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10 uitgangspunten voor buitensporten
in beschermde natuurgebieden
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Plan uw bezoek duurzaam
Wanneer we een natuurgebied betreden, hebben we allemaal invloed op de natuurlijke omgeving, hoe
klein deze ook is. Het is belangrijk om niet alleen voor onszelf te zorgen, maar ook voor de natuur om ons
heen. De natuur nodigt u uit in haar huis, wees een goede gast!

Kom bij voorkeur te voet, op
de fiets of met het openbaar
vervoer.

Als u de auto gebruikt,
probeer de rit dan te delen.

Beperk vervoer door de natuur
en parkeer op daarvoor
bestemde parkeerplaatsen.

Hoe kunt u het meeste uit uw bezoek halen
èn zorgdragen voor het natuurgebied?
7 km

park info

U bent een bevoorrechte gast.

Blijf op de paden, respecteer natuur en
landschap en de toegangsregels om de
schoonheid van de omgeving te behouden.

Als u met een hond komt,

heb daar extra aandacht voor. Volg de regels
op zoals honden aan de lijn of beperkte
toegang. Honden kunnen andere soorten
verstoren.

Plan uw activiteit zorgvuldig.

Verzamel informatie om van uw activiteit en
de bijzondere natuur en landschap te
genieten; u zult het gebied meer waarderen.

Zorg voor jezelf en anderen.

En wees bereid om anderen te helpen,
ongeacht hun activiteit.

Iedereen wil van het natuurgebied
genieten. Geef ruimte aan andere

gebruikers; hou er rekening mee dat ze u
vaak niet horen of zien aankomen, pas uw
snelheid aan.

Help ons de natuur schoon te
houden. Laat geen sporen achter en neem

uw afval mee terug.

De nacht is voor dieren belangrijk
om alleen te zijn. Ga voor uw veiligheid

‘s-nachts niet de natuur in en laat de dieren
met rust.
shhhh...

Vermijd overmatig geluid.

Geniet van de rust en stilte, dieren
hebben rust nodig net als wij.

Houd "geheime plaatsen" geheim!
Gebruik sociale media en GPS-tracks met
zorg en volgens oﬃciële voorschriften en
paden.

Zie het, Zeg het, Waardeer het!

Als je iets ziet wat niet klopt, vertel het de
boswachter. Open je ogen, waardeer de
natuur en geniet ervan!

Ga eropuit en stap in de natuur
www.outdoor-sports-network.eu
www.europarc.org

