Brandveilig op kamp in het Waasland
Hoe maak ik een tijdelijke kampeerplaats brandveilig?
Versie / Juni 2020
Pagina 1 van 6

Corona heeft voor veel jeugdbewegingen roet in het (kamp)eten gestrooid. Daarom wijken velen onder jullie uit
naar een tijdelijke kampeerplaats. Wij vragen om het ook daar brandveilig te houden natuurlijk. Een ongelukje is
snel gebeurd, en dan ben je maar beter voorbereid.
1. Verwittig de brandweer (via de gemeente).
2. Volg de maatregelen die je anders ook moet volgen bij de voorbereiding van je kamp.
3. Blijf ook op kamp alert.

1

VERWITTIG DE BRANDWEER

Voor jullie veiligheid moet elke tijdelijke kampplaats aan de brandweer worden gemeld. Dit doe je in 1 2 3 door
volgende informatie via mail te versturen naar brandpreventie@hvzwaasland.be.
-

Naam van de jeugdvereniging.

-

Periode aanwezigheid (van/tot).

-

Juiste locatie.

-

Contactpersoon of -personen met gsm-nummer(s).

-

Aantal aanwezige personen.

-

Leeftijdscategorie aanwezigen.

2
2.1

RICHTLIJNEN
Waar plaats ik mijn kamp?

2.1.1 Veilig je tent plaatsen.
Tenten moeten op minstens 4 meter van scheidingsgrens en 6 meter van gebouwen staan.
Tussenruimten moeten altijd vrij blijven van vaste constructies.
Verwijder verdroogd hoogstaand gras en verdroogde struikgewassen.
De afstand van vier meter mag worden vervangen door twee meter per terrein als er twee
terreinen naast elkaar liggen.
De kooktent(en) moeten op voldoende afstand worden voorzien van alle andere tenten.
Je mag 4 tenten samen groeperen. Tussen de tenten of groepen van tenten op het terrein
laat je een afstand van minstens 4 meter, op de grond gemeten, vrij.
2.1.2 Bomen en masten op het terrein
Bomen op of rond de kampplaats? Controleer de staat van de bomen. Gebroken of dorre
takken moet je uit de bomen verwijderen.
Plaats de tenten op minimum 1,5 maal de hoogte van de boom/bomen afstand van de
boom/bomen. Als dit niet mogelijk is moet er een visuele boomveiligheidscontrole te
worden uitgevoerd.
Masten en dergelijke plaats je zodanig dat ze bij omvallen niet op de kampeertenten
kunnen vallen.
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2.1.3 Veilig doorheen het kamp

Maak een evacuatieplan met een grondplan van de kampplaats op.

2.2

Bereikbaarheid van het terrein voor politie- en hulpdiensten
Het terrein moet bereikbaar zijn via minstens één toegangsweg, die beantwoordt aan
voorschriften. Een terrein dat in een bebost gedeelte ligt, is minstens via één toegangsweg
en bij voorkeur één evacuatieweg of noodtoegangsweg bereikbaar.
De binnenwegen beantwoorden aan de volgende voorwaarden:
•

Ze hebben een minimale breedte van 3 meter.

•

Ze zijn berijdbaar in alle weersomstandigheden.

•

De vrije hoogte bedraagt minstens 3,5 meter.

•

De wegen bezitten een draagvermogen zodat voertuigen van minstens 15 ton er
kunnen rijden en stilstaan zonder te verzinken, zelfs als ze het terrein vervormen.

Het terrein is zo aangelegd dat alle verblijven en parkeerplaatsen tot op maximaal 30 meter
van een berijdbare binnenweg voor de hulpdiensten bereikbaar zijn.
Voertuigen en aanhangwagens worden ofwel op een daarvoor aangelegd parkeerterrein,
ofwel op de plaatsen zelf geparkeerd. Ze mogen in geen geval op toegangswegen en
binnenwegen van het terrein worden geparkeerd. Uitzonderingen kunnen worden
toegestaan na akkoord van de brandweer.

2.3

2.4

Huishouden in de tent
Hou de tenten netjes en opgeruimd.
Zorg ervoor dat de uitgangen steeds
volledig vrij zijn.

In de tenten geldt een volledig
rookverbod. Geef dit duidelijk aan. Let
ook op met peuken buiten de tent bij
droogte!

In de tenten worden geen gevaarlijke
en/of makkelijk brandbare producten
opgeslagen of gebruikt.

Laden van gsm’s en/of laptops? Leg ze
bij het opladen in een ijzeren kist of op
een ijzeren plaat.

Blusmiddelen
Zorg voor voldoende draagbare blustoestellen (6kg ABC-poeder of schuimblusser). Kies
voor blustoestellen van telkens 6 kg of 6 liter.
Deze blustoestellen moeten jaarlijks worden nagezien: neem het onderhoudsattest mee.
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In de keuken en/of bij de kookvuren voorzie je direct bruikbaar een blusdeken.
Opgelet: Op dit blusdeken moet de markering NBN EN 1869 staan vermeld.

Wil je meer weten over blusmiddelen? Je vindt heel wat informatie op onze website.

2.5

Gasflessen/ gasvuren

Gasflessen zijn handig maar brengen ook gevaar met zich mee. Gebruik daarom enkel toestellen die in goede
staat zijn en die een CE-markering dragen. Doe de checks voor je gasflessen maar ook je leidingen.
Gasflessen
☐ Ze zijn in goede staat (geen deuken, roest..) en gekeurd. Op het plaatje van de fles staat de datum
van de laatste keuring.
☐ Het keuringsattest is - afhankelijk van het type van de fles - maximaal 10 tot 15 jaar oud.
☐ Er staat een veiligheidsetiket op met een zwarte vlam op rode achtergrond.
☐ Staan rechtop en kunnen niet omvallen. Staan buiten maar niet in de directe zon.
☐ Ze bevinden zich op hetzelfde niveau als de onmiddellijke omgeving. zorg voor voldoende ventilatie
☐ Je hebt maximum één reserve gasfles.
☐ Het gebruikte soort gas is geschikt zijn voor de gebruikte installatie.
De leidingen van je gasflessen
Check de lijst hieronder om te weten of je gasfles nog in een goede staat is.
☐ De lengte van soepele leidingen mogen maximaal 2 meter lang zijn (en liefst nog korter).
☐ De soepele leidingen beantwoorden aan de nationale en internationale normen (EN 559).
☐ De soepele leidingen zijn beschermd tegen beschadigingen van welke aard ook.
☐ Een visuele controle van de leidingen moet over de volledige lengte mogelijk zijn.
☐ Gasslangen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar.
☐ De leidingen vertonen geen barstjes. Wel het geval? Vervang deze onmiddellijk.
☐ Gasflessen en ontspanners zijn gekeurd.
☐ De leidingen zijn goed bevestigd aan de fles en bekken.
Check of op deze leidingen volgende gegevens leesbaar zijn aangebracht:
☐ Maximale werkdruk (minimaal 15 bar).
☐ De gegevens van de fabrikant.
☐ Het jaartal van fabricatie.
☐ De te gebruiken gassoort.
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De gasflessen die je niet gebruikt
Plaats niet gebruikte gasflessen buiten.

Bescherm ze tegen directe zonnestralen.

Zet de zone waar je ze bewaart af. Deze zone/ruimte mag niet toegankelijk zijn voor
kinderen of onbevoegden.

2.6

Elektriciteit

De elektrische installaties moeten beantwoorden aan de wettelijke voorschriften.
Een keuringsattest moet kunnen worden voorgelegd aan de brandweer. Deze keuring moet uitgevoerd worden
door een erkend organisme. Indien elektrogeengroepen worden gebruikt dienen deze gekeurd te zijn, de
attesten dienen te kunnen worden voorgelegd.
Kabels, haspels, stekkers
☐ Haspels met verlengkabels rol je bij gebruik volledig af.
☐ De kabels mogen niet beschadigd zijn.
☐ De stekkers mogen niet op de grond liggen.
☐ De stekkers moeten beschermd zijn tegen waterinsijpeling.
Je mag niet zomaarkamperen onder de hoogspanningsmasten en -leidingen, of in de nabijheid van de masten.
Dit kan enkel als de organisatie hiervoor de toelating heeft gekregen van de hoogspanningsmaatschappij Elia.
Voor verdere info hierover: zie www.elia.be.

2.7

Hoe te handelen bij brand?
Zorg voor voldoende richtlijnen om te handelen bij brand. Maak een duidelijk inplantingsen evacuatieplan. Iedereen moeten weten wat te doen bij een brand of ander noodgeval.

Spreek een evacuatieplaats af en duidt die duidelijk aan.

Zorg er voor dat je altijd een aanwezigheidslijst hebt van alle de deelnemers aan het kamp.
Maak een lijst met de noodnummers van de verschillende diensten, print deze af en hang
ze op. Steek ze ook in jullie gsm.
Als het fout gaat is het belangrijk dat de politie- en/of hulpdiensten een aanspreekpunt op
het terrein hebben. Maak hierover de nodige afspraken.
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2.8

Kampvuur / open vuur

Je hebt een vergunning nodig van de burgemeester om een kampvuur te houden.
De eigenaar van het terrein kiest of het al dan niet toestaat om op zijn/haar terrein kampvuren toe te laten.
Hij/zij moet dit melden aan het college van burgemeester en schepenen of er kampvuren zouden kunnen
plaatsvinden op het terrein. Wanneer de burgemeester een vergunning geeft is de eigenaar vrij om verder met
de groepen afspraken te maken omtrent het houden van kampvuren (frequentie, locatie, grootte,...).
Let op! Er kan ad hoc steeds nog een verbod worden opgelegd wegens brandgevaar. Er kunnen ook extra
voorwaarden worden opgelegd.
Wat zijn de minimale regels?
Met een vergunning kan je een kampvuur houden. Maar om het brandveilig te houden voor jezelf, je
kampgenoten en je buren ben je ook daar nog steeds gebonden aan enkele regels we sommen ze voor je op.
Afstandsregels
Bos: blijf op minimum 25m.
Heide: blijf op minimum 100m afstand.
Huizen, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas ligt te drogen:
minder dan 100 meter afstand.

De tien geboden voor een veilig kampvuur
Met deze tien regels hou je iedereen veilig.

1. Gebruik enkel droog, onbehandeld hout.
2. Graaf een greppel en baken zo de locatie af.
3. Maak je vuur niet té groot: hou het beheersbaar!
4. Voorzie blusmiddelen zoals zand en water bij het kampvuur.
5. Gebruik geen brandversnellers als je het vuur aanmaakt.
6. Felle wind of onweer zijn spelbrekers. In dat geval moet je het vuur onmiddellijk doven.
7. Bij grote en/of langdurige droogte kan het organiseren van kampvuren worden verboden.
8. Bel de hulpdiensten als het vuur niet meer in de hand te houden is.
9. Laat het vuur nooit onbewaakt achter.
10. De laatste vertrekt als het vuur volledig gedoofd is.
3

GENIET ZORGELOOS VAN HET KAMP

Met al deze voorzorgsmaatregelen en tips kan het bijna niet misgaan (op vlak van brandveiligheid). Heb je nog
extra vragen? Contacteer ons gerust door een mailtje te sturen naar brandpreventie@hvzwaasland.be.
Heb je jouw kamp brandveilig gemaakt? Stoef ermee op je sociale media en vergeet ons niet te taggen zodat we
jullie meesterwerken kunnen aanschouwen.

Fijn brandveilig kamp gewenst!
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