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Geocaching  
De gemeente Maashorst werkt mee aan het plaatsen van geocaches. Wel willen we onveilige situaties in 

het openbare gebied, wijken of de natuur voorkomen. U mag zonder vergunning/ontheffing een cache 

plaatsen, maar u moet het plaatsen van een cache wel bij ons melden.  

Op de website www.geocaching.com staan de richtlijnen voor het plaatsen van en zoeken naar 

geocaches. Wij onderschrijven deze richtlijnen voor onze gronden, maar we hebben ook aanvullende 

spelregels.  

U mag geocaches in de openbare ruimte plaatsen. Maar u heeft hiervoor wel toestemming van de 

gemeente nodig. Ook gelden er een aantal regels.  

Wat is het? 
Geocaching is een populair spel dat in de buitenlucht gespeeld wordt. Spelers zoeken naar 

schatten (‘geocaches’) die verstopt zijn in de openbare ruimte.  Om een cache te vinden heeft u 

geografische coördinaten nodig. Die vindt u op speciale websites, zoals www.geocaching.nl en 

www.geocaching.com. 

Wat moet u doen? 
Met behulp van het aanvraagformulier op de website, dient u toestemming te vragen voor het plaatsen 

van een geocache. Hierbij zijn deze regels van kracht: 
• Houd u aan de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). 

• Houd eigendommen van de gemeente heel. Let op, dat zijn ook bomen, beplantingen en wortels 

daarvan. 

• Plaats de geocache maximaal 3 meter van een openbare weg of recreatief pad, te bereiken via 

de openbare weg.  

• De cache mag niet groter zijn dan ca 25 cm lang, 25 cm hoog en 25 cm breed.  

• Maak zonder toestemming geocaches niet aan bomen, lichtmasten, verkeersborden en 

dergelijke vast. Bij toegestane bevestiging aan bomen,  mag dit niet met spijkers of schroeven 

maar maak gebruik bijv. elastische banden   

• Laat wilde dieren en hun leefomgeving met rust. In bos en natuurterreinen locatie coördinaten 

van caches aanleveren in gps en gpx.   

• Omdat er mogelijk ondergrondse kabels en leidingen liggen, mag u niet dieper graven dan 35 cm 

beneden maaiveld(ook niet met gereedschap). 

• Houd rekening met de verkeersveiligheid en het gebruik van de openbare weg. 

• Geocaches mogen geen gevaar, schade of hinder opleveren voor anderen. 

Bent u beheerder van een geocache?  
Dan dient u rekening te houden met onderstaande regels: 

• De gemeente geeft alleen toestemming voor het deel van de openbare ruimte waar de 

gemeente eigenaar van zijn. Voor overige delen vraagt u toestemming aan de desbetreffende 

eigenaar. 

• Diefstal of beschadiging van de geocache is voor uw eigen risico. 

• De gemeente is niet aansprakelijk (ook niet tegenover derden) voor situaties die uit het gebruik 

maken van deze toestemming kunnen ontstaan. 

• De gemeente  heeft het recht om de toestemming voor de geocache in te trekken. Als we dat 

doen, moet u de geocaches binnen twee weken verwijderen. Voor zover nodig brengt u de 

locatie in zijn oorspronkelijke staat terug. Indien u geen gevolg geeft aan bovenstaande, zal de 

gemeente Maashorst de geocache verwijderen. 

• Andere gebruikers van openbaar gebied mogen geen hinder of overlast ondervinden.  

• U mag geen schade of hinder veroorzaken aan de natuur of aan eigendommen van de 

gemeente. De gemeente mag een cache (laten) weghalen als deze schade of overlast geeft. U 

kunt de gemeente hiervoor niet aansprakelijk stellen.  

• De toestemming geeft geen rechten voor het gebruik van de gronden in de toekomst. 
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• Gebruik in (bovengrondse) caches zoveel mogelijk natuurlijke en of afbreekbare  materialen. Qua 

kleurstelling van de materialen moet aansluiting gezocht worden met de omgeving, zodat ze 

zeer beperkt opvallen. 

 
LET OP: 

De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele schade door beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte. Daarnaast is de gemeente evenmin aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook,  

vanwege/door van het plaatsen van geocaches 


