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Kampreglement

Hoofdstuk 1 – algemene bepalingen 
1.1.Toepassingsgebied
Dit kampreglement is van toepassing op het kampeerterrein in de gemeente Meer – recreatiedomein De Mosten . 
Het kampeerterrein kan gebruikt worden voor het overnachten in tenten door erkende jeugdorganisaties en scholen. 
Er kunnen maximaal 450 deelnemers kamperen op het kampeerterrein. 

1.2. Toepassingstijd
Het kamperen wordt slechts toegelaten  vanaf de paasvakantie tot 15 september gedurende maximum 75 dagen per 
jaar . Er wordt slechts één groep terzelfder tijd toegelaten op het kampeerterrein. 
De duur van het verblijf wordt beperkt tot veertien nachten ( voorbereidingskamp en afbraakdagen inbegrepen) .  

1.3. Ondertekening kampreglement
De groepsverantwoordelijke ondertekent een exemplaar van dit kampreglement en verklaart daarmee het 
kampreglement ontvangen en gelezen te hebben. 

Kampreglement betreffende het verblijven op een kampeerterrein in het
recreatiedomein De Mosten door erkende jeugdorganisaties en scholen.  

Dit kampreglement is opgemaakt in het belang van de openbare orde, veiligheid en 
gezondheid tijdens het verblijf in tenten op het kampeerterrein in het 
recreatiedomein De Mosten. 

De gemeente Hoogstraten stelt aan elke kampgroep het Kampreglement ter beschikking. 

De Belgische wetgeving ( Decreet Toerisme voor allen, Burgerlijke Wetboek, Strafwetboek, 
Boswetboek, Gerechterlijk Wetboek, Grondwet, …) is ten alle tijden van kracht.
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1.4. Definities
Eigenaar, verhuurder:  De stad Hoogstraten is eigenaar van het kampeerterrein en treedt op als verhuurder van 
het kampeerterrein. 

Beheerder: De  sportfunctionaris is de beheerder van het recreatiedomein De Mosten en treedt op in naam van de 
stad Hoogstraten. 

Domeinverantwoordelijke: de persoon die als afgevaardigde van de beheerder het dagdagelijkse beheer van het 
recreatiedomein en het kampeerterrein De Mosten heeft. 

Kamperen: Het tijdelijk verblijven in tenten voor uitsluitend kampeerders. 

Groepsverantwoordelijke: de meerderjarige persoon die deel uitmaakt van de groep en aangeduid en bevoegd is 
om voor de groep beslissingen te nemen. 

Kampeerterrein: Openluchtrecreatief verblijf waar, maximum 75 dagen per jaar, vanaf de paasvakantie en tot
 15 september, erkende jeugdorganisaties en scholen tijdelijk in tenten overnachten. 

Nachtactiviteit:  alle buitenactiviteiten van een groep of deel van de groep kampeerders die plaatsvinden tussen 
22u00 en 7u00 buiten het domein van het kampeerterrein. 

Speelzones: voor de organisatie van bosspelen en andere activiteiten in de natuur is er een  speelzone ( speelbos) 
voorzien. Het speelbos situeert zich in de buurt en rond het kampeerterrein. 
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Hoofdstuk 2 – Verplichtingen van de kampeerders
2.1. Algemeen
- De aanvraag voor het gebruik van het kampeerterrein gebeurt schriftelijk bij de sportdienst, 
  Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, tel. 03/3401951, email: sport@hoogstraten.be 
- Een dag voor het kamp neemt de jeugdvereniging of de school contact op met de beheerder of 
  diens afgevaardigde om de exacte datum en het exacte uur van aankomst mee te delen. 
- Langs de openbare weg mag de weg naar het kampeerterrein slechts aangeduid worden op 
  kleine houten bordjes, die na het kamp onmiddellijk verwijderd worden. 
- De kampverantwoordelijke zorgt ervoor dat er op het kampeerterrein steeds iemand aanwezig is 
  die weet waar de groep zich bevindt
- Het kampeerterrein zal door de kampeerders netjes gehouden worden en bij het vertrek netjes achtergelaten worden. 

2.2. Kampvuur
Bij een kamp hoort meestal een kampvuur. Omwille van veiligheids- en milieuredenen én om overlast te vermijden, 
dienen de kampeerders enkele afspraken na te leven. 

Voor het organiseren van een kampvuur zijn een aantal wettelijke bepalingen van toepassing, waaronder:
- Het Veldwetboek ( 7 oktober 1886) 
- Het Bosdecreet ( gewijzigd in 2013)
- VLAREM ( Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) 

 

Verplichtingen
- Om een kampvuur te houden heb je de toelating van de burgemeester nodig. 
Deze vergunning is 75 kalenderdagen op voorhand ( of zo spoedig mogelijk) aan te vragen. De vergunning kan ofwel 
schriftelijk aangevraagd worden met de vermelding van de dag, uur ofwel via een aanvraagformulier te bekomen op de 
adviesbalie vrije tijd, evenementen@hoogstraten.be, administratief centrum, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten.  Hierna 
zal de aanvrager een vergunning kunnen bekomen van de stad Hoogstraten. 

- Ook waarschuwt men steeds op voorhand Brandweerzone Taxandria ,Politie Noorderkempen en de boswachter.  
- Per kamp mag er slechts één kampvuur gemaakt worden en dit op de voorlaatste of de laatste avond van het kamp.  

Een kamp slaat op de aaneengesloten periode dat de kampeerders overnachten, ongeacht het aantal leeftijdsgroepen. 
- Het kampvuur mag enkel worden gemaakt op de daartoe voorziene plaats  op het kampeerterrein . 
- Er dient permanent een meerderjarige toezicht te houden op het vuur. 
  Minderjarigen worden nooit alleen bij het kampvuur gelaten. 
- Het kampvuur heeft een maximum diameter van 2 meter en hoogte van 2 meter. 
- Het kampvuur wordt ten laatste om 24u00 gedoofd  met water en mag niet nasmeulen. 
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- Er mag enkel droog hout worden gebruikt om felle rookontwikkeling en overlast te vermijden. 
   Breng daarom uw droog hout mee of contacteer de domeinverantwoordelijke voor verkooppunten. 
   Leg dit hout op een veilige afstand van het kampvuur. 
- Het is niet toegelaten om bomen in de bossen te kappen of liggend dood hout uit de bossen te sprokkelen. 
   Dit hout is te nat en zorgt voor te veel rookontwikkeling.   
- Behandeld (afval)hout of andere afvalstoffen mogen nooit worden gebruikt. 
   Het gebruik van brandversnellers of andere vloeistoffen is verboden. 
- Er dient rekening te worden gehouden met de windrichting zodat er geen hinder ( bv rook-en geurhinder)
   ontstaat voor de omwonenden.
- Brandblusmiddelen moeten in de directe omgeving van het kampvuur aanwezig zijn. 
  Hou, een schop en zand en enkele emmers water en brandblusapparaten bij de hand. 

Opgelet:
De politie-, brandweer- of gemeentediensten of het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen te allen tijde beslissen 
om geen kampvuur te mogen aanleggen of per direct het kampvuur te doven. Dit kan gebeuren in geval van uit-
zonderlijke droogte of felle wind, of bij het niet naleven van bovenstaande richtlijnen. Bij hoog brandgevaar kan 
gevarencode oranje of rood worden aangekondigd. Vanaf dan is het verboden om een kampvuur te maken. 
De domeinverantwoordelijke brengt u hiervan op de hoogte. 

2.3. Kookvuur: Enkel koken op kookvuur met gasbekkens. 
- Een kookvuur is uitsluitend te gebruiken voor de bereiding van maaltijden.  
  Barbecueën valt niet onder de regeling van kookvuur. 
- Een kookvuur mag enkel gebruikt worden op de daartoe voorziene plaats.  
  ( contacteer de domeinverantwoordelijke)
- Op het kampeerterrein moeten er voldoende brandbestrijdingsmiddelen  voorhanden zijn, 
   met een minimum van 2 brandblustoestellen. 
- Roken en het branden van kaarsen of andere voorwerpen in de slaaptenten is niet toegelaten. 

2.4. Wegen / Paden
- Het kampeerterrein moet steeds bereikbaar zijn voor voertuigen via de algemene toegangsweg. 
  ( dreef tussen kampeerterrein en het zwemdomein)  
- De algemene toegangsweg moet steeds vrij blijven voor de voertuigen van de brandweer en 
   ziekenwagens en doorgaand plaatselijk (landbouw)verkeer. 
- Kampeerders en recreanten mogen zich enkel begeven op de toegankelijk gestelde wegen en paden in het bos. 
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2.5. Neerlegging van de definitieve deelnemerslijst
- Iedere kampgroep moet een groepsverantwoordelijke aanduiden,  alsook een tweede verantwoordelijke 
   die optreedt bij afwezigheid of ter vervanging van de groepsverantwoordelijke. 
- Op de eerste werkdag tijdens het verblijf legt de groepsverantwoordelijke een deelnemerslijst neer
   bij de sportdienst, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten – bij voorkeur digitaal via sport@hoogstraten.be  
   Deze lijst bevat de namen van alle deelnemers , inclusief de kookouders en andere aanwezigen op het kamp. 
   Ook wordt er vermeld wie van de deelnemers op welke dagen aanwezig is. 
- De lijst vermeldt de telefoonnummers ( GSM) van de verantwoordelijken.  
  De verantwoordelijken dienen steeds bereikbaar te zijn via GSM.

2.6. Afvalverwerking
- De afvalverwerking gebeurt steeds in overeenstemming met de richtlijnen van de domeinverantwoordelijke.  
   Richtlijnen hieromtrent staan beschreven in het huishoudelijk reglement van het kampeerterrein. 
- Het is verboden afval of vuilnis elders dan in de daarvoor bestemde vuilnisbakken of vuilniszakken en op 
   de daarvoor bepaalde plaatsen te werpen of achter te laten. 
- Het is verboden om afvalputten in de grond te maken. 
- Sluikstorten is verboden. 
- Het afvalwater wordt uitgegoten op de daartoe bestemde plaats of in een speciaal hiervoor gegraven put, 
  die bij het einde van het verblijf zorgvuldig gedicht wordt. 
  De locatie van de gegraven put wordt in overleg met de domeinverantwoordelijke bepaald. 

 2.7. Geluidshinder
- De wettelijke reglementering inzake bestrijding van de geluidshinder in en rondom het kampeerterrein dient 
   gerespecteerd te worden.
- Het gebruik van radio’s , cd-spelers, luidsprekers, megafoons en andere geluidstoestellen en 
   spelactiviteiten tussen 07u00 en 22u00 mogen de omwonenden niet hinderen. 
- Het is verboden lawaai te maken tussen 22u00 en 07u00. 
- Het gebruik van elektronisch versterkte muziek is wettelijk geregeld. 
   In het algemeen kan worden gesteld dat het geluidsniveau van 85 dB( decibel) niet mag overschreven worden. 
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2.8. Nachtactiviteiten
- Voor een avondspel na 22u is een toelating van de burgemeester nodig. ( idem richtlijnen 2.2.Kampvuur )  
- De nachtactiviteit moet minstens twee dagen op voorhand gemeld worden aan de 
   politie Noorderkempen via email  : info@politienoorderkempen.be en sport@hoogstraten.be 
- In het bosgebied mag er geen nachtactiviteit plaatsvinden tussen zonsondergang en zonsopgang. 
- Bij de melding dienen volgende gegevens te staan: een precieze omschrijving  van de activiteit, 
   het aantal deelnemers, de vermoedelijke duur en de situering waar de activiteit zich zal afspelen. 
   Ook dienen de GSM nummers van de groepsverantwoordelijken vermeld te worden. 
- Bij elke nachtactiviteit dient er veiligheidshalve voldoende verlichting gebruikt te worden en 
   dient men reflecterende kledij of attributen te dragen. 
- De burgemeester kan in het kader van de openbare orde, de veiligheid en 
   rust bijzondere voorwaarden opleggen of de betreffende activiteit verbieden. 

2.9. Natuurbescherming
- Zowel op als in de omgeving van het kampeerterrein moet de natuur met de nodige eerbied behandeld worden. 
- Spelen in het bos is enkel toegelaten in het speelbos. 
- Het is niet toegelaten om bomen in het bos te kappen of hout uit de bossen te sprokkelen. 

2.10. Water en elektriciteit 
- Op het kampeerterrein is geen water voorzien. De groepen dienen zelf te voorzien in drinkbaar water. 
- Op het kampeerterrein is geen elektriciteit voorzien. 
   De groepen dienen zelf te voorzien in voorzieningen ( stroomgenerator)  voor elektriciteit. 

2.11. Sanitair
- Er is geen sanitair blok aanwezig op het kampeerterrein. De groep dient zelf te voorzien in een mobiel toilet dat 
gehuurd kan worden bij een gespecialiseerde firma. Het gebruik van een hudo ( eenvoudig zelfgemaakte toilet 
waar uitwerpselen in een put in de grond terechtkomen) wordt niet toegestaan. 

2.12. Verzekering en aansprakelijkheid 
- De groep moet beschikken over een verzekering op het vlak van burgerlijke aansprakelijkheid en 
   lichamelijke ongevallen. 
- De stad Hoogstraten kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, vandalisme of diefstal. 
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Hoofdstuk 3 – Verplichtingen van de uitbater
3.1. Huishoudelijk Reglement
- Het kampeerterrein De Mosten beschikt over een huishoudelijk reglement. 
- Het huishoudelijk reglement maakt deel uit van het huurcontract en wordt uitgehangen op een goed zichtbare plaats. 
- Het huishoudelijk reglement bevat dit kampreglement. 
   Uiterlijk bij de start van het kamp zorgt de beheerder of diens afgevaardigde dat de 
   groepsverantwoordelijke dit kampreglement ondertekent. 

3.2. Groepenlijst
- De groepenlijst ( alle kampgroepen met verblijfsdata en contactgegevens van dat jaar) ligt voor het kampseizoen 
   ter inzage op de gemeentelijke sportdienst. 

 3.3. Machtigingen voor de organisatie van één kampvuur per kampgroep
- De beheerder ontvangt na het indienen van de groepenlijst een machtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos        
  voor de organisatie van een kampvuur, één per kampgroep op de voorlaatste of laatste avond van het kamp. 
- De beheerder bezorgt aan elke groepsverantwoordelijke deze machtiging bij aanvang van het kamp. 
- De beheerder controleert het naleven van de richtlijnen zoals beschreven in het Kampreglement en 
   hangt deze machtiging uit. 
- De beheerder of diens afgevaardigde duidt aan waar de kampvuurplaats is. 

3.4. Elektriciteits- en technische uitrustingen
- Er zijn geen elektrische- en technische uitrustingen aanwezig op het kampeerterrein. 

3.5. Toegangswegen
- Het kampeerterrein moet steeds bereikbaar zijn voor voertuigen via de algemene toegangsdreef. 
- De algemene toegangsdreef moet steeds vrij blijven voor de voertuigen van de brandweer, 
   ziekwagens en doorgaand (landbouw) verkeer. 
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Hoofdstuk 4 – Controle en strafmaatregelen

- De politie-, brandweer- of gemeentediensten of het Agentschap voor Natuur en Bos hebben het recht 
  het kampeerterrein te allen tijde te controleren. 

- Overtredingen ( het niet naleven van de richtlijnen zoals beschreven in het Kampreglement) kunnen 
  worden vastgesteld door de bevoegde diensten. 

- In spoedeisende gevallen en bij ernstige tekortkomingen neemt de burgemeester de nodige 
   maatregelen om het kampeerterrein te (doen) ontruimen. 
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