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Reglement m.b.t. stoken kampvuren 
 
 

 
 
Ons terrein ligt aan de rand van natuurgebied “De Veluwe”. Dit natuurgebied wordt in 
voorjaar en zomer, zeker tijdens droge periodes, scherp in de gaten gehouden om 
bosbranden en daardoor vernietiging van kostbare natuur, te voorkomen. Dit gebeurt 
onder andere door surveillance vanuit de lucht. 
 
Ondanks de ligging van ons terrein aan de rand van het bos is onder bepaalde 
voorwaarden het stoken van open vuur wel toegestaan. Stookactiviteiten dienen door 
ons bij de gemeente te worden gemeld, zodat politie en brandweer in kennis gesteld 
kunnen worden. Ook bekijkt men of de weersomstandigheden het stoken toelaten. 
Om schade, gevaarlijke situaties en onnodige kosten te voorkomen, dienen de 
stookregels daarom stipt nageleefd te worden. Onderstaand reglement is een 
samenvatting van en aanvulling op de “Richtlijnen inzake verlening ontheffing stoken 
van snoeihout”; vastgesteld op 23 oktober 2006 door de gemeenteraad van Heerde. 
 
 
1. Het stoken van een open vuur (“kampvuur”) is alleen toegestaan na melding bij 

de Gemeente Heerde door onze contactpersoon voor verhuur. Hiertoe dient de 
huurder tenminste twee weken van te voren de datum/data en tijdstip(pen) van 
stoken door te geven aan onze contactpersoon voor verhuur. 

2. Stoken is uitsluitend toegestaan op de verharde ondergrond (stookplaat) midden 
in de kampvuurkuil. 

3. Het vuur dient onder voortdurend toezicht van een meerderjarig persoon te 
staan. 

4. Het kampvuur mag niet groter zijn dan 1 x 1 x 0,5 meter (lxbxh). Let er dus op 
dat het vuur niet te hoog wordt. 

5. Er mag uitsluitend gestookt worden met schoon, onbehandeld hout, zoals 
sprokkelhout of haardhout. Het verbranden van afval is uitdrukkelijk niet 
toegestaan. 

6. Gedurende het stoken dienen voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn die 
onmiddellijk ingezet kunnen worden indien zich een calamiteit voordoet. 

7. Na afloop van stookactiviteiten dient de stookplaats ontdaan te worden van as- 
en verbrandingsresten. Uitsluitend goed afgekoelde as- en verbrandingsresten 
kunnen in de container gedeponeerd worden. 

8. Het stoken is niet toegestaan gedurende de periode dat een stookverbod is 
afgekondigd vanwege extreme weersomstandigheden (code “oranje” of code 
“rood”). Deze code kan, afhankelijk van het weer en de toestand van de bossen, 
per dag wijzigen. Het is dus mogelijk dat een eerder verleende toestemming 
weer ingetrokken wordt. Uiteraard mag er bij intrekking niet gestookt worden. 
Op www.natuurbrandgevaar.nl kan nagegaan worden welke code momenteel geldt.  

9. Alle mogelijke maatregelen dienen te worden getroffen om te voorkomen dat 
Scouting Buys Ballot, dan wel derden, schade lijden als gevolg van het stoken. 

10. Kosten voortvloeiend uit schade en/of overige kosten als gevolg van het niet 
(tijdig) melden van stookactiviteiten en/of het niet naleven van dit reglement, 
zijn voor rekening van de huurder. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor het uitrukken van de brandweer 
door toedoen van de huurder. 

 


