
 

 

 

TERREINREGLEMENT LEISURELANDS 

Welkom op een van de recreatiegebieden van Leisurelands! 

Dit terreinreglement is opgesteld om de spelregels te communiceren die leiden tot orde en veiligheid op onze 

recreatiegebieden en die het bezoek van u en de overige bezoekers zo comfortabel mogelijk te maken. Met het 

betreden van een recreatiegebied van Leisurelands aanvaardt u uitdrukkelijk de toepasselijkheid van dit 

reglement. 

Alle bezoekers en gebruikers van onze recreatiegebieden zijn gehouden om medewerkers van Leisurelands en 

andere bezoekers met wederzijds respect te behandelen. Onder wederzijds respect verstaan wij: geen geweld, 

geen grove taal, geen discriminatie, geen racisme, geen intimidatie en begrip tonen voor andermans beleving, 

gevoelens en eigendommen. 

De directie is bevoegd het terreinreglement op ieder moment aan te passen. Via de website 

www.leisurelands.nl kunt u de meest recente versie van het terreinreglement raadplegen. 

Bij vragen of opmerkingen ten aanzien van dit terreinreglement en bij het doen van een melding kunt u tijdens 

kantooruren contact opnemen met het telefoonnummer 026-384 8800. In gevallen van spoedeisendheid of 

storingen zijn onze medewerkers te allen tijde te bereiken op de navolgende telefoonnummers: 

- Regio Midden:  06-534 550 76 (Bussloo, Kievitsveld, Heerderstrand) 

- Regio Oost: 06-512 109 44 (Rhederlaag, Stroombroek, Hilgelo, Hambroekplas, Nevelhorst) 

- Regio Zuid:  06-301 193 44 (Berendonck, Groene Heuvels, Wylerbergmeer, Mookerplas) 

- Regio West:  06-538 205 53 (Zeumeren, Strand Nulde, Strand Horst, Zandenplas, Hoge Bijssel) 

Waar in dit terreinreglement wordt gesproken over Leisurelands wordt daarmee bedoeld Leisurelands B.V. 

en/of een van haar dochterondernemingen. Onder recreatiegebied wordt verstaan het bij Leisurelands in 

eigendom dan wel in beheer zijnde terrein, bestemd voor (dag)recreatie, inclusief het water. 

1 TOEGANG  

1.1   PARKEREN EN/OF STALLEN 

1.1.1 Parkeren is enkel toegestaan op de daartoe bestemde parkeerterreinen. 

1.1.2 Voor het parkeren van een gemotoriseerd voertuig is een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding 

wordt geheven voor het ter beschikking stellen van een parkeerplek en derhalve uitdrukkelijk niet 

voor bewaking van het voertuig. 

1.1.3 Parkeren op de parkeerterreinen is op eigen risico. Bestuurders dienen rekening te houden met 

oneffenheden in het grondoppervlak. 

1.1.4 Fietsen of bromfietsen behoren in de daartoe bestemde (brom)fietsenstallingen. 

1.1.5 Het is niet toegestaan een voertuig tussen zonsondergang en zonsopkomst op het recreatiegebied te 

plaatsen of geplaatst te hebben. 
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1.2   PARKEERSYSTEEM 

1.2.1 In geval van een storing van het automatisch parkeersysteem dient men contact op te nemen met het 

storingsnummer van Leisurelands, zoals weergegeven in de kop van dit terreinreglement. Problemen 

zullen zo spoedig mogelijk worden verholpen.  

1.2.2 Indien uw parkeerpas niet functioneert en u besluit op eigen initiatief een uitrijkaart te kopen, kunnen 

wij u achteraf geen geld retourneren.  

1.2.3 Oneigenlijk gebruik van het parkeersysteem is strafbaar. Bij constatering zal Leisurelands overgaan tot 

het opleggen van een boete alsmede het verhalen van schade, dan wel misgelopen omzet. 

Leisurelands doet in alle gevallen aangifte bij de Politie. 

1.3   VERKEER 

1.3.1 De Wegenverkeerswet 1994 is van toepassing op het recreatiegebied. 

1.3.2 Er geldt een maximumsnelheid van 10 km per uur, tenzij door middel van verkeerstekens anders 

wordt aangegeven. 

1.3.3 De op het recreatiegebied aanwezige verkeersregels en verkeerstekens moeten worden opgevolgd. 

1.3.4 Het is niet toegestaan wegen of weggedeelten te gebruiken met een ander doel dan waarvoor deze 

bestemd zijn. 

2   RECREATIEGEBIED 

2.1   GEBRUIK EN VEILIGHEID 

2.1.1 Het is niet toegestaan tussen zonsondergang en zonsopgang op het recreatiegebied aanwezig te zijn. 

2.1.2 Aanwijzingen van het personeel van Leisurelands dienen te allen tijde onverwijld opgevolgd te 

worden. 

2.1.3 Het al dan niet tegen een betaling diensten, activiteiten of producten aanbieden, verkopen of 

verstrekken op het recreatiegebied of een activiteit organiseren waaraan meer dan 20 personen 

deelnemen, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zoals bedoeld onder 

8.2.  

2.1.4 Het is niet toegestaan zaken en eigendommen onbeheerd achter te laten op het recreatiegebied. 

2.1.5 Glaswerk is niet toegestaan op het recreatiegebied. 

2.2 WATER 

2.2.1 Het gebruik van het water geschiedt op eigen risico. Er is geen toezicht aanwezig. Ouders/verzorgers 

zijn belast met het doorlopend toezicht op kinderen jonger dan 12 jaar. 

2.2.2 Een gemotoriseerd vaartuig, waaronder ook begrepen jetski’s, waterscooters en flyboards, is niet 

toegestaan op het water. Een overig vaartuig is toegestaan mits zij geen gevaar en/of hinder 

opleveren voor overige gebruikers van het recreatiegebied. Uitsluitend op de recreatiegebieden 

Rhederlaag en Mookerplas is een gemotoriseerd vaartuig toegestaan (zie paragraaf 2.4).  



 

 

2.2.3 Waterskiën of soortgelijke activiteiten op het water is niet toegestaan, met uitzondering van de 

daartoe aangelegde waterskibanen. 

2.2.4 Het is verboden aan een ieder die zich als bader of zwemmer in het water ophoudt, zich zodanig te 

gedragen dat het scheepvaartverkeer en/of andere gebruikers van het water daarvan hinder of gevaar 

ondervinden. 

2.2.5 Vissen is enkel toegestaan op daarvoor aangewezen plaatsen en met schriftelijke toestemming van de 

visrechthebbende. Een toestemming dient op eerste vordering van een medewerker van Leisurelands 

ter inzage te worden gegeven. 

2.3   NATUURIJS 

2.3.1 Het betreden van natuurijs geschiedt op eigen risico. Leisurelands staat op geen enkele wijze in voor 

de begaanbaarheid en veiligheid van het ijs. 

2.3.2 Het is niet toegestaan de aanwezige ijsvlaktes te beschadigen, te verontreinigen, te versperren of 

gebruik daarvan op enige andere wijze te belemmeren dan wel in gevaar te brengen. 

2.3.3 Het is eveneens niet toegestaan bakens of andere voorwerpen die ten behoeve van de veiligheid op 

de aanwezige ijsvlaktes zijn geplaatst te verplaatsen, weg te nemen, te beschadigen of op enige 

andere wijze het gebruik daarvan te verijdelen of te belemmeren. 

2.3.4 Het is verboden zich met behulp van een zeil over het ijs voort te bewegen of te laten voortbewegen. 

2.4      GEMOTORISEERDE VAARTUIGEN OP RHEDERLAAG EN MOOKERPLAS 

2.4.1 Het is verboden zich met een gemotoriseerd vaartuig zodanig te gedragen dat gebruikers van het 

water daarvan hinder of gevaar ondervinden.  

2.4.2 Het is niet toegestaan met een gemotoriseerd vaartuig binnen of in de directe nabijheid van de 

zwemwaterzone te bevinden.  

2.4.3 Er geldt een maximumsnelheid van 9 km per uur, tenzij door middel van verkeerstekens anders wordt 

aangegeven. 

2.4.4 Vaartuigen, die voor een periode langer dan 12 uur aanmeren, mogen uitsluitend op een daartoe 

aangewezen ligplaats aanmeren. 

3  GEDRAG 

3.1   OVERLAST 

3.1.1 Ouders en verzorgers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van 

onder hun verantwoordelijkheid vallende kinderen. 

3.1.2 Het is niet toegestaan bezoekers of personeel van Leisurelands lastig te vallen, onnodig op te houden 

dan wel agressief gedrag tegen hen te tonen. 

3.1.3 Hard geluid of lawaai kan storend zijn voor bezoekers. Het is niet toegestaan met (geluids)apparaten 

of op andere wijze handelingen te verrichten waardoor geluidshinder wordt veroorzaakt. 

3.1.4 Het zonder redelijk doel ophouden of overlast en hinder veroorzaken op, in of bij voor publiek 

toegankelijke ruimten is niet toegestaan. 

3.1.5 Het is verboden op enige manier gevaar te veroorzaken voor andere bezoekers. 



 

 

3.1.6 Het is verboden zich in het struikgewas of de bosjes grenzend aan de ligweide, het strand of het water 

te bevinden. 

3.2   VANDALISME 

3.2.1 Het opzettelijk beschadigen, vernielen of wegnemen van goederen of enig eigendom van Leisurelands 

is niet toegestaan. 

3.2.2 Het is tevens niet toegestaan wegen en/of onroerende zaken te bekrassen of te bekladden dan wel 

zonder toestemming afbeeldingen, letters, cijfers, aanplakbiljetten of andere geschriften en 

aanduidingen te plaatsen, te verwijderen, onleesbaar te maken of te beschadigen. 

3.2.3 Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan bomen, bloemen, heesterperken en/of (andere) 

groenvoorzieningen. 

3.3  AFVAL 

3.3.1 Het achterlaten van afval, vuilnis of enige andere stof of voorwerp buiten een daarvoor bestemde 

verzamelplaats is niet toegestaan. 

3.3.2 De op het terrein aanwezige afvalbakken zijn enkel en alleen bedoeld voor het deponeren van klein-

afval zoals snackverpakkingen, kleine etenswaren, dranken en dergelijke. 

3.3.3 Het doorzoeken van afvalbakken of het op het terrein achtergelaten afval is niet toegestaan. 

3.4  RECLAME  

3.4.1 Het verspreiden van gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen, het aanbrengen van 

aanplakbiljetten, geschriften, afbeeldingen of aanduidingen, dan wel het door middel van een voertuig 

voorzien van een aanduiding, reclameborden, doeken, geluidsversterkers of andere middelen of 

voorwerpen met religieuze, politieke of commerciële doeleinden verspreiden is op het recreatiegebied 

niet toegestaan. 

3.4.2 Indien in strijd met voorgaand lid wordt gehandeld, zal Leisurelands de kosten voor verwijdering 

verhalen. 

3.5   SANITAIR / NATUURLIJKE BEHOEFTE 

3.5.1 De sanitaire voorzieningen op het recreatiegebied dienen schoon te worden gehouden. Houdt 

rekening met de volgende gebruiker door de voorziening in een nette staat achter te laten. 

3.5.2 Het gebruiken van de sanitaire voorzieningen voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd, is 

niet toegestaan. 

3.5.3 Wildplassen en/of wildpoepen is niet toegestaan. 

3.6   KAMPEREN 

3.6.1 Het is, met uitzondering van de daartoe aangewezen plaatsen, niet toegestaan een kampeermiddel te 

plaatsen tussen zonsondergang en zonsopgang. 

 



 

 

 

 

3.7   NAAKTRECREATIE 

3.7.1 Het zich ontkleed bevinden op het recreatiegebied is alléén toegestaan op de daartoe aangewezen 

naaktstranden. Naaktrecreatie op overige plekken is strafbaar op grond van artikel 430a Wetboek van 

Strafrecht. 

3.7.2 Exhibitionisme, voyeurisme evenals seksuele- en overige handelingen die in strijd zijn met de 

openbare orde en/of zedelijkheid zijn niet toegestaan (artikel 239 Wetboek van Strafrecht). 

3.8 GENOTSMIDDELEN 

3.8.1  Bezit en gebruik van lachgas op het recreatiegebied is niet toegestaan. 

4 OPEN VUUR EN BARBECUE 

4.1 Iedere bezoeker dient zich te onthouden van alle handelingen die brandgevaarlijk kunnen zijn. 

4.2 Het aanleggen, stoken of hebben van vuur in de open lucht op het recreatiegebied is zonder 

toestemming van Leisurelands niet toegestaan. 

4.3 Ten aanzien van barbecueën geldt een uitzondering op voornoemd lid. Hierbij moet een aantal regels 

in acht worden genomen: 

1. Indien meer dan 20 personen aan de barbecue deelnemen, meldt de organisator dit 72 uur voor 

aanvang aan Leisurelands. 

2. De barbecue mag geen gevaar opleveren of overlast veroorzaken voor de omgeving. 

3. Voor de barbecue dient een daartoe bestemd toestel gebruikt te worden. 

4. De barbecue mag niet onder de overkapping van een toiletgebouw geplaatst worden. 

5. Om de barbecue of het vuur te doven moeten er voldoende emmers gevuld met water of 

gelijkwaardige blusmiddelen aanwezig zijn.   

4.4 Het is niet toegestaan hout te sprokkelen of gesprokkeld hout bij zich te hebben. 

4.5 Bij aanhoudende droogte (fase 2 volgens de website www.natuurbrandrisico.nl van de VNOG) is het 

op het recreatiegebied niet toegestaan om een kampvuur te houden of te barbecueën op vaste 

stoffen zoals houtskool of briketten.  

5 (HUIS)DIEREN 

5.1 Met uitzonderingen van bepaalde aangewezen terreinen is het niet toegestaan om zich in de periode 

van 1 mei t/m 1 oktober met een hond of ander dier op het recreatiegebied te bevinden, tenzij: 

a. sprake is van een geleidehond of sociale hulphond ter begeleiding van een eigenaar of 

houder in verband met zijn/haar handicap. 

b. sprake is van dieren in eigendom van de politie die worden gebruikt voor politiedoeleinden.  

c. sprake is van rij- of trekdieren zoals paarden, mits zij zich bevinden op de daarvoor door 

Leisurelands aangewezen paden of terreinen. 

http://www.natuurbrandrisico.nl/


 

 

5.2 De dieren waarvoor in de periode van 1 mei t/m 1 oktober een uitzondering bestaat, mogen zich in 

deze periode niet in het water bevinden. 

5.3 De eigenaar of houder dient er op toe te zien dat de onder haar verantwoording zijnde (huis)dieren 

geen overlast voor derden veroorzaken. 

5.4 De eigenaar of houder van een dier dient ervoor te zorgen dat uitwerpselen van dit dier onmiddellijk 

worden opgeruimd. Uitwerpselen van rij- of trekdieren op de ruiterpaden worden van deze bepaling 

uitgezonderd. 

6 SPEELTUIGEN 

6.1  KINDERSPEELPLAATSEN 

6.1.1 Het gebruik van speeltoestellen is voor eigen risico en dient onder toezicht van ouders/verzorgers te 

geschieden. 

6.1.2 Het is niet toegestaan de kinderspeelplaatsen en speeltoestellen anders te gebruiken dan waarvoor zij 

zijn bestemd. 

6.2    DRONE’S / METAALDETECTOREN / MODELVLIEGTUIGEN 

6.2.1 Een metaaldetector gebruiken dan wel deze aanwezig te hebben op het recreatiegebied is niet 

toegestaan. 

6.2.2 Een drone en/of modelvliegtuig gebruiken, dan wel deze te aanwezig te hebben op of boven het 

recreatiegebied is niet toegestaan.  

7   AANSPRAKELIJKHEID 

7.1 Het verblijf op het recreatiegebied, alsmede het gebruik van de faciliteiten is geheel voor eigen risico. 

7.2 Leisurelands aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, diefstal, verlies, 

vermissing of schade aan bezittingen van bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een 

bezoek aan het recreatiegebied, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van 

Leisurelands. 

7.3 Eventuele schade aan eigendommen van Leisurelands of bij het claimen van aansprakelijkheid door 

opzet of bewuste roekeloosheid conform vorig lid, dient kenbaar te worden gemaakt aan een 

personeelslid van Leisurelands vóór het verlaten van het recreatiegebied. 

7.4 Indien Leisurelands geen beroep kan doen op een aansprakelijkheidsbeperking zoals genoemd onder 

artikel 7.2 zal het uit te keren schadebedrag beperkt zijn tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond 

van de aansprakelijkheidsverzekering van Leisurelands in het desbetreffende geval. 

8 OVERIGE BEPALINGEN  

8.1   SANCTIES  

8.1.1 Leisurelands heeft bij overtreding van dit terreinreglement in ieder geval, doch niet uitsluitend, de 

bevoegdheid boetes op te leggen op grond van artikel 461 Wetboek van Strafrecht.  



 

 

8.1.2 Bij overtreding of gegronde vrees van overtreding van dit terreinreglement is Leisurelands gerechtigd 

de desbetreffende bezoeker te verwijderen dan wel de toegang tot het recreatiegebied te ontzeggen. 

Overtreding van dit verbod wordt gezien als huisvredebreuk, dit is strafbaar gesteld in artikel 138 

Wetboek van Strafrecht. 

8.1.3 Leisurelands zal te allen tijde aangifte doen bij de politie, onverlet het recht om kosten en schade te 

verhalen. 

8.2   TOESTEMMING 

8.2.1 Voor het verkrijgen van een ontheffing van een of meerdere bepalingen van dit terreinreglement, 

dient voorafgaand toestemming te worden aangevraagd bij Leisurelands. Leisurelands zal binnen een 

periode van twee weken reactie geven op het verzoek. 

8.3   SLOTBEPALINGEN 

8.3.1 Wijzigingen en aanvullingen van dit terreinreglement worden door de directie of bedrijfsleiding van 

Leisurelands vastgelegd en zijn onmiddellijk van kracht indien de inhoud daar om vraagt.  

8.3.2 Het meest recente terreinreglement is in te zien via de website van Leisurelands, www.leisurelands.nl.  

8.3.3 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of wanneer uitzonderingen moeten worden 

gemaakt, beslist de directie of bedrijfsleiding van Leisurelands. 

 

Laatstelijk vastgesteld te Arnhem op 18 juni 2021. 

http://www.leisurelands.nl/


 

 

 TERREINREGLEMENT LEISURELANDS 
Aanvulling o.g.v. artikel 8.1.1. 

Op grond van artikel 8.1.1 van het Terreinreglement Leisurelands (laatstelijk vastgesteld 18 juni 2021) is de 

directie van Leisurelands overgegaan tot het vastleggen van een aanvullend terreinreglement. Dit betreft een  

aanvulling op het thans van toepassing zijnde terreinreglement van Leisurelands.  

9 AANVULLENDE REGELS RECREATIEGEBEID BUSSLOO  

9.1   GENOTSMIDDELEN 

9.1.1 Bezit en gebruik van alcoholhoudende drank(en) op recreatiegebied Bussloo is niet toegestaan binnen 

het gedeelte dat ter plaatse met borden is aangeduid.  

10 AANVULLENDE REGELS RECREATIEGEBEID ZEUMEREN  

10.1  GENOTSMIDDELEN 

10.1.1 Bezit en gebruik van alcoholhoudende drank(en) op recreatiegebied Zeumeren is niet toegestaan 

binnen het gedeelte dat ter plaatse met borden is aangeduid en globaal met rode lijn is aangegeven op        

onderstaande kaart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11 INGANGSDATUM 

11.1 Deze aanvulling op het terreinreglement is direct van kracht.  

 

Vastgesteld te Arnhem op 18 juni 2021. 
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