel

wind bij open vuur is niet alleen gevaarlijk, maar

zeker ook onaangenaam ivm rook. Zoek een plek

waar je een beetje beschut bent tegen de wind,

maar waar de wind ook niet kan gaan draaien. Als

je dat niet doet, bestaat de kans dat je avondje

uitdraait op een stoelendans om uit de rook te

blijven. Een tip die ik zelf altijd toe pas: hou de

valavond in de gaten: de wind gaat namelijk vaak

liggen bij het ondergaan van de zon. Wil je je

avond iets beter plannen kan je bijvoorbeeld een

weer-app raadplegen of een app die de

windsnelheid weergeeft zoals "windy free".

Ideaal is een windsnelheid van 0km/uur maar dit

is zeer uitzonderlijk. Snelheden onder de

10km/uur ofwel rond de 3m/s zijn perfecte

vuurkorfavonden. Bij teveel wind bestaat de kans

dat hete kooltjes gaan waaien en meters

verderop je vuur kunnen verspreiden.

WIND
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VEILIG AANMAKEN

Het aanmaken: van je korf kan perfect met wat

papier, klein aanmaakhout of een aanmaakblokje

op voorwaarde dat je mooi droog hout gebruikt.

Het aanmaken met brandversnellers is heel erg

af te raden. Het gebruik van vluchtige

brandstoffen bevat ALTIJD risico's. De

brandsnelheid en de enorme temperatuur kan je

heel moeilijk inschatten, zo kan het dat je jezelf

te laat op een veilige afstand kan brengen en

midden in een vuurbal staat. Een vuurkorf is ook

open onderaan zodat de as er mooi door kan

vallen. Ook de brandstof lekt hier naar beneden

en kan een grote plas vormen onder je korf.

Brandstoffen zoals white spirit of lampolie

worden ook soms gebruikt. Dit is nog steeds

geen goed idee maar deze zijn in koude toestand

minder vluchtig en dus iets veiliger. Mijn advies;

doe het niet!

De juiste kleding is een punt waar veel mensen

niet bij stil staan, maar dit is echt van groot

belang. De hoge brandbaarheid van synthetische

kledij in combinatie met de ernst van deze soort

brandwonden maakt de combinatie met open

vuur NOT DONE. Ook op een frisse avond is een

fleece dus geen goed idee. Trek kleren aan van

katoen, hier kan je hoogstens een gat in branden

maar zo voorkom je om zelf een tuinfakkel te

worden. Denk zeker ook aan kleine kinderen die

dolgraag even samen rond het vuur komen zitten

en vaak nog minder goed de afstanden en de

gevolgen kunnen inschatten. Moest je interesse

hebben om op een veilige manier hout op je

vuurkorf te gooien: ik heb lederen schorten in

mijn assortiment die jezelf en je kleding

beschermen.

 
DE JUISTE KLEDIJ

Wist je dat je vuur kan doven op 3 manieren? Om

een goed vuur te laten branden heb je brandstof,

een hoge temperatuur en zuurstof nodig.

Wanneer je 1 van deze elementen weg haalt,

dooft je vuur. 

Brandstof is in dit geval hout. Neem je dit weg of

beter gezegd, gooi je geen hout meer op het

vuur dan dooft het. 

Een hoge temperatuur zorgt ervoor dat het

materiaal gaat vergassen. Uit vaste stoffen (in

ons geval hout) komen gassen vrij die op hun

beurt brandbaar zijn. De gassen vatten vuur en

verhogen de temperatuur. Een hogere

temperatuur zorgt er dan op zijn beurt weer voor

dat er meer gas vrijkomt en het proces aanzwelt.

Haal je de temperatuur naar beneden zal het

vuur doven. Een voorbeeldje: Wanneer je een

brandend vuurtje open harkt, zal dit doven. De

brandstof blijft aanwezig en de zuurstof ook,

maar omdat de brandende delen uit elkaar

liggen en elkaar niet letterlijk aansteken, zullen

deze hoogstens nog smeulen en uiteindelijk

doven. 

 
VEILIG DOVEN

Tot slot heb je zuurstof nodig. Een co2

brandblusser vervangt letterlijk de brandbare

zuurstof door onbrandbaar co2, een branddeken

sluit het vuur volledig af van de zuurstof. Voor je

vuurkorf kan je op een mooie avond best je vuur

rustig laten doven. Wil je toch snel je vuur doven

dan kan je steeds zand of een brandblusser

brandklasse A gebruiken: een waterblusser,

schuimblusser of een sproeischuimblusser. Je

kan uiteraard ook blussen met water (let op voor

een hete stoomwolk).
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Fijn stof zijn hele kleine deeltjes, je kan ze niet

zien met het menselijk oog, maar ze kunnen na

inademing voor lichamelijke problemen zorgen.

Fijn stof komt voor in de natuur zoals

bijvoorbeeld zand, stuifmeel, ... maar het kan ook

afkomstig zijn uit industriële processen, de

verbranding van hout en fossiele brandstoffen.

Stofdeeltjes uit fossiele brandstoffen zijn

meestal schadelijker dan hun natuurlijke

tegenhanger.

FIJN STOF

CO2 is het meest bekend als broeikasgas. Bij de

verbranding van koolstofhoudende materialen

zoals hout, fossiele brandstoffen, ... komt dit gas

vrij, maar dit is ook het gas wat je uitademt. Het

gas zelf is niet schadelijk voor de gezondheid,

maar het zorgt er wel voor dat het zonlicht op

aarde moeilijk weg kan. Als er teveel CO2 in de

lucht zit, geraakt de aarde dus oververhit. Die

oververhitting is tijdelijk, maar door aanhoudend

teveel aan CO2 in de lucht worden de gevolgen

chronisch. 

CO2



Ik krijg nu en dan de vraag van mensen hoe ik kijk

naar de vervuiling. Hierop kan ik enkel zeggen dat

het belangrijk is om je gezond verstand te

gebruiken. Huizen volledig verwarmen doe je

vandaag de dag beter met technologieën zonder

verbranding, bijvoorbeeld aan de hand van een

warmtepomp. Maar om enkele prachtige avonden

samen rond een mooi vuur te zitten, moet - in mijn

ogen - kunnen zonder schuldgevoel. 

 

Een vuurtje in een vuurkorf is een open vuur, daar

kan je niet omheen, maar maak een onderscheid

tussen fijn stof en CO2. 

Je kan het fijn stof zoveel mogelijk reduceren door

proper en vooral droog hout te verbranden.

Daarnaast komt er evenveel CO2 vrij bij de

verbranding als wat de boom in de jaren ervoor

heeft opgeslagen maar het goede nieuws is dat

bijna iedereen CO2 perfect kan wegwerken: plant

meer aan dan je verbrandt. 

Verder mag je de sociale waarde zeker ook niet

vergeten. Sinds de oertijd komen mensen samen

rond een vuur. Het geeft rust, gezelligheid en

verbondenheid. En dat is misschien wel hetgeen

onze maatschappij het meeste nodig heeft vandaag.
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Kempens Landschap wil waardevolle landschappen en
alles wat er in groeit, leeft en staat, bewaren en open
stellen voor het publiek. Dit sluit helemaal aan bij de
waarden van de Glowbus collectie. 
 
Om die reden steunen wij Kempens Landschap. Bij iedere
aankoop van een vuurkorf uit de Glowbus collectie,
schenken wij een bedrag aan Kempens Landschap vzw.

Als je je vuurkorf aansteekt op een bewuste

manier dan kan je heerlijk in je eigen tuin

genieten.

 

PS:. Glowbus schenkt per verkochte korf een

bedrag aan Kempens Landschap die op hun

beurt terug groen aanplanten.

 

PPS: Als je schuldgevoel nog steeds te groot is,

kan je zelf Kempens Landschap, natuurpunt of

andere natuurverenigingen steunen of pak je

schop eens van stal en plant wat extra bomen in

je tuin. 

PLANT WAT JE  VERBRANDT

DRAAG                 
ZORG                 



Kies droog en onbehandeld hout en maak een

mix van harde en zachte houtsoorten voor de

beste beleving. 

Kies een veilige ondergrond en omgeving en

houd rekening met de wind(snelheid). Een

windsnelheid van maximaal 10km/uur is

perfect. 

Steek je vuurkorf aan met wat papier,

aanmaakhout of een aanmaakblokje maar blijf

weg van brandversnellers. 

Draag de juiste kleding en houd je fleece

dekentje weg van het vuur. 

Om een goed vuur te laten branden, heb je

brandstof, een hoge temperatuur en zuurstof

nodig. Haal op een veilige manier één van

deze elementen weg en je kan rustig gaan

slapen.

Plant nu en dan een boom, dit is goed voor

het milieu en zo kan je zonder schuldgevoel

genieten van je gezellige avond.

Om een zorgeloze avond te hebben is het

belangrijk om deze zaken in het achterhoofd te

houden:      

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIE

LEEF
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Een mooie en veilige plek 

Let op de wind

Bijl om hout te klieven

Droog, onbehandeld hout

Aanmaakmateriaal

Vuurvaste handschoenen en

aangepaste kledij

Blusmateriaal

Een paar straffe verhalen

Eventueel familie en/of

vrienden
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Andreas Ketels 
 Herseltseweg 22 

2431 - Laakdal
+32(0)474749853

 
www.glowbus.be

glowbus@kunstenvliegmerk.be
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