
Mijn kamp in

Belgisch Luxemburg

Zones waar je

niet in het bos

mag

Zones kunnen
veranderen hier

vind je de laatste
versie

Wees respectvol en

voorzichtig! Maar geniet

vooral van jullie kamp

Uitleg en advies voor uw
kamp: een samenvatting
voorgesteld door Atouts

Camps

DE VOORZORGSMAATREGELEN
DIE MOETEN WORDEN
GENOMEN IN VERBAND MET
AFRIKAANSE VARKENSPEST

Arlon
André Culot
063 58 91 52
Florenville
Nathalie Lemoine
061 32 52 80
Habay-la-Neuve
Martin Cleda
063 60 80 30

Virton
David Storms
063 58 86 40
La Roche-en-Ardenne
Sandrine Lamotte
084 24 50 80
Marche-en-Famenne
Damien Rouvroy
084 22 03 46

Nassogne
Stépane Abras
084 37 43 10
Vielsam
Jean-Claude Adam
080 28 22 80
Bouillon
Pierre Gigounon
061 23 08 80

Libin
Sami Ben Mena
061 65 00 90
Neufchâteau
Benjamin De Potter
061 23 10 30
Saint-Hubert
Dominique Pauwels
061 61 21 20

Nuttige links om meer te weten te komen over
varkenspest:

https://www.wallonie.be/fr/peste-porcine-africaine
http://www.afsca.be/ppa/

https://ambrassade.be/nl/kennis/varkenspest

Telefoonnummers
van dnf-agenten*



Trifold brochures have long been a type of
material used to advertise brands, products,

and services. The best way to maximize its use
is to introduce what the brand has to offer with
a brief or about section like this. Make sure to
keep your introduction short but interesting

enough to readers.

LIFE IS A GRAND

ADVENTURE. MAKE SURE

YOU'RE PREPARED.

Jacht en gebruik van

vallen in uitvoering.

Wees voorzichtig en

aandachtig,

informeer je goed en

aarzel niet om

vragen te stellen.!

op
ge

le
t!

Verbod om in de
bufferzone in het bos te

circuleren
Verbod om een wild zwijn,

dood of levend, te
benaderen

Verbod op een bezoek aan
een boerderij met varkens
binnen drie dagen na het

verblijf in het bos

verboden

gratis

telefoonnummer

1718!

Bleekmiddel verdund tot 10% met
water (100ml-1L) – makkelijk te
vinden maar wees voorzichtig met
kledij en het milieu. Laat het niet
achter in de natuur.

nog vragen?
U kunt contact opnemen met de

DNF-agent* en de gemeente die u
kan helpen!

 
De ASBL Atouts Camps en uw

koepel blijven ook beschikbaar!

ASBL Atouts Camps
Place l’Ilon 13
5000 – Namur

081/65.83.09 0477/16.28.27
Bedrijfsnummer 0811.887.426

https://atoutscamps.be

Brochure
voorgesteld door

Wallonië

wat te doen?
Ontdek de beperkingen en mogelijke alternatieven in

de zone waar jouw KAMP doorgaat
 

Wandel alleen op wegen en paden
 

Honden aan de lijn houden
 

Meld de aanwezigheid van een dood of verzwakt
everzwijn

 
Geef alle nuttige informatie door aan de gemeente en

de DNF-agent*: open hek, gebroken hek,....
 

Verpak voorzichtig al het afval in gesloten zakken
 

Zorg ervoor dat schoenen en andere met modder
vervuilde voorwerpen op de juiste manier

gedesinfecteerd worden.
 

Blijf weg van de betreffende zones voor de 
activiteiten buiten het kampterrein.

Afrikaanse

varkenspest (AVP) is

een ziekte die dodelijk

is voor varkens en

wilde zwijnen. En

voor jou? Jij zult het

niet makkelijk

oplopen, maar je kan

het dragen! Een beetje

besmette modder op je

schoenen is voldoende

W

a

t

?

meer

informatie?

Voortplanting: lawaai zorgt ervoor dat wilde
zwijnen vlucht en verder verspreiden
Overdracht: via besmette modder aan je schoenen
of kleren kan je het virus meenemen naar een
pestvrij gebied
Vallen en extra jacht: worden ingezet om wilde
zwijnen te vangen en zijn gevaarlijk voor jou

AVP?

Pas op! Sancties
en boetes in geval
van niet-naleving!

Tussen 200€ en
2400€!

W
A

A
RO

M
? Zones in bossen die afgesloten zijn,

verplichtingen in zones waar je wel in

de bossen mag.

Voorzorgsmaatregelen: maar waarom?

hoe goed

ontsmetten?

Twee stappen:
1 Spoelen met water
2 Ontsmetting met

bleekmiddel

Neem contact op met de
DNF-agent in de buurt!

- Gebruik handschoenen
- Pas op voor spatten!
- Een geschikte plaats
kiezen: geen bleekmiddel in
het milieu lozen!

*DNF = Département de la Nature et des Forêts
Agenstschap voor natuur en bos


