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Richtlijnen bij het organiseren van een kampvuur 

 

 

Een kampvuur kan enkel mits voorafgaandelijke toestemming van de 

centrumverantwoordelijke of zijn vervanger. 

 

Bij het organiseren van een kampvuur dien je volgende bepalingen strikt na 

te leven. 

 

Na toestemming van de centrumverantwoordelijke dien je de brandweer 

voorafgaandelijk in kennis te stellen van de datum waarop een kampvuur 

plaatsvindt.  Dit kan via e-mail naar malle@brandweer.zonerand.be of 

telefonisch op 03/312.05.08 

 

Bij aankomst ontvang je de sleutel van het kampvuurhuisje waarin je twee 

brandblussers, een vuilblik en een as-vuilbak vindt.  Tijdens het kampvuur 

dient het kampvuurhuisje steeds  ontgrendeld te zijn. 

 

Hout sprokkelen op het domein is toegestaan, enkel op de grond liggend 

hout mag gebruikt worden. 

Kap geen levende of dode bomen om en trek geen takken af van struiken of 

bomen.  

 

Er mag enkel met droog, zuiver, onbehandeld hout worden gestookt. 

 

Zorg ervoor dat de vlammen geen grote afmetingen aannemen, zodat 

vlamoverslag onmogelijk is. 

 

Het kampvuur mag niet worden aangestoken  of aangewakkerd met 

brandbare vloeistoffen zoals benzine, thinner, enz. 

 

Er mogen geen ontvlambare of gemakkelijk brandbare stoffen (bv. benzine)  

recipiënten die ontvlambare stoffen bevatten of bevat hebben, of 

recipiënten die samengeperste vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen 

bevatten (bv. butaangas) geplaatst worden  in de nabijheid van het 

kampvuur. 

 

Bewaak het vuur permanent en doof het volledig voor je de kampvuurplaats 

verlaat! 

 

Het vuur moet tijdig gedoofd worden: bij het beëindigen van de activiteit, 

bij hevige wind. 

 

De mogelijkheid moet aanwezig zijn om de brandweer onmiddellijk te 

kunnen oproepen (tel. 112). 

 

Op het einde van je verblijf laat je de kampvuurplaats proper achter.  Je 

maakt de stookplaats volledig leeg.  De as doe je in de metalen as-vuilbak 

die je vindt in het kampvuurhuisje..  Stukken hout die half opgebrand zijn, 

leg je op een hoopje in de daartoe voorziene afrastering. 

 

 

We wensen je alvast een sfeervol en veilig kampvuur ! 
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