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•VOORWOORD

•SOORTEN ROADBOOKS



•SOORTEN WEERGAVEN RB

•A - BOLLEKE-PIJL

•B - VISGRAAT
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•NACHTROADBOOK

•ENKELE TIPS



•MANIER VAN WERKEN

•HERWERKEN BESTAAND RB



•CONTACTPERSONEN i.v.m. 

TOELATINGEN & VERGUNNINGEN



Vlaanderen

http://www.natuurenbos.be 

Gudrun Van Langenhove

Beleidsmedewerker Cel Beleidsintegratie

Agentschap voor Natuur en Bos

Koning Albert II-laan 20  Bus 8

1000 Brussel

Tel. 02 553 81 23

Fax 02 553 81 05

gudrun.vanlangenhove@lne.vlaanderen.be

http://www.natuurenbos.be
http://www.natuurenbos.be


Wallonië

http://environnement.wallonie.be 

Philippe BLEROT

Inspecteur général

Département de la Nature et des Forêts - DNF

Avenue Prince de Liège 15

5100 Namur (Jambes)

Tél. 081 33 58 08

Fax 081 33 58 22

http://environnement.wallonie.be
http://environnement.wallonie.be


•BOSDECREET VLAANDEREN

•WETTEKST VLAANDEREN



Bosdecreet Vlaanderen

13 juni 1990 – BOSDECREET (B.S., 28 september 1990) — Gewijzigd 19 mei 2006. - 

Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie (B.S., 20 juni 2006)

HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen

Art. 1.

Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. 

(Lees: artikel 39 van de gecoördineerde Grondwet)

Art. 2.

Dit decreet heeft tot doel het behoud, de bescherming, [het beheer, het herstel van de 

bossen en van hun natuurlijk milieu en (ing. decr. 18 mei 1999, art. 2, I: 2 augustus 

1999)] de aanleg [...(geschr. decr. 18 mei 1999, art. 2, I: 2 augustus 1999)] van de 

bossen te regelen. Het is van toepassing zowel op de openbare bossen als op de privé-

bossen.

Art. 3 § 1.

Onder de voorschriften van dit decreet vallen: de bossen, zijnde grondoppervlakten 

waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel 

uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meer functies vervullen.



•BOSDECREET WALLONIË

•WETTEKST WALLONIË



19 DÉCEMBRE 1854. Loi contenant le Code forestier (M.B. du 22/12/1854) 

Cette loi a été modifiée par:

– la loi du 30 janvier 1924;

– la loi du 10 octobre 1967;

– la loi du 8 avril 1969;

– la loi du 14 juillet 1976;

– le décret du 17 juillet 1985;

– le décret du 16 septembre 1985;

– le décret du 26 novembre 1987;

– la loi du 18 juillet 1991;

– le décret du 17 décembre 1992;

– le décret du 16 février 1995 (1er document);

– le décret du 16 février 1995 (2e document);

– le décret du 6 avril 1995;

– le décret du 18 juillet 1996 (1er document);

– le décret du 18 juillet 1996 (2e document);

– le décret du 25 juin 1998;

– le décret du 4 juillet 2002;

– le décret du 1er avril 2004.

Le Code forestier a été exécuté par l’AR du 20 décembre 1854.

Consolidation officieuse

Titre premier. - Du régime forestier

Art. 1er.

Sont soumis au régime forestier et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi:

1° les bois et forêts qui font partie du domaine de l’Etat;



•OPHEFFING VAN BESLAG

•ZWAARDERE STRAFFEN VOOR 

OVERTREDERS



Zo kan u een fiets, een terreinfiets, een mountainbike, een bromfiets, een 

quad, een moto of een auto/4x4 aan een boswachter ‘verliezen’ door 

inbeslagname door verklaring van deze laatste dat het voertuig niet op deze weg 

of dit pad mocht rijden. Dergelijke voorvallen zijn vooral frequent in de bossen 

van Wallonië!

Hoe reageren?

Het heeft vooreerst geen enkele zin je op het ogenblik van de in beslaglegging te 

verzetten. Dit maakt de zaak alleen maar erger.

Raadpleeg onmiddellijk een advocaat, bevoegd inzake de boswetgeving en verzoek 

deze een verzoekschrift neer te leggen conform Art. 122-130 van het 

boswetboek (Article 122-130 code forestier), waarin handlichting wordt 

gevraagd van het beslag. Dit verzoekschrift dient gericht te worden aan de 

plaatselijke politierechter.



Verzwaarde straffen

Wanneer schendingen van diezelfde bepalingen plaatsvinden met gebruik van 

motorvoertuigen, wordt de strafmaat verzwaard. De geldboete kan dan variëren 

van 100 euro tot 500.000 euro, maal opdeciemen, en de overtreder riskeert 

bovendien een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar

(toepassing van Art. 16.6.1, 16.6.3ter en 16.6.3quater DABM).

Ook de organisator van de gemotoriseerde activiteit ontsnapt niet aan vervolging 

met die strenge straffen.



•WEBLINKS



•DE CROSS ROVER CODE



De Cross Rover code op (on)verharde wegen
1. Elk deelnemend voertuig dient reglementair (voor het land van inschrijving), ingeschreven en verzekerd te zijn.

2. De bestuurder en de passagiers (ook kinderen!) van auto’s die aan het verkeer deelnemen en/of rondrijden op 

(on)verharde wegen, moeten op reglementaire plaatsen zitten én de veiligheidsgordel dragen.

3. Leef altijd de verkeersregels, verkeersborden en verkeerstekens na. Deze hebben steeds voorrang op het 

clubreglement, het roadbook en andere clubaankondigingen.

4. Respecteer alle andere weggebruikers, fietsers, wandelaars, ruiters, bewoners, … Geef deze extra ruimte en 

pas uw snelheid aan. Voorkom onnodige stofwolken of opspattend water/modder. Stop bij voorkeur aan de 

kant om hen te laten passeren.

5. Ga alleen daar rijden waar dit is toegestaan en volg het roadbook nauwkeurig.

6. Maak uitsluitend gebruik van bestaande routes. Wijk er niet vanaf en creëer géén eigen routes om schade aan 

de natuur te vermijden.

7. Indien men toch schade veroorzaakt, dient men de club direct op de hoogte te brengen (via de clubgsm 0474 

051 019 of persoonlijk via een bestuurslid). Geef de locatie op het roadbook weer (bij voorkeur met adres of 

coördinaten) en maak indien mogelijk meerdere foto-opnames.

8. Respecteer natuur en milieu. Schenk extra aandacht aan planten en dieren. Voorkom schade aan jonge bomen 

en planten. Laat géén afval achter. Neem alle mogelijke voorzorgen om brand te vermijden

9. Zorg bij reparaties ter plekke voor een vloeistofdichte ondergrond en ruim alles achteraf op.

10. Maak geen onnodig lawaai, vermijd overlast tegenover de buurt.

11. Bij het winchen is het gebruik van een boomlint altijd en een winchgewicht over de kabel verplicht (niet bij 

winchrope).

12. Het is verboden te rijden en mee te rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicatie die het rijden 

beïnvloedt.



•BIJLAGEN
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DANKUWEL
& SUCCES!



XROVER.BE


