
Verbliksemen – LICHTENBERG TECHNIEK – Fractal Burning 

(De Lichtenberg techniek is een proces dat wordt gebruikt om 

afbeeldingen/textuur op hout te maken met behulp van hoogspanning 

en een geleidende oplossing. Het wordt ook wel Fractal Burning 

genoemd) 

Standpunt van RADIUS Nederlandse vereniging van Houtdraaiers  

 

RADIUS heeft een standpunt ingenomen over het gebruik van deze (vooral in 

onervaren handen) levensgevaarlijke techniek. 

Dit doen wij niet alleen.  Op de Franse vereniging na zijn alle internationale 

verenigingen tegen het gebruik.  

Het probleem met de Lichtenberg techniek is dat het gevaarlijk is. Er zijn tot nu 

toe nergens officieel goedgekeurde technieken bekend. 

Door deze techniek zijn helaas meerdere houtdraaiers of toekijkers overleden! 

Om deze reden:  

1) Ontraadt RADIUS het gebruik en promoten van deze techniek en zal deze 

ook niet toestaan op evenementen die onder de vlag van RADIUS worden 

gehouden 

2) Bij tentoonstellingen of prijsvragen onder de vlag van RADIUS zullen wij geen 

objecten, welke gemaakt zijn dan wel later bewerkt met de Lichtenberg 

techniek, toestaan. 

3) RADIUS zal derhalve geen publicaties doen over de werking dan wel het 

gebruik van deze techniek behalve als deze een geaccepteerde veilige methode 

is geworden 

4) RADIUS vraagt aan alle afdelingen om deze techniek of producten niet toe te 

laten op haar bijeenkomsten en haar leden te wijzen op de gevaren van deze 

techniek. Mocht de techniek toegepast worden bij een (de) afdeling(en) dan 

kan er geen aanspraak worden gedaan op de verzekering(en) die RADIUS voor 

haar activiteiten heeft afgesloten. Met andere woorden de 

demonstrateur/afdeling is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. 

Ondertussen houden we eventuele nieuwe (veilige) ontwikkelingen in de gaten 

en zullen indien mogelijk hierdoor onze mening aanpassen. 



NB uiteraard zijn wij bereid om vragen hierover te beantwoorden voor zover in 

ons vermogen ligt. 
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