
VUURWERK



Ik houd mijn spreekbeurt over siervuurwerk, omdat ik siervuurwerk erg mooi vind. Eerst wil ik wat

meer wat vuurwerk precies is.

Vuurwerk is een samenvoeging van ontplofbare/brandbare stoffen (kruit) met een omhulsel van 

meestal karton of papier. Deze samenvoeging kan licht, geluid, rook of beweging veroorzaken.

De meeste mensen kennen vuurwerk van de oudejaarsavondviering in Nederland.

Vuurwerk heeft zijn oorsprong in China. De Chinezen hebben dit volgens bronnen al rond het jaar 600

uitgevonden. Ze gebruikten vuurwerk om boze geesten te verjagen, of om iets te vieren. Daarnaast

werd vuurwerk ook gebruikt om vlaktes te verlichten of om (nood)signalen door te geven.

Ongeveer 1000 jaar later, rond het jaar 1600, is vuurwerk in Nederland ook te zien bij feestelijke

gelegenheden. Na de tweede wereld oorlog (vanaf +/- 1950) start de traditie van het zelf afsteken van

consumentenvuurwerk op grote schaal in Nederland. Waar voor die tijd met name Indische-

Nederlanders zelf vuurwerk afstaken, is het vanaf 1950 een populaire afsluiting van het oude, en begin

van het nieuwe jaar voor alle Nederlanders. Rond het jaar 1970 is het zelf afsteken van vuurwerk

compleet ingeburgert en doen zowel alle Nederlanders mee aan deze traditie.

INLEIDING

GESCHIEDENIS VAN VUURWERK

WAT IS VUURWERK



Vuurwerk is uitgevonden in China, en tot op de dag van vandaag komt bijna al het vuurwerk wat er is

op de wereld nog uit China. Zo'n 95% van het vuurwerk komt uit dezelfde provincie in China, waar zo'n

400 vuurwerkfabrieken staan. In deze fabrieken worden verschillende type vuurwerk gemaakt voor

landen over de hele wereld. Na de productie gaan de producten in een container, per vrachtwagen 

naar een haven, en via de haven met een grote containerboot naar het land van bestemming.

Vuurwerk moet altijd per boot vanaf China naar een ander land, omdat dit niet per vliegtuig mag.

Hierdoor zijn veel vuurwerkbedrijven al in het begin van het jaar bezig om het vuurwerk voor het

einde van het jaar naar hun land te halen. 

Er zijn verschillende soorten vuurwerk. De soorten zijn te verdelen in vier hoofdgroepen.

Deze hoofdgroepen noemen we 'Categorieën', van 1 tot en met 4.

Categorie1 -> Dit is jeugdvuurwerk, vroeger ook vaak fop&scherts vuurwerk, en mag het hele jaar

verkocht en afgestoken worden. Om dit type vuurwerk te mogen kopen moet je 12 jaar of ouder zijn.

Categorie2 -> Dit is het type vuurwerk voor consumenten. Wat betekend dat het slechts een klein 

risico heeft op letsels en ongelukken. Deze categorie is alleen toegestaan om af te steken op 31

december tussen 18.00 uur en 02.00 uur 's nachts (1 januari). Om dit type vuurwerk te mogen kopen

moet je 16 jaar of ouder zijn.

Categorie3 -> Dit is een type zwaarder vuurwerk voor consumenten. Vroeger was dit type in Nederland

ook toegestaan voor consumenten, echter is het per 2020 verboden en niet meer verkrijgbaar. 

In dit type zaten vroeger bijvoorbeeld de Chinese rollen/ratelbanden en grotere single shots.

In Nederland zijn alleen Categorie1 en 2 toegestaan. Binnen de Categorie2 zijn ook niet alle producten

legaal welke in de rest van Europa te koop zijn. Alleen siervuurwerk zoals cakes, compounds en

fonteinen zijn in Nederland legaal verkrijgbaar. Dus geen knalvuurwerk.

SOORTEN VUURWERK

WAAR KOMT VUURWERK VANDAAN

CompoundCakeFontein



In Nederland was vuurwerk vroeger te koop bij de 'smid'. Vandaag de dag is er bijna geen echte smid 

meer te vinden, en zijn de meeste fietsenwinkel/maker geworden. Hierdoor zie je dat er in Nederland

erg veel fietsenmakers ook vuurwerk verkopen. Naast fietsenmakers zie je vuurwerk in Nederland

vaak te koop bij bouwmarkten, tuincentra en DHZ-winkels.

Vuurwerk is in Nederland alleen te koop tijdens de officiele verkoopdagen. Dit is standaard op 29, 30

en 31 december van het jaar. Mocht er een zondag tussen deze dagen zitten, telt die zondag niet mee.

Dan is de eerste verkoopdag op 28 december, en valt de zondag op 29, 30 of 31 als verkoopdag af.

Al tientallen jaren is er een 'vuurwerkdiscussie' gaande in Nederland. Een groepje mensen vindt 

namelijk dat de knallen heel vervelend zijn. Eigenlijk is knalvuurwerk helemaal niet legaal in

Nederland, maar dat weten ze niet. Onder aanvoer van de politieke partijen GroenLinks en Partij voor

de Dieren proberen ze ieder jaar om een vuurwerkverbod in te voeren. Gelukkig is dit nog niet gelukt,

omdat de meerderheid (ruim 10 miljoen Nederlanders) graag siervuurwerk afsteekt tijdens de

jaarwisseling, en weten dat de overlast en ongelukken met name komen van illegaal vuurwerk en

afsteken op tijdstippen en plaatsen waar vuurwerk niet legaal is.

WAAR IS VUURWERK TE KOOP

VUURWERKDISCUSSIE

WANNEER IS VUURWERK TE KOOP


