TERREIN
IN DE KIJKER
Waterlozen
en Schotelweide,
twee toplocaties voor
de leukste zomersport
“Kamperen is de leukste zomersport, waardoor je
steeds maar jonger wordt.” Het is een zinnetje dat
velen aanzet tot zingen, zeker voor wie verblijft op
Waterlozen of Schotelweide. De terreinen, gelegen in respectievelijk Zonhoven en Stokrooie, nodigen gewoon uit
tot kamperen omdat ze midden een schitterend natuurgebied met uitgestrekte bossen liggen. Gelukkig is er van een
mierennest geen sprake.

de zomermaanden huur ik een standpijp met meter die wordt
aangesloten op een hydrant op straat. Zo vul ik de tonnen die
ik bezorg aan de groepen. Dankzij de meter is het factuurbedrag voor de groepen duidelijk. Op Schotelweide kan elektriciteit van het net gehaald worden, iets wat op Waterlozen
niet kan. Wil een groep op Waterlozen toch elektriciteit, dan
bezorg ik de groep een stroomgroep die elektriciteit produceert. Niet elke groep maakt daarvan echter gebruik.”

Waterlozen is één hectare groot en volledig omheind. Er
is een gebouwtje geschikt voor bergruimte en een toilet
zonder stromend water. Drinkwater wordt door de eigenaar
aangevoerd in een ton. Elektriciteit is niet aanwezig. In totaal
mogen er 70 personen kamperen.
Schotelweide biedt met zo’n 3 hectare plaats aan 250 personen. Er is elektriciteit en een waterput met drinkbaar water.
Indien nodig voert de eigenaar in een ton extra water aan.
Verder zijn er nog twee toiletten zonder stromend water. Het
terrein is volledig omringd met bossen.

Ook afval wordt aan een weide niet zomaar opgehaald. “Met
het afval ga ik naar het containerpark, op voorwaarde dat alles
goed gesorteerd wordt. En net dit laatste is er voor enkele
groepen soms te veel aan”, vertelt Julien ontgoocheld. “De
groep die nu verblijft, vond tijdens het graven van hun hudo
allerlei afval van een vorige groep. Sommige groepen moet je
echt goed in het oog houden.”

ALLES BEGON MET SMEEKERSHEIDE
“Enkele meisjes op tocht vroegen of het mogelijk was om te
kamperen op Smeekersheide” herinnert Julien Schruers zich.
“Dat was voor mij geen probleem.”
Daarna is het idee verder gegroeid. “Eerst heb ik mijn plannen
besproken met mijn vrienden, maar het werd pas concreet
nadat een scoutsleider uit Mol me doorverwees naar CJT”,
weet Julien nog. In 1993 werden Smeekersheide, Waterlozen
en Schotelweide aangesloten bij CJT Boekingscentrale.
“Sinds 1997 bestaat Smeekersheide als kampeerterrein
niet meer”, vertelt Julien nog. “Het terrein ligt in natuurgebied waardoor ik geen toelating meer kreeg om tenten te
plaatsen. Waterlozen en Schotelweide bestaan wel nog.”

WATER, ELEKTRICITEIT EN AFVAL
Groepen op een kampeerterrein voorzien van water
en elektriciteit is niet altijd even eenvoudig. “Voor
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PUTJES EN NOG EENS PUTJES
Jeugdgroepen die kamperen, hebben enkele typische gebruiken. Er wordt een hudo (openluchttoilet) gebouwd, sjorringen
gemaakt … Het graven van putten hoort hier onvermijdelijk
bij. “Putten graven mag enkel op de aangeduide plaatsen
omdat je het nadien nooit meer volledig kan herstellen”, weet
Julien. Om dezelfde reden wil Julien geen sleuven rondom de
tenten. “Om het water te kanaliseren of te bufferen, zijn sleuven rondom tenten niet nodig. Op Waterlozen staan de tenten
op een hoger gedeelte en Schotelheide heeft zandgrond waardoor het water onmiddellijk in de bodem sijpelt.”
Soepeler is hij voor de gaten gemaakt met een grondboor.
“Dit kan overal op voorwaarde dat ze nadien opnieuw worden
opgevuld. Dit voor de veiligheid van de volgende groep, maar
ook voor het paard en de schapen die na het kampeerseizoen
op de weides verblijven.”

WATERLOZEN PRAKTISCH
Adres: Zandstraat 251, 3520 Zonhoven
Totale oppervlakte: 1,3 hectare
Capaciteit: 70
Website: www.cjt.be/boekingscentrale
SCHOTELWEIDE PRAKTISCH
Adres: Schotelstraat z/n, 3511 Stokrooie (Hasselt)
Totale oppervlakte: 3 hectare
Capaciteit: 250
Website: www.cjt.be/boekingscentrale

KAMPVUUR
Op elk terrein kan kampvuur gemaakt worden, maar er zijn
duidelijke regels. “In het verblijfsreglement staat dat het terrein
niet verlaten mag worden, voordat het vuur gedoofd is. Hout
voor het kampvuur kunnen ze van mij krijgen of mogen ze zelf
uit het bos halen, maar ze mogen geen (dode) bomen kappen.
Hier wordt door de boswachter streng op toegezien.”
Slechts één keer werd kampvuur door de boswachter verboden,
nl. omwille van de droogte.

VEILIGHEID
Een decreet zoals ‘toerisme voor allen’ bestaat voor kampeerterreinen niet. Het is aan de gemeente om de veiligheid van
een kampeerterrein te beoordelen, maar dat is volgens Julien
geen probleem. De veiligheidsdiensten kunnen beide terreinen
gemakkelijk bereiken. “Als vrachtwagens – dikwijls volgestouwd
met kampeermateriaal - zich niet vastrijden op de onverharde
wegen, dan mag dit voor de veiligheidsdiensten ook geen probleem zijn.”
Verder vraagt Julien via het verblijfsreglement altijd de namen
en telefoonnummers op van de verantwoordelijken.

HANDEN UIT DE MOUWEN
Een terrein onderhouden vergt minder werk dan een gebouw,
maar zonder de nodige aandacht zou een kampeerterrein toch
vlug vervuilen.
“Groepen verblijven enkel tijdens de zomermaanden op
Waterlozen en Schotelweide. Tien dagen voor het eerste verblijf
wordt het gras gemaaid en ruim ik de dode takken op. Na het
verblijf controleer ik of alle gaten terug dicht zijn en doe ik een
algemene inspectie van het terrein. Soms moet ik afval verzamelen dat gedurende het verblijf bleef rondslingeren en zich
door de wind heeft verspreid. Andere taken zijn het openhouden van de gracht en nu – eenmalig – het vangen van een mol.”
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