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Welkom
in de Groenpool
Vinderhoutse Bossen
Een bos vol leven
Misschien ontdek je wel een ree, hoor je de zwarte specht roffelen of zie je de zeldzame eenbes bloeien?
De Vinderhoutse Bossen maken deel uit van een netwerk van Europees beschermde natuur,
het Natura 2000 Netwerk. De kwetsbare fauna en flora verdienen hier jouw aandacht en respect.

WELKOM, HOU HET AANGENAAM VOOR IEDEREEN

enkel toegankelijk
voor voetgangers

honden
aan de leiband

afval
meenemen

verboden
voor fietsers

Sommige zones
in het gebied zijn
niet toegankelijk.
ze zijn met dit icoon
aangeduid.
verboden
voor ruiters

verboden voor
gemotoriseerd verkeer

verboden
toegang

Help ons de natuur te beschermen

‘Hond aan de lijn,
’t zal wel zijn!’
De natuur is voor veel wandelaars de ideale plek
om de hond mee uit wandelen te nemen.
Honden zijn van harte welkom in de natuur,
maar enkel aan de leiband.

www.vlm.be/vinderhoutse bossen
Dit deel van de Vinderhoutse Bossen
wordt beheerd door:

Dicht bij de grond vind je broedende vogels, kleine zoogdieren … en ook
reekalfjes. Die liggen tijdens hun eerste levensdagen stil in het gras of
tussen bladeren en struiken in het bos. Rondsnuffelende honden die van
het pad gaan of wandelaars kunnen hen opschrikken. Sommige dieren
lopen zich uit angst letterlijk te pletter, raken gekwetst of worden zelfs
gedood. Het geurspoor dat een hond achterlaat, maakt dieren angstig,
waardoor een ouderdier niet (tijdig) terugkeert naar het jonge dier.

Uit respect voor andere bezoekers
Ook voor kinderen, wandelaars, joggers of fietsers kan een vreemde
hond vaak beangstigend zijn. Draag dus mee zorg voor het welzijn van
alle natuurbezoekers door je hond aan de leiband te houden.
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