
 

 

 

 

 

 

 

Richtlijnen voor Mooiste paasbult. 
 
1. Materiaal: 

Brandbaar en puur materiaal gebruiken, want dat is milieuvriendelijk.  
Het beste is om materiaal te gebruiken wat er vroeger ook was, b.v. takken, hagen, stro en 
riet. 
Voor het stapelen alléén takken gebruiken.  
Het binnenste van de bult mag eventueel andere brandbare materialen bevatten, maar moet 
milieuvriendelijk zijn.  
Dit mag men vanaf de buitenkant niet zien. 
Nogmaals; de materialen mogen tijdens en na verbranding niet schadelijk zijn voor het milieu! 

  
2. Vorm: 

De vorm moet van bovenaf gezien rond zijn.  
De hoogte moet gelijk of hoger zijn dan de breedte.  
Bovenop moet iets afgerond zijn.  
Des te groter de bult des te beter.  
De bult mag niet bijgeknipt worden.  

 
3. Meiboom: 

Dit kan het beste een lijsterbes of een berk zijn van ongeveer 4 meter hoog.  
Het mag natuurlijk ook een andere boom zijn als het maar geen jeneverbes, een conifeer of 
een den is.  
De boom moet midden op de bult staan en men mag er eventueel een korf van wilgentenen in 
hangen met wat stro of riet. 

 
4. Teerton: 

De teerton moet bij voorkeur een duigenton (harington) zijn.  
Deze moet bevestigd worden aan een paal die even hoog of hoger als de bult is.  
Bij de teerton moeten afgesleten bezems zonder steel van twijgen hangen/liggen.  
Met deze bezems werd vroeger de teerton aangestoken door ze brandend in de ton te gooien.  
De naam teerton is te danken aan het feit dat men vroeger de ton vulde met teer. Dit is niet 
meer toegestaan!  
De paal moet plm. 10 a 15 meter vanuit de bult staan. 
De teerton mag niet gevuld zijn met schadelijk materiaal voor het milieu. 

 
5. Netheid: 

Dit is heel belangrijk!  
Allerlei rommel en overbodige takken verwijderen.  
Rondom de bult aanharken of ploegen.  
Oud papier e.d. mag niet rondom de bult gelegd worden tot vlak voor het aansteken van de 
bult.  

 


