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7 Nederlandse kampeerregels die elke
staycationer moet kennen deze zomer

Met alle onzekerheden die het reizen in deze tijd met zich meebrengt, kiest Nederland
ook in 2021 massaal voor het staycation alternatief. Nu veel vakantiehuisjes en andere
recreatiewoningen voor de zomer zijn volgeboekt, verkennen Nederlanders steeds
vaker andere mogelijkheden om er tussenuit te gaan, zoals kamperen, glamping of
het huren van een camper.

Om te voorkomen dat je in de problemen komt en niet van je vakantie terugkeert met een
boete in plaats van souvenirs, heeft PaulCamper, het platform voor camper-sharing in
Nederland, de wet- en regelgeving verzameld waar staycationers dit seizoen rekening mee
moeten houden.

1. Je hebt toestemming nodig om een kampvuur te maken

Ondanks de wens van velen om hun Bear Grylls-fantasie te vervullen en hun survival skills
te laten zien tijdens het kamperen, betekent dat helaas niet dat je zomaar overal een
kampvuur mag maken.

https://paulcamper.nl/


In Nederland is vuur maken op een openbare plek in principe verboden. Je mag alleen een
vuurtje stoken op privaat terrein als je toestemming hebt van de eigenaar. Veel campings
erkennen deze wens van kampeerders door kampvuren toe te staan op specifiek
aangewezen plekken.

Een boete voor het illegaal stoken van vuur gaat je niet in de koude kleren zitten: het bedrag
is in 2021 vastgelegd op 300 euro.

Gebruik indien mogelijk een camping fornuis, want de schade die een kampvuur aan het
land toebrengt, kan lang duren om te repareren.

2. Wildkamperen is illegaal in Nederland

In Nederland is wildkamperen illegaal. Je hebt alleen het recht om te kamperen op het land
dat aan iemand anders toebehoort als je toestemming hebt van de landeigenaar; hetzelfde
geldt ook voor campers en motorhomes. Tot in 2020 waren er in Nederland nog
paalkampeerterreinen waar je gratis en legaal mocht kamperen, maar deze zijn wegens
misbruik definitief verwijderd door Staatsbosbeheer.

Bij het overtreden van de regels kun je rekenen op een bekeuring van 150 euro.

3. Wildplukken zonder toestemming kan je in de problemen
brengen

Alle natuurgebieden, dier- en plantensoorten en bossen zijn beschermd onder de Wet
natuurbescherming (2017).

Staatsbosbeheer staat op kleine schaal en voor eigen gebruik en op eigen risico wildpluk
toe. Voor bramen en paddenstoelen geldt een maximale hoeveelheid van 250 gram. Op
grote schaal of commercieel plukken wordt als diefstal en/of als beschadiging van terrein
beschouwt.

Let er altijd op om genoeg achter te laten voor anderen - niet alleen voor voedselzoekers,
maar ook voor dieren en vogels die de planten als voedselbron kunnen gebruiken. Zorg er
daarnaast voor dat je weet wat je plukt, zodat je geen giftige soorten planten en
paddenstoelen eet en dat je niet per ongeluk wettelijk beschermde of lokaal bedreigde
soort plukt die lijken op een algemene soort.



Voor een overzicht van vegetatiesoorten die speciaal beschermd zijn tegen plukken,
ontwortelen, beschadiging en verkoop van welke aard dan ook kun je de Wet natuurwet
(1981) raadplegen.

Meer informatie over wildplukken is te vinden op de website van Staatsbosbeheer.

Aspirant-verzamelaars moeten altijd goed opletten wat zij plukken en van plan zijn te
consumeren; pluk en consumeer nooit iets waarvan je niet zeker bent.

4. Naaktrecreatie kan je aan €100 boete blootstellen

Nederland is één van de weinige landen waar naaktrecreatie in het openbaar wettelijk is
toegestaan. Dit is vastgelegd in artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht, dat in 1986
mede op initiatief van de belangenorganisatie voor naaktrecreatie NFN Open & Bloot tot
stand is gekomen.

Over het algemeen geldt dat gemeenten de bevoegdheid hebben om een plaats aan te
wijzen als een speciale naaktrecreatie plek, zoals naaktstranden, maar ze kunnen
naaktrecreatie niet verbieden. Dit betekent in de praktijk dat je als naaktrecreant zelf moet
kunnen inschatten of een plek geschikt is om in je nakie te lopen. Als hierover onenigheid
bestaat met de handhaver, is het uiteindelijk aan de rechter om te bepalen wie gelijk heeft.

Als je naakt loopt waar dat niet is toegestaan, heb je al snel een bekeuring van 100 euro aan
je broek hangen.

5. Het achterlaten van afval kan vies tegenvallen

Net als op straat is ook op de camping en in de natuur het achterlaten van afval verboden.
Kampeerders die hun afval niet opruimen, kunnen een fikse boete krijgen.

Geautoriseerde ambtenaren hebben de bevoegdheid om een boete van maximaal 150 euro
uit te schrijven voor een zwerfvuil overtreding, zoals het achterlaten van blikjes of papier.

Ook als je besloten hebt je hond mee te nemen, moet je de uitwerpselen opruimen en op de
juiste manier in een afvalbak deponeren. Wie dat niet doet, kan een bekeuring krijgen van
150 euro.

Als je voor een natuurlijke aanpak kiest en zonder voorzieningen kampeert, moet je ook je
eigen afval weggooien op een manier die het land respecteert. Meestal betekent dit dat je
op minstens 30 meter afstand van wateroppervlakten een gat moet graven en de
uitwerpselen moet begraven.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01
https://www.staatsbosbeheer.nl/Contact/toegangsregels/wildplukken


Het is van belangrijk dat kampeerders hun best doen om het land waarop zij zich bevinden
in stand te houden en de wilde dieren die er leven te respecteren en te beschermen. Ga
naar Leave No Trace voor meer informatie.

6. Ondeugende honden kunnen €250 uit eigen zak kosten

Een groot voordeel van staycations is dat je je trouwe viervoeter mee kunt nemen. Er zijn
echter wel een paar regels waar je rekening mee moet houden. Zo mogen er in bepaalde
ruimtes, zoals de speelplaats, helemaal geen honden komen en in sommige gebieden zijn
alleen honden aan de lijn toegestaan, zoals in de bebouwde kom.

Op de meeste stranden geldt alleen een compleet hondenverbod in het hoogseizoen, terwijl
er ook aangewezen stranden zijn waar ze het hele jaar door welkom zijn. De regels
verschillen per gemeente en kun je hier vinden.

Honden los laten lopen waar ze aan de lijn moeten, kan je 100 euro kosten. Honden laten
lopen in een verboden gebied wordt bekeurd met 150 euro.

En zoals altijd, word je ook beboet als je je rotzooi niet achter je opruimt. In het geval van
hondenpoep is de geldstraf maar liefst 150 euro. Heb je ook geen zakje of schepje bij je?
Dan kan hier nog eens 100 euro bovenop komen.

Als je op een camping verblijft, kijk dan goed naar de regels voor het houden van honden.

7. Illegaal vissen & stropen kan je de schulden in jagen

Een ander tijdverdrijf dat op de agenda kan staan van kampeerders en survivalaars is jagen
of vissen. Maar als je dat illegaal doet, kan je dat een fikse boete en in sommige gevallen
zelfs een gevangenisstraf opleveren.

Er zijn strenge regels en wetten als het gaat om vissen en jagen in Nederland.

Voor het vissen in de meeste Nederlandse binnenwateren heb je een VISpas nodig. Deze
krijg je automatisch als je bij een hengelsportvereniging bent aangesloten. Voor sportvissers
die niet zijn aangesloten bij een vereniging, bestaat de Kleine VISpas - hiermee kun je met
één hengel en een beperkt aantal aassoorten in een beperkt aantal wateren vissen.

Wanneer je vist in wateren zonder daar toestemming voor te hebben is de bekeuring
minstens 150 euro, afhankelijk van het type overtreding.

https://lnt.org/why/7-principles/
https://dier-en-natuur.infonu.nl/huisdieren/67710-met-de-hond-op-het-strand-waar-toegestaan.html
https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/vispas


De regels voor jagen zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Zo heb je een jachtakte
nodig en moet je lid zijn van een Wildbeheereenheid, een lokale jagersvereniging. Daarnaast
mag je alleen op wildsoorten jagen in bepaalde periodes, en mag je de dieren niet onnodig
laten lijden.

Overtreden van deze wet wordt als stroperij beschouwd, waardoor de boete kan oplopen
tot in de vele duizenden euro’s en in ernstige gevallen zelfs kan leiden tot een maand
gevangenisstraf.

__________________________________________________________________________________

Over PaulCamper

PaulCamper is het snelst groeiende platform en community voor individuele camper- en caravan verhuur in

Europa. Met een enorme passie voor kamperen en aandacht voor detail, richtte Managing Director Dirk Fehse

het bedrijf op in 2013. PaulCamper heeft al meer dan 10,000 voertuigen van individuele verhuurders aan boord

en heeft al meer dan een miljoen overnachtingen bewerkstelligd voor huurders van over de hele wereld. Zij

hebben allemaal één ding gemeen: net als deze start-up houden ze van avontuur, vrijheid en de individualiteit

die daarbij hoort. PaulCamper ook actief in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Engeland.

Voor meer informatie over PaulCamper ga naar: www.paulcamper.nl

Voor vragen, opmerkingen of suggesties contact: Marthe Lem op

marthe.lem@paulcamper.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-regels-voor-de-jacht
http://www.paulcamper.nl
mailto:marthe.lem@paulcamper.nl

