
  

                                                                               
 

GEDRAGSCODE BUITENSPORT EN NATUUR 
 

Inleiding 
De georganiseerde Buitensport is verenigd in de brancheorganisatie VeBON. Naast de belangrijke zorg voor de fysieke 
veiligheid bij buitensportactiviteiten besteedt het buitensportbedrijf veel aandacht aan milieu- en natuurzorg www.vebon.nl. 
Het buitensportbedrijf maakt gebruik van voorzieningen op de eigen speciaal daarvoor ontwikkelde activiteiten- en 
buitensportterreinen. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van de (openbare) natuurgebieden. Voorbeelden van 
activiteiten in natuurgebieden zijn diverse vormen van fietsgebruik, kanovaren, oriëntatietochten, klootschieten, enz.  
De VeBON-website geeft een volledig overzicht van het werkveld van de georganiseerde buitensport. 
 

De gedragscode ‘BUITENSPORT EN NATUUR ‘ speelt in op het Europese Natura 2000 beleid. De buitensportbedrijven 
zijn zich bewust van het feit dat zij als medegebruiker van natuurgebieden een eigen verantwoordelijkheid hebben.  
Het Buitensportbedrijf wil niet alleen via de ‘Gedragscode Buitensport en Natuur’ de natuurwaarden respecteren, maar 
ook bijdragen aan de bewustwording van de deelnemers aan buitensportactiviteiten. 
 

Het naleven van gedragsregels met het oog op natuurzorg, kan in het kort getypeerd worden als het als een “goed 
huisvader” gebruik maken van de beleving en recreatiewaarden die de natuur ons biedt. Deze gedragscode geeft - door 
het benoemen van een aantal zorgregels - in het kort weer hoe conflicten met natuurwaarden voorkomen kunnen worden.  
 

In tegenstelling tot de vrijetijdsactiviteiten van individuele recreanten, biedt de georganiseerde buitensport bij uitstek de 
mogelijkheid om recreatieactiviteiten te kunnen sturen. Met die toezichtfunctie van en door het buitensportbedrijf is het 
behoud van natuurwaarden bij de uitoefening van buitensportactiviteiten gewaarborgd. De gedragscode is tevens een 
belangrijk uitgangspunt voor de afspraken die met natuurterreineigenaren worden gemaakt over aard en omvang van het 
recreatieve gebruik van hun terreinen door buitensportbedrijven. 
 

Toepassing regels van de ‘Gedragscode Buitensport e n Natuur’ / VeBON 
 

1. Planning & voorbereiding 
• Bij de planning van een buitensportactiviteit houden wij rekening met de natuurlijk kenmerken en waarden van het 

natuurgebied waar de buitensportactiviteit plaatsvindt. 
• De afspraken met de natuurterreineigenaren zijn hierbij leidend  
• Wij houden ons aan de plaatselijke regels en bevoegdheden; zoals openstellingtijden en gereguleerde 

toegangsmogelijkheden in de natuurgebieden.  
• Wij dragen zorg voor een overzichtelijke en hanteerbare groepsomvang.  

 

2. Duurzaam terreingebruik 
• Door het geven van informatie over gebiedskenmerken wordt het personeel betrokken bij de waarden van natuur 

en de milieuaspecten. Deelnemers aan buitenactiviteiten zullen het waarderen als hun instructeur interessante 
dingen over de omgeving kan vertellen.  

• Er wordt alleen gebruik gemaakt van paden en (zand)wegen waar toegestaan en van aangewezen recreatievelden 
en dergelijke.  

• Tijdelijke structuren, zoals een touwparcours, worden door ons in overleg met de terreineigenaar gerealiseerd. 
• We verwijderen zelfgeplaatste / gemaakte bewegwijzering (bomen worden met rust gelaten). 
• Er wordt voor gezorgd dat er geen afval in het terrein achterblijft. 
• We houden waar nodig rekening met historische structuren objecten in het terrein. 

 

3. Respecteer fauna & flora 
• We observeren het wildleven op afstand; we benaderen en/of jagen ze niet op 
• We dragen er zorg voor dat, planten, dieren maar ook beschermde terreinstructuren (hout/stenen e.d.) onaangetast 

blijven. ‘Verlaten’ jonge dieren worden met rust gelaten 
• We houden rekening met broedseizoenen, rustperioden, etc. ( in overleg met de terreineigenaar). 
• We gebruik de daarvoor aangewezen rustplaatsen. 
• Er worden geen etenswaren achtergelaten. 
• Luidruchtig optreden wordt voorkomen. 

 

4. Respect voor andere natuurgebruikers 
• We houden rekening met de (natuurbeleving van) andere recreanten 
• Deelnemers aan onze buitensportactiviteiten worden geïnformeerd over de noodzaak van respect voor de  
    (natuur-)beleving van derden. 
• We zorgen voor beleefd gedrag en geven - waar nodig - gepaste voorrang aan anderen. 
• Licht andere natuurgebruikers zo nodig en mogelijk in over geplande activiteiten 
• We respecteren andermans eigendommen (privé & publiek)  
 

5. Begeleiding en opleiding  
• Het buitensportbedrijf zorgt voor passende instructie en begeleiding van de groepsbegeleiders met het oog op 

milieu en natuur.  
• Wij zorgen ervoor dat de regels en afspraken met terreineigenaren, door onze medewerkers nageleefd worden in 

het belang van de bescherming van natuurwaarden. 
 
• Nb. Deze gedragscode maakt onderdeel uit van de VeBON-normen, die door de aangesloten leden dienen te worden nageleefd. ( www.vebon.nl ) 


