TOEGANKELIJKHEIDSREGLEMENT DOORNPANNE
________________________________________________________________

Art. 1
Dit reglement is van toepassing voor de bezoekers van het openbaar bos ‘Waterwinning SintAndré’, ook genoemd De Doornpanne.
Art. 2
Het reglement geeft aanvullingen of verduidelijkingen bij het Bosdecreet van 13 juni 1990 en
het uitvoeringsbesluit van 22 juni 1993. Dit betekent dat er nog andere gebruikregels dan
deze vermeld in dit toegankelijkheidsreglement van toepassing zijn. De belangrijkste ervan
worden met pictogrammen aan de ingangen duidelijk gemaakt.
Art. 3
Het gebruik van wegen en/of paden wordt geregeld volgens de legende op het bijgevoegd
toegankelijkheidsplan, die integraal deel uitmaakt van het reglement. Wegen en/of paden
waarvan het gebruik niet nader is omschreven, of die niet op het plan zijn aangeduid, zijn
alvast niet toegankelijk. Deze verbodsbepaling geldt niet voor het personeel belast met
werken in de Doornpanne, voor de ordediensten en de hulpdiensten.
Art. 5
Behoudens machtiging van het Bosbeheer is het in de Doornpanne verboden:
-

het domein te betreden tussen zonsondergang en zonsopgang;

-

de paden te verlaten;

-

dieren (ook jongen) te vangen, te verplaatsen, te verdelgen of uit te zetten, alsook
hun broedsels, nesten, holen of schuilplaatsen te verstoren; uitzondering hierop zijn
activiteiten toegestaan door of krachtens het jachtdecreet;

-

honden of andere dieren in het domein te brengen, behalve op de toegelaten wegen
en paden én indien ze aan de lijn gehouden worden. Honden worden niet toegelaten
op de geleide wandelingen in de Doornpanne.

-

Wandelruiterij is enkel toegelaten op de afgebakende paden. Het is de ruiters
verboden in galop of in draf te rijden. De paarden dienen een zadelnummer te dragen
overeenkomstig de bepalingen geldig in de gemeente Koksijde.

-

gemotoriseerde voertuigen te gebruiken behalve op de daartoe voorziene wegen;

-

geluidsproducerende toestellen te gebruiken;

-

reclame te maken of producten te koop aan te bieden;

Art. 6
Het is in de Doornpanne te allen tijde verboden:
-

de beplanting op welke wijze dan ook te beschadigen of te verwijderen,

-

dieren te verstoren;

-

vuilnis achter te laten of de bodem te vervuilen;

-

vuur te maken;

-

elk voorwerp dat tot de uitrusting van het domein behoort te vernielen, te
beschadigen, te verplaatsen en te misbruiken.

Art. 7
De boseigenaar en het Bosbeheer zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Art. 8
Overtredingen van dit reglement worden gestraft met een geldboete zoals bepaald in het
Bosdecreet van 13 juni 1190 en zijn uitvoeringsbesluiten.
Art. 9
Onverminderd de ambtsbevoegdheid van de officieren van gerechtelijke politie worden de
overtredingen op deze reglementering opgespoord en bij proces-verbaal vastgelegd door de
leden van de federale politie, de lokale politie, de veldwachters, de ambtenaren en
boswachters van het Bosbeheer.

