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Infoblad 1.5 

 
WET- EN REGELGEVING OP RUIMTELIJK GEBIED 
 
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: 
 
- Natuurschoonwet 
- Natuurbeschermingswet  
- Ecologische hoofdstructuur 
- Nationale parken 
- Flora en faunawet 
- Boswet 
- Meer informatie 
 
Bij het opzetten en beheren van kampeerterreinen kun je als 
beheerder geconfronteerd worden met een breed scala aan 
wet- en regelgeving. In de diverse infobladen wordt nader 
ingegaan op de Wet op de openluchtrecreatie, 
milieuwetgeving, Wet op de ruimtelijke ordening, wetgeving op 
het gebied van lozingen, waterkwaliteit, Arbo en veiligheid en 
bouwen. In dit infoblad vind je informatie over een aantal 
wetten waarmee je rekening moet houden als je een nieuw 
terrein wilt opzetten, of op een huidig terrein een en ander wil 
veranderen. 
 
Natuurschoonwet 

In de Natuurschoonwet is de bescherming van landgoederen geregeld. Deze wet is een 
fiscale wet die belastingvoordeel geeft aan eigenaren van landgoederen. Deze 
landgoederen zijn in het kader van deze wet als zodanig aangemerkt. De voorwaarde is 
dat het landgoed in stand gehouden wordt en dat hiermee ook wordt bijgedragen aan de 
bescherming van natuur en landschap. Het kan gunstig zijn om een groot terrein onder 
deze wet te laten vallen (te laten rangschikken). Er is wel een aantal voorwaarden 
waaraan je terrein moet voldoen om als landgoed aangemerkt te kunnen worden. Deze 
voorwaarden staan niet in de wet zelf, maar in een Algemene maatregel van bestuur 
Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928. Enkele voorwaarden zijn: 
 

• Het landgoed moet zijn opengesteld voor het publiek. 
• Het landgoed moet een aaneengesloten gebied vormen. 
• Het landgoed moet een minimale oppervlakte hebben van 5 ha, met uitzondering 

van historische buitenplaatsen. 
• 30% van het landgoed moet met bos zijn bedekt. 

 
Is je terrein niet groot genoeg, dan kun je het samen met aangrenzende terreinen als 
landgoed laten rangschikken.  
 
Over de verblijfsrecreatie staat expliciet aangegeven dat terreinen die zijn ingericht of 
worden gebruikt voor intensieve dag- en verblijfsrecreatie niet als landgoed kunnen 
worden gerangschikt. Voor kampeerterreinen wordt hierbij een uitzondering gemaakt.  
Voor kampeerterreinen is de oppervlakte van het landgoed bepalend voor de oppervlakte 
waarop gekampeerd mag worden. Is het landgoed kleiner dan 25 ha, dan mag geen 
kampeerterrein worden gerangschikt. Bij grotere landgoederen, bij grotere landgoederen 
mogen er één, twee of drie kampeerterreinen zijn, ieder met een oppervlakte van 
maximaal 1 hectare. De terreinen moeten sober zijn, zonder uitgebreide voorzieningen. 
Bij het LNV-loket - www.hetlnvloket.nl - is een handleiding Natuurschoonwet 1928 te 
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downloaden en op te vragen, met meer informatie en een beschrijving van de 
manier om een verzoek tot rangschikking in te dienen.   
 
Natuurbeschermingswet 

De Natuurbeschermingswet regelt onder meer de bescherming van natuurgebieden. 
Natuurgebieden kunnen beschermd worden als beschermd natuurmonument.  
Binnen de Natuurbeschermingswet 1998 kunnen speciale beschermingszones ingesteld 
worden, in het kader van de Europese vogel- en habitatrichtlijn. Deze laatste gebieden 
maken onderdeel uit van Natura 2000, een netwerk van natuurgebieden in de Europese 
Unie. De Vogelrichtlijn richt zich op de bescherming van leefgebieden van de 
vogelsoorten die in deze richtlijn genoemd staan. Habitatrichtlijngebieden zijn gebieden 
die in het kader van de Habitatrichtlijn worden ingesteld. Deze richtlijn heeft tot doel de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (kortweg habitattypen en -soorten) in stand 
te houden. Meer informatie over de ligging van de gebieden en instellingsbesluiten zijn te 
vinden op www.minlnv.nl. In beschermde gebieden volgens de Natuurbeschermingswet 
mogen geen activiteiten worden gedaan die schadelijk zijn voor het natuurschoon.  
 
Gevolgen van ligging van het terrein in een richtlijngebied 
Ligt een kampeerterrein in beschermd gebied dan hoeft dat geen directe gevolgen te 
hebben. Het gebruik heeft de aanwijzing blijkbaar niet in de weg gestaan. Soms moeten 
passende maatregelen worden getroffen. Dit is het geval als de kampeeractiviteiten wel 
grote gevolgen voor de kwaliteit van de gebieden en daarin voorkomende habitattypen 
en/of -soorten hebben. In het uiterste geval kan dit ertoe leiden dat de activiteit beëindigd 
moet worden. Voor nieuwe activiteiten met mogelijk gevolgen moet een passende 
beoordeling worden uitgevoerd. Dat betekent dat bijvoorbeeld uitbreidingsplannen voor 
campings of bedrijventerreinen en bouwactiviteiten moeten worden beoordeeld op hun 
effecten op de natuurwaarden in de richtlijngebieden. Deze activiteiten kunnen doorgaan 
als uit de passende beoordeling blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet 
worden aangetast. In andere gevallen kan de nieuwe activiteit alleen doorgaan als er 
geen alternatieve oplossingen zijn, de voorgenomen activiteit wordt beschouwd als een 
dwingende reden van groot openbaar belang en er compenserende maatregelen worden 
genomen. 
 
Ecologische hoofdstructuur 

De vogel- en habitatrichtlijngebieden en het merendeel van de beschermde 
natuurmonumenten maken, samen met andere natuurgebieden, deel uit van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit is een landelijk netwerk van natuurgebieden en 
natuurontwikkelingsgebieden. Lagere overheden, zoals de provincie en de gemeente, 
moeten met deze gebieden rekening houden, bijvoorbeeld bij het maken van streek en 
bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen hebben directe gevolgen voor de burgers.  
Veel kampeerterreinen liggen in de EHS, dus de ligging van dit netwerk kan ook van 
invloed zijn op de kampeermogelijkheden door scouts.   
 
Nationale parken en nationale landschappen 

Het instellen van nationale parken is gebaseerd op een internationale afspraak om grote 
natuurgebieden te behouden die een of meer belangrijke ecosystemen 
vertegenwoordigen. Nationale parken worden ingesteld door de minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij, met instemming van eigenaren, beheerders en andere direct 
betrokken organisaties en instanties. Deze geven bij de instelling aan bereid te zijn het 
gebied samen als nationaal park te beheren. Kenmerkend voor nationale parken is de 
meervoudige doelstelling: natuurbehoud en –ontwikkeling,  natuurgerichte recreatie, 
voorlichting en educatie en wetenschappelijk onderzoek. Op deze manier worden grotere 
gebieden veilig gesteld, de natuurwaarden worden verder ontwikkeld, maar het is ook 
voor iedereen mogelijk ze te bezoeken en meer over de natuur te weten te komen. 
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Algemene informatie over nationale parken en een overzicht van de ingestelde 
parken en parken in oprichting zijn te vinden op www.nationaleparken.nl. 
 

Flora en faunawet 

De Flora en faunawet, die op 1 april 2002 is ingegaan, regelt 
de bescherming van planten en dieren in Nederland. Er is in 
vastgelegd dat je als terreineigenaar en -beheerder een 
zorgplicht hebt als beschermde planten en diersoorten op je 
terrein aanwezig zijn. Onder meer bij bouwplannen moet je 
met hun aanwezigheid rekening houden. Op de website 
www.natuurloket.nl kun je een indicatie krijgen of er in het 
gebied waar je plannen hebt beschermde soorten aanwezig 
zijn.  
 

Boswet 

In de Boswet wordt het areaal bos in Nederland beschermd. Op infoblad 6.7 lees je hier 
meer over. 
 
Meer informatie 

Natuurbeschermingswet    www.wetten.overheid.nl 
Informatie over de natuurbeschermingswet  www.minlnv.nl/natuurbescherming 
Natuurschoonwet 1928    www.wetten.overheid.nl 
Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 www.wetten.overheid.nl 
Flora en faunawet     www.wetten.overheid.nl 
Informatie over de flora en faunawet   www.minlnv.nl/thema/groen/natuur 
Europese Habitatrichtlijn    www.minlnv.nl/natura2000 
Europese Vogelrichtlijn    www.minlnv.nl/natura2000 
Informatie over richtlijngebieden en Natura 2000 www.minlnv.nl/natura2000 
Informatie over de Vogelrichtlijn   www.minlnv.nl/vogelrichtlijn 
Nationale parken     www.nationaleparken.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er 
inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze 
informatie kunnen geen rechten worden ontleend 
 

 


