
Op visitwallonia.be vind je een brede waaier aan wandelingen in het 
hart van de Waalse natuur. Je kunt de brochures met talrijke tochten 
downloaden op visitwallonia.be/onze-brochures
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Het charter 
van de bossen 
in Wallonië 
Sleutels voor respect en goed samenleven

Het bos in trekken, wandelen, een sport beoefenen: het zijn stuk voor stuk 
leuke activiteiten om een streek, de mensen, uitgestrekte landschappen, in-
teressante monumenten en vooral de prachtige omgeving te ontdekken. Maar 
bovenal zijn natuurgebieden de ideale plaatsen om de band met de natuur aan 
te halen en respectvol met het milieu en de omgeving om te gaan. 

In de Waalse wouden zijn heel wat 
paden en wegen toegankelijk voor het 
publiek. Of ze nu bewegwijzerd zijn of 
niet, ik wandel enkel op de wegen in het 
woud en ik blijf op de paden. Ik loop niet 
overal doorheen en ik wandel niet in het 
wilde weg buiten de zichtbare paden 
in het hart van de bossen. Rivieren en 
meertjes zijn ook plaatsen vol leven, ik 
ga er dus niet zo maar in.

 Ik gedraag mij altijd hoffelijk en 
respectvol tegenover andere 
gebruikers. Als ik fiets, paardrijd of loop, 
matig ik mijn snelheid op het moment 
dat ik andere gebruikers nader. Ik geef 
hen een seintje en passeer hen op een 
rustige en veilige manier. De kers op 
de taart is een glimlach, een hallo, een 
dankjewel. Het zijn kleine details die het 
verschil maken. Gezelligheid troef, ook 
in de natuur! 

 Ik respecteer de stilte in het bos, waar 
ik ook wandel. Daarom schreeuw ik niet 
en speel ik geen muziek. Ik geef mij over 
aan rust van de omgeving.

 Ik hou mijn hond altijd aan de lijn, net 
zoals elk ander huisdier. Zo beperk ik 
het risico om de bosfauna te verstoren 
en andere gebruikers te hinderen.

 Ik neem altijd mijn afval mee en gooi 
het in een vuilnisbak. Ik zorg ervoor dat 
het bos na mijn bezoek even netjes is 
als ervoor. 

 Ik respecteer de fauna en de flora. 
Ik laat de bloemen staan en als ik 
al een bloem pluk, neem ik enkel 
het strikt noodzakelijke deel mee, 
zonder de wortel of de bol uit te 

trekken. Paddenstoelen en andere 
bosproducten mogen alleen worden 
geplukt mits toelating van de eigenaar 
en op een verstandige en redelijke 
manier, met inachtneming van 
bepaalde regels (maximaal 10 liter per 
persoon per dag, ‘s nachts en tijdens 
jachtactiviteiten mag er niet geplukt 
worden). Ik vergeet niet de plaatselijke 
vergunningen en toelatingen 
hieromtrent te controleren. 

 Ik respecteer de verbodsborden en 
slagbomen die een weg afsluiten en 
aangeven dat het om een privédomein 
of een beschermd gebied gaat, dat 
tijdelijk of permanent ontoegankelijk 
is. Bij vragen of sluitingen die 
onrechtmatig lijken, kan ik het DNF 
(Département de la Nature et des 
Forêts) of de plaatselijke toeristische 
dienst contacteren. 

Ik begrijp dat sommige zones 
afgesloten worden en ontoegankelijk 
zijn, vooral tijdens het jachtseizoen. 
Voor mijn eigen veiligheid respecteer 
ik deze verbodsbepalingen, die met 
rode borden worden aangeduid. Als ik 
vragen heb of als een sluiting onwettig 
lijkt, kan ik contact opnemen met het 
DNF (Département de la Nature et des 
Forêts) voor extra informatie.

 Om de nacht in het bos door te 
brengen, begeef ik mij naar een 
bivakplaats die hier speciaal voor is 
ingericht. Ik besef dat deze ruimtes 
bedoeld zijn als rustplek en niet voor 
het organiseren van feesten. Zowel op 
de bivakplaatsen als elders moet de 
rust in het bos bewaard blijven. 
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