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Reglement Kampvuren grondgebied Halen BESLISSING

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Tom Adriaens, Voorzitter; de heer Erik Van Roelen, Burgemeester; mevrouw Heidi
Wuestenbergs, Schepen; de heer Thomas Dubois, Schepen; mevrouw Anita Bullens; de heer Freddy
Pans; mevrouw Inge Sannen; de heer Steven Vanmechelen; de heer Rudy Marcoen; mevrouw Gilberte
Bastijns; de heer Wim Vanderbruggen; mevrouw Josiane Vanthienen; de heer Corry Baerts; mevrouw
Inge Hansen; de heer Laurens Meeus; mevrouw Lore Hoebrekx; mevrouw Brigitte Landerloos; de heer
Mark Nickmans; de heer Ludo Raymaekers; mevrouw Ingrid Vrancken, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Kris Jacobs, Schepen; mevrouw Elke Boogaerts, Schepen

Beschrijving
Argumentatie
Gelet de vraag van de eigenaar van de Wiekslag naar duidelijke afspraken rond het houden van
kampvuren;
Gelet de nood aan duidelijkheid rond het maken van (kamp)vuren;
Gelet het voorstel van de milieudienst:
 Bij kleurcode groen*:
1. Kampvuur toegestaan;
2. Maximum diameter van het vuur is 2 meter;
3. Maximum hoogte van de houtstapel is 1 meter;
4. Afstand met het bos: minstens 25 meter verwijderd van de verticale projectie van de
rand van de dichtstbijzijnde boomkruin;
5. Er moet te allen tijde een afstand gerespecteerd worden van 100 meter tot huizen,
voertuigen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te
drogen is gelegd;
 Bij kleurcode geel*:
1. Geen kampvuur, enkel een vuurkorf;
2. Een vuurkorf mag een maximum diameter hebben van 40cm en een maximum hoogte
van 50cm;
3. Afstand met het bos: minstens 20 meter verwijderd van de verticale projectie van de
rand van de dichtstbijzijnde boomkruin;
















4. Er moet te allen tijde een afstand gerespecteerd worden van 100 meter tot huizen,
voertuigen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te
drogen is gelegd;
Bij kleurcode oranje en rood* mag er in geen geval vuur gemaakt worden;
Absoluut geen hout uit het bos, dood of levend, te gebruiken;
Er mag enkel droog en onbehandeld hout gebruikt worden;
Het vuur mag niet aangestoken of aangewakkerd worden met brandbare vloeistoffen,
brandversnellers of afval;
Rond de brandhaard is een fysische veiligheidszone aan te brengen die in meter minstens
overeenkomt met 1,5 maal de hoogte van de brandstapel. Deze veiligheidszone is niet
toegankelijk voor het publiek;
Indien de ondergrond van de brandhaard met zijn bijhorende veiligheidszone niet van aarde
is, dan dient deze ondergrond te worden bedekt met een laag vochtige aarde of zand van
minstens 5 cm dikte en dit alvorens met de opbouw van de brandstapel te beginnen;
De vuurkorf/kampvuur moet omringd worden door stenen, zodat het vuur zich niet via het
gras kan verspreiden;
Het vuur mag nooit onbewaakt achtergelaten worden, dit wil zeggen dat tot de laatste
gloeiende delen gedoofd zijn, er een volwassen (18+) persoon aanwezig moet zijn binnen een
straal van vijf meter rond het vuur;
Enkel een volwassen (18+) persoon mag handelingen met betrekking tot het vuur uitvoeren,
deze persoon mag uiteraard niet onder invloed zijn van alcohol of drugs;
Tijdens het kampvuur moeten de nodige blusmiddelen aanwezig zijn zoals een schop, emmers
water of eventueel brandblussers;
4 werkdagen op voorhand de plaatselijke brandweer en boswachter verwittigen tijdens de
kantooruren (0479 67 95 27 of geert.coninx@lne.vlaanderen.be). Daarnaast dien je een
melding te doen bij het gemeentebestuur door middel van het meldingsformulier;

De organisatie stelt alles in het werk om:
a. het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
b. de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
c. preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken;
d. de omwonenden van het terrein waarop de verbranding plaatsvindt in kennis te stellen van de
activiteit.
*De kleurcodes zijn de codes gebruikt door het ANB om het brandrisico aan te duiden. (terug te
vinden op de homepagina van het Agentschap voor Natuur en Bos: www.natuurenbos.be)

Overwegende het positief advies van de brandweer:
Overwegende het positief advies van de jeugddienst:
Overwegende het akkoord met het reglement omtrent (kamp)vuren van het college dd. 27/7/2020
Juridische grond
Gelet artikel 99 Bosdecreet en artikel 89 van het veldwetboek;
Gelet op het DLB van 22/12/2017, art 40

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Volgend reglement wordt goedgekeurd :
Kleurcodes
 Bij kleurcode groen*:
o Kampvuur toegestaan;
o Maximum diameter van het vuur is 2 meter;
o Maximum hoogte van de houtstapel is 1 meter;
o Afstand met het bos: minstens 25 meter verwijderd van de verticale projectie van de
rand van de dichtstbijzijnde boomkruin;
o Er moet te allen tijde een afstand gerespecteerd worden van 100 meter tot huizen,
voertuigen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te
drogen is gelegd;
 Bij kleurcode geel*:
o Geen kampvuur, enkel een vuurkorf;
o Een vuurkorf mag een maximum diameter hebben van 40cm en een maximum hoogte
van 50cm;
o Afstand met het bos: minstens 20 meter verwijderd van de verticale projectie van de
rand van de dichtstbijzijnde boomkruin;
o Er moet te allen tijde een afstand gerespecteerd worden van 100 meter tot huizen,
voertuigen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te
drogen is gelegd;
 Bij kleurcode oranje en rood* mag er in geen geval vuur gemaakt worden;
*De kleurcodes zijn de codes gebruikt door het ANB om het brandrisico aan te duiden. (terug
te vinden op de homepagina van het Agentschap voor Natuur en Bos: www.natuurenbos.be)
Brandmaterialen
 Absoluut geen hout uit het bos, dood of levend, te gebruiken;
 Er mag enkel droog en onbehandeld hout gebruikt worden;
 Het vuur mag niet aangestoken of aangewakkerd worden met brandbare vloeistoffen,
brandversnellers of afval;
Veiligheid
 Rond de brandhaard is een fysische veiligheidszone aan te brengen die in meter minstens
overeenkomt met 1,5 maal de hoogte van de brandstapel. Deze veiligheidszone is niet
toegankelijk voor het publiek;
 Indien de ondergrond van de brandhaard met zijn bijhorende veiligheidszone niet van aarde
is, dan dient deze ondergrond te worden bedekt met een laag vochtige aarde of zand van
minstens 5 cm dikte en dit alvorens met de opbouw van de brandstapel te beginnen;
 De vuurkorf/kampvuur moet omringd worden door stenen, zodat het vuur zich niet via het
gras kan verspreiden;

 Het vuur mag nooit onbewaakt achtergelaten worden, dit wil zeggen dat tot de laatste
gloeiende delen gedoofd zijn, er een volwassen (18+) persoon aanwezig moet zijn binnen een
straal van vijf meter rond het vuur;
 Enkel een volwassen (18+) persoon mag handelingen met betrekking tot het vuur uitvoeren,
deze persoon mag uiteraard niet onder invloed zijn van alcohol of drugs;
 Tijdens het kampvuur moeten de nodige blusmiddelen aanwezig zijn zoals een schop, emmers
water of eventueel brandblussers;
Informeren
 2 dagen op voorhand de plaatselijke brandweer en boswachter verwittigen tijdens de
kantooruren (0479 67 95 27 of geert.coninx@lne.vlaanderen.be). Daarnaast dien je een
melding te doen bij het gemeentebestuur door middel van het meldingsformulier;
Allerlei
 De organisatie stelt alles in het werk om:
a. het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
b. de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
c. preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken;
d. de omwonenden van het terrein waarop de verbranding plaatsvindt in kennis te stellen van de
activiteit.

Artikel 2
Dit reglement wordt gepubliceerd volgens de decretale bepalingen

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

algemeen directeur
Ingrid Vrancken

voorzitter
Tom Adriaens

