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Stichting Groennetwerk

Welkom in de Gelderse natuurgebieden
mede namens uw 'groene gastheren'

In Gelderland zijn prachtige, uitgestrekte natuurgebieden te vinden waar u
naar hartenlust kunt fietsen, wandelen of paardrijden. De verschillende
terreineigenaren en natuurbeheerders wensen u een prettig verblijf, maar
vragen ook uw aandacht! In deze folder maar mogelijk ook buiten in het
gebied, in de persoon van een aan de Stichting Groennetwerk deelnemende toezichthouder. Hij of zij is uw gastheer namens de verschillende terreineigenaren en natuurbeheerders.

• Ruiters en aangespannen paarden alleen op de speciaal gemarkeerde routes
Andere recreanten worden zo niet gehinderd en de overige paden worden niet door de hoeven kapot getrapt.

• Honden aan de lijn
Loslopende honden verstoren het wild en ook niet iedere recreant is blij
met een loslopende hond. Een moeilijke regel! U gunt uw hond ook lekker rondrennen in de vrije natuur. Veel gemeenten kennen een losloopgebied. Informeer naar de locaties bij de gemeente.
Niet voor alle terreinen gelden dezelfde regels. Wij adviseren u dan ook om
de borden bij de ingangen van de gebieden te lezen.
Groepsactiviteiten
Wilt u iets in groepsverband organiseren of een gemarkeerde route uitzetten? Vraag dan eerst toestemming aan de betreffende terreineigenaar of
beheerder. Doet u dit niet, dan loopt u kans dat u uw activiteit per direct
moet afbreken, of dat de routemarkeringen worden verwijderd. Dus voorkom teleurstellingen en neem vroegtijdig contact op.

Toezicht
Zoals in elk leefgebied zijn er ook in de Gelderse natuurgebieden 'regels
van het huis'. Dit is noodzakelijk! Want met u zijn er vele andere recreanten, ieder met zijn eigen wensen en gewoontes, die zich aan elkaar kunnen
storen. Maar ook recreanten die het leefgebied van planten en dieren kunnen verstoren. Daarom zijn er regels waaraan iedereen zich moet houden
en waar de deelnemers aan de Stichting Groennetwerk op toe zien. Soms
door een officiële waarschuwing of zo nodig een proces verbaal.
Regels
De verschillende terreineigenaren hebben bij de ingangen van hun terrein
borden geplaatst. Op deze borden kunt u lezen bij welke organisatie (of
particuliere eigenaar) u te gast bent. Daarnaast staan er regels onder
welke voorwaarden u welkom bent in het gebied. De meest voorkomende
regels zijn:

• Vrij toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang
Buiten deze tijden is het stil en donker en is het bos het terrein van de
dieren.

• Vrij wandelen op wegen en paden
Buiten deze wegen en paden kunnen planten en bomen ongestoord
groeien en kunnen de dieren ook overdag veilig voedsel zoeken, rusten
en hun jongen groot brengen.

Wij wensen u een prettig verblijf.

Stichting Groennetwerk
De Stichting Groennetwerk (SGN) is een organisatie binnen de
politieregio Noord- en Oost-Gelderland met groene buitengewoon
opsporingsambtenaren (BOA’s) die toezien op de naleving van de
groene regelgeving. SGN heeft met de wegbeheerders, zoals gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat een overeenkomst afgesloten over de zorg voor aangereden dieren. De wegbeheerder ziet
het belang hiervan in omdat gewonde en/of dode dieren langs de
wegen gevaar opleveren voor het overige verkeer. Deze gewonde
en/of dode dieren trekken ander vleesetend wild aan, zoals wilde
zwijnen en vossen. Dit vergroot de kans op een volgende aanrijding. De mensen van de SGN zijn toegerust om dit werk te doen.
Ze dragen veiligheidskleding en hebben speciale hulpmiddelen.
Daarnaast werken de mensen van de SGN samen om de flora en
fauna in natuurgebieden te beschermen.

Meer informatie over de Stichting Groennetwerk
is te vinden via www.groennetwerk.nl

