Zorg dat u de code kent
voor u erop uit trekt
Geniet van het Schotse platteland. De natuur is een verrijking van uw leven, is goed voor uw gezondheid
en laat u met een groter besef genieten van uw omgeving. Het grootste deel van het land en de
waterwegen zijn toegankelijk voor recreatie, onderwijs en om van de ene plaats naar de andere te
gaan, op voorwaarde dat u zich verantwoordelijk gedraagt. Uw rechten en plichten staan beschreven in
de Scottish Outdoor Access Code, de toegangs-code voor het Schotse platteland.
Ken uw rechten
De toegangsrechten zijn op veel activiteiten van toepassing, bijvoorbeeld:
•

informele activiteiten als picknicken, fotograferen en het bezoeken van bezienswaardigheden;

•

actieve bezigheden, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën en vrij kamperen;

•

deelnemen aan recreatieve of educatieve evenementen;

•

van de ene plaats naar de andere gaan.

Deze toegangsrechten zijn niet van toepassing op gemotoriseerde activiteiten (met uitzondering van
gehandicapten), jagen of vissen.
De toegangsrechten gelden voor het grootste deel van Schotland, waaronder stadsparken, wandelroutes,
de heuvels en bossen, landbouwgrond, de randen van velden, stranden, meren en rivieren. De rechten
zijn echter niet overal van toepassing, zoals in gebouwen en hun directe omgeving, in huizen en de
bijbehorende tuinen of op land waarop gewassen worden verbouwd.
Ken de code…
Uw recht op toegang gaat hand in hand met een aantal plichten, die uitvoerig beschreven worden in de
Scottish Outdoor Access Code. Het belangrijkst is echter dat u uw gezond verstand gebruikt. Neem
verantwoordelijkheid voor wat u doet, respecteer de belangen van anderen en spaar
het milieu. Wat dit allemaal te betekenen heeft?
Als u op het platteland bent, behoort u:
•

Verantwoordelijkheid te nemen voor wat u doet – Het is heerlijk om in de vrije natuur
te zijn, maar er wordt ook gewerkt en de natuur zit vol gevaren. Zorg ervoor dat u deze gevaren
kent en dat u veilig handelt, volg redelijke adviezen op en respecteer het recht van anderen om
van de natuur te genieten en erin te werken.

•

De privacy en gemoedsrust van anderen te respecteren – Privacy is belangrijk voor
iedereen. Laat mensen niet schrikken, vooral ’s nachts niet. Blijf op een redelijke afstand van
huizen en tuinen of volg de wandelpaden.

•

Boeren, grondbezitters en anderen veilig en effectief hun werk te laten doen –

Blijf op een veilige afstand van werkzaamheden op het platteland en let op borden die aangeven
dat er gevaarlijke activiteiten gaande zijn, zoals het kappen van bomen of het besproeien van
gewassen. Neem daarnaast de volgende regels in acht:

•

o

laat hekken staan zoals u ze aantrof (open of dicht);

o

blokkeer geen ingang of pad en vorm geen belemmering hiervoor;

o

kijk voor u een weiland met vee opgaat eerst of er een alternatieve route is;

o

voeder geen dieren;

o

volg plaatselijke adviezen op, zodat u rekening kunt houden met jagers;

o

beschadig geen omheiningen of muren;

o

breng geen schade aan gewassen aan door van wandelpaden gebruik te maken, door
langs de rand van het veld te lopen of over land te lopen dat niet beplant is.

Spaar het milieu – Ons milieu levert een belangrijke bijdrage aan ieders leven en gezondheid.
Het is daarom belangrijk dat u:
o

redelijke adviezen en informatie opvolgt

o

uw afval mee naar huis neemt;

o

voorzichtig met de natuur omgaat: laat plaatsen achter zoals u ze aantrof;

o

dieren niet roekeloos verstoort of historische plekken vernielt.

•

Houd uw hond onder controle – Als u een hond bij zich heeft, is het belangrijk dat hij
geen vee bang opjaagt of anderen bang maakt. Laat hem niet in weilanden waar kalveren of
lammeren lopen en houd hem kort aan de lijn als u door een weiland loopt waar ander vee loopt.
Als het vee agressief op uw hond reageert, laat hem dan onmiddellijk los en
neem de veiligste weg van het weiland af. Let er op dat u of uw hond geen broedende
vogels verstoren. Raap de uitwerpselen van uw hond op als die op een plek liggen waar andere
mensen er last van kunnen hebben

•

Let op indien u met een groep bent, een evenement organiseert of een bedrijf
hebt – Lees om te kijken wat uw verantwoordelijkheden zijn de volledige code of bekijk onze
website.

Indien u een boer, grondbezitter of iemand die land beheert bent, dient u na te denken
over de behoeften van mensen die van de natuur genieten. U behoort:
•

Het recht op toegang te respecteren – De toegangs-rechten zijn op het grootste deel van
Schotland van toepassing, dus maak het mensen niet onnodig moeilijk om uw land of waterweg
te betreden. Doe hekken alleen op slot als dat nodig is voor de gezondheid of veiligheid van
uw vee en zet geen omheining op een pad zonder een hek waar mensen doorheen kunnen. Het
aanleggen van sporen en paden is een uitstekende manier om het betreden en beheren van land
op een goede manier samen te laten gaan.

•

Redelijk te zijn als u mensen vraagt om een bepaald stuk land niet te betreden
terwijl u aan het werk bent – Mensen reageren het best als u redelijk en beleefd bent,
dus neem alleen veiligheidsmaatregelen voor de tijd dat het nodig is, geef mensen informatie

over alternatieve routes en leg ze uit waarom de oorspronkelijke route tijdelijk niet gebruikt kan
worden. Verwijder informatie die niet langer geldig is.
•

Met de plaatselijke overheid en andere instanties samen te werken om het
betreden en beheren van land op een goede manier samen te laten gaan – Door
mensen te laten zien dat ze welkom zijn en met de plaatselijke autoriteiten of het beheer van het
nationaal park waarin u zich bevindt en anderen samen te werken, kunt u de toegang tot uw land
in goede banen leiden en het milieu beschermen.

Als u verantwoordelijk bent voor plaatsen waarop de toegangsregels niet van
toepassing zijn, zoals een boerderij of land rond een gebouw, respecteer dan het
gebruikelijke recht op toegang en werk met de plaatselijke overheid of het beheer van
het nationaal park waarin u zich bevindt en anderen samen om de toegang in goede
banen te leiden en te verbeteren.
Meer informatie over toegangsrechten en -plichten en het gebruikelijke recht op toegang vindt u in de
Scottish Outdoor Access Code of op www.outdooraccess-scotland.com. Als u problemen heeft met
toegang, neem dan contact op met de plaatselijke overheid of het beheer van het nationaal park waarin
u zich bevindt (zie de plaatselijke telefoongids). Als u een exemplaar van de volledige code wilt hebben,
belt u dan Scottish Natural Heritage, tel. 01738 458545 of e-mail pubs@snh.gov.uk.
Raadpleeg ook andere informatie voorzien van het Access Code-logo.

