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Infoblad 

Veilig en verantwoord stoken 

 

 
 

Wat zou Scouting zijn zonder een vuurtje? Leren stoken, koken op houtvuur, samen rond het 

kampvuur: het maken van vuur en het spel van Scouting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het 

is wel belangrijk dat vuur stoken veilig en verantwoord gebeurt. In dit infoblad gaan we in op: 

1. Wet- en regelgeving 
2. Veilig vuur stoken  
3. Verantwoord vuur stoken 

 

1. Wet- en regelgeving 

In Nederland is het niet altijd toegestaan vuur te stoken, je hebt daar een ontheffing voor nodig. Aan 

het college van burgemeester en wethouders is de bevoegdheid gegeven om ontheffing te verlenen 

op het landelijke stookverbod, zoals dit is opgenomen in de Wet Milieubeheer. Veel gemeenten 

hebben een beleid over ontheffingen op het stookverbod zoals dat in Algemene Plaatselijke 

Verordering (APV) geregeld is. Onderzoek hoe het beleid er in jouw gemeente uitziet en ga na of en in 

welke situatie er ontheffing nodig is. Soms mag er bijvoorbeeld vuur gemaakt worden voor koken en 

bakken, maar is er een ontheffing nodig voor een kampvuur. Als er geen vuur gemaakt mag worden, 

kun je in gesprek gaan met de gemeente. Ook de brandweer kan adviseren over veilig stoken. 

 

Er kunnen verschillende argumenten gebruikt worden om duidelijk te maken dat het stoken van vuur 

voor Scouting van essentieel belang is: 

• Kinderen leren spelenderwijs op een veilige manier met vuur omgaan; 

• Stoken gebeurt veilig, onder deskundige leiding;  

• Er is voortdurend toezicht en tijdens het stoken zijn blusmiddelen aanwezig; 

• Scouting houdt zich aan de brandweervoorschriften, bij droogte wordt er niet gestookt; 

• Kampvuren zijn deel van de tradities van Scouting; 

• Koken op houtvuur, kampvuur en het leren stoken zijn wezenlijke onderdelen van het 
programma-aanbod; 

• Er wordt geen afval verbrand, maar alleen schoon hout; 

• Kampvuur wordt op vaste kampvuurplaatsen gehouden. 
 

Voor het benaderen van de gemeente kan onder andere gebruik gemaakt worden van de 

voorbeeldbrief in de bijlage, die op de lokale situatie aangepast zal moeten worden. 

 

2. Veilig stoken 

Het kan helaas voorkomen dat een (kamp)vuur brand veroorzaakt. Bijvoorbeeld doordat er 

omringende takken of gras vlam vatten, vuurvonkjes elders terecht komen of het vuur niet goed uit 

was bij het verlaten van de plek. Daarom is het belangrijk om regelmatig met elkaar door te nemen of 

het maken van vuur in jouw groep op een brandveilig manier gebeurt. 

 

De plek van stoken 

• Kies een stookplaats waar geen overhangende takken zijn en waar geen brandbare 

voorwerpen in de buurt liggen. 

• Stook ook niet te dicht bij gebouwen. 

• Zorg dat er geen brandbare ondergrond is; stook op zand of in een stookton. 

• Kies een stookplaats zo, dat gebruikers voldoende mogelijkheden hebben om de stookplaats 

te verlaten bij calamiteiten. 

 



Infoblad veilig en verantwoord stoken 2 
 

Bedenk je vooraf 

• Bij grote droogte zal de brandweer een stookverbod afkondigen. Houd je hieraan. Informeer 

bij twijfel bij de lokale brandweer. 

• Maak bij het aanmaken van een vuur geen gebruik van snel ontvlambare stoffen, zoals 

brandgel, lampenolie, spiritus of petroleum. Aanmaakblokjes zijn wel toegestaan. 

• Houd rekening met de windrichting en -sterkte bij het stoken. 

• Houd bij de hoogte van het vuur rekening met de omgeving. 

• Stook alleen als er voldoende toezicht is door leidinggevenden en laat het vuur nooit 

onbeheerd achter. 

• Maak afspraken met de kinderen over het gedrag bij het vuur. Hierbij kun je denken aan: niet 

spelen met het vuur, alleen stoken met toestemming, niet rennen rond het vuur, niets in het 

vuur gooien. 

• Let erop dat de omstanders geen brandbare kleding aan hebben. Slapen rond een kampvuur 

klinkt spannend, maar slaapzakken zijn erg brandbaar. Nylon of andere plastic vezels branden 

snel en smelten vast aan de huid. Het wordt afgeraden om dit soort kleding te dragen in de 

buurt van vuur. 

 

Als er toch brand komt 

• Zorg voor voldoende blusmiddelen in de vorm van zand, emmers water, branddekens of 

vuurzwepen. 

• Maak afspraken over het handelen bij calamiteiten, zorg dat er een telefoon binnen 

handbereik is. 

• Zorg dat er water in de buurt is, zodat je bij brandwonden snel kunt koelen. 

• Bij vuur dat zich toch buiten de vuurplaats verspreidt, twijfel niet om de brandweer te bellen. 

 

3. Verantwoord vuur stoken 

Het stoken van vuur is een veelbesproken onderwerp geworden in de samenleving. Het draagt bij aan 

fijnstof en roet in de lucht. De luchtvervuiling is niet goed voor de natuur en voor de gezondheid. 

Mensen met een longaandoening, ouderen en kinderen krijgen eerder gezondheidsklachten door de 

rook. Deze effecten kunnen worden beperkt door verantwoord te stoken.  

 

Gezondheid 

• Stook alleen schoon, droog hout. Het verbranden van afval en bewerkt hout is verboden. 

• Ook voor de gezondheid geldt: gebruik aanmaakblokjes en geen spiritus of papier voor het 
aanmaken van vuur.  

• Zorg ervoor dat aanwezigen zoveel mogelijk uit de rook kunnen blijven of kunnen verplaatsen 
als dat nodig is. 

• Houd rekening met leden met gezondsheids- of luchtwegproblemen door hen een plek te 
bieden met zo min mogelijk rook. 

• Let erop dat kinderen niet teveel last hebben van rook, verplaatst ze indien nodig. 

• Maak afspraken met omwonenden die mogelijk last ervaren van je vuur. 
 

Duurzaamheid 

• Zorg dat het vuur na afloop gedoofd en afgekoeld is en laat de stookplaats schoon achter. 

• Doe afgekoelde en afgebluste restanten in de vuilcontainer. 

• Stook niet onnodig hoog vuur.  

• Stook niet of te veel hout of te grote stukken die niet volledig verbranden. 
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Meer informatie 

Wet Milieubeheer (BWBR0003245/2020-07-01)  www.wetten.overheid..nl 

Algemene Plaatselijke Verordening    gemeente 

Veiligheidsblad stoken      www.scouting.nl 
 

 

 

Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels 

nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen 

geen rechten worden ontleend.  
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College van Burgemeester en Wethouders  

van de gemeente xxxxx 

Postbus xxxx 

xxxx xx xxxxxxxx. 

 

Let op: Deze brief is bedoeld als voorbeeld. De tekst zal aangepast moeten worden aan jullie 

lokale situatie. 

 

 

 

Datum:   

Betreft: ontheffing stookverbod 

Ref.:  

 

 

 

Geacht college, 

 

Leren stoken, koken op houtvuur, gezamenlijk kampvuur: stoken van vuur en het spel van Scouting 

zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan het college van burgemeester en wethouders is de 

bevoegdheid gegeven om ontheffing te verlenen op het landelijke stookverbod, zoals dit is 

opgenomen in de Wet Milieubeheer. Wij verzoeken u, bij het opstellen van een nieuw 

ontheffingenbeleid rekening te houden met de belangen die wij als Scoutinggroep hebben bij het 

stoken van kampvuren. [Deze zin is natuurlijk afhankelijk van jullie eigen huidige situatie. Het 

kan zijn dat in jullie gemeente er nog geen ontheffingenbeleid is. Ook kan je gemeente op dit 

moment nog geen rekening houden met de belangen van Scouting. Je moet deze zin dan dus 

aanpassen]. 

 

Kampvuren en het koken op houtvuur zijn al meer dan 100 jaar een deel van de traditie van Scouting 

en vormen wezenlijke onderdelen van het programma-aanbod. Kinderen leren spelenderwijs op een 

veilige manier met vuur omgaan. Wie herinnert zich niet het bakken van stokbrood op houtvuur en de 

gezellige momenten rond een kampvuur? Het gezamenlijk stoken van vuur is een belangrijk 

onderdeel van Scouting. Scouting wil haar verantwoordelijkheid nemen en veilige randvoorwaarden 

hiervoor creëren. Stoken gebeurt onder deskundige leiding en tijdens de activiteit zijn blusmiddelen 

aanwezig. Onze stookactiviteiten hebben niet tot doel ons van afval te ontdoen. Brandhout wordt door 

ons gebruikt als grondstof voor het vuur en er wordt hierbij gebruikgemaakt van schoon, onbewerkt 

hout.  

 

Reeds gedurende ….. jaren verstrekt de gemeente ontheffingen/vergunningen voor het houden van 

kampvuren. In goed overleg met de brandweer zijn altijd duidelijke afspraken gemaakt over de 

voorwaarden die aan de ontheffingen verbonden zijn.  

 

We hopen dat het ook in de toekomst mogelijk blijft kampvuren te  houden. Voor vragen zijn we graag 

bereid u te woord te staan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Xxxxxxx 

voorzitter Scoutinggroep …… 

 

[Zijn er in je gemeente meerdere Scoutinggroepen actief, benader dan gezamenlijk de 

gemeente] 


