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Kampvuur mag dichter bij huizen 

 

De kampvuurregel is versoepeld. 
 

Honderd meter afstand houden van bos, bomen of bewoning 

hoeft niet meer. Nu is 25 meter genoeg. Erg ingrijpend is dat 
niet, maar de jeugdbewegingen tonen zich wel tevreden. 
 

Het is Vlaams parlementslid Tinne Rombouts (CD&V) uit 
Hoogstraten die zich achter de versoepeling van de 

kampvuurregel zette. "Het is al een tijdje dat de 
jeugdbewegingen melden dat de kampvuurregel in Vlaanderen 

te streng is", zegt Rombouts. 
 

"Wetenschappelijke studies uit het buitenland, maar ook 

bijvoorbeeld de reglementering in het Waals gewest, maken 

duidelijk dat het veilig is om een kampvuur te organiseren tot 
op 25 meter van een bos. In Vlaanderen stond die honderd 

meter nog in een oude wet. 
 

Met als gevolg een administratieve rompslomp voor de 

jeugdbewegingen die een kampvuur willen houden. Als ze op 
minder dan honderd meter afstand van bos, bomen of 

bebouwing wilden stoken, dan moesten ze een halfjaar op 
voorhand een machtiging aanvragen bij het Agentschap voor 

Natuur en Bos. 
 

Een formaliteit, want iedereen kreeg die. Maar de 
kampverantwoordelijken moesten wel op die papieren wachten. 
 

De jongeren moeten zich kunnen focussen op de echte 
bedoeling van een kamp", zegt Rombouts. 
 

Dat vindt Erwin Cools, directeur van Chiro ook. "Spelen, 
samenzijn, daar gaat het bij een bivak om. Maar bij de 

organisatie van een kamp komt hoe langer hoe meer 
administratieve omkadering kijken. We zijn blij dat de 

kampvuurregel versoepeld is." 
 

Ook Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn tevreden. "Een 

kampvuur hoort bij een kamp", zegt woordvoerder Jan Van 

Reusel. "We koken op kampvuren, warmen er ons aan op en 
zingen kampvuurliedjes." 
 

"Honderd meter was een zeer ruime perimeter", zegt Toon 
Fonteyne van KSJ-KSA-VKSJ. "Voor onze groepen leek die 

afstand onrealistisch." 
 

Vanaf nu moeten kampgroepen alleen nog een machtiging 

aanvragen als ze over die 25 meter willen gaan. "Wel opletten", 
zegt Rombouts. "Het is nog steeds verplicht om de gemeente 

waar het kamp plaatsvindt op de hoogte te brengen voor een 

goedkeuring van de brandweer." Er zijn jeugdverenigingen die 

alleen de brandweer waarschuwen en sowieso niet Natuur en 

Bos. In de praktijk lijkt er dus niet veel te veranderen. 
 

  

 

 

 

 

 


