
Melding van kampvuurplaatsen

In het verleden bestond al eens verwarring over toelatingen 
voor kampvuren. Wie moet het kampvuur aanvragen bij 
wie, welke afstanden moeten gerespecteerd worden enz.? 
Met de jeugdsector pleiten we al lang voor meer eenvoud, 
maar dat bleek niet eenvoudig te realiseren in onze staats-
structuur: Vlaamse en federale bevoegdheden lopen hier 
immers door elkaar Met een recente wetswijziging wordt 
nu eindelijk meer duidelijkheid geschapen.

Het Veldwetboek schreef tot nu toe een afstand van 100 meter 

voor t.o.v. “huizen, boomgaarden, hagen, graan, stro en mij-

ten van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd”. In de praktijk 

was het zo goed als onmogelijk om deze afstand volledig te 

respecteren.

Voor kampvuren tijdens meerdaagse verblijven van jeugd-

groepen wordt hierop nu een uitzondering gemaakt, dankzij 

een decreet dat begin april werd goedgekeurd in het Vlaams 

parlement. Op kampeerterreinen en terreinen aanpalend aan 

jeugdverblijfcentra kan kampvuur gemaakt worden als aan 

volgende voorwaarden is voldaan:

1. De uitbater staat kampvuren toe.

2. De uitbater maakt schriftelijk melding bij het college 

van burgemeester en schepenen van de mogelijkheid 

om op zijn terrein kampvuren aan te steken.

3. De burgemeester, het college van burgemeester en 

schepenen, de politie, brandweer of een andere ver-

antwoordelijke instantie verbiedt het aansteken van 

kampvuren niet wegens brandgevaar.

4. Eventuele bijkomende voorwaarden die de burge-

meester, het college van burgemeester en sche-

penen, de politie, de brandweer of een andere 

verantwoordelijke instantie heeft opgelegd, 

worden gerespecteerd. 

Concreet volstaat het dus om als uitbater de 

kampvuurmogelijkheid schriftelijk te melden 

aan de gemeente. Op dat moment kan er 

vuur aangestoken worden, tenzij bevoegde 

diensten het toch verbieden of extra 

regels opleggen. Uiteraard staat het je 

ook vrij om als uitbater zelf afspraken 

rond kampvuur op te nemen in het 

huishoudelijk reglement, rekening 

houdende met veiligheid, overlast of ecologische overwegingen. 

Zie ook ons dossier “vuur maken” in HuisWerk 46.

Nog goed om weten, de afstandsregels in de nabijheid van bos en 

natuur blijven wel gelden. Wil je in of vlakbij een bos (binnen een 

straal van 25 meter) een vuur maken, dan moet je dat aanvragen 

bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Lukt het wel om 

de afstand van 25 meter te respecteren, dan volstaat de toestem-

ming van de eigenaar van de grond en heb je geen toelating nodig  

van ANB.
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Binnenkort volstaat het om de kampvuurmogelijkheid te melden aan de 
gemeente.
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