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Laat nooit koelboxen, voedsel, afval, recyclebaar
materiaal, vuile vaat of draagbare barbecues
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Bewaar voedsel altijd in een beer-bestendige
container of, als het echt niet anders kan, in uw
auto met de ramen dicht.
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Bewaar nooit voedsel in uw tent. Beren vinden ook
sommige toiletartikelen interessant – ze worden
vooral aangetrokken door toiletartikelen met een
sterke geur – en de kans bestaat dat ze ernaar op
zoek gaan in uw tent.
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Gebruik geen producten met citronella, met name
citroenkaarsen of muggen-/insectenspray. Beren
zijn dol op citronella!
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Houd de kuil van uw kampvuur schoon en
voedselvrij. Schep alle voedselresten die niet
volledig zijn opgebrand uit de kuil en deponeer ze
in een beer-bestendige afvalcontainer.
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Als u een beer ziet op uw kampeerterrein, berg dan
ONMIDDELLIJK al uw voedsel en afval op zoals
hierboven beschreven. Haal pas daarna uw camera
tevoorschijn – het leven van de beer kan ervan
afhangen.
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Laat het personeel en andere kampeerders op het
kampeerterrein weten dat er een beer is gesignaleerd,
zodat ook zij hun voorzorgsmaatregelen kunnen
nemen zie onze BereSlim Bezoekersgids voor meer
informatie.
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