
 

 

Huisregels  in het kader van “Beleef Maaspark Ooijen-Wanssum” van 5 t/m 26 juni 2021 

 

Als u te gast bent in Maaspark Ooijen-Wanssum verzoeken wij u vriendelijk om onderstaande 

huisregels in acht te nemen. 

 

• Meedoen mag te voet, op een recreatieve fiets of scootmobiel. Tot de wandelaars behoren ook 

rollators en kinderwagens.  

• Het gebruik van motorvoertuigen is niet toegestaan. Uitzondering is een geval van een calamiteit 

of een ongeval. 

• U kunt starten vanaf diverse startlocaties waar ook de mogelijkheid is om uw auto te parkeren.  

• U kunt zelf bepalen welke fiets/wandelroute u neemt en welke afstand u aflegt. Bij de fietsroute 

kan op enkele locaties een verkorte route worden genomen. 

• Huisdieren zijn toegestaan, mits aangelijnd. 

• Houd 1,5 meter afstand en neem de geldende RIVM-richtlijnen i.v.m. corona in acht. 

• In groepen lopen en fietsen is toegestaan mits voldaan wordt aan de RIVM-richtlijnen. 

• Houd rekening met elkaar. Hinder geen andere bezoekers en ben niet ongepast luidruchtig of 

ongemanierd. 

• Laat geen rommel achter in het gebied. Gooi afval in prullenbakken.  

• Breng geen schade toe aan flora, fauna of andermans eigendommen. Deelnemers zijn zelf 

verantwoordelijk voor schade die ze aanrichten. 

• Plaats de fietsen bij de rustpunten in de daarvoor bestemde fietsenstalling. Stalling van de 

fietsen is voor eigen risico. 

• Houd bij fietsen een recreatief tempo aan. De maximale snelheid mag niet meer dan 15 

kilometer per uur bedragen.  

• In verband met veiligheid van andere deelnemers het verzoek om niet te stoppen of stil te staan 

op het tracé. Moet u vanwege een noodsituatie toch stoppen, doe dat dan zoveel mogelijk langs 

de kant van de weg.  

• Een ongeval onderweg? Is het spoedeisend, bel dan 112. 

• Deelname aan activiteiten in het kader van “Beleef Maaspark Ooijen-Wanssum” zijn vrijwillig en 

is geheel voor eigen rekening en eigen risico.  

Aanvullend voor de recreatieve fiets- en wandeltocht op 26 juni 

• U bent verplicht de aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars op te volgen. 

 

Tot slot wensen wij u veel plezier tijdens uw bezoek aan Maaspark Ooijen-Wanssum! 


