Voor de duidelijkheid
Om te zorgen dat iedereen van het gebied kan
genieten, dient u rekening te houden met de volgende gedragsregels:
•	Rijd alleen op de aangegeven ruiterpaden en
openbare zandwegen.
•	Geef ruimte aan mederecreanten door rustig te
passeren.
•	Toon respect voor de natuur en laat geen afval
achter.
• Het paardrijden is op eigen risico.
Door bovenstaande regels kunnen ruiters van de
Sallandse Heuvelrug gebruik blijven maken.
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Legenda
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