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Kampvuur met Hermeleen 
 
Doelstellingen: 
 
Affectief 

 genieten van de avondsfeer in het bos en gezellig samen zijn 
 

 
Aantal deelnemers: 
34 (deze activiteit wordt enkel aangeboden in het kader van een meerdaags 
bosklasverblijf) 
 
Richtleeftijd: 
basisonderwijs, 1e graad SO 
 
Duur : 
2 uur 
 
Terrein: 
kampvuurput (in steen) op het jeugdkampeercentrum van het domein 
 
Materiaal: 

 gedroogd hout (houtvoorraad in de met golfplaten bedekte droogplaats in 
de buurt van de kampvuurput) 

 2X schop en 4X emmer (in berging bij keuken van het 
bosklassencentrum) 

De groep zorgt zelf voor lucifers en eventueel enkele (droge) berkentakjes. 
 
Begeleiding: 
Deze activiteit wordt begeleid door één of meerdere begeleider(s) van de groep. 
 
Voorbereiding: 
De begeleider vraagt vooraf, bij het indienen van het natuureducatief programma, het 
kampvuur aan. De educatieve dienst bekijkt de crisiscommunicatie van het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Pas als deze dienst groen licht geeft, mag 
het kampvuur doorgaan. Omdat dit steeds afhankelijk is van de 
weersomstandigheden, kan het kampvuur de dag zelf nog verboden worden. 
De groep legt het hout, afkomstig van de droogplaats, zelf in de kampvuurput. De 
begeleider maakt op een milieuvriendelijke manier, zonder aanmaakblokjes, een 
veilig vuur aan en blijft hierover waken. Kleine droge berkentakjes kunnen handig zijn 
bij het aanmaken van het vuur. 
De kampvuurplaats mag pas verlaten worden wanneer het vuur volledig gedoofd is. 
Hiervoor kan de begeleider water uit vijver 7 of zand uit de buurt gebruiken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



'                                                                                           Educatieve dienst 2015 
Kampvuur met Hermeleen 

 

Info en reserveren: tel.: 09 376 74 75, e-mail: bosklas.hetleen@oost-
vlaanderen.be; Website: http://www.hetleen.be 

 

Ter info: vuur = combinatie van brandstof, zuurstof en temperatuur. 
 
Om te laten doven moet je dus: 

1. De brandstof wegnemen: Verwijder niet- verbrand hout uit het vuur zelf, 
maar laat het binnen de gemetselde cirkel liggen. Laat het vuur bij voorkeur 
volledig opbranden voor je weggaat. Als het vuur sneller uit moet, ga dan 
naar stap 2. 

2. De temperatuur doen dalen: Begin met de brandende stukken hout te 
verspreiden in de kampvuurcirkel en laat ze uitdoven. Koel daarna verder af 
met water. Voor je de kampvuurplaats verlaat doe je nog de volgende stap: 

3. De zuurstof wegnemen: Gooi zand over de grote stukken. Daardoor kan er 
minder zuurstof aan en kunnen eventueel smeulende stukken hout niet weer 
ontbranden. 

 
 
De begeleider is gedurende de hele activiteit verantwoordelijk. 
Na afloop zet de begeleider de schoppen en de emmers terug op zijn plaats in het 
bosklassencentrum. Een kampvuur is uiteraard geen afvalverbrandingsplaats. 
Verpakkingen van snoep, brikjes, papieren servetten, enz. horen niet in het vuur. 
Neem alle afval mee als je de stookplaats verlaat en sorteer ze correct. 
 


