4.2		 pop-up camping

kies een geschikte plaats
•

•
•

De afstand van de tent, caravan, camper, ... tot een scheidingsgrens moet altijd minimum
vier meter zijn. Bewaar in een bosrijke omgeving zelfs een afstand van tien meter.
Hou deze tussenruimtes altijd vrij: plaats er geen vaste constructies en maai er het
hoogstaand gras en andere verdroogde struikgewassen.
Groepeer de tenten maximum per vier. Hou hier tussen elke tent ook minstens vier
meter afstand.
Voor festivalcampings met kleine tenten, kan er van bovenstaande voorschriften afgeweken worden. In samenspraak met de organisatie en de hulpdiensten kan het aantal
gegroepeerde tentjes groter zijn. Ook de breedte van de brandgangen bekijk je in overleg.

alle wegen leiden naar...
•
•
•

De brandweer kan het campingterrein via minimum één toegangsweg bereiken.
Denk na over het concept, want alle tenten moeten op maximum 60 meter van een
berijdbare binnenweg bereikbaar zijn en dat in alle weersomstandigheden.
Voorzie een binnenweg op de camping met volgende kenmerken:
minimum vier meter breed
minimum vier meter vrije hoogte
een draagvermogen van minimum vijftien ton

technische uitrusting
De gemeenschappelijke technische installaties van het terrein moeten beantwoorden aan de
wettelijke voorschriften (keuring laagspanning, incl. veiligheidsverlichting, gasinstallaties, …).

wapen je tegen brand
•

•

Voorzie volgende blusmiddelen: één goedgekeurd poederblustoestel van het type ABC
(zes kg), per groepsgedeelte van twintig kampeerplaatsen. Specifiek voor festivalcampings met kleine tenten kan hiervan afgeweken worden, in functie van het aantal tenten
en de grootte van de clusters.
De locatie van het blustoestel moet voldoende aangeduid worden met behulp van pictogrammen. De onmiddellijke omgeving waar blustoestellen voorhanden zijn, moet steeds
vrij zijn zodat die zonder probleem gebruikt kunnen worden.

dit mag niet!
•
•
•

Open vuren zoals kampvuren, vuurwerk, fakkels, kaarsen, … en barbecues zijn niet toegelaten.
Gasbranders met prikpatronen zijn verboden.
Campinggas is enkel toegelaten tot max. 500g. Deze gastoestellen mogen enkel in open
lucht worden gebruikt.

GAAT HET TOCH MIS?
Verbrand? Eerst water, de rest komt later! Hou de brandwonde zo snel
mogelijk (binnen 20 minuten) onder stromend lauwwarm water (+/- 20°C)
gedurende 20 minuten. Zo koelt de wonde af. Bel indien nodig de hulpdiensten op het nummer 112.
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