
 
 
 

 
 
 

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO) 
 
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland 
 
datum : 21 december 2017  
van : Bastiaan Meerburg 

onderwerp : Doorontwikkeling hippisch toerisme in Gelderland 
 
 
Inleiding 
In 2014 en 2015 is door de fractie van de VVD specifiek aandacht gevraagd voor de vrije 
toegankelijkheid van natuurgebieden voor ruiters en voor de verdere ontwikkeling van 
ruiterknooppunten. Probleem op dat moment was het budget dat vanuit de provincie beschikbaar was 
voor onderhoud van ruiter- en menpaden bij partijen als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en 
Gelders Landschap. Hierdoor liep de gehele infrastructuur van ruiter- en menpaden gevaar (en dus 
geen toeristische economische ontwikkeling van de recreatieve ruitersport).  
 
Uit overleg begrijpen wij dat het aantal knooppunten op de Veluwe en ook in de Achterhoek inmiddels 
flink is uitgebreid. Toch is in het Rivierengebied nog maar een beperkt aantal routes gereed, 
waaronder in Park Lingezegen. Daar blijkt bovendien dat de routes die staan vermeld op de website 
www.ruiterenenmennen.nl toch niet altijd voor ruiters toegankelijk zijn omdat hekken met sloten zijn 
dichtgemaakt (o.a. langs De Bemmelse Zeeg). 
 
De fractie van de VVD is benieuwd naar de doorontwikkeling van het hippisch toerisme in Gelderland 
en stelt daarom de volgende vragen: 
 

1. Op welke locaties/in welke gemeenten worden op dit moment nieuwe ruiterknooppunten 
ontwikkeld? En hoe is geborgd dat deze knooppunten duurzaam in stand blijven en dat 
uniformiteit/herkenbaarheid gegarandeerd is? 
 

2. Op welke manieren wordt nu gewerkt aan het onderling verbinden van ruiterroutes tussen 
provincies? 
  

3. Op welke wijze wordt er geborgd dat er voldoende voorzieningen zijn voor hippisch toerisme, 
bijvoorbeeld in de vorm van parkeerplaatsen/halteplaatsen voor trailers/paardenvrachtwagens 
voor ruiters en menners die alleen dagroutes willen rijden en ruitervriendelijke poorten langs 
wildroosters? Zijn hiervoor financiële middelen beschikbaar en zo ja, hoeveel? Zo nee, is het 
College van GS bereid om hiernaar te kijken? 

 
4. We zagen eerder dat er een oplossing gekomen is voor de ruiters nabij het KNHS-centrum in 

Ermelo (N302), maar op welke locaties waar ruiter- en menroutes de provinciale wegen 
kruisen zou het nog meer wenselijk zijn om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid 
te bevorderen? Zijn hiervoor voldoende middelen beschikbaar? 



 
5. Wordt er in verband met grensoverschrijdend hippisch toerisme vanuit provincies dan wel 

gemeenten overleg gevoerd met onze Duitse buren om ervoor te zorgen dat de in Duitsland 
benodigde vergunning voor ruiters en menners niet noodzakelijk is, omdat ons signalen 
bereiken dat het aanvragen hiervan problematisch is en dit het toerisme niet bepaald 
bevordert? 

 
6. Op welke wijze heeft de provincie samen met de gemeenten en waterschap afspraken 

gemaakt om ervoor te zorgen dat de ruiterpaden in Park Lingezegen vrij toegankelijk zijn 
conform de routes die vermeld staan op www.ruiterenenmennen.nl? Is er volgens het College 
van GS een herbevestiging van deze afspraken nodig nu blijkt dat dit toch niet altijd het geval 
is? 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bastiaan Meerburg, 
Lid Provinciale Staten van Gelderland (VVD)  
 
 
 
 
 


