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Kampeerreglement Scoutcentrum Achter de Berg
Algemene bepalingen
Dit kampeerreglement bestaat uit een aantal kampeerregels/terreinregels. Deze regels zijn voor iedereen die
Scoutcentrum Achter de Berg betreedt in het kader van recreatie en Scoutingdoeleinden. Gelieve deze regels na te
leven om zo voor u en anderen een aangenaam verblijf te creëren. De beheerders van het beheerdersteam van de
Stichting Beheer Scouting Mira Ceti zijn belast met het toezicht op het kampeerreglement. Eventuele opmerkingen
kunnen bij hen neergelegd worden. Buiten dit reglement zijn alle landelijke-, provinciale- en gemeentelijke wet- en
regelgeving van toepassing.
Regel 1
Men mag geen planten en dieren storen in hun natuurlijke leefomgeving. Het is verboden planten te rooien, dieren
te stropen of enigszins andere onregelmatigheden met betrekking tot de natuurlijke omgeving uit te voeren. Het
vergaren van stookhout is alleen beperkt toegestaan op het gebied van het Scoutcentrum, zoals aangegeven op de
overzichtskaart. Het graven van kuilen op en rond het Scoutcentrum is niet toegestaan.
Regel 2
De toegang is ontzegd voor een ieder in het gebied tussen de twee vijvers in (het zogenaamde ‘grote eiland’) en op
het terrein vanaf de sloot bij blokhut d’n Burcht (het gaat hierom respectievelijk een beschermd vogelbroed gebied
en een dassenbeschermingsgebied). Op de hierboven genoemde plekken mogen geen activiteiten plaatsvinden
Regel 3
Het ontsteken van vuren is alleen toegestaan met toestemming van de beheerder en op de aangewezen plekken in
een stookton of schaal. Daarnaast is barbecueën ook alleen toegestaan op de aangewezen plekken. Zorg er in ieder
geval voor dat bij activiteiten met vuur er altijd een emmer water of zand aanwezig is, daarnaast mag een
brandend of smeulend vuur nooit onbemand worden achtergelaten. Wanneer de klimaatomstandigheden zich
zodanig voordoen (bijvoorbeeld bij extreme droogte) is iedere vorm van vuur verboden, ook wanneer een
rookverbod ingesteld wordt.
Regel 4
Vanaf 22:00 uur gaat de nachtrust in, vanaf die tijd mag u rondom het kampvuur alleen op gedempte toon geluid
maken. Vanaf 00:00 uur tot 07:00 uur geldt een nacht- en ochtendstilte. Het gebruik van elektronisch
geluidsapparatuur is alleen in de blokhutten toegestaan, dus niet buiten! Het Scoutcentrum staat immers in een
natuurgebied en wil de geluidsoverlast zoveel mogelijk beperken.
Regel 5
De sanitaire voorzieningen zijn vrij toegankelijk, zij dienen door de huurders wel hygiënisch schoon gehouden te
worden. De sanitaire voorzieningen zijn niet bedoeld voor afvallozing, er mag geen GFT of voedsel via de riolering
worden afgevoerd.
Regel 6
Het gebruik van een chemisch toilet is niet toegestaan, evenals het plaatsen van een HUDO.
Regel 7
Huisdieren zijn op het gehele terrein niet toegestaan. Voor dagrecreatie zijn alleen aangelijnde huisdieren
toegestaan.
Regel 8
Het aanleggen van zwembaden of andere vormen van massa wateropslag is niet toegestaan.
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Regel 9
Auto’s, bromfietsen en andere gemotoriseerde voertuigen zijn niet toegestaan op het Scoutcentrum. Alleen tijdens
de aankomst en het vertrek zijn beperkte vervoersmiddelen toegestaan op de verharde delen van het
Scoutcentrum, hierbij geldt een snelheidsbeperking geldt van 5 kilometer per uur.
Regel 10
Gaarne afval scheiden op: papier, glas, plastic, blik, GFT, batterijen en restafval.
Regel 11
Het kampeerterrein dient normaal te worden gebruikt. Bij enige onregelmatigheden kunnen de beheerders of het
bestuur van Stichting Beheer Scouting Mira Ceti de huurders verwijderen van onze accommodaties.
Regel 12
Roken is in de accommodaties niet toegestaan. Buiten de accommodaties is roken niet toegestaan tijdens een
droogteperiode.
Regel 13
Brandblusapparaten alleen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn.
Regel 14
In geval van een noodgeval naast de hulpdiensten ook de beheerder waarschuwen. Aangaande de accommodatie
en of het terrein.
Regel 15
Wees zuinig met energie, vooral bij het gebruik van de blokhutten. Laat verlichting of de verwarming niet
onnodig branden, zo ook zuinig met het waterverbruik. Laat daarnaast de gebouwen regelmatig luchten. Hiermee
voorkomen we ongedierte en houden we het fris.
Regel 16
Bij vertrek dienen de eventueel gehuurde gebouwen schoon en netjes te worden achtergelaten. Hierbij dienen de
sanitaire voorzieningen en keukens hygiënisch/huishoudelijk schoon te zijn.
Regel 17
Gebreken of beschadigingen aan het meubilair of aan de gebouwen dienen direct te worden gemeld aan de
beheerders.
Regel 18
Bestuursleden, kaderleden, aangewezen medewerkers van de vereniging Scouting Mira Ceti hebben het recht te
allen tijde het Scoutcentrum te betreden voor de uitvoer van hun werkzaamheden.
Regel 19
Het is verboden om zonder toestemming van de grondeigenaar/grondeigenaren activiteiten (anders dan wandelen
op de paden en het organiseren van Scouting gerelateerde activiteiten) te houden in het bosgebied en het
Scoutcentrum.
Regel 20
Wandelen is alleen toegestaan op de bestaande brede paden (dus geen gebruik maken van wildwissels e.d.)
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Regel 21
Voor het organiseren van grootschalige activiteiten moet een evenementenvergunning aangevraagd worden bij de
gemeente Bernheze.
Regel 22
Het is niet toegestaan materialen te bevestigen aan bomen (met uitzondering van pionierpalen m.b.v.
pioniertouw).
Regel 23
Bezoekers en gebruikers van het bosgebied dienen zich te houden aan de regels op de borden ‘opengesteld’ die
aan de buitenrand van de bosgebieden staan.
Slotbepalingen
De stichting Beheer Scouting Mira Ceti aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor vernieling,
beschadiging, ongeval of vermissing van de op het Scoutcentrum aanwezige goederen, mensen en andere dieren.
Overzichtskaart Scoutcentrum
Het Scoutcentrum is gelegen binnen het rode kader. Daarbuiten wordt het gebied gekenmerkt als bosnatuurgebied.








Geel: blokhut ’t Veerhuis
Blauw: blokhut d’n Burcht
Zwart: kampeerterrein Dassenveld
Rood: kampeerterrein Bergzicht
Groen: kampeerterrein Notenhoek
Paars: kampeerterrein Kanderstekje
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