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“Samen met je paard in alle stilte van de prachtige Drentse natuur genieten is het 
mooiste dat er is!”

Marjolein van Tiggelen (voorzitter Stichting Paardenroutes Drenthe)

KORT EN KRACHTIG
Drenthe, Oerprovincie van Nederland en nummer twee provincie op het gebied van paardenbezit, beschikt over prachtige 
gebieden met natuur en landschappen voor de recreatieve ruiter en menner.

Investeren in hippische recreatie in Drenthe creëert kansen voor ondernemers met overnachtingslocaties, paardenbedrijven en 
horeca. Daarnaast levert het een bijdrage aan beleving van natuur en landschap, ontspanning, welzijn en een hogere 
sportparticipatie.

Drenthe heeft optimale fiets- en wandelvoorzieningen voor inwoners en bezoekers. Het landelijk gebied is toegankelijk en biedt 
ruimte voor recreatie. Stichting Paardenroutes Drenthe zou hier optimale ruiter- en menvoorzieningen aan toegevoegd willen zien 
en heeft daarom het initiatief genomen een visie en uitvoeringsagenda te ontwikkelen voor de toekomst van hippische recreatie in
Drenthe.

Bij de totstandkoming van deze visie en uitvoeringsagenda zijn relevante stakeholders en gebruikersgroepen betrokken.



STICHTING PAARDENROUTES DRENTHE
Stichting Paardenroutes Drenthe zet zich in om het buitenrijden door ruiters en menners aantrekkelijk en toegankelijk te houden.

Onze droom is dat Drenthe voor inwoners en bezoekers de meest aantrekkelijke provincie wordt om buiten te rijden. 

Stichting Paardenroutes Drenthe heeft de ambitie hieraan een substantiële bijdrage te leveren. Dit doet zij door te zorgen voor een 
ruim aanbod van goed gefaciliteerde ruiter- en menroutes en vrijruitergebieden.

De Stichting doet dit omdat terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap 
geen middelen (meer) ontvangen voor beheer en onderhoud van de huidige ruiter- en menroutes. Zij kan dit echter niet alleen. 
Hiervoor is een nauwe en goede samenwerking nodig met provinciale en regionale overheden, terreineigenaren en 
terreinbeherende organisaties, gebruikers(groepen) en andere belanghebbenden.

Deze visie en uitvoeringsagenda zijn dan ook met inbreng van deze partijen tot stand gekomen.

De rollen die Stichting Paardenroutes Drenthe voor haarzelf ziet in het zorgen voor een ruim aanbod van goed gefaciliteerde 
ruiter-, menroutes en vrijruitergebieden zijn die van: Verbinder, Aanjager en Expert.

Bui.ten rij.den (reed, heeft, is gereden)
1. Zich laten voortbewegen, zittend op een rijdier en/of met een voertuig in 

publiek toegankelijke gebieden. 



TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 

Bronnen: Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2021, Maatschappelijk belang van toerisme en recreatie | CELTH

Sociaal en cultureel belang
Naast wonen en werken is het belangrijk dat mensen voldoende kunnen ontspannen. Dat doen ze door zich met anderen te 
verbinden, anderen te ontmoeten en veilig te recreëren. 

Recreëren dicht bij huis
Een gevolg van de Coronapandemie is dat inwoners dichter bij huis zijn gaan recreëren en dit veelal herontdekt hebben. Er op 
uit trekken in de natuur of een ommetje maken is populairder geworden en naar verwachting zal dit alleen maar toenemen.

Maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie 
De relatie tussen welzijn en vrije tijd is onderzocht en bewezen, dit blijkt uit een in 2021 door het Centre of Expertise Leisure 
Tourism and Hospitality uitgevoerd onderzoek: Maatschappelijk belang van toerisme en recreatie. 
Belangrijke conclusie: recreëren vergroot de kwaliteit van leven, maakt mensen gezonder en gelukkiger en verbindt mensen.

https://www.celth.nl/projecten/maatschappelijk-belang-van-toerisme-en-recreatie


TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 
Betrokkenheid van inwoners, Perspectief 2030 Drenthe
Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen presenteerde in 2019 ‘Perspectief 2030’ een visie op 
bestemming Nederland ten behoeve van het welzijn van alle Nederlanders, waarin een vijftal pijlers zijn benoemd: lusten en 
lasten in balans, Nederland overal aantrekkelijk, toegankelijk en bereikbaar, verduurzaming moet en Gastvrije sector. Het doel 
van deze visie is het toekomstbestendig ontwikkelen van de bestemming Nederland als geliefde, waardevolle en leefbare 
bestemming.  In Drenthe is er op basis van deze visie een doorvertaling gemaakt voor de provincie.
De ambitie is dat elke Drent profiteert van toerisme en recreatie waarbij we zuinig omgaan met de bestemming Drenthe. Een 
balans tussen bezoekers, bedrijven, bewoners en bestemming Drenthe is het uitgangspunt. Oftewel een balans tussen 
economie, leefbaarheid en omgevingskwaliteiten.

Economische betekenis hippische sector
In 2015 is in opdracht van de provincie door BMC advies onderzocht wat de economische betekenis en potentie van de hippische 
sector is. Het onderzoek heeft zich gericht op hippische ondernemingen. Zowel direct betrokken organisaties als bijvoorbeeld 
handelstallen en maneges en indirect betrokken organisaties als hoefsmeden, veterinaire dienstverlening en stallenbouw. De 
economische omvang van de hippische sector is niet alleen als een monetaire waarde aan te geven. Het aantal vrijwilligers is 
bijvoorbeeld lastig te kapitaliseren. Er is geen onderscheid gemaakt tussen sport en recreatie. Van de economische omvang van
hippische recreatie zijn in Drenthe geen recentere kengetallen beschikbaar. 

Bron: Economische betekenis en potentie van de hippische sector in Drenthe (BMC Advies 2016)

Bron: Perspectief 2030 Bestemming Nederland (NBTC 2019)

https://www.hippisch-toerisme.nl/wp-content/uploads/2016/07/Rapport-onderzoek-ec-bet-en-pot-hippische-sector-Drenthe.pdf
https://www.nbtc.nl/nl/site/bestemming-nederland/perspectief-2030.htm


BELANG VAN VRIJETIJDSSECTOR
VOOR DRENTHE

De vrijetijdssector is van economisch belang voor de provincie Drenthe en draagt bij aan de leefbaarheid van het platteland. De 
sector zorgt voor veel werkgelegenheid en heeft een positief effect op het welzijn van de inwoners. Om Drenthe nog 
aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers en bestedingen en werkgelegenheid in de sector te vergroten, investeert de 
provincie vanuit het programma ‘Vrijetijdseconomie en fietsen’ in routenetwerken, zichtbaarheid (wat heeft Drenthe te bieden), 
wandelen en fietsen in natuur, (recreatieve) infrastructuur, ondernemerschap en innovatie. De provincie Drenthe streeft daarbij 
naar een toegankelijk landelijk gebied en biedt ruimte voor recreatie.

Het toeristisch en recreatief beleid verschilt qua ambitieniveau per gemeente. Er wordt op Drents niveau actief kennis en 
informatie uitgewisseld tussen de Drentse gemeenten en gemeente Ooststellingwerf, echter hippische recreatie is niet of slechts 
in beperkte mate opgenomen in het recreatief en toeristisch beleid.

Stichting Paardenroutes Drenthe zou graag meer aandacht willen in dit beleid voor hippische recreatie. En daarmee ook 
investeringen en structurele middelen toegevoegd willen zien ten behoeve van beheer en onderhoud van een gevarieerd 
(provincie dekkend) recreatief routenetwerk voor ruiters en menners.

De huidige aanpak van Stichting Paardenroutes Drenthe richt zich op een sociaal netwerk van gebruikersgroepen die op vrijwillige
basis met hulp van terreinbeherende organisaties bijdragen aan het onderhoud van paden.

Bron: Vrijetijdseconomie en fietsen - Provincie Drenthe
Bron: begroting_2023_-_uitvoeringsinformatie_2023.pdf

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/cultuur-sport-vrije/vrijetijdseconomie/
file:///C:/Users/Agnes/Downloads/begroting_2023_-_uitvoeringsinformatie_2023.pdf


DE PAARDENKRACHT
VAN DRENTHE



DE PAARDENKRACHT
VAN DRENTHE

In Drenthe zijn veel paarden; Drenthe kent zelfs (na Friesland) het hoogste paardenbezit per 100.000 inwoners van Nederland.
Zo zijn er bijna evenveel paarden als schapen in Drenthe. Dit betekent dat veel inwoners van Drenthe paarden houden en van 
paarden houden. Naast sportbeoefening en fokkerij wordt er veel recreatief gereden. Veel ruiters en menners trekken er dagelijks
of wekelijks op uit.

Staatsbosbeheer Drenthe beheert een groot deel van de natuur in Drenthe met daarin 1.878 km aan wandel-, fiets-, mountainbike-
en paardenroutes. Andere terreinbeherende organisaties zijn bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Het Drentsche Landschap, 
Boermarken en particuliere grondeigenaren. 

Een veilige en toegankelijke routestructuur in Drenthe met passende voorzieningen en een goede samenwerking met 
terreinbeherende organisaties en andere grondeigenaren is belangrijk voor gebruikers en daarmee voor Stichting Paardenroutes 
Drenthe. Natuurgebieden zijn daarin van groot belang. Daarnaast zien we kansen voor betere ontsluiting van het buitengebied met 
de vele zandpaden, mits dit veilige routes oplevert (het mijden van verkeer heeft de voorkeur; paarden zijn schrikdieren). 

Drenthe beschikt over een recent vernieuwde digitale Hondsrugtrail, diverse bewegwijzerde men- en ruiterroutes en drie 
vrijruitergebieden. Drenthe.nl vermeldt de bestaande men- en ruiterroutes en hippische faciliteiten.

”Een goede samenwerking met terreineigenaren en andere gebruikersgroepen vinden we belangrijk”
Alja Scholing-Jans (bestuurslid Stichting Paardenroutes Drenthe)



DE PAARDENKRACHT
VAN DRENTHE
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DE PAARDENKRACHT
VAN DRENTHE

Paardenbezit NL

12%

Paardenbezit 
Drenthe

88%

Bron: Landbouwtelling

Dat paardensport van relatief groot belang is voor Drenthe geven bovenstaande cijfers weer. Maar liefst 12% van het paardenbezit in NL bevindt zich 
in Drenthe. Drenthe kent zo’n 60.000 actieve ruiters die naar schatting 2,5 miljoen buitenritten maken. Dat zijn er 6.800 buitenritten per dag!
Bron: Economische betekenis en potentie van de hippische sector in Drenthe (BMC Advies 2016)

17 mln buitenritten in NL per jaar

2,5 mln

Buitenritten
Drenthe

14,5 mln

Bron: BMC Advies 2016

12% van het NL-paardenbezit 
60.000 actieve ruiters
6.800 buitenritten per dag

Drenthe

https://www.hippisch-toerisme.nl/wp-content/uploads/2016/07/Rapport-onderzoek-ec-bet-en-pot-hippische-sector-Drenthe.pdf


DE PAARDENKRACHT
VAN DRENTHE

Bron: ContinuVrijetijdsOnderzoek (CVTO)2018

Landelijke kengetallen per activiteit

Nederland HIPPISCH WANDELEN FIETSEN

Activiteiten per jaar 19,2 miljoen 423,5 miljoen 190,7 miljoen

% buitenrecreatie 2% 46% 21%

Besteding per 
activiteit pp

€ 5,80 € 1,80 € 3,30

Directe economisch 
waarde

€ 111 miljoen € 766 miljoen € 629 miljoen
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DE TREKKRACHT
VAN STICHTING PAARDENROUTES DRENTHE



“Spelenderwijs leren kinderen hier niet alleen paardrijden, maar ook veel over de natuur tijdens 
de vele buitenritten die ze hier maken.“

Martin Bottelier (vice-voorzitter Stichting Paardenroutes Drenthe en eigenaar Les Chevaux)

Stichting Paardenroutes Drenthe zet zich in om het netwerk van ruiter- en menroutes en vrijruitergebieden in Drenthe up-to-
date, aantrekkelijk en toegankelijk te houden. Dit doen wij om ruiters, menners en paard op een zo plezierig en veilig mogelijk
manier van Drenthe te laten genieten.

Dat doen we door...
... samen te werken met terreineigenaren, terreinbeherende organisaties, gemeenten, Recreatieschap Drenthe en de Provincie 

Drenthe. Daarnaast met hippische organisaties, waaronder de hippische sportbond Regio Drenthe (KNHS).
... het werven, stimuleren en ondersteunen van (groepen) gebruikers die op vrijwillige basis uitvoering geven aan het up-to-

date, aantrekkelijk en toegankelijk houden van routes en ruitergebieden.
... op te treden als belangenbehartiger van individuele en collectieve gebruikers van ruiterroutes en - gebieden die al dan niet

met eigen paard of pony in Drenthe woonachtig zijn of daar recreëren.
... als expert en betrouwbare gesprekspartner bij, voor hippische recreatie relevante, initiatieven aan te sluiten. Daarbij is te 

denken aan aanpassingen van infrastructuur, aanleg van parkeer- en opstapplaatsen en bescherming van natuurgebieden.
... het zoeken naar mogelijke financieringsbronnen en/of andere middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van onze taken/rol.

DE TREKKRACHT 
VAN STICHTING PAARDENROUTES DRENTHE



ONZE KERNWAARDEN

Bij alles wat we doen zijn dit belangrijke waarden:

• Veiligheid en welzijn van mens en paard
• Respect voor de natuur en natuurbehoud
• Samenwerking met derden
• Gelijkwaardigheid en wederzijds respect en begrip
• Harmonie in het gezamenlijk gebruik van publieke ruimte

VEILIGHEID

NATUUR

SAMEN

GELIJKWAARDIG

HARMONIEUS

“ Vrijetijdsprovincie Drenthe is aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers, maar ook dé 
bestemming voor paardenliefhebbers. Hier heb je de rust en de ruimte. Er is een breed 
aanbod van zowel meerdaagse tochten als dagtochten voor ruiters en menners. Tijdens 
deze tochten geniet je met volle teugen van het afwisselende landschap, een digitaal 
knooppuntennetwerk, enkele bewegwijzerde themaroutes en mogelijkheden om mét 
paard te overnachten of een paardenvakantie te boeken.”

Henk Brink (gedeputeerde Provincie Drenthe)



ONZE DROOM

DRENTHE: 
DÉ PAARDENPROVINCIE 

VAN NEDERLAND



ONZE DROOM
Drenthe is de meest aantrekkelijke 

provincie om buiten te rijden. 
Drenthe: 

dé paardenprovincie 
van NederlandStichting Paardenroutes Drenthe levert hieraan een 

substantiële bijdrage, door te zorgen voor een ruim 
aanbod van goed gefaciliteerde ruiter- en 

menroutes en vrijruitergebieden.

Om deze ambitie te realiseren hebben we een 
uitvoeringsagenda opgesteld. 
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DE ROUTE
De route naar het realiseren van onze ambitie kent vijf routepunten:

Goede routestructuur en vrijruitergebieden verspreid over Drenthe

Verbeteren van voorzieningen rond routes en gebieden voor ruiter, menner en paard 

Structurele samenwerking met relevante partijen

Optimale interne en externe communicatie

Organisatie op orde brengen, houden, verbeteren en uitbreiden

1

2

3

4

5

Deze visie en uitvoeringsagenda is tot stand gekomen met medewerking en 
input van onze gebruikersgroepen en vertegenwoordigers van de provincie 
Drenthe, Recreatieschap Drenthe, Marketing Drenthe, Drentse gemeenten, 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en KNHS.



HET WERKPAARD
UITVOERINGSAGENDA 2023-2026



UITVOERINGSAGENDA 2023-2026

WILLEN EN KUNNEN

We zijn ambitieus en willen écht een flinke bijdrage leveren in het realiseren van onze droom. De mate waarin we daartoe in 
staat zijn, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de beschikbaarheid van financiële middelen en organisatiekracht. Dit 
zelfde geldt overigens ook voor de genoemde partners en mogelijke uitvoerende partners. 

In de uitvoeringsagenda staan deze partners dus als suggestie benoemd; het HOE en met WIE heeft immers nog uitwerking 
nodig.

Op dit moment ontvangt Stichting Paardenroutes Drenthe jaarlijks een bijdrage van het Recreatieschap voor de 
organisatiekosten. Gebruikersgroepen kunnen een beroep doen op het Buitensportfonds (mits middelen beschikbaar) van het 
Recreatieschap voor kleine materiaalkosten ten behoeve van beheer en onderhoud.

We willen meer dan er met onze huidige middelen gerealiseerd kan worden. We zorgen dat onze vrijwilligersorganisatie op 
sterkte blijft, zodat we in de basis voldoende organisatiekracht hebben. Daarnaast zal er structurele beleidsaandacht en 
financiering nodig zijn om de activiteiten uit de uitvoeringsagenda daadwerkelijk uit te kunnen (laten) voeren.  

NB: Deze uitvoeringsagenda is gebaseerd op de bij ons bekende situatie en ontwikkelingen. Wijzigingen in de huidige 
routestructuur en/of vrijruitergebieden kunnen consequenties hebben voor het benodigde financiering cq. investeringsbudget. 

De in de uitvoeringsagenda genoemde bedragen zijn ramingen. Dit geldt eveneens voor de genoemde partners en uitvoerende 
partijen. 



UITVOERINGSAGENDA 2023-2026

1 GOEDE ROUTESTRUCTUUR EN VRIJRUITERGEBIEDEN VERSPREID OVER DRENTHE

1. Inventarisatie van bestaande ruiterpaden en vrijruitergebieden.
Welke routes en gebieden rekenen we tot onze scope? Kwaliteit, veiligheid en beleefbaarheid.

2. Bepalen schouwmodel – regie op kwaliteit.
Waaraan moeten routes en gebieden naar onze maatstaven aan voldoen? 

3. Kansen- en knelpuntenkaart opstellen.
Een specialist stelt samen met terreinbeheerders en gebruikers  een kansen- en knelpuntenkaart op.

4. Jaarplan op gebied van onderhoud opstellen per deelgebied.
Aan de hand van de kansen- en knelpuntenkaart wordt per gebied een jaarplan opgesteld. Te combineren met 
route punt 2 (faciliteiten en voorzieningen).

5. Onderhoud en aandacht voor knelpunten.
Afhankelijk van uitkomst 1 t/m 4. 

6. Onderzoek naar haalbaarheid van een knooppuntensysteem.
Is het wenselijk en haalbaar om een provinciaal dekkend knoopsysteem (zoals het fietsknooppuntensysteem) voor 
ruiters te ontwikkelen?

7. Onderzoek naar omvang hippische recreatie in Drenthe.
Actualiseren van de cijfers.



Wat Uitvoerende Met wie Wanneer Budget

1.1 Inventarisatie van bestaande 
ruiterpaden en vrijruitergebieden.
Kwaliteit, veiligheid, beleefbaarheid.

Routespecialist 
Er is een verschil tussen een 
netwerkstructuur en vrijruitergebieden.
Indien vrijruitergebieden verdwijnen x 1.5

Recreatieschap Drenthe, 
terreinbeheerders, gebruikersgroepen

2023 € 20.000

1.2 Bepalen schouwmodel en logboek Bestuur i.s.m.  .. Recreatieschap Drenthe, .. 2023 Zie 1.1

1.3 Kansen- en knelpuntenkaart 
opstellen

Routespecialist 
afstemming, coördinatie, uitvoering. I.vm. 
Veiligheid, juridische zaken e.d.

Recreatieschap Drenthe, 
terreinbeheerders, gebruikersgroepen

2023 € 8.000

1.4 Jaarplan opstellen Regisseur gebruikersgroepen per gebied? Recreatieschap Drenthe, 
Routespecialist,.. 

Q3/4 20XX PM 5.000

Uitvoering jaarplan Recreatieschap Drenthe, 
terreinbeheerders, ...

20XX+1 PM

1.5 Onderhoud knelpunten Recreatieschap Drenthe, Routespecialist, 
...

jaarlijks PM € 50.000 

1.6 Mogelijkheden 
knooppuntensysteem

Routespecialist 
(deze hoort bij 1.1) 

2024 € 5.000

1.7 Actualisatie kerncijfers Onderzoeksbureau Provincie Drenthe, Marketing Drenthe, 
Recreatieschap Drenthe, ..

2024 € 20.000

GOEDE ROUTESTRUCTUUR EN VRIJRUITERGEBIEDEN VERSPREID OVER DRENTHE1

UITVOERINGSAGENDA 2023-2026



UITVOERINGSAGENDA 2023-2026

2 VERBETEREN VAN VOORZIENINGEN ROND ROUTES EN GEBIEDEN VOOR RUITER, MENNER EN PAARD 
(te combineren met routepunt 1)

1. Inventarisatie van bestaande voorzieningen (en bewegwijzering).
Per route/gebied inventariseren en centraal vastleggen.

2. Bepalen schouwmodel – regie op kwaliteit.
Waaraan moeten voorzieningen voldoen? 

3. Kansen- en knelpuntenkaart opstellen.
Een specialist stelt samen met gebruikersgroepen e.a. een kansen- en knelpuntenkaart op: welke voorzieningen 
hebben aandacht nodig, kunnen/moeten worden verwijderd en welke toe te voegen?

4. Jaarplan opstellen per gebied.
Aan de hand van de Kansen- en knelpuntenkaart wordt per gebied een jaarplan opgesteld (te combineren met 
route punt 1 (routes en gebieden)).

5. Verbinden en bekendmaken van het bestaande aanbod.
Ontbrekende schakels tussen routes e.a. 

6. Bijdrage onderhoud.



1

UITVOERINGSAGENDA 2023-2026

2

Wat Uitvoerende Met wie Wanneer Budget

2.1 Inventarisatie van bestaande 
voorzieningen

Routespecialist Recreatieschap Drenthe, 
terreinbeheerders, gebruikersgroepen,..
Bestuur reikt inventarisatiemodel aan

2023 Zie 1.1

2.2 Opstellen schouwmodel en digitaal 
logboek  voorzieningen

Routespecialist 2023 PM

2.3 Structureel contact met 
gebruikersgroepen

Gebruikersgroepen per gebied Recreatieschap Drenthe, 
terreinbeheerders,..

2023 Zie 1.3

2.4 Jaarplan opstellen Routespecialist i.s.m. gebruikersgroepen 
per gebied

Recreatieschap Drenthe, 
terreinbeheerders, gebruikersgroepen, ..

Q3/4 20XX PM

Uitvoering jaarplan Routespecialist Recreatieschap Drenthe, 
terreinbeheerders, gebruikersgroepen, ..

20XX+1 PM

2.5 Verbindingsroutes –faciliteiten 
investeringsbudget?

Afhankelijk van gewenste voorziening als
Parkeerplaats,  drinkplaats,  
informatievoorziening

€ 100.000

2.6 Bijdrage onderhoud jaarlijks € 15.000

VERBETEREN VAN VOORZIENINGEN ROND ROUTES EN GEBIEDEN VOOR RUITER, MENNER EN PAARD 
(te combineren met routepunt 1)



UITVOERINGSAGENDA 2023-2026

3 STRUCTURELE SAMENWERKING MET RELEVANTE PARTIJEN

1. Structurele samenwerking met Recreatieschap Drenthe .
2. Samenwerking SBB, Natuurmonumenten en gebruikersgroepen voor onderhoud.

Gezamenlijke onderhoudsdagen van routes, vrijruitergebieden en de directe omgeving.
3. Samenwerking verkennen met hippische ondernemers.
4. Pilotproject natuurbeleving met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Doel: vergroten ruiterbeleving en vergroten waardering natuur(bescherming).
5. Paard en pedaalproject,  Pilotproject met MTB-ers.

Doel: wederzijds begrip versterken .
6.    Overleg/samenwerking met collectief van particuliere grondeigenaren.
KORT EN KRACHTIG



Wat Uitvoerende Met wie Wanneer Budget

3.1 Structurele samenwerking met 
Recreatieschap Drenthe 

Bestuur Recreatieschap Drenthe Doorlopend PM

3.2 Samenwerking onderhoud Gebruikersgroepen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten 2023 PM

3.3 Samenwerking verkennen hippische 
ondernemers

Bestuur en gebruikersgroepen Hippische ondernemers 2024 PM

3.4 Pilotproject natuurbeleving Bestuur Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten 2023 € 5.000

3.5 Paard en pedaalproject Bestuur + geselecteerde gebruikersgroep MTB-collectief/-gebruikersgroep 2024 € 5.000

3.6 Overleg/samenwerking met collectief 
van particuliere grondeigenaren

Bestuur Recreatieschap Drenthe 2023 PM
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STRUCTURELE SAMENWERKING MET RELEVANTE PARTIJEN



UITVOERINGSAGENDA 2023-2026

4 INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE

INTERN (gebruikersgroepen en partners/stakeholders)

1. Structureel overleg stakeholders (SBB, NM, gemeenten, RD, MD, Provincie, MTB-clubs).
Contact(niveau), frequentie en agenda per stakeholder bepalen.

2. Stakeholdersnieuwsbrief.
Tweemaandelijkse nieuwsbrief met als doel: zichtbaarheid, waardering en begrip (wederzijds).

3. Structureel contact met gebruikersgroepen.
Communicatieplan gebruikersgroepen opstellen.
Bijvoorbeeld: maandelijkse (email)nieuwsbrief, kwartaalbijeenkomsten en social media platform 
(Whatsapp, Facebook).



UITVOERINGSAGENDA 2023-2026

4 OPTIMALE INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE

EXTERN (zichtbaarheid en bekendheid bij gebruikers)

4. Verzamelen contactgegevens recreatieve ruiters/menners (in Drenthe).
Ten behoeve van een beter bereik van gebruikers.

5. Gebruikersnieuwsbrief (of ander (sociaal) medium).
Tweemaandelijkse nieuwsbrief met handige tips, nieuwe routes, mooie foto’s, natuurbehoud, etiquette, etc.

6. Digitale ontsluiting van routes en vrijruitergebieden t.b.v. gebruikers.
Up-to-date en accurate presentatie van het routeaanbod op Drenthe.nl en buitenrijden.nl (en evt. andere digitale 
platforms).

7. Verbetering eigen websitestructuur.
Aansluiting bij interne en externe doelgroepen cq. doorgeleiding.

8. Jaarlijkse promotiecampagne / of promotionele uiting.
Bij voorkeur in samenwerking met Marketing Drenthe (Drenthe te paard).

9. Onderzoek ontwikkeling alternatieve digitale ontsluiting.
Ontsluiting van routeaanbod Drenthe.nl via app en/of devices zoals GPS(horloge).



Wat Uitvoerende Met wie Wanneer Budget

4.1 Structureel overleg stakeholders Bestuur en gebruikersgroepen Recreatieschap Drenthe, 
terreinbeheerders.
Bestuur reikt inventarisatiemodel aan

Doorlopend

4.2 Stakeholdersnieuwsbrief Bestuur / externe partij Met input van stakeholders 2 maandelijks € 1.500

4.3 Communicatieplan gebruikersgroepen Bestuur / externe partij 2023

Uitvoering communicatieplan Bestuur / externe partij / vrijwilligers Doorlopend € 3.000

4.4 Verzamelen contactgegevens Bestuur Gebruikersgroepen Doorlopend

4.5 Gebruikersnieuwsbrief Bestuur / externe partij / vrijwilliger Doorlopend € 1.500

4.6 Digitale ontsluiting Bestuur en gebruikersgroepen Recreatieschap Drenthe en/of Marketing 
Drenthe

2023

4.7 Verbetering eigen websitestructuur Bestuur / externe partij Doorlopend € 1.500

4.8 Jaarlijkse promotionele uiting Bestuur geeft opdracht Marketing Drenthe per jaar Q2 20XX € 10.000

4.9 Onderzoek ontwikkeling digitale 
ontsluiting

Bestuur Recreatieschap Drenthe en/of Marketing 
Drenthe

2023 € 5.000
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OPTIMALE INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE



UITVOERINGSAGENDA 2023-2026

5 ORGANISATIE OP ORDE BRENGEN, HOUDEN, VERBETEREN EN UITBREIDEN

1. Heractivering van bestaande gebruikersgroepen.
2. Uitbreiden van gebruikersgroepen (2 aanspreekpunten per groep).
3. HR-programma ontwikkelen voor leden van de gebruikersgroepen (betrekken, waarderen en belonen).
4. Structurele financiering vinden voor werkzaamheden / uitvoering jaarplannen.
5. Regie op lokaal uitgevoerde inventarisatie en monitoringsactiviteiten (zie routepunt 1).
6. Actualisatie expertise bestuur.
7. Taakverdeling binnen bestuur op taken en onderwerpen.

Bijvoorbeeld: aanspreekpunt overheden, aanspreekpunt gebruikersgroepen, interne communicatie, externe 
communicatie, lobby en financiering, expert route-ontwikkeling en voorzieningen, etc.

8. Actualisatie uitvoeringsagenda.
Ieder jaar evalueren en updaten, na 2026 nieuwe uitvoeringsagenda opstellen.



Wat Uitvoerende Met wie Wanneer Budget

5.1 Heractivering gebruikersgroepen Bestuur Gebruikersgroepen 2023 € 2.100

5.2 Uitbreiden van gebruikersgroepen Bestuur en gebruikersgroepen Gebruikers Doorlopend € 1.400

5.3 HR-programma ontwikkelen Bestuur /externe deskundige Evt. externe deskundige 2024 € 5.000

5.4 Structurele financiering jaarplannen Routespecialist Financiers (Provincie/ gemeenten/RD) 2023 e.v. PM

5.5 Regie inventarisatie en 
monitoringsactiviteiten 

Routespecialist
- opstellen SOK?
- ?

Gebruikersgroepen en terreineigenaren Doorlopend

5.6 Actualisatie expertise bestuur Bestuur Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportfederatie en evt. externe expertise

Doorlopend € 2.000

5.7 Bestuurlijke algemene zaken Bestuur, zoals:
- Taakverdeling
- Stichtingskosten
- Aansprakelijkheidsverzekering 
- Opstellen 

samenwerkingsovereenkomst
- Projectleider

2023 € 10.000

5.8 Actualisatie uitvoeringsagenda Bestuur / ..? Gebruikersgroepen en relevante 
stakeholders

Jaarlijks PM
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UITVOERINGSAGENDA 2023-2026

ORGANISATIE OP ORDE BRENGEN, HOUDEN, VERBETEREN EN UITBREIDEN



Colofon
Visie en uitvoeringsagenda 2023-2030

Opgesteld door:
Agnes Holtjer en Edwin van der Woude

In opdracht van: 
Stichting Paardenroutes Drenthe

Met inbreng van: 
Gebruikersgroepen

Recreatieschap Drenthe
Marketing Drenthe
Provincie Drenthe

Staatsbosbeheer 
Natuurmonumenten

Gemeente Aa en Hunze
Gemeente Borger-Odoorn

Gemeente Westerveld
KNHS Drenthe

Datum:
december 2022

Mede mogelijk gemaakt door: 
Provincie Drenthe

Recreatieschap Drenthe

Foto’s: 
Drenthe.nl 

Recreatieschap Drenthe 
Stichting Paardenroutes Drenthe

Bij Boow
Ingeborg Vos

Disclaimer: 
gebiedsindeling, routestructuren 
zijn bij benadering opgenomen.  

Er kunnen geen 
rechten aan worden ontleend.



STICHTING PAARDENROUTES DRENTHE
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