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Kampvuren mogen dichter bij bos en hei 
 

Goed nieuws voor de jeugdbewegingen: een kampvuur mag voortaan op 25 meter van de bossen 
aangestoken worden. Vroeger was dat 100 meter. Maar volgens brandweer Bree zijn er in Limburg 

niet zulke grote kampplaatsen. Raf Vanmechelen 

 

Hasselt/Bree/Maaseik/Sint-Truiden Jeugdbewegingen en 

uitbaters van kampeerplaatsen reageren positief op de 
aanpassing van de wetgeving rond kampvuren in het Vlaams 

parlement. Voortaan mogen kampvuren tot op 25 meter van 
het bos worden gemaakt. De aanpassing moet het voor 

jeugdverenigingen op kamp een pak makkelijker maken om 

kampvuren aan te leggen. Het was wettelijk verboden een open 
vuur aan te leggen op minder dan 100 meter van bossen, heide 

en huizen. Anders moest men ruim op voorhand een toelating 
vragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 

'We hebben in Bree een reglement waaraan jeugdbewegingen 

zich moeten houden', zegt Jos Vandermeulen, 

brandweercommandant in Bree. Hij ziet elke zomer tientallen 
verenigingen passeren en er worden al jaren kampvuren 

aangestoken.'Verenigingen moeten een vergunning aanvragen 

en aan een aantal eisen voldoen. De afstand speelt natuurlijk 
een rol, maar het was zeker geen 100 meter. Als het 

bijvoorbeeld te droog is, is er een verbod. Ik denk ook niet dat 

er hier nu iets aan onze aanpak gaat veranderen.' 
 

Vlaams parlementslid Tinne Rombouts (CD&V) diende, samen 
met collega's Bart Martens (SP.A) en Tine Eerlingen (N-VA), 

een voorstel in om de minimumafstand terug te brengen tot 25 
meter. In Wallonië werd de regel in 2008 al aangepast. 
 

Plaatselijk 
 

'De jeugdverenigingen die nu nog op kamp vertrekken, kunnen 

meteen genieten van de bijgestuurde regelgeving', zegt 
Rombouts. Ze wijst er wel op dat plaatselijke of tijdelijke regels 

mogelijk blijven. 'Zo vragen sommige gemeenten om toch 
vooraf een seintje te geven en dat ook de brandweer op de 

hoogte is'. 
 

Rachel Baeten heeft twee kampeerweides en vijf hemen in 

Opoeteren, Opglabbeek en Meeuwen. 'Eigenlijk was het hier al 

perfect geregeld. De boswachter bepaalde samen met de 

verenigingen wat kon en niet kon', zegt ze. 'Zo mag het vuur 

maar twee meter hoog zijn en moeten een waterslang en een 
brandblusser in de buurt zijn. Natuur en Bos hield alles in de 

gaten.' 
 

Ruben Doultrenont (27) van KSJ Limburg is opgetogen. 'Het 

geeft ons wat meer mogelijkheden op de kampen. Maar we 

vragen onze groepen wel om eerst en vooral aan de veiligheid 
te denken.' 
 

Afsluiter 
 

Ook Luc Spelmans van Chiro Sint-Marten in Sint-Truiden vindt 

het goed dat er een aanpassing komt. 'Zeven jaar geleden 
hadden we heel wat problemen met de oude regeling. Vooral 

het afsluitende kampvuur op de laatste dag van een kamp is 
het hoogtepunt. Al blijven wij wel goed overleggen met de 

boswachter.' 
 

 

 

 

 

 

 


