
 

 

  
 

N O T I T I E  

 

Aan:  VRH ter publicatie op de website 

Van:  RHToC  

Datum: 24.04.2020 

Betreft: Vragen & Antwoorden met betrekking tot het verbod op open vuur (BBQ) in regio Haaglanden 

 

Barbecueën verboden in parken  
Met ingang van 23 april is besloten dat het bereiden van maaltijden in de open lucht, waaronder 

barbecueën, in de meeste parken wordt verboden.  

 

Het stoken van open vuur mag normaal gesproken toch ook niet?  

Dat klopt, dat mag normaal alleen op aangewezen plekken. Nu blijkt dat een BBQ op aangewezen 

plekken groepen mensen aantrekt en mensen dan sneller vergeten afstand te houden. Dat willen we 

voorkomen. Dus daarom deze maatregelen.  
 

Waarom wordt nu pas besloten tot het verbod?  

De eerste periode is het goed gegaan, maar met het aanhoudende mooie weer nam het aantal barbecues 

toe. Omdat deze leidden tot groepsvorming, is er een verbod ingesteld op de meeste plekken in 

Haaglanden. Groepsvorming is op dit moment verboden.   

 

Mag ik thuis wel barbecueën?  

Thuis barbecueën mag wel. Maar thuis gelden ook de regels van 1,5 meter afstand, en maximaal 3 

bezoekers. Het advies is daarom: blijf zoveel mogelijk thuis en ontvang zo min mogelijk bezoek 

(maximaal 3 bezoekers).  

 

Waarom moet hier een apart verbod op komen?  

Iedere samenkomst, hoe goed en leuk bedoeld ook, is niet toegestaan. Barbecueën in het park zou je in 

feite met twee personen nog kunnen doen. Maar omdat het barbecueën leidde tot groepsvorming is nu 

besloten tot een verbod.  

 

Waarom wordt barbecueën niet op alle locaties verboden?  

Niet in elk openbaar park in de regio wordt er gebarbecued. Het verbod is nu nog niet nodig.  

 

Op welke locaties geldt het verbod? 

In de volgende gemeenten / locaties geldt op dit moment een verbod op open vuur: 

https://www.officielebekendmakingen.nl/bgr-2020-435.html 

 

 

Meer informatie?  

Contactpersoon Annelou van Egmond (annelou.vanegmond@denhaag.nl) of neem contact op met de gemeente.  

 


