
Kampvuur 
 

 zie ook hieronder voor de kampvuurregels van Natuurmonumenten. 

 Dag voor kampvuurdag hout verzamelen en kampvuur bouwen op 

kampvuurplaats. Nodig: Open haardhout. 

 Boswachter en bewoners kampeerboerderij inlichten over tijdstip kampvuur. 

 Kampvuur opbouwen op kampvuurschotel ( staal ) of op de kampvuurplaatsen zonodig afdekken 

met plastic.  

 Zorgen voor een vaste stoker, een spade en emmers water. 

 Zonodig verantwoordelijkheid voor uitmaken van het vuur overdragen aan “ laat-bij- het 

kampvuur-blijvers”. 

 De ochtend na het kampvuur controleren of er nog “nageblust” moet worden en eventueel 

achtergebleven rommel (laten) opruimen. 

 

Kampvuur, regels van Natuurmonumenten 
Hierbij de spelregels voor het gebruik van vuur en kaarsen tijdens de Folkcamps: 

 

Volgens het huurcontract is het niet toegestaan om in of op het gehuurde vuur te maken. (zelfs 

geen kaarsen). 

 

 Natuurmonumenten wil het gebruik van kaarsen of een vuur toestaan op voorwaarde dat: 

 kampvuur alleen  op de kampvuurplaats.    

 Het code groen of licht groen is (zie site natuurbrandbestrijding.nl); 

 De wind niet richting de historische gebouwen staat  

 De kaarsen buiten de gebouwen worden gebruikt; 

 Het vuur klein wordt gehouden. B.v. een vuur ter grootte van een vuurkorf en niet groter dan 

borsthoogte. 

 

Picknick 
 

 Nodig voor stokbrood bakken (in verband met de ruimte om de vuurkuil, alleen voor de kinderen): 

 Zakken houtskool werken prima. 

 ongeveer 20 rechte stokken van levend hout (het le kamp verzorgt deze, zamelt deze 

stokken na afloop van de picknick weer in en bewaart ze op een vochtige beschutte plaats 

Het vuur voor het stokbrood ca. 1 uur van tevoren aansteken; alles snel opstoken, zodat 

een dikke, langwerpige gloeiende laag ontstaat. 

 Regelen van transport van tafels, keukengerei enz. in overleg met de H.H..  

 Vuur na afloop doven, liefst met water. Verder opruimen. 

 

Deze handleiding is aangepast van de Eerde lijst. Sommige dingen staan er nog te veel op en 

misschien ontbreekt er nog wat. Wil de dit aangeven in overdracht kampen? 

 

 


