Richtlijnen voor de aanvraag van toestemming voor een activiteit in
een natuurgebied beheerd door Limburgs Landschap vzw
Wil je een wandeltocht, ruitertocht, oriëntatiewedstrijd... organiseren in natuurgebied van Limburgs Landschap
vzw? Of de natuur fotograferen of inventariseren? Veel kan in de natuurgebieden van Limburgs Landschap vzw,
maar er is vaak een toestemming voor nodig. Hieronder vind je richtlijnen over wat kan en mag en welke
stappen je dient te ondernemen.
Twee zaken zijn belangrijk:

1) is er een toegankelijkheidsregeling in het natuurgebied?
2) is de activiteit risicovol of niet-risicovol?
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1. Toegankelijkheidsregeling
Allereerst moet je gewenste activiteit overeenkomen met de openstelling die Limburgs Landschap vzw voorziet
in het gebied via de toegankelijkheidsregeling. Indien je activiteit niet overeenstemt met het
toegankelijkheidsregeling, dan moet je toestemming vragen. Om misverstanden te vermijden, meld je dus best
je activiteit aan.
2. Risicovolle activiteiten
Indien de activiteit als risicovol wordt bestempeld, dien je naast de toestemming van Limburgs Landschap vzw
ook een machtiging te bekomen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Meer info en de
aanvraagformulieren vind je op:
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Toegankelijkheid/Organisatie_activiteit.aspx
Wanneer is een activiteit risicovol:
1.

Indien men de wegen wenst te verlaten voor een activiteit in het bos of in een natuurreservaat.

Uitzonderingen hierop zijn activiteiten voor voetgangers die plaatsvinden buiten de paden in bosbestanden of in de
percelen van het natuurreservaat. In dit geval moet er een toestemming bekomen worden van de beheerder.
Andere uitzonderingen zijn het toegestane gebruik in de speelzones, hondenzones, bivakzones en vrij toegankelijke
zones conform de toegankelijkheidsregeling voor het gebied.

2.

Indien men grootschalige activiteiten organiseert op de toegankelijke wegen met een verwachte
deelname vanaf:
•
•
•

100 mountainbikers, cyclocrossers of veldrijders
25 ruiters
10 menners of mushers

•
•

Geocaches op meer dan 3 meter van de toegankelijke wegen
Paintball, airsoft en lasergames

Deze aantallen zijn inclusief de te verwachten toeschouwers.

Als bezoeker moet je daarnaast ook rekening houden met volgende algemene wettelijke afspraken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen vuur maken.
Plaats geen tenten of andere (tijdelijke) constructies zoals dranghekken en controleposten.
Verstoor geen dieren en hun jongen, eieren, nesten of schuilplaatsen.
Pluk geen bloemen of paddestoelen.
Verstoor de rust niet.
Honden aan de leiband.
Laat geen afval achter.
Geen reclame in het bos of natuurgebied.

