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Gemeentelijk gebruiksreglement voor kampeerauto’s op de parking van de 
Kalmthoutse Heide, Putsesteenweg 131, B-2920 Kalmthout. 
 
 
1. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Dit reglement is van toepassing op de parking van de Kalmthoutse Heide, gesitueerd op de 
hoek van de Putsesteenweg en de Heibloemlaan in Kalmthout (gps-coördinaten: N 51 
22.552, E 4 26.973). 
 
Het is van toepassing op kampeerauto’s (recreatieve medegebruikers van de parking). De 
kampeerautoplaatsen zijn eigendom deels van de gemeente Kalmthout en deels van de 
Vlaamse Overheid. Ze worden conform het Vlaamse Logiesdecreet voor kleinschalige 
kampeerautoterreinen uitgebaat door de gemeentelijke Dienst Toerisme van Kalmthout en 
het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos. 
 
2. VERBLIJF & ACCOMMODATIE 
 

- In Kalmthout is het verblijf in een kampeerauto uitsluitend toegestaan op de daarvoor 
ingerichte stroken. Je herkent de locatie aan het bord E9h. 

- De 4 kampeerautoplaatsen op de parking van de Kalmthoutse Heide (hoek 
Putsesteenweg-Heibloemlaan) zijn bestemd voor toeristen die er maximaal 48 uur 
met hun eigen kampeerauto verblijven. 

- De overnachting in eigen kampeerauto is gratis voor de toegestane verblijfsduur.   
- De toegestane verblijfsduur op alle plaatsen wordt beperkt tot maximaal 2 

opeenvolgende nachten, zijnde 48 uur, met een minimale tussentijd van 30 dagen.  
- Het gebruik van de servicezuil met muntinworp gaat als volgt:  

Voor € 1 ontvangen klanten naar keuze 100 liter water of 1kWh elektriciteit voor 
eigen gebruik. Op de serviceplaats mag slechts gedurende 1 uur geparkeerd worden 
maar alleen om gebruik te maken van de nutsvoorzieningen. Ook elektrische fietsen 
en personenwagens kunnen desgewenst tegen hetzelfde tarief gebruik maken van 
het elektrisch oplaadpunt. Fietsen mogen langer dan een uur gestationeerd worden 
bij de zuil. 

 
3. HANDHAVING & CONTROLE 
 

- Het gecoördineerde politiereglement ter beteugeling van overlast, goedgekeurd 
door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2005, is integraal van toepassing op 
iedere bezoeker van de parking van de Kalmthoutse Heide, Putsesteenweg-
Heibloemlaan. 

- Het gemeentebestuur kan steeds door de bevoegde diensten controle laten 
uitvoeren op de identiteit van de bezoekers en de nummerplaat van de voertuigen. 
Ook de verblijfsduur van bezoekers en voertuigen wordt indien nodig opgevolgd. De 
controle beperkt zich niet tot de eigenaar van het voertuig maar kan uitgevoerd 
worden voor alle bezoekers. 

- Reservatie van plaatsen is niet mogelijk. Enkel het Kalmthoutse college van 
burgemeester en schepenen kan hierop een uitzondering toestaan. 
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4. VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID 
 

- De kampeerauto’s staan in Kalmthout op risico van de eigenaar/bestuurder zelf. De 
eigenaars of gebruikers dienen over een geldige verzekeringspolis te beschikken 
die hun burgerlijke aansprakelijkheid dekt, alsook over een brandverzekeringspolis. 
Deze polissen moeten op verzoek van de toezichthouders getoond kunnen worden. 

- Alle kampeerauto’s die op de parking van de Kalmthoutse Heide verblijven, moeten 
beschikken over een draagbare snelblusser (poeder- of schuimblusser). Het 
brandblustoestel dient het BENOR-kenmerk te dragen, de keuringsdatum van het 
toestel mag niet verlopen zijn en deze dient te voldoen aan EN3-norm. 

- De opslag van gasflessen in kampeerauto’s dient beperkt te blijven tot maximaal 2 
eenheden. De gebruikte recipiënten voldoen aan de vigerende reglementering. 

- Ontspanners, leidingen, branders en toebehoren moeten gekeurd worden en de 
keuringverslagen moeten kunnen voorgelegd worden. De keuringsbewijzen moeten 
minstens tweejaarlijks hernieuwd worden. Ruimten waar gasflessen opgeslagen 
worden, moeten van een boven- en onderverluchting voorzien worden. 

- De eigenaar of gebruiker van de kampeerauto is zelf verantwoordelijk voor schade 
veroorzaakt door hem/haar, door zijn/haar voertuig, door zijn/haar gasten of door 
zijn/haar passagiers. 

- Het gemeentebestuur van Kalmthout of de Vlaamse Gemeenschap kunnen niet 
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (brand)ongevallen of (brand)schade.  

 
5. GEDRAGSREGELS & VOORSCHRIFTEN 
 

- Elke bezoeker dient de parking en omgeving zuiver te houden. De vuilnisbakjes zijn 
bestemd voor dagtoerisme. 

- De bezoeker-toerist wordt geacht zich verantwoord en als ‘goede huisvader’ te 
gedragen.  

- Het maken van vuur, van welke aard ook, is ten strengste verboden. 
- De kampeerautotoerist neemt zijn/haar afval mee naar huis, vermits op de parking 

geen containers voor huiselijk afval aanwezig zijn. 
- Het lozen of uitgieten van afvalwater is verboden. 
- De eigenaars van huisdieren zullen erover waken dat hun dieren de omgeving niet 

bevuilen of storen. 
 

- De aangrenzende bossen en de grachten zijn geen openbaar toilet. De 
kampeerautotoerist maakt gebruik van zijn eigen toilet of van de openbare toiletten in 
het aangrenzende bezoekersgebouw, dat dagelijks open is van 10u tot 17u. 

- Van 22u00 tot 7u00 dient de nachtrust gerespecteerd te worden. Tijdens deze 
periode is het bovendien niet toegestaan de parking op of af te rijden. 

- Tijdens de gehele duur van het verblijf is het verplicht de vrije doorgang op de 
autoparkeerplaatsen en op de fiets- en wandelpaden te garanderen. 

 
6. CONTACTGEGEVENS 
 
Gemeentebestuur van Kalmthout: Kerkeneind 13, B-2920 Kalmthout. 
Contact: Dienst Toerisme, Putsesteenweg 131, B-2920 Kalmthout, tel. 03 666 61 01, 
toerisme@kalmthout.be 
 
Vlaamse Overheid:  
Contact: Agentschap voor Natuur en Bos, Putsesteenweg 129, B-2920 Kalmthout, tel. 03 
620 18 40, of 03 224 62 62, ant.anb@vlaanderen.be.” 
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