Toegangsbepalingen (laatst aangepast 2017)
De Stichting Goois Natuurreservaat wenst iedereen een plezierig bezoek toe binnen het natuurgebied dat wordt
aangeduid als Goois Natuurreservaat. Om uw plezier en dat van anderen niet te verstoren, gelden er regels, de
toegangsbepalingen, die iedere bezoeker in acht dient te nemen.

Toegang voor wandelaars, fietsers en ruiters
1.
Wandelen is toegestaan op wegen en paden, behalve in enkele rustgebieden voor de fauna, een en
ander zoals in het veld is aangegeven.
2.
Fietsers en mountainbikers zijn welkom op verharde wegen, halfverharde fietspaden en op de
wandelpaden met in acht neming van de Gedragscode MTB en ernstig rekening houdend met overige
bezoekers.
3.
Ruiters en koetsiers en hun aanspanningen zijn welkom op de ruiter- en aanspanningenroutes voor
zover zij in het bezit zijn van een door de stichting afgegeven jaarlijkse vergunning. Hiervoor wordt een
vergoeding gevraagd. De ruiter- en aanspanningenroutes zijn gemarkeerd in het veld.
4.
Gemotoriseerd verkeer is buiten de parkeerterreinen niet toegestaan in het Goois Natuurreservaat
met uitzondering van beheer- en onderhoudsverkeer (eigen voertuigen en van aannemers die voor de
stichting werkzaamheden verrichten) en vergunninghouders. Voor zover relevant gelden dezelfde
verkeersregels en verkeerstekens als op de openbare weg.
5.
Er zijn diverse parkeer- en dagrecreatieterreinen. Er dient binnen de parkeervakken te worden
geparkeerd. Bezoekers doen er goed aan de auto op de parkeerplaatsen en/ of dagrecreatieterreinen goed
af te sluiten en geen kostbare goederen zichtbaar in de auto achter te laten. Voor diefstal uit of vernielingen
aan de auto is de stichting niet aansprakelijk.

Openstelling en algemeen gebruik
1.

Het Goois Natuurreservaat is opengesteld van zonsopgang tot zonsondergang.

2.
Gedurende het verblijf in het Goois Natuurreservaat dient de bezoeker zich in overeenstemming met
de openbare orde, de goede zeden en de geldende regels te gedragen.
3.
Aan personen die onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen zijn, schade veroorzaken, de
orde verstoren of anderszins de geldende regels overtreden, kan de toegang ontzegd worden.
4.
Specifieke aanwijzingen/gebruiksregels die op de bebording van het Goois Natuurreservaat
voorkomen, dienen te worden opgevolgd.
5.
Afval dient mee terug te worden meegenomen of indien aanwezig, in afvalbakken te worden
gedeponeerd.

Bescherming van flora, fauna, grazers en bezoekers
1.
Flora en fauna dienen te worden gerespecteerd. Veel planten en dieren zijn beschermd bij wet (Wet
natuurbescherming 2017).
2.
Verschillende deelgebieden van het Goois Natuurreservaat genieten bescherming op grond van de
Natuurbeschermingswet.

3.

Het is niet toegestaan
·

planten of -delen mee te nemen, dit geldt ook voor paddenstoelen;

·
wilde fauna of grazers (runderen en schapen) te verstoren, te voeren, aan te halen of mee te
nemen;
·

planten of dieren in het Goois Natuurreservaat uit te zetten of los te laten.

4.
Uit oogpunt van dierenwelzijn en veiligheid van de bezoekers dient een afstand van 25 meter te
worden aangehouden van de runderen (die als grazers worden ingezet).
5.

Het is niet toegestaan beschadigingen aan te brengen of vernielingen te verrichten.

6.
Honden zijn welkom op basis van de Hondenaanlijnregeling Goois Natuurreservaat. Er zijn in deze
regeling plaatsen aangegeven waar de hond los mag lopen dan wel waar deze aangelijnd dient te zijn. De
eigenaar van de hond blijft in alle gevallen aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gedrag van de hond
evenals voor eventuele overlast en schade veroorzaakt door de hond aan de wilde fauna, de grazers
(schapen en runderen) en andere bezoekers (wandelaars, ruiters te paard, fietsers). Honden dienen onder
appèl te staan. Indien de hond niet onder appèl gehouden kan worden, dient de hond te worden aangelijnd.
7.

In en direct rondom de schaapskooi is de hond niet toegestaan.

8.
Het meevoeren en of los laten lopen van andere (huis)dieren dan honden en paarden is niet
toegestaan.
9.

Het is verboden om in het Goois Natuurreservaat vuur te maken.

10. In en direct om de gebouwen van de stichting geldt een rookverbod.
11. U dient de brandweervoorschriften en brandweeraanduidingen op te volgen. Bij aanhoudende droogte
(natuurbrandgevaar code oranje en rood) mag in de natuur niet worden gerookt.
12. Het bezit en het dragen van of oefenen met wapens of voorwerpen, die een gevaar voor anderen
kunnen opleveren, is niet toegestaan.
13. Het maken van lawaai en hoorbaar gebruik van geluidsapparatuur is niet toegestaan.
14. Het gebruik van motorisch aangedreven speelgoed, hobby- of professionele apparatuur zoals
helikopters, drones, raceauto’s, vliegtuigjes e.d. evenals vliegeren is uit oogpunt van verstoring van de fauna
niet toegestaan.
15. In de wateren van de stichting zijn zwemmen, baden, varen en vissen niet toegestaan.
16. Een uitzondering vormen de wateren van Anna’s Hoeve alwaar het visrecht is verhuurd aan
hengelsportvereniging Hilversum.
17. Zonder schriftelijke toestemming van de stichting is het niet toegestaan:
·

te kamperen buiten de kampeerterreinen;

·
kraampjes, strandtentjes, windschermen, campers en tenten etc. op gronden van de stichting
te plaatsen met uitzondering van de speelweiden op dagrecreatieterreinen;

·
te barbecueën met uitzondering van barbecueën op de speelweiden van
dagrecreatieterreinen tenzij de brandweervoorschriften dat beletten.
18. Het bedrijven van promotie, het leveren van diensten en/of het verkopen van producten binnen het
Goois Natuurreservaat is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.
19. Professioneel fotograferen en/of filmen is alleen toegestaan na overleg en of schriftelijk verkregen
toestemming.

Jeugd en leerlingen
1.
Ouders, leerkrachten of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag
van door hen meegebrachte kinderen.
2.
Schoolgroepen dienen bij hun bezoek aan het Goois Natuurreservaat steeds begeleid te worden door
een of meer begeleiders.

Schade en aansprakelijkheid
1.
Veroorzaakte schade dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij het kantoor van het Goois
Natuurreservaat (035-6214598, gooisnatuurreservaat@gnr.nl ).
2.
Degene die schade veroorzaakt, is aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging alsmede
voor de vervolgschade.
3.
Het verblijf in het Goois Natuurreservaat en het gebruik van de (recreatieve) voorzieningen geschiedt
op eigen risico.
4.
De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de bezoeker geleden schade of aan de
bezoeker toegebracht letsel, tenzij die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld
van de stichting en/of haar medewerkers.

Toezicht en handhaving
1.

Aanwijzingen van medewerkers van de stichting dienen altijd te worden opgevolgd.

2.
De stichting heeft medewerkers (boswachters en regiobeheerders) in dienst die beschikken over een
aanstelling van de Minister van Justitie als Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA). Zij zijn gerechtigd
om indien hiertoe aanleiding bestaat onder het gezag van het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek te
doen, navraag te doen naar de identiteit en proces verbaal op te maken (een bekeuring uit te schrijven).
3.
Personen die zich niet aan de toegangsbepalingen of wet- en regelgeving houden worden door de
BOA hierop aangesproken zodat de overtreding eindigt.
4.
De BOA heeft de eigenstandige bevoegdheid om binnen de kaders van het OM te beoordelen of in
een bepaalde situatie een proces verbaal op z’n plaats is.
5.
Indien een overtreding niet wordt beëindigd kan de BOA op dat moment besluiten iemand uit het
terrein te (doen) verwijderen en verdere toegang tot het Goois Natuurreservaat te ontzeggen zonder dat
degene die verwijderd is, recht heeft op schadeloosstelling.

Vergunningen
1.

Een schriftelijk toestemming van de directie van het Goois Natuurreservaat is nodig voor:
·

het doen van onderzoek

·

het wijzigen van de inrichting van het natuurterrein van het Goois Natuurreservaat

·

het aanbrengen van ondergrondse kabels en leidingen

·

onderhoud of vernieuwingswerkzaamheden van bestaande ondergrondse kabels en leidingen

·

het ontplooien van commerciële activiteiten

·

het houden van georganiseerde (sport)evenementen.

2.
Voor sommige vergunningen dient een aanvraag te voldoen aan de vereisten van natuurzorgsysteem
Support for Nature (www.supportfornature.nl).
3.

Voor de afgifte van vergunningen kan een vergoeding aan de orde zijn.

