
 

Toegangsformulier 
Stichting Ir. D.C. van Schaïk 

Groeve:  

Datum:  

Tijd naar binnen:  

Tijd naar buiten:  

Telefoon:  

E-mail:  

Volledige naam:  Handtekening1: EBC2: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
1Bij ondertekening gaat u akkoord met de algemene toegangsregels, de gedragscode en de vleermuizen 
gedragscode (zie achterzijde). 

2Aanvinken als u beschikt over een geldig Erkend Berglopen Certificaat, zie de website 
www.vanschaikstichting.nl voor meer informatie. 

 

De Stichting Ir. D.C. van Schaïk is altijd op zoek naar meer donateurs! We draaien 
volledig op onze vrijwilligers en donaties. Alle kosten aan herstelwerkzaamheden, 
keuringen, verzekeringen, etc. worden hieruit betaald. Als donateur krijgt u jaarlijks ons 
blad de Steunpilaar als dank. Voor meer informatie zie de website 
www.vanschaikstichting.nl. Alvast bedankt! 

http://www.vanschaikstichting.nl/
http://www.vanschaikstichting.nl/


Algemene toegangsregels 

• Toegang is enkel mogelijk bij de groeven die door de Stichting als zodoende zijn aangewezen. De actuele lijst van deze 

groeven staat op de website van de Stichting en in de SOK-Info (ledenblad van de SOK). 

• Wanneer een deel van de groeve niet toegankelijk is voor bezoek, dan is dit ondergronds duidelijk te herkennen aan rode 

linten of muurtjes van mergelblokken. Ook op de kaart zijn deze delen weergegeven. 

• Mensen die een bezoek aan een groeve willen brengen kunnen bij de groevebeheerder om de sleutel verzoeken. De 

groevebeheerder kan naar eigen inzicht dit verzoek inwilligen of gemotiveerd afwijzen. Indien de afgewezene het hier niet 

mee eens is kan deze hiertegen beroep aantekenen bij het bestuur van de Stichting. 

• Minimaal 1 persoon per bezoek heeft het Erkend Berglopen Certificaat. Op de website van de Stichting staat meer 

informatie over dit certificaat. 

• De groevebeheerder mag een aanvrager verzoeken zich te legitimeren. 

• De groevebeheerder kan vragen aan de bezoeker(s) om zich af te melden wanneer hij/zij weer bovengronds komt. 

• Alle bezoekers vullen samen het toegangsformulier naar waarheid in. Alleen de personen ingevuld op het toegangsformulier 

hebben recht op toegang. 

• De toestemming tot het betreden van een groeve kan op elk moment worden ingetrokken. 

• De ondertekenaars van het toegangsformulier zijn op de hoogte van de gevaren en van de situatie in de groeve. De 

bezoekers vrijwaren de Stichting tegen alle risico's welke verband houden met het betreden van de groeve. De bezoekers 

zijn verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid. 

• Alle schade die door handelen of nalatigheid door de bezoeker ontstaat, is voor rekening van de bezoeker. 

• Resultaten van onderzoek worden gepubliceerd in SOK Mededelingen, SOK-Info of in het Natuurhistorisch Maandblad. 

Publicatie in andere organen pas na goedkeuring door het bestuur van de Stichting alsmede het bestuur van de SOK. 

• Bij overtreding van de algemene toegangsregels, de gedragscode of de vleermuizen gedragscode heeft de Stichting het 

recht een volgend bezoek aan iedere groeve in beheer van de Stichting te ontzeggen voor niet alleen de overtreder maar 

ook de rest van de groep. Het bestuur beslist in deze, en beroep aantekenen moet dan ook bij het bestuur. 

• De bezoekers zijn verplicht de sleutel en het ingevulde en ondertekende toegangsformulier direct na afloop van het bezoek 

af te leveren bij de desbetreffende groevebeheerder. Behalve als er hierover andere afspraken zijn gemaakt tussen de 

aanvrager en de groevebeheerder. 

Gedragscode 

• Aan de toestand van de groeve mag niets worden veranderd. Dus geen afval achterlaten, geen beschadigingen aanbrengen 

en geen opschriften op de wanden aanbrengen. 

• Het is niet toegestaan om gebruik te maken van open vuur, dus ook geen (gas) barbecue. 

• In de groeve aanwezige dieren mogen niet worden verstoord. 

• Neem altijd ruim voldoende en adequate verlichting mee de groeve in. 

• Niet in strijd handelen met alle interne en externe regelgeving (Statuten, Reglementen, Wetboek van Strafrecht, enz.). 

• Op verzoek van de groevebeheerder, bestuur van de Stichting, toezichthouder, handhaving of politie dient de bezoeker 

altijd medewerking te verlenen. 

• Het is niet toegestaan om klim- en/of klauterwerk te verrichten. 

• Zorg ervoor dat er de omwonenden zo min mogelijk hinder ondervinden van uw aanwezigheid. 

• Parkeer altijd op locaties waar dit wettelijk toegestaan is. Toegang tot de groeve geeft geen recht om voor de groeve ingang 

te parkeren. 

• De toegangspoort altijd afsluiten, dus ook bij binnenkomst achter u afsluiten. 

Vleermuizen gedragscode 

In de winterperiode van 1 oktober tot 1 april gelden aanvullende regels. In deze periode zijn de vleermuizen in winterslaap. Om 

de vleermuizen en hun habitat zo weinig mogelijk te storen dienen bezoeken, onderzoeken en andere activiteiten zoveel 

mogelijk in het voorjaar, de zomer of het najaar plaats te laten vinden. De activiteiten die toch in deze periode plaats vinden, 

dienen te voldoen aan de volgende regels: 

• Bezoekers dienen bij voorkeur elektrische verlichting te dragen. 

• Petromax, Coleman, Campingaz, Carbid, etc. mogen tot een maximum van 1 per groep meegenomen worden. 

• Er geldt een algeheel rookverbod in de groeven. 

• De groepsgrootte is maximaal 6 personen. Grotere groepen alleen in overleg met de beheerder. Het is mogelijk om met 

meerdere groepen in een groeve te zijn, afhankelijk van de grootte van de groeve. 

• Plaatsen waar vleermuizen hangen worden zoveel mogelijk ontzien. Vooral de ingangspartijen zijn bijzonder gevoelig voor 

verstoring en dienen ontzien te worden. 


