KAMPVUUR MAKEN
Heb je een toelating nodig?
Vlaanderen
In Vlaanderen mag je vrij, zonder een toelating aan te
vragen, vuur maken op 25 meter van bos of
natuurgebied. Je moet wel de toestemming hebben van
de eigenaar van de grond. Wil je in of vlakbij een bos
(binnen een straal van 25 meter) een vuur maken dan
moet je dat aanvragen bij het Agentschap voor Natuur
en Bos (ANB). Dit is niet aan te raden omwille van
brandgevaar. Het ANB zal dit dan ook zeer zelden
toelaten. Wil je toch een aanvraag doen, neem dan
contact op met de provinciale dienst van het ANB.
Tijdens periode van droogte kan er ook een algemeen
verbod zijn op het maken van vuur, het ANB zal dan
zo'n verbod afkondigen.
De afstand om vrij vuur te mogen maken t.o.v. huizen is nog steeds 100 meter. In veel gemeentelijke
reglementen staan er wel bepalingen opgenomen dat je toch vrij vuur mag maken in een 'sfeerverwarmer'
(lees: een vuurkorf of een vuurschaal). Dat hangt wel af van gemeente tot gemeente. Je vraagt daarom best
na bij je kampgemeente of zij een eigen reglementering hebben voor het maken van kampvuren. Let op:
deze kan strenger zijn dan de 25-meterregel. Vergeet ook niet om goede afspraken te maken met je
kampuitbater.
Wallonië
In Wallonië geldt min of meer dezelfde reglementering als in Vlaanderen. Je mag daar dus ook tot op 25
meter van bossen een kampvuur maken. Een toelating van de eigenaar van de grond, meestal de
kampuitbater, is nodig. De Waalse regelgeving voorziet geen machtiging als je korter bij het bos een vuur wil
maken. In sommige Waalse gemeenten, voornamelijk
degene die veel kampen over de vloer krijgen, bestaan
er strengere regels i.v.m. kampvuur. Hoor dus ook steeds
eens bij je kampgemeente.
Oostkantons
In de Oostkantons is de wetgeving rond kampen en dus
ook rond kampvuren veel strenger. Bovendien heeft
elke gemeente haar eigen kampreglement. Daarom is
het aan te raden om voor je kamp zeker en vast eens
langs te gaan op het gemeentehuis.

Tips & tricks
Basisregels
Om een veilig kampvuur te hebben, hou je best rekening met de volgende basisregels:
 Maak je houtstapel niet hoger dan 2 meter en beperk de diameter van het vuur tot maximaal 1,5
meter;
 Leg je stapel brandhout op een veilige afstand van het kampvuur;
 Als de ondergrond nat of modderig is, leg je best eerst een laag keien. Let op: keien die lang in het
water hebben gelegen, kunnen door de hitte uiteenspatten wanneer het opgezogen water opwarmt
tot stoom. Gebruik dus droge keien;
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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). Naderhand leg je de zoden weer op hun plaats;
Als je vuur wilt maken op heidegrond, doe je dat het best op de zandplaat onder de bovenlaag. Steek
daarvoor de heideplaggen uit;
Boord het vuur af met (droge) stenen of met een greppel.

Vuur maak je zeker niet:
 In een droge weide;
 Onder een boom;
 Wanneer er kortbij 'windafwaarts' een bos, heideveld, hooiberg of tent is;
 Bij een houtstapel;
 Op humusrijke gronden (het vuur kan ondergronds beginnen smeulen, uitbreiden en een eind
verderop weer opflakkeren);
 In de buurt van ontvlambaar materiaal.
Vuur maak je in de natuur het best:
 Op een bestaande vuurplaats (meest aangewezen);
 In een droge bedding van een beek;
 Op een beschutte plaats tussen de rotsen;
 Op een kale zandplaats tussen begroeid landschap.
Wanneer geen vuur maken?
 Bij felle wind (meer dan 5 beaufort);
 Tijdens droge periodes, bijvoorbeeld bij een hittegolf. Let op: ook de vroege lente (wanneer de
bomen nog niet zijn gebot) is een gevaarlijke periode voor bosbrand.
Neem voorzorgen:
 Zorg voor blusmiddelen. Hou enkele emmers water, zand of blusapparaten bij de hand;
 Blijf bij het vuur (verzamel daarom vooraf voldoende hout);
 Laat kinderen nooit alleen bij het vuur;
 Hou voldoende afstand van het vuur;
 Ga niet 'wind mee' zitten. Op kamp bel je best nog eens met je kampeigenaar of met de lokale
boswachter, die vertelt je of er op dat moment geen te groot risico op bosbranden bestaat. Tijdens
te lange droogteperiodes is het maken van vuur immers voor iedereen verboden.
Meer info: https://www.opkamp.be/dossier-kampvuur
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