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Vlaamse overheid ~~~ = »=Jn= 
Agentschap voor Natuur en Bos 

Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de 
toegankelijkheidsregeling voor het bos de Baliekouter, gelegen op het 

grondgebied van de gemeente Dentergem 

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, 

Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel10, gewijzigd bij de decreten van 
18 mei 1999 en 7 december 2007, artikel 12, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 
1999, 12 december 2008 en 20 april 2012 en artikel 14, gewijzigd bij de decreten 
van 18 mei 1999, 12 december 2008 en 30 apri12009; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende 
de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, gewijzigd bij het besluit 
van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009; 

Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke 
en aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het 
intern verzelfstandigd agentschap voor Natuur en Bos, artikel 9, 14°, toegevoegd 
bij ministerieel besluit van 30 november 2009; 

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van de gemeentelijke jeugdraad van 
de gemeente Dentergem, gegeven op 25 november 2012; 

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester 
en schepenen van de gemeente Dentergem, gegeven op 8 maart 2013; 

Overwegende de opmerkingen en bezwaren geformuleerd tijdens de consultatie 
gehouden van 1 maart 2013 tot 31 maart 2013; 

BESLUIT: 

Artikel 1. -Toepassingsgebied 
1.1 . Deze regeling heeft betrekking op het provinciedomein de Baliekouter, op 

het grondgebied van de gemeente Dentergem. 

1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op 
de kaart die is toegevoegd als bijlage. 

1.3. Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het 
kader van het toezicht of het beheer van het gebied. 
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1.4. Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, § 3 
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende 
de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. 

Art. 2.- Toegankelijkheid in het algemeen 
2.1 . De toegankelijkheid wordt geregeld door de kaart met bijhorende legende, 

en de bijhorende borden in het gebied en aan de ingangen ervan. 

2.2. Op de kaart worden volgende wegen onderscheiden: 
1 o wegen toegankelijk voor voetgangers; 
2° wegen toegankelijk voor voetgangers en fietsers inclusief 
mountainbikers. 

Op de kaart wordt een speelzone afgebakend. In deze zone kan gespeeld 
worden zonder toestemming van de beheerder. 

2.3. Het gebied is heel het jaar toegankelijk voor het publiek op de wegen zoals 
in deze regeling bepaald. De provincie West-Vlaanderen of het Agentschap 
voor Natuur en Bos, hierna het Agentschap te noemen, kunnen steeds het 
gehele domein of gedeelten voor alle of bepaalde categorieën bezoekers 
ontoegankelijk stellen . 

2.4. Het gebied is met inbegrip van de speelzones maar afgezien van 
goedgekeurde bezoeken enkel toegankelijk van zonsopgang tot 
zonsondergang. Vissen wordt niet toegestaan. 

Art. 3. - Weggebruikers 
3.1. De wegen die op de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend 

toegankelijk voor voetgangers, en voor honden aan de leiband tenzij anders 
aangegeven. 

3.2. De overige wegen die op de kaart als toegankelijk zijn aangeduid, zijn enkel 
toegankelijk voor de desbetreffende categorieën weggebruikers, en voor 
voetgangers tenzij anders aangegeven. De weggebruikers houden rekening 
met elkaar. Ruiters en menners worden niet toegelaten. 

3.3. Bevoegden die werken uitvoeren in kader van het bosbeheer, hebben 
steeds (gemotoriseerde) toegang tot hun perceel. 

Art. 4. - Watergebruikers 
Vissen in de poelen is niet toegelaten. Ander gebruik zoals zwemmen en 
schaatsen zijn eveneens niet toegelaten. 

Art. 5. - Zones 
5.1. De bosdelen die als speelzone zijn aangeduid, zijn vrij toegankelijk, ook 

buiten de wegen. Deze zones zijn afgebakend door speelzoneborden. De 
speelzone is enkel toegankelijk voor jongeren onder de achttien jaar en hun 
begeleiders of door het jeugdwerk zoals omschreven in artikel 2 van het 
decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en 
kinderrechtenbeleid. In de speelzone kan enkel het liggend hout als 
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spelelement of sjorhout worden gebruikt. Het maken van vuur is verboden. 
Honden worden enkel toegelaten in de speelzone wanneer ze kort aan de 
leiband worden gehouden. Buiten de speelzone mag er niet van de wegen 
worden afgeweken. 

5.2. Er mag in het gebied niet worden geparkeerd buiten de daarvoor voorziene 
parkeerplaats zoals aangeduid op de toegankelijkheidskaart. De 
parkeerstroken zijn bestemd voor het tijdelijk parkeren van motorvoertuigen 
en fietsen, gedurende het bezoek aan het gebied. Overnachting in 
mobilhomes of andere voertuigen is niet toegestaan. 

Art. 6. - Beschermingsvoorschriften 
6.1. Het is verboden schade toe te brengen of verstoring teweeg te brengen aan 

fauna, flora, vegetaties, bomen, infrastructuur, nutsvoorzieningen en andere 
boselementen. Het is evenmin toegelaten activiteiten te verrichten die de 
rust en de stilte verstoren of andere gebiedsgebruikers hinderen of storen. 

6.2. Indien georganiseerde activiteiten worden toegelaten, dienen de 
organisatoren aan wie de toestemming werd verleend ervoor te zorgen dat 
geen blijvende sporen achterblijven in het gebied. Het gebruik van 
wegmarkeringen of wegaanduidingen in het kader van gemachtigde 
risicovolle activiteiten of niet risicovolle activiteiten waarvoor een 
toestemming werd verleend door de beheerder, is onderhevig aan volgende 
voorwaarden: 

1 o wegmarkeringen bestaan uit verwijderbare materialen, gebruik van 
materialen zoals bijvoorbeeld verf en spuitbussen is niet toegestaan; 

2° op de wegmarkeringen moeten volgende gegevens zijn aangebracht, 
datum activiteit, naam organisatie en naam en contactgegevens van 
verantwoordelijke; 

3° het aanbrengen van de wegmarkeringen mag geen schade aan de 
bosinfrastructuur of de vegetatie veroorzaken, het gebruik van scherpe 
materialen zoals nagels en nietjes, ook groot formaat, is niet toegestaan; 

4 o de wegmarkeringen moeten binnen de 24-uur na de activiteit verwijderd 
worden. 

6.3. De honden mogen de wegen niet verlaten en moeten aan de leiband 
worden gehouden. De uitwerpselen van een hond moeten onmiddellijk 
worden verwijderd en gedeponeerd worden in de aanwezige afvalbakken. 

6.4. Het is verboden in het domein op gelijk welke wijze te kamperen. 

6.5. Er mag binnen het domein niet worden geleurd, noch koopwaren worden 
uitgesteld, noch verkocht, noch bij wijze van reclame worden aangeboden. 
Het voeren van reclame is er in principe verboden. 

6.6. Het dragen van gepaste kledij is vereist. 
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Art. 7. - Aansprakelijkheid bij ongevallen 
7.1. De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het 

Agentschap, zodat gebeurlijk beroep kan worden gedaan op de polis B.A. 

7.2. Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij 
krachtige wind, het betreden van het gebied van een half uur na 
zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang en het niet-toegelaten 
gebruik van het gebied volgens deze regeling of andere wetgeving zijn op 
eigen risico, zodat de beheerder niet kan worden aangesproken voor de 
vergoeding van de schade. 

7.3. De provincie West-Vlaanderen noch het Agentschap kan verantwoordelijk 
worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen die het gevolg zijn van 
overtredingen op de toegankelijkheidsregeling, een oneigenlijk bosgebruik of 
het negeren van aanwijzingen vanwege de beheerder of de toezichthouder. 

Art. 8. - Onderrichtingen 
Elke persoon die weigert de bepalingen van deze regeling en andere wetten 
op te volgen of te gehoorzamen aan de bevelen van politieagenten of 
toezichthouders zoals bedoeld in artikel 10 van deze regeling, kan onverwijld 
uit het gebied worden gezet. Overtredingen kunnen overeenkomstig de 
betreffende regelgeving geverbaliseerd en vervolgd worden. Elke 
beschadiging of ontvreemding geeft aanleiding tot betaling van een 
vergoeding, gelijk aan de ruimings-, herstellings- of vervangingskasten van 
het beschadigde of ontvreemde goed, of tot een andere schadeloosstelling. 
Elke beschadiging of overtreding moet onmiddellijk gemeld worden aan de 
beheerder of toezichthouder. 

Art. 9. -Afwijkingen 
De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 5 van deze 
regeling toestaan, voor zover het geen risicovolle activiteiten betreft, bedoeld 
in artikel 2, § 3, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 
2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de 
natuurreservaten. De aanvraag tot toestemming moet minstens 35 dagen van 
tevoren, schriftelijk worden toegezonden aan de groendienst van de provincie 
West-Vlaanderen. Bij risicovolle activiteiten moet ook toestemming worden 
gevraagd aan het Agentschap, afdeling West-Vlaanderen. 

Art. 10.- Handhaving 
1 0.1. De handhaving van deze regeling gebeurt volgens de regels bepaald in titel 

XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid. 

1 0.2. Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast: de personen 
die op grond van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid en zijn uitvoeringsbesluiten belast zijn met 
het toezicht op de naleving van de natuurbehoudswet, het Bosdecreet en 
het natuurdecreet 
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Art. 11.- Bekendmaking 
11.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

11.2. De gemeente houdt deze regeling ter inzage van de bevolking. 

11 .3. De regeling wordt gepubliceerd in het bestuursmemoriaal en op een bord 
bekend gemaakt bij de parking van de Baliekouter. 

Brussel, 2 5 JUNI 2013 

De administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos, 

Marleen EVENEPOEL 
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Bijlage bij Besluit van 2 5 JUNI 2013 : 

De administrateur-generaal van het Agentschap 
voor Natuur en Bos, PROVINCIEDOMEIN BALIEKOUTER 

KAART 23 

TOEGANKELIJKHEIDSKAART 
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- wegen toegankelijk voor voetgangers 

- wegen toegankeliijk voor fietsers en wandelaars 
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