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NACHTELIJKE TOEGANKELIJKHEID NATUURGEBIEDEN
In dit infoblad vind je informatie over:
- Toegankelijkheid tussen zonsondergang en zonsopgang
- Toestemming
- Gedrag tijdens een nachtelijke activiteit
- Laat je zien
- Meer informatie
Veel Scoutingkampeerterreinen liggen in of nabij natuurgebieden. Geregeld voorkomende
activiteiten van gasten zijn droppings of nachthikes. Het ondernemen van deze activiteiten
vraagt om een goede voorbereiding. Hierbij moet onder meer rekening gehouden worden
met de toegankelijkheid van de gebieden en de veiligheid van de deelnemers.
Toegankelijkheid tussen zonsondergang en zonsopgang
Er bestaat, gelukkig, geen landelijk verbod op het nachtelijk verblijf in natuurgebieden. De
mogelijkheden voor nachtelijke toegang in natuurgebieden zijn erg afhankelijk van de
terreineigenaar, die in principe vrij is regels te stellen aan de toegankelijkheid. Over het
algemeen zijn natuurgebieden opengesteld op wegen en paden. De bordjes bij
toegangswegen geven daarbij meestal ook aan dat de toegang verboden is tussen
zonsondergang en zonsopgang. Is sprake van erg kwetsbare natuurgebieden, dan is, om
begrijpelijke redenen, betreding van het gebied soms helemaal verboden. Afhankelijk van
de kwetsbaarheid van het terrein, is het soms toch mogelijk ook ’s nachts bossen,
duingebieden en heideterreinen te betreden.
Toestemming
Als je een nachtspel, dropping of nachthike wilt houden, dan is het belangrijk hiervoor
altijd toestemming te vragen aan de terreineigenaar. Wil je rond je het kampeerterrein ook
’s nachts activiteiten kunnen ondernemen, dan is het verstandig hierover goede afspraken
te maken met de eigenaren. Als beheerder van een Scoutingkampeerterrein kun je
proberen deze centraal te maken. Soms moet je een vergunning aanvragen, in andere
gevallen is een melding voldoende.
Er kunnen diverse redenen
zijn om geen toestemming te
geven. De kwetsbaarheid
van het terrein, maar ook
gevaarlijke situaties door
activiteiten die het daglicht
niet kunnen verdragen,
kunnen hieraan ten
grondslag liggen. Is
betreding wel mogelijk, dan
kunnen beheerders hierbij
aanvullende voorwaarden
stellen. Informatie over
terreineigenaren is in veel
gevallen bij de gemeente te
krijgen.
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Gedrag tijdens een nachtelijke activiteit
Natuurlijk is het logisch dat bij de (nachtelijke) betreding rekening gehouden wordt met de
natuur. Maak geen overbodig lawaai en laat geen rommel achter. Zilverfolie na een
reflectortocht, routepapiertjes en zwerfafval horen in de afvalbak. Daarnaast is het
belangrijk aan de veiligheid van de deelnemers te denken.
Laat je zien!
Het is natuurlijk erg belangrijk dat je aandacht besteed aan de veiligheid van de Scouts.
Organiseer geen tochten en dropping in gebieden waarvan je weet dat er drukke wegen
zijn of waar veel uitgaansverkeer langskomt. Zorg ervoor dat de Scouts zich realiseren dat
andere weggebruikers doorgaans niet rekenen op een groepje Scouts buiten het bos.
Tijdens een (nacht) hike of bosspel kan het natuurlijk voorkomen dat je op de openbare
weg belandt. In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) staan regels
waar je je aan moet houden. Het reglement legt veel verantwoordelijkheid bij de
verkeersdeelnemers - je moet je gezonde verstand gebruiken als je op de weg loopt.
Een paar regels uit RVV om te onthouden:
• Waar mogelijk loop je op de stoep of voetpad.
• Geen stoep? Dan op het fietspad.
• Als dat er ook niet is, dan pas mag je op de rijbaan gaan lopen. Je mag zelf bepalen
aan welke kant, logisch is natuurlijk om de kant te kiezen waar je overzicht hebt.
• Heel ongezellig, maar wel duidelijk: loop je in groepsverband op de rijbaan, dan moet
je in colonne, dus achterelkaar lopen.
• ’s Nachts en overdag bij slecht zicht, moet de voorste loper een rondstralend, wit licht
voeren en de achterste een rondstralend rood licht.
Vóór invoering van het huidige RVV stond in de wet dat voetgangers buiten de bebouwde
kom aan de linkerkant van de weg moesten lopen als een voetpad of fietspad ontbrak. Op
die manier konden voetgangers het autoverkeer zien naderen, en dat werd veiliger geacht
voor voetgangers. Met ingang van 1991 is deze verplichting geschrapt. Voetgangers
mogen zelf kiezen aan welke kant van de weg ze lopen. De plaatselijke omstandigheden
kunnen namelijk zodanig zijn dat rechts lopen veiliger is dan links lopen.
Er zijn veel mogelijkheden om je als voetganger goed zichtbaar te maken in het verkeer.
Met behulp van verlichting maar ook met reflectie. Doorloop onderstaand schema en kijk
of je nog iets aan je veiligheid kunt doen.
Suggestie:
Wij, lopen? In het donker?

JA
Wij lopen alleen op goed verlichte wegen

NEE
Wij voeren verlichting

NEE
Wij dragen een reflecterend vest

NEE
Wij zijn goed zichtbaar

NEE
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 Kom nou!

 Vooral niets doen



JA

 Zeker weten?



JA





JA



JA

Houden zo!
wit licht voor, rood licht
 achter is wettelijk
verplicht
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In de Scoutshop (www.scoutshop.nl) zijn verschillende artikelen te koop zoals een
LED-armband die je eenvoudig aan je arm, been of rugzak kunt bevestigen. En een
reflecterend veiligheidsvest mag tegenwoordig zeker niet meer ontbreken in je uitrusting.
Meer informatie
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV)
Veilig Verkeer Nederland
Infoblad toegankelijkheid natuurgebieden
Veiligheidsblad droppings en nachtspelen

www.wetten.overheid.nl
www.veiligverkeernederland.nl
www.scouting.nl
www.scouting.nl

Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er
inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze
informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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