
 

Op kamp beleven we allerlei dolle avonturen en het mag er wel eens uitbundig aan toe gaan. Met een 

strijdkreet de aanval op de barbaren inzetten, een swingende zangstonde, gilletjes bij de waterspelletjes, 

tussen de soep en de patatten luidkeels zingen… Zo’n geluiden horen bij een kamp en kan je moeilijk 

bestempelen als geluidsoverlast. Maar, respecteer je de nachtrust niet of gebruik je de muziekinstallatie 

net als DJ’s op een festival, dan kan je als kampganger serieuze overlast veroorzaken. 

 

Tijdens de zomer lijkt het alsof meer en meer kampplaatsen omgetoverd worden tot extra festivalterreinen 

waar van ’s morgens tot ’s avonds muziek uit de boxen schalt. Dit gaat echter in tegen de kampbeleving 

waarbij we net wat dichter bij de natuur komen te staan. De omwonenden appreciëren dat evenmin. 

Groepen die later in de zomer op hetzelfde terrein kamperen, worden misschien ook benadeeld door het 

hinderlijk gedrag van voorgangers. 

 

We geven enkele tips hoe je een kamp geluidsbewust kan organiseren. 

 

Less is more, is een gekende spreuk en past eveneens in dit plaatje. Muziek zorgt voor sfeer op het 

kampterrein, maar de radio hoeft niet non-stop te draaien. 

Maak vooraf met de volledige leidingsploeg afspraken wanneer muziek gespeeld kan worden. Hou het bij 

specifieke momenten waarop je verzamelen blaast en voor spelen waarbij muziek echt onmisbaar is. 

Stel een schema op: Bij welke onderdelen gebruiken we geen muziek, bij welke elektronisch versterkte 

muziek of wanneer voorzien we een alternatief? 

 

 

Zonder 
elektronische 
muziek 

Beperkt 
elektronische 
muziek 

Alternatief 

Wekdienst       
Verzamellied       
Kampdans       
Keuken       
Eten       
Afwas       
Activiteit       
Kampvuur       
…       

 
Voorzie alternatieven: 

 Muziekquiz met kazoo; 

 Kampvuur met akoestische gitaar; 

 Zing eens een liedje tijdens het schillen van de patatjes of tijdens de afwas; 

 Wek al neuriënd, al zingend, al fluitend… Of zet de ramen open of flap de tent open, laat de zon en 

wind binnen; 

 Organiseer eens een stiltetocht of een dauwtrip, zo vang je andere geluiden op; 

 Vertel een bedverhaaltje. 



In een huishoudelijk reglement is er meestal een passage over geluid of versterkte muziek opgenomen. 

Zo’n reglement is opgesteld door de kampeigenaar en die weet het best wat er in de buurt leeft en wat de 

gevoeligheden zijn. Respecteer deze richtlijnen, want het is met reden waarom de kampeigenaar bepaalde 

zaken opneemt in het reglement. Misschien is het ene lokaal net iets meer geluidsdicht, vangt een bomenrij 

het geluid grotendeels op of zijn de rechterburen net iets meer tolerant. Misschien is er een historiek van 

lawaaioverlast en dreigt een sluiting van het kamphuis. Misschien is er een erg waakzame politie… 

 

Maak je toch gebruik van elektronisch versterkte muziek, dan kan je met enkele aandachtspunten rekening 

houden. Bij elektronische muziek kunnen de lage tonen erg ver dragen. Enkele tips om overlast te 

beperken: 

 Voorzie voldoende luidsprekers: als je meer (kleinere) luidsprekers plaatst, is er minder energie 

nodig per luidspreker en dan dragen de geluidsgolven minder ver. 

 Vermijd zeer lage bastonen (onder 130 hertz). 

 Zet de luidsprekers niet in de richting van bossen, natuurgebieden en omwonenden. 

 Houd de muziek zoveel mogelijk binnenskamers. En houd ramen en deuren dicht. 

 

Algemene bepalingen 

Alle lawaai tussen zonsondergang en zonsopgang dat de rust van de omwonenden kan verstoren, is 

strafbaar volgens artikel 561 van het Strafwetboek. 

 

Gemeentelijke bepalingen 

Gemeenten mogen zelf maatregelen nemen om lawaaihinder ‘s nachts of overdag te voorkomen. Ze 

kunnen via hun politiereglement de verstoring van de nachtrust beboeten. 

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten 

 

Gebruik je elektronisch versterkte muziek op het kampterrein dan val je onder Vlaamse regelgeving voor 

muziekactiviteiten. 

 Valt het maximumvolume van de muziek onder 85dB(A) (gemeten over 15 minuten), dan moet je 

niets aanvragen. 

 Is het maximumvolume van de muziek luider dan 85 dB(A) (gemeten over 15 minuten), dan moet 

je toestemming vragen aan het college van burgemeester en schepenen van de kampgemeente. 

Afhankelijk van het maximumniveau legt het college bepaalde maatregelen op. 

Meer info over deze geluidsnormen: www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/muziek. 

Download er de brochure over de geluidsnormen. 

 

Deze normen worden opgelegd om gehoorschade te beperken. 

Meer tips en info via www.helpzenietnaardetuut.be. 
 

 

http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/muziek
http://www.helpzenietnaardetuut.be/

