Vuur megelijkheden op NTKC terreinen
Op veel terreinen van de NTKC kan een vuurtje worden gestookt. Dit overzicht is bedoeld om inzicht te geven welke mogelijkheden op de terreinen worden geboden voor
tentkachels, sfeervuren, houtgestookte kooktoestellen en BBQ’s.
Voor het gebruik van BBQ is het overzicht (nog) niet compleet. Informeer op het terrein naar de mogelijkheden.
Wanneer tentkachels, sfeervuren, houtgestookte kooktoestellen en BBQ’s mogelijk zijn, houd dan met het volgende rekening:
- aan medekampeerders geen overlast bezorgen
- de grasmat intact laten
- zorg ervoor dat je een blusmiddel bij de hand hebt
- as in kampvuurkuil deponeren, tenzij anders vermeld
- voor veel terreinen is op http://www.natuurbrandrisico.nl te raadplegen of er mag worden gestookt;
- bij fase 2 zijn geen open vuren toegestaan; dit geldt voor al de genoemde vuren:
tentkachels, sfeervuren, vuurschalen, fakkels, houtgestookte kooktoestellen en BBQ’s
Laatst gewijzigd:
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De Heerkuil
St.Geertruid
De Hertenweide
Zorgvlied
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Naarden
De Kooiberg
Ugchelen
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ja *)

Masterveld
Winterswijk

ja *)
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nee

De Ronde Hoek
Haastrecht

nee
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aanwezig

streng verboden
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nee

nee

nee

De Slufter
De Cocksdorp (Texel)
De Smagten
Bladel
`t Springendal
Hezingen
(Ootmarsum)
Den Treek
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Aandachtspunten

Voor risico op natuurbranden kijk bij Friesland
op: www.natuurbrandrisico.nl
*) eigen hout meenemen
www.natuurbrandrisico.nl
*) eigen hout meenemen
www.natuurbrandrisico.nl
Met gemeentelijke stookvergunning.
Voor risico op natuurbranden kijk bij Zeeland op:
www.natuurbrandrisico.nl
Vuren en BBQ vanaf 16:00 uur, vuren alleen op
achterste gedeelte terrein, zie plattegrond op de
HvH regelgeving
Voor risico op natuurbranden kijk bij Utrecht op:
www.natuurbrandrisico.nl
Voor risico op natuurbranden kijk bij Utrecht op:
www.natuurbrandrisico.nl
*) eigen hout meenemen, geen as achterlaten,
verplicht gebruik aangeboden vuurschalen op
pootjes, as alleen bij vuurkuil achterlaten
volg instructies op terrein zie natuurtbrandthermometer op: www.natuurbrandrisico.nl
www.natuurbrandrisico.nl
*) eigen hout meenemen
www.natuurbrandrisico.nl
Geen enkel open vuur toegestaan, ook geen
BBQ
*) eigen hout meenemen
www.natuurbrandrisico.nl

ja
*) eigen hout meenemen
klein kookvuur op
www.natuurbrandrisico.nl
vaste vuurtafel
Alleen bescheiden vuur in kampvuurkuil
mogelijk. Voor risico op natuurbranden kijk bij
ja
IJsselland op: www.natuurbrandrisico.nl
geen
kampvuurkuil
Voor risico op natuurbranden kijk bij Utrecht op:
maar een
www.natuurbrandrisico.nl
vuurschaal met
zitplaatsen
Geen enkel open vuur toegestaan, ook geen
nee
BBQ
Vergunning beperkt zich tot gebruik kampvuur
ja
www.natuurbrandrisico.nl

ja
2 aanwezig

Op deel van
terrein, van
oktober tot april

ja

ja
3 schalen met
onderzetters
beschikbaar
raadpleeg
instructies
mededelingenbord. Vuurschaal
mag ook voor
koken bij de tent
worden gebruikt

ja *)

ja

1

ja

www.natuurbrandrisico.nl

ja

*) eigen hout meenemen
www.natuurbrandrisico.nl

ja
BBQ rooster en
ophanghaak voor
kookpot
beschikbaar

nee

*) eigen hout meenemen
www.natuurbrandrisico.nl

*) eigen hout meenemen, driepoot voor kookpot
aanwezig (geen kookpot). As: begraven in
zanddepot of (afgekoeld) in vuilniszak
www.natuurbrandrisico.nl

