
Uitvoeringsregels op basis van de Algemene Verordening (AV)  
 
Het algemeen bestuur heeft op 25 juni 2014 besloten om de terreinen en routes voor het wel en 
niet toestaan van ongeklede recreatie, (loslopende) honden, paarden, watersport, 
dagkamperen en barbecueën, zoals aangegeven op de drie bijgevoegde kaarten, vast te 
stellen. 
 
Toelichting 
 

- Ongeklede recreatie (artikel 2.9)  
Uitgangspunt van de AV is dat ongeklede recreatie uitsluitend is toegestaan gedurende het hele jaar 
op de aangewezen terreinen, die geschikt zijn voor ongeklede recreatie, zoals aangegeven op kaart 3.  
  

- Het uitlaten van honden (artikel 2.14)  
Uitgangspunt van de AV is dat honden moeten zijn aangelijnd en uitsluitend op de nader aangegeven 
plaatsen niet mogen komen dan wel los mogen lopen, zoals aangegeven op kaart 1 en 2.  
 

- Ruiterpaden (artikel 2.17) 
Uitgangspunt is dat paarden in het recreatiegebied verboden zijn, met uitzondering van de daarvoor 
aangewezen paden, zoals aangegeven op kaart 3.  
 

- Watersport (artikel 2.20) 
In beginsel is het volgens de AV toegestaan om vaartuigen te gebruiken in het gebied, met 
uitzondering van de gebieden waarvan is aangegeven dat het verboden is. Om de rust in de gebieden 
te bewaren en verontreiniging van het oppervlaktewater tegen te gaan, wordt voorgesteld om het 
varen met bootjes aangedreven door een verbrandingsmotor te verbieden, met uitzondering van de 
Saskervaart en het Lamslik, zoals aangegeven op kaart 3. 
 

- Dagkamperen (artikel 2:21)  
Uitgangspunt van de AV is dat het tussen zonsopgang en zonsondergang gebruiken van 
kampeermiddelen uitsluitend is toegestaan op daarvoor aangewezen terreinen, zoals aangegeven op 
kaart 2 en 3. 
 

- Barbecueën (artikel 4.18) 

Uitgangspunt van de AV is dat barbecueën uitsluitend is toegestaan op daarvoor aangewezen 

terreinen, zoals aangegeven, zoals aangegeven op kaart 2 en 3. 



Kaart 1 Hondenbeleid Geestmerambacht, februari 2014 

 

 

Legenda 

Honden verboden – jaarrond 

Losloopgebied – jaarrond 

Periode 1 okt. – 31 maart: losloopgebied 
Periode 1 april – 30 sept.:  honden verboden op 
de stranden en lig- en speelweides 
Voor dit gebied geldt tevens een opruimplicht. 
 
Losloopverbinding – jaarrond 
 

 

 

 

 

In het gehele recreatiegebied Geestmerambacht geldt de aanlijnplicht, tenzij middels bebording anders is aangegeven.   

 



Kaart 2 Hondenbeleid en dagkamperen Park van Luna, februari 2014 

 

 
In het gehele recreatiegebied Park van Luna geldt de opruimplicht en aanlijnplicht, tenzij middels bebording anders is aangegeven.   

 

 

Legenda 

Honden verboden – jaarrond 

Losloopgebied – jaarrond 

Dagkampeerterrein – honden aan de lijn – 

barbecueen toegestaan  

 



Kaart 3 Overige aanwijzingen Geestmerambacht, februari 2014 

 

 

Legenda 

Terrein voor ongeklede recreatie 

Varen toegestaan met verbrandingsmotor 

 Ruiterpad 
 

Dagkampeerterrein – barbecueen toegestaan 

 Barbecue locatie 
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