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Opheffing rook- en vuurverbod in provincie Antwerpen, maar blijf 

waakzaam in bossen, natuur- en heidegebieden. 

Vandaag stelt het Agentschap voor Natuur en Bos opnieuw risicocode geel in voor 

provincie Antwerpen. Sinds 20 april was code oranje van kracht wegens het hoge 

brandgevaar in de Antwerpse natuur – en heidegebieden en bossen.  Omwille van de 

hevige regenval van gisteren en de te verwachten neerslag tijdens de komende dagen 

wordt het rook- en vuurverbod dat sinds 4 mei van kracht was in de provincie Antwerpen 

opgeheven.  Wel blijven alertheid en waakzaamheid aan de orde. Het is nog steeds droog 

in de natuurgebieden, en daardoor blijft het risico op natuurbranden groot. 
 

Op 20 april kondigde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) code oranje af voor de provincie 

Antwerpen omwille van het hoge brandgevaar in de natuur- en heidegebieden en bossen. Op 4 mei 

kondigde gouverneur Cathy Berx een politiebesluit af dat een rook – en vuurverbod oplegde in de 

natuur- en heidegebieden en bossen in provincie Antwerpen, evenals een verbod om er een 

kampvuur of vuur in open lucht te maken. Nu het Agentschap voor Natuur en Bos opnieuw 

overschakelt op risicocode geel voor de provincie, tekent gouverneur Cathy Berx vandaag een 

politiebesluit om het rook- en vuurverbod van 4 mei op te heffen. 
  
Risicocode geel 

Vanaf vandaag geldt code geel voor onze provincie. Dat betekent dat er nog steeds gevaar is, en dat 
voorzichtigheid en waakzaamheid aan de orde blijven. De natuur is nog steeds droog, wat het risico 
op natuurbrand vergroot. 
  
https://www.natuurenbos.be/brandfase-antwerpen 
  
Gouverneur Cathy Berx: “Ondanks de hevige neerslag van gisteren, blijft het ten zeerste 

aangewezen om in bossen, natuur- en heidegebieden voorzichtig en verstandig om te gaan met 

alles wat vuur kan veroorzaken. Het risico op brand in natuurgebieden en elders blijft immers hoog, 

aangezien de bodem en toplaag van de grond nog steeds erg droog zijn.  Blijf daarom altijd 

waakzaam.”  

  

In bijlage 

  

- Politiebesluit “opheffing rook- en vuurverbod in provincie Antwerpen” 
  

Perscontact: 

Sara Claes 

Senior kabinetsadviseur – communicatieverantwoordelijke gouverneur Cathy Berx 

https://www.natuurenbos.be/brandfase-antwerpen


T 03 240 50 52 - M 0476 50 55 91 

E Sara.Claes@provincieantwerpen.be 

Gouverneur Cathy Berx vertegenwoordigt de provinciale, gewestelijke (Vlaamse) of 

federale (Belgische) overheid in de provincie Antwerpen. In die hoedanigheid vormt de 

gouverneur de schakel tussen de vier bestuurlijke niveaus: de federale overheid, de 

Vlaamse overheid, de provincie en de steden & gemeenten. Zij woont de 

provincieraden bij en zit de deputatie - het politieke hart van de provincie- voor. Als 

commissaris van de Vlaamse regering houdt zij bestuurlijk toezicht op de gemeenten 

en OCMW’s en kan zij beslissingen vernietigen die strijdig zijn met de wetten, decreten 

en besluiten van de federale of Vlaamse regering. Als commissaris van de federale 

regering heeft de gouverneur vooral taken op het gebied van ordehandhaving, 

veiligheid en crisisbeheer. 
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