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Betreft: recreatie 

In onderstaande tekst wordt in gegaan op het jaar 2019 en 2020 en de verwachting voor 

2021. 

 

Stimuleringsregeling organisatie recreatieve activiteiten 
In 2019 zijn we gestart met de stimuleringsregeling voor de organisatie van recreatieve 

activiteiten. Toen heeft één vereniging, PSV Laar samen met Het Vurige Span, een Horse 

Escape Rit georganiseerd. Een prima initiatief dat in 2020 weer herhaald is. Oók weer met 

financiële ondersteuning op basis van de stimuleringsregeling. Onder het motto “als er één 

schaap over de dam is…..” was de verwachting dat in 2020 meer verenigingen of 

organisaties gebruik zouden maken van de regeling. De Coronapandemie heeft echter 

waarschijnlijk veel organisaties er van weerhouden om iets te organiseren op recreatief 

gebied. Jammer. Hopelijk wordt Corona verslagen en kan er in 2021 weer iets georganiseerd 

worden waarbij gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid voor een financiële bijdrage van 

het Mendistrict. 

 

Samenwerking recreatiebestuurders en regioconsulenten 

Ook is het overleg dat we al hadden tussen recreatiebestuurders en regioconsulenten in 

Brabant en Limburg verstevigd. Gezamenlijk hebben we plannen opgesteld om in 2020 het 

recreatief paardrijden te promoten. De aanwezigheid tijdens de Dutch Masters (Indoor 

Brabant) begon al stevig handen en voeten te krijgen toen de Coronapandemie roet in het 

eten gooide. Door het Corona werden veel, bijna alle, evenementen afgelast en werd het 

promoten van recreatief paardrijden lastig. Alles kwam op een heel laag pitje. Hopelijk 

kunnen we in 2021 de draad weer opnieuw oppakken. 

Op landelijk niveau zijn we in de persoon van ons bestuurslid recreatie ook 

vertegenwoordigd in het recreatiesportforum. Daar worden de landelijke beleidslijnen voor 

recreatief paardrijden uitgezet en uitgewerkt zodat ze regionaal geïmplementeerd kunnen 

worden. De acties “Paarden Welkom”, “Adopteer je route”, de website “Buitenrijden.nl” 

worden op die plek ontwikkeld, samen met de werkorganisatie van de KNHS. Op de website 

Buitenrijden.nl vind je allerlei wetenswaardigheden, routes, knooppunten, manegebedrijven 

etc.. 

Een positieve ontwikkeling in de landelijke organisatie is dat vanaf nu er ook een 

ledenraadslid in de ledenraad zit die de portefeuille “recreatie’ onder zijn hoede heeft. In de 

persoon van Geert van Wijlick hebben we een deskundig en betrokken persoon voor die 

functie gevonden. 

 

Regioconsulenten 

De regioconsulenten hebben in 2019 en 2020 hard getrokken aan het onderhouden en 

realiseren van men- en ruiterpaden. Oók het behouden van eerder gerealiseerde paden is 

punt van aandacht want landelijk lopen de budgetten voor onderhoud terug en wordt steeds 

meer een beroep gedaan op de gebruikers. Vandaar dat de Adopteer je Route-dagen hoge 

prioriteit hebben bij de regioconsulenten. Tijdens die dagen helpen gebruikers (menners én 

ruiters) met het onderhoud. Meld je hiervoor aan bij de regioconsulent of districtsbestuur. 

Lopende en gerealiseerde projecten in ons gebied zijn onder andere de aansluiting 

van routes tussen Limburg en Brabant, de Vincent van Goghroute in het gebied Loonse en 

Drunense Duinen, grensoverschrijdend paardrijden in het Maas-Swalmen-project. 

In Limburg is in samenwerking met Paardensport Limburg een stimuleringsregeling 

opgesteld om meer ondernemers bij het project “Paarden Welkom” aan te laten sluiten. 
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Vacature regioconsulent 

Na het afscheid van Johan Castelijns is een vacature voor regioconsulent ontstaan 

voor het gebied Brabant Zuidoost (ruime omgeving Eindhoven). Op dit moment wordt de 

functiebeschrijving voor regioconsulent herzien en zal binnenkort gepubliceerd worden. 

Daarnaast is de behoefte ontstaan om ook voor Brabant West (ruime omgeving Roozendaal) 

een regioconsulent te zoeken. 

 

Landelijke activiteiten 

Het Ruiter- en Menbewijs is aan vernieuwing toe. In de nieuwe versie zal de opleiding gaan 

bestaan uit modules die afzonderlijk gevolgd kunnen worden. 

 Onderzocht wordt of het mogelijk is om de routes op Buitenrijden.nl óók als 

navigatiesysteem te kunnen gaan gebruiken. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat daar 

behoefte aan is. 

Op Buitenrijden.nl is de mogelijkheid gecreëerd om melding te maken van onveilige 

situaties op ruiter- en menpaden, gaten, loshangende takken, geen uitzicht etc. Door de 

KNHS wordt een melding doorgestuurd naar de betreffende terreinbeheerder die zo nodig 

actie onderneemt. 

 


