
Criterium Zone A Intensief gebruik Zone B Recreatiegebied Zone C Recreatiestrand Zone D Natuurbos Zone E Duingebied Zone F Rust en Ruimte voor Natuur

Periode Altijd Altijd Altijd Niet in broedseizoen Niet in broedseizoen Nooit*

Frequentie

Kleinere activiteiten, tot 250 personen,

dagelijks, grotere evenementen na

afweging kaderteam Staatsbosbeheer .

Meerdaagse evenementen max 2 per jaar 1x per week per locatie I.o.m. gemeente Zeer beperkt, enkel vaste locaties* Zeer beperkt, enkel vaste locaties* Zeer beperkt, enkel vaste locaties*

Schaal (deelnemers) 0 - 6000+ 0 - 500 I.o.m. gemeente, 0 - 500 0 - 50 0 - 50 0 - 50

Geluid
Versterkt geluid mogelijk, moet voldoen

aan wettelijke eisen. 

Versterkt geluid: op 10m. afstand moet een

gewoon gesprek mogelijk zijn Versterkt, i.o.m. gemeente Onversterkt Onversterkt Onversterkt, geen muziek

Licht Toegestaan, geen uitstraling Toegestaan, geen uitstraling Toegestaan, geen uitstraling Nee Nee Nee

Tijdstip

Tussen zonsopkomst en zonsondergang.

Beperkt aantal keer per jaar tussen 09.00

uur en 00.00 uur. Enkel in overleg en goed

gemotiveerd. 

Zonsopgang - zonondergang.

Uitzonderingen beperkt aantal keer per jaar

enkel goedgemotiveerd en in overleg. Zonsopgang tot 2.00, i.o.m. gemeente Zonsopgang - zonondergang Zonsopgang - zonondergang Zonsopgang - zonondergang

Motorvoertuigen op/nabij locatie Ja, ook tijdens Ja, ook tijdens Ja, ook tijdens Ja, niet tijdens Ja, niet tijdens Nee

Motorvoertuigen voor vervoer

personen Ja Ja Ja, i.o.m. gemeente Nee Nee Nee                                                

Buiten wegen en paden Ja, in overleg Ja, in overleg NVT Nee Nee Nee

Aanvullingen Staatsbosbeheer tav

wetgeving: zorg ook voor

individuele exemplaren van

kwetsbare soorten, rode lijst soorten

en andere bijzonderheden.

Op deze plek ook vooral uitstraling naar

omliggende gebied van belang.

In deze zone niet op voorhand veel

beperkingen: de quickscan en de precieze

locatie wijzen uit welke mogelijkheden en

evt. maatregelen.   

In deze zone niet op voorhand veel

beperkingen: de quickscan en de precieze

locatie wijzen uit welke mogelijkheden en

evt. maatregelen.   

In deze zone is de broedperiode beperkend, en zijn er

enkel op vaste locaties en bestaande routes zaken

mogelijk. Het soort activiteit, de precieze locatie en de

quickscan wijzen uit welke (on)mogelijkheden er zijn en

welke maatregelen genomen moeten worden  

In deze zone is de broedperiode beperkend, en zijn er

enkel op een beperkt aantal vaste locaties en bestaande

routes zaken mogelijk. Het soort activiteit, de precieze

locatie en de quickscan wijzen uit welke

(on)mogelijkheden er zijn en welke maatregelen

genomen moeten worden  

In deze zone is de broedperiode beperkend, en zijn er enkel op

een tweetal vaste locaties en bestaande routes zaken mogelijk.

Het soort activiteit, de precieze locatie en de quickscan wijzen

uit welke (on)mogelijkheden er zijn en welke maatregelen

genomen moeten worden  

Quickscan Quickscan a: Monitoringsmedewerker Quickscan a: Monitoringsmedewerker Quickscan a: Monitoringsmedewerker quickscan b: boswachther monitoring quickscan b: boswachther monitoring quickscan b: boswachther monitoring

Beslissingsbevoegdheid, binnen

Staatsbosbeheer Boswachter publiek boswachter publiek boswachter publiek iom gemeente boswachter publiek en ecologie boswachter publiek en ecologie kaderteam Staatsbosbeheer

Vuurton Ja Ja Ja, i.o.m. gemeente Ja Ja Ja

Wet en regelgeving

Toetsing (natuur)beleving

Wet Natuurbescherming:provincie; Ontheffing op provinciale milieuverordening bij overschrijden geluidsregels stiltegebied: FUMO; Evenementenvergunning en omgevingsvergunning: gemeente. 

Natuur en landschap zijn een duidelijke meerwaarde voor de activiteit. Bij zone A zijn er ruimere mogelijkheden en gaat het vooral om de beleving van natuur, bij zone B-C-D -E en F vallen de activiteiten onder de categorien: kunst en cultuur, sport en gezondheid en jeugd. Feesten en georganiseerde picknikcs zijn

uitzonderingen hierop: deze enkel op aangewezen locaties en met een meerwaarde voor natuurbeleving. 


