Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen
Infoblad 3.6
STOKEN
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:
-

Ontheffing op het stookverbod
Stoken in wet- en regelgeving
Lokaal beleid rond het stoken van vuren
Voorzieningen voor de aanleg van vuren
Brandstof
Veiligheid
Stookverbod
Meer informatie
Bijlage procedure stookverbod scoutcentrum Buitenzorg
Bijlage voorbeeldbrief gemeente

Een wezenlijk onderdeel van ieder Scoutingkamp is het kampvuur. De gezelligheid van
een gezamenlijk kampvuur roept bij veel scouts goede herinneringen op. Daarnaast
vormen het koken op houtvuur en het bakken van stokbrood een belangrijk
programmaonderdeel tijdens opkomsten en zomerkampen. Op een
Scoutingkampeerterrein is het belangrijk de mogelijkheid tot het houden van vuren aan te
bieden, natuurlijk met inachtneming van plaatselijke verordeningen.
Ontheffing op het stookverbod
Voor het ontsteken van open vuren moet je over een ontheffing op het stookverbod
beschikken. Bij de gemeente waarbinnen het (kampeer-)terrein gelegen is, kun je hierover
meer informatie krijgen.
Voor een Scoutingkampeerterrein is het raadzaam een doorlopende ontheffing aan te
vragen. Deze moet je jaarlijks laten verlengen. Hierdoor voorkom je dat je voor ieder
vuurtje een nieuwe ontheffing moet aanvragen. De gemeente of de brandweer geeft die
ontheffing af. De brandweer functioneert in ieder geval als adviseur voor de gemeente.
Het is belangrijk de preventiefunctionaris van de brandweer te benaderen en met hem de
mogelijkheden door te nemen. Zorg dat je de volgende zaken kunt aangeven:
• het stookbeleid van het terrein;
• het calamiteitenplan (infoblad 8.1);
• de locaties waar gestookt zal worden;
• de stookregels als onderdeel van de kampregels (infoblad 3.7);
• hoe je omgaat met stookverboden;
• contactpersonen en bereikbaarheid van het terrein.
Stoken in wet- en regelgeving
In de Wet Milieubeheer is sinds 2003 opgenomen dat het verbranden van afval buiten
inrichtingen verboden is (artikel 10.2). In dezelfde wet wordt ook aangegeven dat het
college van Burgemeester & Wethouders de bevoegdheid houden om een ontheffing
hierop te geven (art. 10.63). Het houden van kampvuren wordt door de overheid gezien
als het verbranden van afval en dit is de reden dat men de Wet Milieubeheer van
toepassing verklaart.
De landelijke wet regelt alleen de milieuhygiënische aspecten van het verbranden van
afval, maar niet de openbare orde- en veiligheidsaspecten. Daarom hebben veel
gemeenten in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ook een regeling over het
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stoken van vuren opgenomen, waarin met name op de laatste twee thema’s wordt
ingegaan. De lokale situaties kunnen zeer divers zijn. Meestal is in de APV geregeld dat
het stoken van open vuur verboden is, maar vaak is het voor het houden van kampvuur
mogelijk een ontheffing te krijgen. In veel gemeenten is het daarnaast mogelijk om vuren
voor het koken, bakken of braden te maken en in sommige gemeenten mag ook zonder
ontheffing vuur in vuurkorven gemaakt worden.
Lokaal beleid rond stoken van vuren
Veel gemeenten hebben een beleid over ontheffingen op het stookverbod zoals dat in de
APV geregeld is. Vaak is dit met andere gemeenten in de regio afgestemd. Het is
belangrijk dat je weet wat dit beleid is. Ook moet je in de gaten houden of er
veranderingen optreden. Als gevolg van de wetswijziging in 2003 hebben enkele
gemeenten hun stookbeleid de laatste jaren herzien.
Niet alleen de mogelijkheid tot ontheffing, maar ook de
daarmee samenhangende voorwaarden kunnen van
invloed zijn op stookmogelijkheden. In het beleid is soms
aangegeven dat binnen een bepaalde afstand van bos of
gebouwen geen vuur gestookt mag worden. Ook is het
soms wel mogelijk een ontheffing te krijgen, maar moet
deze voor elke activiteit aangevraagd worden. In het kader
van de vermindering van regelgeving is een jaarlijkse
ontheffing logischer. Hierbij kan wel opgenomen zijn dat
voorafgaand aan het stoken de brandweer geïnformeerd
moet worden.
Is stoken van kampvuren op dit moment niet toegestaan, dan kun je proberen om de
gemeente te bewegen het beleid te herzien en alsnog ontheffingsmogelijkheden op te
nemen. Voor het benaderen van de lokale politiek is het verstandig dit gezamenlijk met de
andere Scoutinggroepen en Scoutingkampeerterreinen in een gemeente te doen. Ook is
het goed om de brandweer erbij te betrekken, omdat deze naar de gemeente vaak een
adviserende rol hebben.
Er kunnen verschillende argumenten gebruikt worden om duidelijk te maken dat het
stoken van vuur voor Scouting van essentieel belang is.
• Kampvuren zijn deel van de tradities van Scouting;
• Koken op houtvuur, kampvuur en het leren stoken zijn wezenlijke onderdelen van het
programma-aanbod;
• Kinderen leren spelenderwijs op een veilige manier met vuur omgaan;
• Stoken gebeurt veilig, onder deskundige leiding;
• Er wordt geen afval verbrand, maar alleen schoon hout;
• Kampvuur wordt op vaste kampvuurplaatsen gehouden;
• Er is voortdurend toezicht en tijdens het stoken zijn blusmiddelen aanwezig.
Dit zijn voor ons als scouts allemaal vanzelfsprekendheden. Bedenk alleen dat bij jullie
gemeente misschien geen of nauwelijks een beeld is van het Scoutingspel.
Voorzieningen voor de aanleg van vuren
• Centrale kampvuurcirkel
Is het terrein van enig formaat en kunnen er op hetzelfde moment meer groepen
verblijven? Dan is het belangrijk om over een grote kampvuurcirkel te beschikken, zodat
je regelmatig - bijvoorbeeld eens per week - een bijeenkomst voor alle aanwezige
groepen kunt organiseren. Afhankelijk van het soort en de grootte van het terrein zullen
de afmetingen van zo'n centrale kampvuurcirkel verschillen. In het Kampvuurboek, een
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uitgave van Scouting Nederland, staan ideeën over een mogelijke inrichting. Ook
hebben collega's van de verschillende Scoutingkampeerterreinen in Nederland ervaring
met de aanleg van kampvuurplaatsen. Laat je gerust inspireren door hun ideeën.
• Stookplaatsen op kampeerplaatsen
Veel groepen vinden het belangrijk om ook zelf een
kampvuur te kunnen houden. Als dat mogelijk is, is
het aan te raden per deelterrein de mogelijkheid tot
het stoken van vuren te bieden. Hierbij is het
belangrijk om een vaste locatie voor een
stookplaats aan te wijzen. De eenvoudigste manier
is het plaatsen van stenen of een betonplaat,
waarop de gasten stooktonnen (doorgesneden
oliedrums) kunnen plaatsen. In verband met de
verspreiding van de koffievuurtjeszwam in
bosgebieden en beschadiging van de bodemflora
en -fauna is het belangrijk dat de kampeerders niet
op de kale grond stoken.
Brandstof
Hout voor het stoken kunnen de kampeerders over het algemeen sprokkelen in het
omliggende bos. Bij een hoge bezetting van het terrein kan echter de druk op het bos zo
groot worden, dat geen dood hout meer achterblijft. Dood hout is voor een bosecosysteem van wezenlijk belang. Door afspraken te maken met bosaannemers kan
stookhout aangevoerd worden dat gasten kunnen gebruiken. Ook hout dat overblijft na
het bosonderhoud kan je hiervoor apart houden. Centraal op het terrein of verspreid over
de diverse velden kun je eventueel houthokken plaatsen.
Belangrijk is dat je de gasten duidelijk maakt dat ze niet zomaar bomen mogen kappen
om aan de behoefte van stookhout te voldoen. Ook staande dode bomen moeten zoveel
mogelijk blijven staan. Het is van zelfsprekend dat de kampeerders alleen schoon, droog
hout stoken. Het verbranden van geïmpregneerd of geverfd hout, afval, plastic enz. is uit
den boze. Dit staat ook vaak in de stookontheffing aangegeven. Overtreden van de regels
kan behalve een boete ook het intrekken van de ontheffing tot gevolg hebben.
Veiligheid
Veiligheid tijdens het stoken neemt een belangrijke plaats in. Voor een deel kun je
veiligheidsregels vastleggen in de kampregels. Ook tijdens een informatiesessie met de
leidinggevenden van de kamperende groepen moet je aandacht besteden aan dit punt.
Het gaat hierbij zowel om persoonlijke veiligheid als het voorkomen van bosbranden.
Vooral tijdens grote droogte kan het nodig zijn hier aanvullende maatregelen voor te
treffen. Enkele aandachtspunten zijn:
• geen overhangende takken bij de stookplaats en een
stookplaats die vrij is van in de buurt liggende brandbare
voorwerpen;
• voldoende mogelijkheden voor gebruikers om de stookplaats te
verlaten bij calamiteiten;
• blusmiddelen in de vorm van scheppen, zand, emmers water of
vuurzwepen aanwezig tijdens het stoken;
• alleen stoken van schoon, droog hout;
• aanwezigheid van meerderjarige personen;
• vuur nooit onbeheerd achterlaten;
• stookverbod bij grote droogte, op last brandweer en/of
kampeerstaf;
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•

na afloop afgekoelde en afgebluste restanten in de vuilcontainer.

Stookverbod
Waar mensen vuur stoken, bestaat altijd het gevaar van bosbrand. In veel gevallen zal de
brandweer bij langdurige droogte een stookverbod uitvaardigen waar iedereen zich aan
heeft te houden. Dit wordt kenbaar gemaakt in de lokale pers en door de brandweer in
veel gevallen aan de terreinbeheerder doorgegeven. De beheerder kan daarnaast nog
een eigen procedure hanteren voor stoken bij droogte. In de bijlage staat de procedure
die op Scoutcentrum Buitenzorg wordt gevolgd.
Meer informatie
Ontheffing stookverbod:
Wet Milieubeheer
Algemene Plaatselijke verordening:
Kampvuurplaatsen, veilig stoken:

Gemeente waar het terrein gevestigd is
www.wetten.overheid.nl
Gemeente waar het terrein gevestigd is
Het kampvuurboek; Scouting Nederland 1995

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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Infoblad 3.6 bijlage
Procedure stookverbod Scoutcentrum Buitenzorg
Buitenzorg heeft een doorlopende stookvergunning.
De regels zijn altijd:
• Roken alleen bij eigen kampvuurplek en peuken niet in het bos gooien.
• Gasslangen mogen niet ouder zijn dan drie jaar en niet langer dan 75 cm.
• Maar één stookbak tegelijk gebruiken en deze op de vaste stookplek zetten.
• Vlammen nooit hoger dan heuphoogte.
• Altijd minstens één emmer water naast het vuur zetten.
• Altijd een volwassene bij het vuur aanwezig. Hierop wordt elke avond gecontroleerd.
Bij langere droogte gaat op Buitenzorg een stookverbod gelden. Wanneer er tien dagen
lang geen regen is gevallen en de temperatuur boven 25°C is, vaardigt de brandweer een
stookverbod uit. Dit wordt op twee manieren kenbaar gemaakt:
• De brandweer belt om het stookverbod door te geven. Dit gebeurt echter niet altijd
onmiddellijk in verband met wisseling van commandanten in de regio; dus ook altijd de
krant in de gaten houden.
• Er komt een bericht in de regionale krant, de Gooi- en Eemlander.
• Bij twijfel de brandweer bellen: (035) 548 18 80.
Daarnaast kent Buitenzorg een eigen 'route' naar een stookverbod. De richtlijnen naar
een stookverbod zijn als volgt:
1. Na zes dagen droogte moeten er meer emmers water bij het vuur staan.
• Er mag geen hout meer op het vuur gegooid worden, alleen voorzichtig gelegd in
verband met vonkenregen.
• Roken is alleen toegestaan bij de eigen kampvuurplaats. Een emmer water neerzetten
voor de peuken.
2. Na acht dagen droogte mag er geen vuur meer gemaakt worden.
• Alleen in de kampvuurkuil mag nog een vuur gemaakt worden volgens bovenstaande
regels.
• Roken mag alleen bij de eigen kampvuurplaats. Een emmer water neerzetten voor de
peuken.
3. Na tien dagen droogte mag er nergens meer vuur gemaakt worden.
• Bij kooktoestellen ook emmers water plaatsen.
• Kooktoestellen worden extra gecontroleerd. Wanneer ze onveilig staan, wordt gekookt
op het pleintje voor het toiletgebouw bij het Uilennest of op het plein voor het kantoor.
• Roken mag alleen nog voor op het plein bij het kantoor of in de gebouwen.
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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

Geacht college,
Koken op houtvuur, leren stoken, 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
Scoutingkampeerterrein 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 bijna 100 jaar een deel van de
tradities van Scouting en vormen wezenlijke onderdelen van het programmaaanbod. 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 kinderen
eigen en Scouting wil haar verantwoordelijkheid nemen en veilige
randvoorwaarden 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,

Beheerder Scoutingkampeerterrein……
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