Toegangsvoorwaarden
Welkom in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug,
waar u tussen zonsopgang en zonsondergang kunt
genieten van rust en ruimte.

Amerongse
Bos
Welkom in
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
van zonsopgang tot zonsondergang
• Wandelen op wegen en paden
HONDEN AANGELIJND
ART. 461 WVS

• Fietsen en met paarden uitsluitend
op daartoe aangegeven paden
• Hond aan de lijn tenzij anders staat
aangegeven
Voor andere activiteiten en voor commercieel
medegebruik van de terreinen is de toegang verboden
tenzij ter plaatse anders is aangegeven of schriftelijk
toestemming is verleend door de eigenaar.
Artikel 461 WvS

meer informatie: www.np-utrechtseheuvelrug.nl

Het Nationaal Park kent veel
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Wandelen

Georganiseerde activiteiten

Als wandelaar bent u van harte welkom op
wegen en paden.
Kijk op de site van Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug voor bijzondere wandelroutes,
of informeer bij één van de VVV’s.

Wilt u een activiteit organiseren in het Nationaal Park,
stem dit dan af met de terreineigenaar.
We stellen dan een gebruiksovereenkomst op. Dat maakt
het voor de beheerder én voor de gebruiker makkelijker om de activiteit in goede banen te leiden. Daarmee
willen we bijvoorbeeld twee activiteiten op dezelfde dag
vermijden, of wordt u geadviseerd kwetsbare zones of
gebieden waar onderhoud gepleegd wordt te omzeilen.
Dat geldt bijvoorbeeld voor wandeltochten, fietstochten,
mountainbike tochten, trimgroepen, nordic walkinggroepen, speurtochten en excursies. Daar waar men zich
houdt aan de toegangsvoorwaarden is geen gebruikersovereenkomst noodzakelijk. Twijfelt u of voor uw activiteit een gebruiksovereenkomst nodig is, neem gewoon
contact op. We helpen u verder.

Fietsen en mountainbiken

FIETSEN TOEGESTAAN

FIETSEN VERBODEN

Fietsers zijn welkom op wegen en paden
die als fietspad aangeduid zijn. Bovendien
zijn er voor mountainbikers speciale
routes. Sommige delen van het Nationaal
Park zijn niet toegankelijk om kwetsbare,
bedreigde dieren en planten te beschermen.
Op de openbare wegen en op de fietspaden
langs de provinciale wegen kunt u de hele
dag terecht. Zorg dat als u elkaar passeert,
u uw snelheid aanpast.
Zo is er plaats voor iedereen! Ook fietsroutes vindt u op de site van Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug en bij de VVV’s.
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Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
ontvangt paarden graag op de daartoe
aangewezen paden. Dat geldt voor paarden
met ruiter, of paarden met aanspanning.
De snelheid en grootte van paarden maken
sommige mensen aan het schrikken.
Ook dieren ruiken de aanwezigheid van
paarden en kunnen er voor op de loop gaan.
Daarmee worden soms nesten verstoord,
of raken jonge dieren hun ouders kwijt.
Als u met een paard het Nationaal Park
betreedt, houdt dan rekening met passerende of kruisende medegebruikers en
pas uw snelheid aan.

PAARDENPAD

In een gebruiksovereenkomst worden afspraken vastgelegd tussen terreineigenaar of -beheerder en de
organisator van de activiteit.
Voor het organiseren van activiteiten of commercieel
medegebruik kunt u via de website een aanvraag indienen bij het Centraal Informatiepunt.

Meer informatie vindt u op de website

www.np-utrechtseheuvelrug.nl
VERBODEN MET
PAARDEN

Honden

HONDEN VERBODEN

Als u het Nationaal Park gebruikt voor een commerciële activiteit - eenmalig of vaker - dan is ook een
gebruiksovereenkomst noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor
een hondenuitlaatdienst of koek-en-zopie verkoop bij
schaatsactiviteiten.

Gebruiksovereenkomst

Paarden

HONDEN MOGEN
HIER LOS

Commercieel medegebruik

Het Nationaal Park geeft aan
waar u met uw hond welkom
bent. In kwetsbare natuur, zoals
rustgebieden voor vogels en
terreinen waar reeën of dassen
voorkomen, zorgt een hond voor
verstoring of zelfs voor gevaar.
Andere bezoekers kunnen last
hebben van loslopende honden.

