Zonale richtlijnen gebruik van open vuur op publiek toegankelijke
plaatsen
A Vuurkorf en/of bbq
1. Een vuurkorf/bbq dient geplaatst te worden op een vlakke ondergrond. De locatie dient zo gekozen
te worden dat de vuurkorf/bbq niet omver gelopen kan worden (niet in vluchtwegen).
2. De vuurkorf/bbq mag niet binnen in een huis of tent, onder een brandbare overkapping of luifel of in
de buurt van een windscherm of wapperende gordijnen geplaatst worden.
3. In een straal van 1,5 m rondom de stookplaats dient alles vrij te zijn van brandbaar materiaal
Eventueel kan gebruik gemaakt worden van een metalen plaat. De vuurkorf/bbq moet zijn voorzien
van een voorziening welke waarborgt dat binnen een afstand van 60 cm zich geen publiek kunnen
bevinden of goederen kunnen worden geplaatst
4. De voorraad te verbranden hout en alle andere brandbare objecten bevinden zich op minimaal 8
meter om overslag van het vuur te vermijden.
5. Een emmer water of zand dient ter hoogte van de vuurkorf/bbq beschikbaar te zijn.
6. Het verbranden van goederen (autobanden, rubber enz.) die giftige dampen en een enorme
rookontwikkeling tot gevolg hebben is verboden. Enkel het gebruik van droog onbehandeld hout of
houtskool (of gas voor bbq) is toegestaan.
7. Een brandend of smeulend vuur mag nooit onbewaakt achtergelaten worden. Alle brandende
resten van de vuurkorf/bbq dienen na gebruik met water of zand volledig gedoofd te worden.
Asresten kunnen namelijk nog meer dan 12 uren nagloeien en alsnog brand veroorzaken. Asresten
mogen nooit direct in een vuilnisbak gedeponeerd worden.
8. Rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden dient het publiek op een veilige afstand te
blijven staan.
9. De maximale inhoud van een vuurkorf is vastgelegd op 30 l waterinhoud.
B Kampvuur
Rekening houdend met het Bosdecreet is enkel de bosbeheerder bevoegd tot het verlenen van een
machtiging voor het aanleggen van een vuur in een bos of binnen een afstand van 25 meter tot een
bos.
Buiten deze gebieden komt het aan de gemeentelijke overheid toe om de opportuniteit voor het
aanleggen van vuren of kampvuren te beoordelen met inachtneming van de bepalingen van het
Veldwetboek van 7 oktober 1886 (in het bijzonder artikel 89,8° welk stelt dat het aansteken van een
vuur op minder dan 100 m van huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van
plaatsen waar vlas te drogen is gelegd niet is toegestaan) en eventuele plaatselijke gemeentelijke
reglementeringen.
Gelieve uw aanvraag voor het houden van een kampvuur te richten tot de verantwoordelijke
bosbeheerder en de bevoegde gemeente. Na goedkeuring dient de brandweer in kennis gesteld
te worden van het plaatsvinden van het kampvuur en dient de goedkeuring ter inzage van de
brandweer voorgelegd te worden.
In geval van extreme droogte kan de toestemming voor het houden van een kampvuur steeds
ingetrokken worden. Ook bij mogelijk gevaar voor het publiek en de omgeving kan de
brandweer de verbranding afgelasten.
1. De verantwoordelijke moet voortdurend bij het kampvuur aanwezig zijn.
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2. In de onmiddellijke nabijheid van het kampvuur moeten zich bevinden: 2 brandblusapparaten van
tenminste 1 bluseenheid (kunnen gehuurd worden bij de brandweer), minstens 2 emmers water
van 10 liter, een emmer zand en enkele metalen schoppen.
3. Het (kamp)vuur kan enkel op de stookplaats die door de boswachter werd aangewezen of op de
door de gemeente goedgekeurde locatie.
4. Rond het kampvuur wordt een greppel gegraven van min. 30 cm diep en 50 cm breed.
5. Binnen een kring van 5 m mogen zich geen takken of ander brandbaar materiaal bevinden.
6. De voorraad te verbranden hout en alle andere brandbare objecten bevinden zich op minimaal 8
meter om overslag van het vuur te vermijden.
7. Het vuur mag slechts een diameter hebben van max. 1 meter grondoppervlak. Het gestapelde hout
mag niet hoger zijn dan 60 cm en het vuur mag niet hoger dan manshoogte branden.
8. Voor de aanmaak mag er klein hout gebruikt worden. Eens het vuur brandt mag slechts hout
gebruikt worden met een minimale doormeter van 5 cm (of 15 cm omtrek). Naalden, grassen,
twijgen, karton of papier en kunststoffen mogen nooit op het vuur gegooid worden.
9. Het gebruik van brandversnellers (benzine e.d.) voor het aansteken van het vuur wordt verboden.
De persoon die het vuur aansteekt mag geen gemakkelijk brandbare (bijv. synthetische) kledij
dragen.
10. De toeschouwers dienen op een veilige afstand (min. 5 m) te blijven van het kampvuur.
11. Na uitdoving van het vuur dienen alle vuurresten overvloedig met water te worden overgoten en
met aarde te worden afgedekt.

C Groot kampvuur (diameter > 1 m grondoppervlak
Rekening houdend met het Bosdecreet is enkel de bosbeheerder bevoegd tot het verlenen van een
machtiging voor het aanleggen van een vuur in een bos of binnen een afstand van 25 meter tot een
bos.
Buiten deze gebieden komt het aan de gemeentelijke overheid toe om de opportuniteit voor het
aanleggen van vuren of kampvuren te beoordelen met inachtneming van de bepalingen van het
Veldwetboek van 7 oktober 1886 (in het bijzonder artikel 89,8° welk stelt dat het aansteken van een
vuur op minder dan 100 m van huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van
plaatsen waar vlas te drogen is gelegd niet is toegestaan) en eventuele plaatselijke gemeentelijke
reglementeringen.
Gelieve uw aanvraag voor het houden van een groot kampvuur te richten tot de
verantwoordelijke bosbeheerder en de bevoegde gemeente. Na goedkeuring dient de
brandweer in kennis gesteld te worden van het plaatsvinden van het vuur en dient de
goedkeuring ter inzage van de brandweer voorgelegd te worden.
In geval van extreme droogte kan de toestemming voor het houden van een vuur steeds
ingetrokken worden. Ook bij mogelijk gevaar voor het publiek en de omgeving kan de
brandweer de verbranding afgelasten.

1. De organisator dient te voorzien in een brandwacht die bestaat uit gekwalificeerd personeel en de
nodige blusmiddelen zodat er snel opgetreden kan worden indien nodig. De organisatie van deze
brandwacht dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de hulpverleningszone. Indien er beroep
gedaan wordt op de hulpverleningszone zal deze opdracht gefactureerd worden aan de
organisatie.
Het voorleggen van de brandwacht of de aanvraag voor een brandwacht door de
hulpverleningszone dient 2 maanden op voorhand te gebeuren.
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2. De organisator dient te beschikken over een verzekering BA voor de organisatie van de activiteit
3. De verantwoordelijke moet voortdurend bij het vuur aanwezig zijn tot na het doven van het vuur.
4. Het vuur kan enkel op de stookplaats die door de boswachter werd aangewezen of op de door de
gemeente goedgekeurde locatie.
5. Rond het vuur wordt een zone van ten minste 5 meter vrijgemaakt van alle takken, twijgen, dode
bladeren en van ieder brandbaar materiaal
6. Overdrijf niet met de grootte van het vuur. Houd het geheel overzichtelijk en veilig. Beperk de
houtstapel tot een maximale hoogte van 1,5 m.
7. De voorraad te verbranden hout en alle andere brandbare objecten bevinden zich op minimaal 8
meter om overslag van het vuur te vermijden.
8. Het verbranden van goederen (autobanden, rubber enz.) die giftige dampen en een enorme
rookontwikkeling tot gevolg hebben is verboden. Enkel het gebruik van droog onbehandeld hout of
groenafval is toegestaan.
9. Het gebruik van brandversnellers (benzine e.d.) voor het aansteken van het vuur wordt sterk
afgeraden. De persoon die het vuur aansteekt mag geen gemakkelijk brandbare kledij dragen.
10. De organisatie dient er op toe te zien dat de aanwezige bezoekers op een veilige afstand blijven
van het vuur.
11. De organisator dient alle maatregelen te nemen zowel in de hem toegewezen ruimte als in de
onmiddellijke omgeving teneinde te voorkomen dat het publiek getroffen zou worden door
gensters.
12. Na uitdoving van het vuur dienen alle vuurresten overvloedig met water te worden overgoten en
met aarde of zand te worden afgedekt.
13. De brandweer kan in overleg met de politie steeds beslissen om een vuur te doven. De
verantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de stookplaats.
14. De organisator dient te beschikken over een telefoontoestel zodat snel de hulpdiensten kunnen
worden opgeroepen indien noodzakelijk.
15. De activiteit mag geen enkele invloed hebben op de evacuatie van de omliggende
gebouwen/woningen.
16. De locatie dient steeds gemakkelijk bereikbaar te zijn voor hulpverleningsvoertuigen.
17. In een straal van min. 100 m worden auto's best verwijderd om schade te voorkomen.
18. De omwonenden van het terrein worden best door de organisator tijdig in kennis gesteld van de
activiteit.
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