
Answers – campfire question
Some responses to the question in the last DroefMail

“Because Idealis is not really helpful, I thought I will ask the guys who should know best about the campfire 

issue and past by the fire brigade today. The information is the following: If the level of wildfire 
danger is red or orange it is not allowed to make a campfire. It doesn't 
matter where, if in your own garden or at the Rhine or elsewhere. The level for the province of Gelderland can 
be checked on this web-page: www.natuurbrandgevaar.nl (in Dutch). Making a BBQ is always allowed in your 
own backyard (not in nature areas) if you keep it save. ‘Keep it save’ means for me (as a former fireman) that 

one should use charcoal and a BBQ grill. Or in another way: Don't use wood and not your 
fireplace.”

“Because of the low rainfall, it is code red for campfires all 

over the netherlands. This means that asking a permit would 

mean you don't receive one, and that people will get a fine if 

they do. It has been this way since Easter, and will probably 

stay like that for a while.”

“Ik zag wel in het 
weekbladje staan 
(Veluwepost of Hoog 
en Laag...) dat er vanuit 
de gemeente 
Gelderland is besloten 
om open vuur te 
verbieden zolang er 
code oranje is 
ingesteld.”

“Volgens mij is het zo dat de boete is gegeven omdat er voor 

onze omgeving een code rood geldt wat brandgevaar betreft. Nu, 

dit houdt in dat open vuur niet meer is toegestaan en dus een 

boete kan opleveren.

Zie www.natuurbrandgevaar.nl -> Iets met vergunningen in het 

eerste stukje. Op de site van de politie staat nog iets over vuur 

dat wel is toegestaan voor doeleinden als koken of een kaars 

maar niet open vuur als in kampvuur: 

www.politie.nl/vraagbaak/watzijnderegelsbijvuurstoken.aspx. 

Ik stel me voor dat de combinatie van de extreme droogte en 

code rood qua brandgevaar, ook voor Wageningen, de reden is 

dat de boete is uitgedeeld. Ik denk dat een algemene 

waarschuwing voor alle barakken op zijn plek is, grote kampvuren

zijn echt tè gevaarlijk op dit moment! Wel lullig van de boete 

natuurlijk....”
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