
Wordt het een vurige avond?
Dé fiche voor een veilig kampvuur, het hele jaar door!

Het algemeen noodnummer: 112

We sommen even de voorwaarden voor 
een kampvuur op:
• Je hebt een vergunning nodig van de gemeente 

en de eigenaar van de kampplaats.
• Het is code groen of geel volgens Agentschap 

Natuur en Bos.
• Er mag niet veel wind zijn (max 4 Beaufort).
• De vuurhaard heeft een maximum diameter van 

3 meter.
• De stapel brandend materiaal mag nooit hoger 

zijn dan 2 m.
• Elk kampvuur moet zich op minder dan 

60 m bevinden van een plaats waar de 
brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.

• Een vuurhaard bevindt zich ten minste 24 m van:
• een andere vuurhaard
• voorraadstapels
• brandbare materialen, opstellingen, 

tijdelijke inrichtingen en gebouwen
• begroeiingen en bebossingen

• De ondergrond moet vrij zijn van brandbare 
materialen

Meer weten? 
Ga naar brandweerzonerivierenland.be/kampvuur

Eerst water, de rest komt later!
Zorg ervoor dat je EHBO-verantwoordelijke aanwezig is op 
het kampvuur of duid iemand aan. Maak hen duidelijk herken-
baar zodat  iedereen weet waar ze moeten zijn bij een letsel. 
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Welke brandstof gebruik je om het 
kampvuur aan te steken?
• Enkel onbehandeld hout of een andere vaste 

natuurlijke brandstof, zoals houtskool is 
toegestaan.

• Een voorraadstapel brandstof met een diameter 
groter dan 6 m is verboden.

• Het gebruik van vloeibare brandstoffen is 
verboden.

• Is de vuurplaats niet verhard? Graaf er dan een 
greppel rondom of boord af met stenen. Spreek 
dit wel goed af met de kampeigenaar.

Hou het veilig
• Baken een duidelijke veiligheidszone rondom 

de brandstapel af. In deze zone mag niemand 
komen.

• Duid twee verantwoordelijken aan voor de 
brandstapel. Slechts één van de medewerkers 
mag brandstof aan de vuurhaard toevoegen.  
Een tweede medewerker staat uitsluitend in voor 
het toezicht.  

• Zorg dat de hulpdiensten steeds makkelijk tot 
aan het kampvuur kunnen geraken.

• Hou een brandblusser conform EN 3 en een 
tuinslang of emmers water bij de hand.

Meer weten? 
Ga naar brandweerzonerivierenland.be/kampvuur

Foto: Almos Bechtold


