
Top 5 Kampregels 

Je bent te gast bij labelterrein de Malpiesche Bergen. De top 5 kampregels zijn de 

belangrijkste kampregels die worden gehandhaafd op het labelterrein. Deze regels zijn 

opgesteld met oog op veiligheid en bescherming van de natuur. Wanneer de regels niet 

worden nageleefd kunnen er schoonmaak / herstel kosten in rekening worden gebracht. 

Het kampreglement geeft daarnaast een overzicht van de overige regels op het terrein die 

ervoor zijn om het kamperen zo prettig mogelijk te maken voor jezelf, anderen en natuurlijk 

ook de natuur.  

 

Regel 1) Stoken 

a. Vuren niet hoger dan 75cm 

b. Van staand hout afblijven       

c. Alleen sprokkelen op eigen terrein  

d. Alleen stoken in de daarvoor bedoelde kuilen of tonnen 

e. Nooit brandend alleen achterlaten 

f. Vuren uit laten gaan op de avond voor vertrek, afwerken met water en zand 

g. Geen meegebracht pallet hout 

h. Hout korter dan 75cm 

Wanneer deze regels niet worden nageleefd kunnen er schoonmaak / herstel kosten in 

rekening worden gebracht.  

 

Let ook op dat het in de zomer het weer soms droog en warm kan zijn wat kan lijden tot een 

toename van natuurbrandrisico. In dit geval zal de kampstaf een stookverbod inlassen. Bij 

ingang van het stookverbod moeten de strengere regels van de kampstaf nageleefd te 

worden voor de veiligheid van alle kampeerders en de natuur. Luister naar het advies van de 

kampstaf!  

 

Regel 2) Terreinvervuiling 

a) Tijdens het kamp het terrein schoon houden. 

b) Ga bij vertrek het terrein na op zwerfafval 

c) Zorg voor een goede afwerking van gegraven gaten  

Het is belangrijk dat het terrein netjes wordt achtergelaten. Over het algemeen wil je het 

terrein zo achterlaten als jij het als groep wil aantreffen. De kampstaf heeft het laatste woord!  

Wordt het terrein niet goed afgeleverd, dan kunnen de schoonmaak / herstel kosten in 

rekening worden gebracht.  

https://malpieschebergen.scouting.nl/images/bestanden/Kampreglement.pdf


Regel 3) Verkeersregels  

a. Geen auto op de kampeervelden 

b. Parkeren op de aangewezen plaatsen 

c. Vervoer op kampterrein met handkarretjes 

d. kampstaf kan in bijzondere gevallen in overleg met de groepen afwijken van de regels 

(bv. voor hulpbehoevende groepen). 

Wanneer deze regel niet wordt nageleefd kunnen er schoonmaak / herstel kosten in rekening 

worden gebracht. 

 

Regel 4) Latrine / Hudo 

        a. Ook voor verblijf van 1 nacht hudo graven 

        b. Geen toiletpapier in het bos achterlaten 

Let wederom op dat je het advies van de kampstaf opvolgt waar de latrine/hudo kan worden 

gegraven en dat bij vertrek ook dit gat juist wordt gedicht.  

Wanneer deze regel niet wordt nageleefd kunnen er schoonmaak / herstel kosten in rekening 

worden gebracht. 

 

Regel 5) Afval 

        a. Containers staan er alleen tijdens het hoogseizoen en de kampstaf heeft hier de     

sleutel voor 
        b. De containers zijn alleen voor huishoudelijk afval, papier, plastic en glas.  
 
Wanneer deze regel niet wordt nageleefd kunnen er schoonmaak / herstel kosten in rekening 

worden gebracht. 

 
 

 

 


