Veiligheid bij het stoken van vuur

Leren omgaan met vuur, koken op houtvuur en een gezellig kampvuur zijn belangrijke
onderdelen van het programma. Maar vuur kan ook gevaren en risico’s met zich meebrengen.
Verstandig omgaan met vuur is dus essentieel.

De wet
Er zijn twee regelingen in Nederland waarmee je rekening moet houden als je vuur
wilt stoken. In de Wet milieubeheer staat dat het verbranden van afval in
Nederland in principe verboden is, maar dat een gemeente wel ontheffing kan
geven. Daarnaast is er vaak gemeentelijke regelgeving zoals de Algemene
Plaatselijke Verordening, met regels over het stoken van vuur. Het is dan zonder
toestemming niet mogelijk om kampvuren te houden. In de toestemming worden
aanvullende voorwaarden opgenomen om overlast te voorkomen en de veiligheid
te garanderen. In veel gevallen is het stoken van vuren voor koken, bakken en
braden wel zonder vergunning toegestaan.
Is er sprake van grote droogte, dan wordt soms een algeheel stookverbod
afgegeven. Heb je een ontheffing, dan mag je ook in die situatie niet stoken.
Daarnaast kan het zijn dat terreineigenaren regels hebben als het gaat om roken
en het gebruik van vuur. Dit is vaak ook het geval op kampeerterreinen. Ga bij de
eigenaar of beheerder na waar je rekening mee moet houden.

Suggesties
Veiligheid tijdens het stoken, is erg belangrijk. Het gaat hierbij zowel om persoonlijke
veiligheid als om het voorkómen van branden. Vooral tijdens grote droogte kan het nodig
zijn aanvullende maatregelen te treffen of het stoken te verbieden.
Om de veiligheid te garanderen, moet er zowel aandacht zijn voor de plaats waar
gestookt wordt, als voor het stoken zelf. Maak ook goede afspraken over wat je moet
doen als het fout gaat.
Ga na of er toestemming is om te mogen stoken. Misschien moet er nog ontheffing
worden aangevraagd.
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Stookplaats
 Kies een stookplaats waar geen overhangende takken zijn en die vrij is van in de
buurt liggende brandbare voorwerpen. Stook ook niet te dicht bij gebouwen.
 Zorg dat er geen brandbare ondergrond is; stook op zand of in een stookton.
 Zorg voor voldoende blusmiddelen in de vorm van scheppen, zand, emmers water,
branddekens of vuurzwepen.
 Kies een stookplaats zo, dat gebruikers voldoende mogelijkheden hebben om de
stookplaats te verlaten bij calamiteiten.
Stoken
 Stook alleen schoon, droog hout. Het verbranden van afval en bewerkt hout is
verboden.
 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.
 Bij grote droogte zal de brandweer een stookverbod afkondigen. Houd je hieraan.
Informeer bij twijfel bij de lokale brandweer.
 Stook alleen als er voldoende toezicht is door leidinggevenden en laat het vuur nooit
onbeheerd achter.
 Zorg dat het vuur na afloop gedoofd en afgekoeld is en laat de stookplaats schoon
achter.
 Doe afgekoelde en afgebluste restanten in de vuilcontainer.
 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.
 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 zijn erg brandbaar en smelten snel vast aan de huid. Het wordt
afgeraden om dit soort kleding te dragen in de buurt van vuur.
Het is belangrijk alleen schoon hout te gebruiken. Geïmpregneerd en geverfd hout kan
gevaarlijke stoffen bevatten die slecht zijn voor het milieu én voor de gezondheid.
Betrek eventueel de brandweer bij het kiezen en inrichten van een vaste stookplaats,
zoals een kampvuurkuil. De brandweer geeft de gemeente advies bij het afgeven van
een stookontheffing en kan jou ook adviseren over noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen.

Checklist
 Er is toestemming om te stoken.
 De stookplaats ligt op voldoende afstand van bebouwing en begroeiing en er zijn
geen overhangende takken.
 Het is mogelijk om de stookplaats snel te verlaten.
 De stookplaats is overzichtelijk en er liggen geen obstakels rondom het vuur, zoals
grote stapels brandhout.
 Er zijn voldoende blusmiddelen.
 Er is water om brandwonden te kunnen koelen.
 Er wordt niet gestookt bij grote droogte of bij een stookverbod.
 De stokers hebben instructie gehad over het stoken en de veiligheidsmaatregelen.
 Er zijn afspraken gemaakt met de kinderen over het gedrag bij het vuur.
 Iedereen is op de hoogte van de handelingen bij calamiteiten.
 Er is voldoende toezicht door leiding of volwassenen.
 Het vuur wordt niet onbeheerd achtergelaten.
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 Voor het aanmaken van vuur wordt geen gebruik gemaakt van snel ontvlambare
stoffen.
 Er wordt alleen schoon hout verbrand.
 Omstanders met brandbare kleding komen niet dicht bij het vuur.
 Na afloop is het vuur gedoofd en afgekoeld.
 De stookplaats wordt netjes achtergelaten.

Meer informatie







Infoblad Stoken – www.scouting.nl – Bestuur & organisatie – Regelgeving –
Infobladen regelgeving
Brandwondenstichting – www.brandwonden.nl
Wet milieubeheer – www.wetten.nl
Brandweer – www.brandweer.nl
Welpenkompas – www.scoutshop.nl
Scoutskompas – www.scoutshop.nl
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