GEOCACHING IN HET GOOIS NATUURRESERVAAT
Voorwaarden
Het plaatsen van een cache op terreinen van Stichting Goois Natuurreservaat is mogelijk mits aan
onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
1. Bestaande openstellingvoorwaarden voor het betreffende terrein blijven van kracht (alleen tussen
zonsopkomst en zonsondergang, op wegen en paden blijven, etc.).
2. Afstand van de cache tot het pad: binnen een redelijke afstand.
3. Maximale grootte van de cache is een standaard munitiekist voor patronen 5,56 mm.
4. De cache mag niet begraven worden zonder overleg vooraf.
5. Het is niet toegestaan de cache of tussenliggende waypoint(s) op (metalen, plastic, houten etc.)
plaatjes of andersoortige kenmerken vast te spijkeren of te schroeven aan levende bomen en struiken,
gebouwen, etc.
6. Microcaches (bijvoorbeeld filmkokertjes in holle bomen of in takoksels) als tussenliggende
waypoint(s) zijn niet toegestaan. Deze tussenliggende coördinaten van waypoints kunnen wel
d.m.v. metalen, plastic en houten plaatjes aan objecten bevestigd worden, zoals aan paaltjes of
bankjes en dergelijke.
Uitzonderingen
Op de punten 4 en 6 van deze voorwaarden kunnen uitzonderingen gemaakt worden na beoordeling en
goedkeuring van de boswachter van Stichting Goois Natuurreservaat. Deze uitzonderingen worden
expliciet vermeld in de overeenkomst.
Aanvragen
Om een aanvraag te kunnen beoordelen ontvangt Stichting Goois Natuurreservaat graag het volgende:
• De tekst die uiteindelijk op de site komt te staan;
• Een kaartje met daarop de plaats van de cache en eventuele tussenliggende waypoints;
• Een ingevuld formulier met gegevens over de cache en waypoints.
Bedenk dat men bij Natuurbeschermingsorganisaties met RD-coördinaten werkt en niet met WSG84coördinaten. Het is dus van belang dat je in ieder geval die coördinaten op het formulier invult. De meeste
GPS-en kunnen beide soorten coördinaten weergeven.
Procedure
1) Stuur de aanvraag per e-mail naar het kantoor van Stichting Goois Natuurreservaat:
gooisnatuurreservaat@gnr.nl;
2) Het secretariaat stuurt de aanvraag door naar de boswachter. Deze kijkt of hij akkoord kan gaan met de
route, de voorgestelde waypoints en de plaats van de cache.
3) In de meeste gevallen wil de boswachter in het veld de plaats van de cache zien en eventueel ook de
waypoints. In dat geval wordt er een afspraak gemaakt tussen boswachter en initiatiefnemer.
4) Als uit het bezoek met de boswachter wijzigingen voortkomen in de plaats van de cache of de
waypoints dan maakt de initiatiefnemer een nieuw kaartje. Daarbij verandert deze ook de gegevens op
het formulier. Dit wordt vervolgens weer naar het secretariaat gestuurd.

Geocaching in het Goois Natuurreservaat – 2020

1

5) Zodra de boswachter de overeenkomst heeft ontvangen en de cache ook anderszins in orde heeft
bevonden, kan de cache op de website van geocaching.com gepubliceerd.
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