
In bijna al onze natuurgebieden* zijn honden welkom 
mits aan de lijn. 
Iedere hond heeft jachtinstinct. Dit kan getriggerd 
worden bij het horen, ruiken en/of zien van wilde 
dieren. Door de geuren, sporen en geluiden van 
loslopende honden voelen dieren zich bedreigd in 
hun leefomgeving.  

Met de hond aan de lijn voorkom jij een nadelig 
effect op de natuur. 
www.itfryskegea.nl/hondenaandelijn

GedraGsreGels in onze natuurGebieden

Te voet, fiets, paard... met je hond of juist met een camera... 
It Fryske Gea heet je van harte welkom!
Geniet van de natuur én zorg dat de natuur zo min mogelijk 
last heeft van jouw bezoek. Om rekening te houden 
met elkaar en de natuur gelden er gedragsregels in onze 
natuurgebieden. In deze flyer lees je hier meer over. Je vindt 
de regels terug op de borden in onze gebieden en op 
www.itfryskegea.nl/gedragsregels

Naast de paden in onze natuurgebieden leven 
(kwetsbare) plant- en diersoorten. Voorkom 
verstoring van hun leefgebied en blijf op het pad. 
Ook bij het maken van een foto verstoor je de 
natuur als je van het pad gaat. 

In sommige gebieden gelden afwijkende regels of 
zijn er plekken waar je buiten de gebaande paden 
mag. Je vindt de aangewezen paden, routes en 
regels op de borden in onze gebieden, in onze 
folders en op onze website. 

Tijdens het broedseizoen zijn (delen van) onze 
natuurgebieden gesloten. Dit om op de grond 
broedende vogels en pasgeboren dieren extra 
bescherming te geven. Bij verstoring kunnen 
dieren niet goed meer voor hun jongen zorgen. 

Het broedseizoen is meestal tussen 15 
maart en 15 juli. Op de borden in onze 
natuurgebieden en op onze website staat 
aangegeven of het gebied toegankelijk is.

BlIJF Op heT pad

BrOedseIzOen

hOnden aan de lIJn

*Kijk op de bebording 
en op onze website 
www.itfryskegea.nl/
natuurgebieden of 
honden in het gebied 
zijn toegestaan.

Honden 
aan de lijn

Verboden 
voor honden



Je hebt gesproken met 
een boa (buitengewoon 
opsporingsambtenaar) 
van It Fryske Gea. Boa’s 
kunnen informatie 
geven over het gebied 
en uitleg over de 
regels. Ze kunnen ook 
handhaven en een 
bekeuring uitschrijven 
als je je niet houdt aan 
de gedragsregels. 

Goed voorbereid op pad

per gebied kunnen de gedragsregels, routes en voorzieningen 
anders zijn. Kijk op de borden welke regels er gelden. Om 
goed voorbereid op pad te gaan kun je de gedragsregels ook 
terugvinden op www.itfryskegea.nl/gedragsregels. 
naast de gedragsregels in onze natuurgebieden, staan hier 
ook de regels op en rond het water. 
de routes en leuke informatie over de natuur in It Fryske Gea 
vind je terug op www.itfryskegea.nl/natuurgebieden

Wandelen, fietsen, paardrijden, iedereen geniet op 
zijn eigen manier van It Fryske Gea. Kijk goed voor 
welk doel het pad toegankelijk is. Op de borden in 
onze gebieden zie je of je als ruiter of fietser welkom 
bent op een bepaald pad. 

Er zijn paden waar zowel wandelaars als fietsers en 
ruiters welkom zijn. Onderweg kruis je elkaars pad 
dus wel eens. Houd rekening met elkaar en geef 
elkaar de ruimte.

Onze natuurgebieden 
zijn toegankelijk 
tussen zonsopgang en 
zonsondergang. 
Kijk voor de geldende 
regels op de borden 
bij de ingang van de 
gebieden. Je vindt de 
regels per gebied ook 
terug op onze website.

welKOm BIJ daG

GeeF elKaar de ruImTe

aanGesprOKen?

Open (kamp)vuren 
zijn overal verboden. 
Naast grote kans op 
natuurbranden, geven 
rook en vuur overlast 
voor dieren.

neem Je aFval mee

geen (open) vuur

Neem je afval, ook 
hondenpoepzakjes, altijd 
mee naar huis. Laat het 
niet achter in de natuur.


