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Reglement paalkamperen Provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw
Artikel 1 - Toepassingsgebied
• Kamperen in provinciedomein Het Vinne is toegestaan op de hiervoor ingerichte bivakplek mits
voldaan wordt aan de voorwaarden van dit reglement.
• De bivakplaats is gelegen aan de noordkant van het meer langs de witte wandelroute door het
domein. Gps coördinaten: N 50°50.715’ E 005°07.955’
• De kampeerplek is bedoeld als overnachtingsmogelijkheid voor doortrekkers (wandelaars en
fietsers).
• Bezoekers kunnen op deze plek de natuur ‘s nachts bestuderen (sterren, nachtdieren,
geluiden,…).
Artikel 2 - Accommodatie
Op de ingerichte bivakplaats zijn volgende voorzieningen aanwezig:
• Houten platform.
• Waterpomp (in de winter wordt de waterpomp verwijderd).
• Reglement en informatie i.v.m. natuurbeleving.
• Vuurkring.
Artikel 3 - Beschikbaarheid
• Er kan gekampeerd worden van 1 april tot 30 september.
• Er is een verblijf mogelijk van maximum 48 uur.
• Geen reservatie mogelijk.
• De staanplaats is gratis.
Artikel 4 - Afspraken
• Het is verplicht om de conciërge te verwittigen bij aankomst op tel. 011 78 18 19. Het aantal
tenten, aantal personen en de duur van het verblijf moet doorgegeven worden.
• Er kan gekampeerd worden door maximum 9 personen en met maximum 3 kleine tenten (voor
2 tot 3 personen, zonder voortent).
• Fietsers kunnen hun fiets aan de hand meenemen tot aan de bivakplaats. Het is verboden te
fietsen in het domein buiten de dolomietwegen.
• Het is ten strengste verboden om vuur te maken buiten de aangelegde vuurkring.
• Het vuur moet bij vertrek volledig gedoofd worden.
• Alle afval wordt terug meegenomen.
• Begraaf alle uitwerpselen en toiletpapier in een gat van 15-20 cm diep, minstens 50 m van de
bivakzone.
• Laat de bivakzone achter zoals je deze gevonden hebt.
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