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Besluit van de gouverneur met betrekking tot rook- en vuurverbod - 

opheffing 

 

 

De gouverneur van de provincie ANTWERPEN, 
 

Gelet op art.128 van de provinciewet van 30 april 1836; 

 

Gelet op de artikelen 4, 5, 7, 8 en 11 van de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992; 

 

Gelet op de artikelen 20 en 99 van het Bosdecreet van 13 juni 1990; 

Gelet op artikel 35 van het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 

oktober 1997; 

Gelet op artikel 89 van het Veldwetboek van 7 oktober 1886; 

Gelet op het verbod om kampvuren te maken op het grondgebied van de provincie Antwerpen, 

uitgevaardigd op 4 mei 2022; 

 

Gelet op het absoluut rookverbod en het verbod om vuur te maken in open lucht in natuur- en 

heidegebieden, evenals in bossen in de provincie Antwerpen, uitgevaardigd op 4 mei 2022; 

 

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos, omwille van de gevallen neerslag op 

donderdag 19 mei 2022 en de verwachte neerslag op 20 mei 2022 en volgende dagen, heeft 

afgeschaald van risicocode oranje naar risicocode geel met betrekking tot brandgevaar in 

natuurgebieden; 

 

Overwegende dat de preventieve tijdelijke maatregelen, genomen ter vrijwaring van de openbare 

orde, niet langer strikt noodzakelijk zijn; 

 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1.  Het besluit met betrekking tot rook- en vuurverbod van 4 mei 2022 wordt opgeheven. 

 

Artikel 2. Het blijft echter te allen tijde aangewezen dat elkeen die zich op reglementaire wijze 

ophoudt in natuur- en heidegebieden, evenals in bossen in de provincie Antwerpen, de nodige 

voorzichtigheid aan de dag legt met betrekking tot alles wat vuur kan veroorzaken. Er blijft een 

licht verhoogd risico op brand in bovenvermelde gebieden.  

 

Artikel 3. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden 

bekend gemaakt via gemeentelijke websites en wordt onmiddellijk van kracht.  

 

 

Antwerpen, 20 mei 2022 
 

(werd getekend) 

 

 

Cathy Berx 

Gouverneur provincie Antwerpen 


