
 
 
 

 
 

11 afspraken die ons bos mooi houden 
Natuurvrienden Norg 

 
In de Splitsingsakte en Huishoudelijk Reglement van de VvE van de Natuurvrienden Norg staan de 
belangrijkste afspraken die er zijn gemaakt. Ze gaan over ons gemeenschappelijke bos, onze eigen 
kavels, de vereniging en het bestuur. Deze afspraken zijn leidend voor ons gedrag in het bos. 
 

Het bos is van ons samen. Buiten de eigen kavel kan daarom alleen iets veranderd, neergezet of 
weggehaald worden, als daar vooraf toestemming voor is gevraagd (en gekregen). Er zijn om die reden 
ook geen erfafscheidingen. Als we zelf iets planten, zorgen we dat dat in het bos thuishoort. 
 

Veel van ons komen in het bos voor de natuur en de rust. Daar houden we bij ons verblijf rekening mee. 
Samen zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk geluidsoverlast is. Gemotoriseerde en elektrische 
apparaten gebruiken we alleen overdag en niet op zondag. 
 

We komen in ons bos om te recreëren. We verblijven niet permanent in onze huisjes. Ook ontplooien 
we geen bedrijfsmatige activiteiten.  
 

We houden onze omgeving netjes. We gebruiken onze kavels niet voor de opslag van spullen. Zonder 
voorafgaande toestemming maken we geen objecten (zoals bijvoorbeeld windschermen, 
(schotel)antennes en airco-units) vast aan de buitenkant van onze huisjes. Evenmin stallen we zonder 
toestemming losse zaken (zoals bijvoorbeeld aanhangers, caravans, campers, schuurtjes en tenten) op 
onze kavel.  
 

Iedereen die te voet komt, is welkom in ons bos. Het terrein is vrij toegankelijk. Alleen ‘bewoners’ 
mogen met de auto of motor het terrein op. Daarom sluiten we direct na binnenkomst of verlaten van 
het terrein de slagbomen. 
 

Ons bos is net als een woonerf. Voetgangers hebben altijd voorrang. Auto’s en motoren mogen 
stapvoets rijden. Bij de recreatiewoningen kunnen maximaal 2 auto’s geparkeerd worden. We vinden 
het belangrijk dat iedereen zijn weg over het terrein kan vinden en hulpdiensten er snel door kunnen, 
daarom belemmeren de auto’s de doorgang niet. 
 

Huisdieren zijn welkom. Omdat niet iedereen evenveel van honden houdt, zijn ze op het terrein altijd 
aangelijnd. En als ze gepoept hebben, ruimt de eigenaar dat op.  
 

Een houtkachel en het bos kunnen een heerlijke combinatie zijn. Vuur in het bos kan ook gevaarlijk zijn. 
Het stoken van open vuur is daarom niet toegestaan. En bij aanhoudende droogte barbecueën we niet. 
Dit doen we om bosbrand te voorkomen.  
 

Na zonsondergang verlichten alleen de maan en sterren ons bos. Buitenverlichting verstoort de natuur. 
We hebben daarom geen permanent brandende buitenverlichting (zoals een lamp, kerstverlichting of 
lichtslinger).  
 

We vinden een schone omgeving belangrijk. Daarom laten we geen afval slingeren. Huishoudelijk vuil 
doen we in afgesloten vuilniszakken en deponeren we in de daarvoor bestemde afvalcontainers. We 
zetten het niet naast de container, omdat het dan door het bos gaat zwerven. Groter of gevaarlijk afval 
brengen we weg naar de gemeente. 
 

 
Als alle bezoekers en bewoners zich aan bovenstaande afspraken houden, creëren we als de 
Natuurvrienden Norg een prettige omgeving met respect naar de natuur en naar elkaar. Als er anderen 
in uw huisje verblijven, informeer uw gasten dan ook over deze regels. 


