BRANDVOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET MAKEN VAN EEN KAMPVUUR
Het ontsteken van kampvuren brengt een aantal mogelijke risico’s met zich mee (mede
afhankelijk van de locatie van het kampvuur), nl.:
• kans op het ontstaan van brand van nabijgelegen begroeiing en bebossing;
• kans op het ontstaan van brand van een nabijgelegen object;
• kans op letsel bij aanwezig publiek;
• hinder voor omgeving;
• risico’s voor de basisbrandweerzorg.
Om deze risico’s tot een minimum te beperken, dienen onderstaande richtlijnen te
worden nageleefd.

A| Algemeen
1. In overeenstemming met de algemene bestuurlijke politieverordening is voor het
organiseren van een (kamp)vuur een voorafgaandelijke en schriftelijke toelating
van de burgemeester vereist.
Deze toelating wordt minstens één maand voor de datum van het kampvuur
aangevraagd via een schriftelijk schrijven naar de College van Burgemeester en
Schepenen, Grote Markt 21 te 2800 Mechelen.
Dit schrijven heeft minstens de volgende bijlagen:
• inplantingsplan;
• schriftelijke toelating van de grondeigenaar.
2. De organisator stelt een verantwoordelijke aan, die steeds telefonisch
contacteerbaar is voor de brandweerdiensten en aanwezig is op het terrein. De
contactgegevens van deze persoon worden opgenomen in de
aanvraagdocumenten.
3. De organisator neemt alle maatregelen om hinder (rook, geluid,…) naar de
omgeving toe te vermijden.
4. Alle restafvalstoffen worden de dag na de verbranding degelijk opgeruimd.
5. De omwonenden van het terrein waarop de verbranding plaatsvindt, worden door
de organisator in kennis gesteld van de activiteit.
6. Het maken van een kampvuur in natuurgebied, (erkend) natuurreservaat,
gerangschikt landschap of bosgebied is niet toegelaten.
7. De toelating tot het maken van een kampvuur ontslaat de organisator niet van de
verplichting steeds in regel te zijn met andere wetten en reglementen.

B| Inplanting
1. De organisator dient de brandweer een overzichtelijk inplantingsplan te bezorgen.
Dit plan geeft een overzicht van de locatie van het kampvuur, naastliggende
gebouwen, begroeiingen, berijdbare wegen, grachten, afsluitingen, hindernissen,…
zodat de impact op de omgeving kan worden ingeschat.
Meer concreet wordt verwacht:

•
•

Een stratenplan van omgeving van de site waar het evenement plaatsvindt,
met weergave van alle (niet-openbare) berijdbare wegen.
Een detailplan van de site zelf met aanduiding van minimaal alle vaste en/of
tijdelijk opgetrokken gebouwen/tenten ed., de locatie van het kampvuur, de
plaats van samenkomst met de hulpdiensten bij noodzaak, de plaats van de
beschikbare of voorziene brandbestrijdingsmiddelen, hindernissen, grachten,
afsluitingen. Deze elementen worden allen op schaal getekend.

2. Een vuurhaard op minder dan 25 m afstand van bossen is verboden.
Het kampvuur respecteert een afstand van minimaal 100 meter van huizen,
heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of droogplaatsen van vlas of
andere brandbare materialen.
Bij gemotiveerd besluit kan de locatie van het kampvuur steeds worden
geweigerd.
3. De vuurhaard moet zich op minder dan 60 m bevinden van een plaats waar de
brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.

C| Vuurhaard
1. De omvang van de vuurhaard dient te worden beperkt zodat deze kan worden
omschreven door een cirkel met een diameter van 3 m en een maximale
stapelhoogte van 2 m.
2. De ondergrond moet vrij zijn van brandbare materialen. Als de ondergrond droog
is, verwijder je bladeren, dorre twijgen, dennenappels en droog gras. Op een
grasveld maak je een kampvuurplek door enkele graszoden uit te steken en aan
de kant te leggen (ver genoeg zodat het vuur ze niet uitdroogt).
Rondom de vuurhaard wordt een greppel gegraven.
Opgelet: bij langdurige periodes van droogte (bvb. hittegolf) is het verboden een
kampvuur te maken. De berichtgeving van het KMI en de openbare omroep vormt
een indicatie. De richtlijnen van openbare besturen en instanties moeten worden
gevolgd.
3. De organisator neemt de nodige maatregelen opdat contact van aanwezige
personen – met in het bijzonder kinderen – met het vuur wordt vermeden.
4. Bij het aansteken van het vuur mag de windsnelheid – volgens de gegevens van
het KMI – niet hoger zijn dan 4 beaufort.
Alle vuurhaarden moeten worden gedoofd wanneer ter plaatse – zelfs kortstondig
– een windkracht van 4 Beaufort of meer wordt gemeten/waargenomen. (4
Beaufort komt overeen met opwaaiend stof en papier, haar raakt verward,
flapperende kleding, kleine takken in beweging)

D| Brandstof
1. Enkel het verbranden van natuurlijk onbehandeld hout – ontdaan van alle
versieringen – kan worden toegelaten. Het gebruik van brandversnellers (benzine
ed.) voor het aansteken van het vuur is verboden.
2. De voorraad te verbranden hout wordt opgeslagen op minimum 15 m afstand van
de vuurhaard om overslag van het vuur te vermijden. De voorraadstapel mag
maximaal 8 m³ groot zijn. Er zijn meerdere voorraadstapels mogelijk, die 15 m
van elkaar zijn verwijderd. Elke voorraadstapel moet vlot bereikbaar zijn voor de
brandweer.

Ook andere brandbare materialen worden op minimaal 15 m van de vuurhaard
geplaatst.
E| Blusmiddelen
1. In de nabijheid van het vuur dienen ten minste twee gebruiksklare
poederblustoestellen met 6 kg ABC poeder conform EN 3 (BENOR/ANPI) of
water/schuimtoestellen 6 l conform EN 3 (BENOR/ANPI) met minimaal 1
bluseenheid worden opgesteld. De keuring van de blustoestellen dient jaarlijks te
gebeuren.
Alsook dient een tuinslang onder permanente waterdruk aanwezig te zijn. Ingeval
er geen tuinslang onder permanente druk aanwezig kan zijn, dienen er minimum
drie met water gevulde emmers van minimaal 10 l in de buurt van het vuur
aanwezig te zijn.
De brandweer kan steeds bijkomende brandbestrijdingsmiddelen opleggen.

F| Toezicht
1. Vanaf het ontsteken en tot het doven van de vuurhaard houden minstens twee
medewerkers toezicht op de vuurhaard en de onmiddellijke omgeving. Zij moeten
een schop en een drietand met een lange steel ter beschikking hebben. Slechts
één van de medewerkers mag brandstof aan de vuurhaard toevoegen. Een tweede
medewerker staat uitsluitend in voor het toezicht. Het vuur mag niet onbewaakt
worden achtergelaten tot de volledige uitdoving ervan.
De vuurhaarden moeten worden gedoofd met een overvloedige hoeveelheid water
en worden omgewoeld met drietand om zeker te zijn van ganse massa vochtig is
geworden.
Na het doven van de vuurhaard voert de organisator een waakdienst uit.
2. De medewerkers houden toezicht dat de aanwezige personen een voldoende
afstand van de vuurhaard respecteren.
3. Een medewerker beschikt steeds over een telefoon met de oproepnummers van
de hulpdiensten teneinde het verwittigen van hulpdiensten mogelijk te maken.

