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Wie heeft aan de enquête deelgenomen?

2

3091

1410

1328

1622

683

368

332

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

 Ruiterbewijshouder

Menbewijshouder

 Startpashouder

Verenigingslid

 lid via FNRS-manege

Individueel lid

Geen KNHS lid

Soort lidmaatschap

De meeste respondenten hebben een ruiterbewijs. Ook veel verenigingsleden hebben meegedaan aan deze enquête. 
Opvallend is het kleine aantal FNRS-manege leden. Duidelijk is ook dat verreweg het grootste gedeelte een eigen paard heeft 
om mee buiten te rijden.
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om mee buiten te rijden?
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Wie heeft aan de enquête deelgenomen?
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Hoe vaak ga je gemiddeld buitenrijden per jaar?

Duidelijk is dat er zeer veel wordt buitengereden. Het grootste gedeelte gaat enkele keren per week en een grote groep gaat 
enkele keren per maand. Onze leden rijden dus zeer regelmatig buiten, 74% van de respondenten geeft namelijk aan minstens 
een aantal keren per maand op buitenrit te gaan. 



Hoe wordt de paardensport beleefd?
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Met paard een trainingsweekend/week volgen op een locatie…

KNHS-Wedstrijden rijden
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Wat doe je het liefst?

Niet zo leuk Te spannend Wel leuk, maar hoeft niet Leuk, maar heb geen geschikt paard Doe ik graag Mijn favoriet

De populairste activiteit is het maken van een buitenrit vanuit stal, direct opgevolgd door het nemen van lessen. Ook 
nieuwe gebieden ontdekken met je paard is populair. Het minst populair zijn de wedstrijden.
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Ruiter- en menpaden
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Officiële ruiter- en menroutes vinden op 
Buitenrijden.nl
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Ben je bereid iets te betalen voor dit onderwerp?

Ja, het liefst als onderdeel van het
lidmaatschap

Ja, het liefst per onderdeel

Nee
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Routeplanner

9%

21%

36%

25%

9%

Eigen ruiter- en menroutes samenstellen 
op Buitenrijden.nl
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Ben je bereid iets te betalen voor dit 
onderwerp? 

Ja, het liefst als onderdeel van het lidmaatschap Ja, het liefst per onderdeel Nee
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PaardenWelkom
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Horeca en recreatievoorzieningen online 
vinden waar je welkom bent met je paard. 
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Ben je bereid iets te betalen voor dit 
onderwerp? 

Ja, het liefst als onderdeel van het lidmaatschap Ja, het liefst per onderdeel Nee
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Navigatiefunctie
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Een navigatie functie op je mobiel om de 
gekozen route te kunnen rijden 

Totaal niet belangrijk

Niet zo belangrijk
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Redelijk belangrijk

Super belangrijk
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45%

Ben je bereid iets te betalen voor dit 
onderwerp? 

Ja, het liefst als onderdeel van het lidmaatschap Ja, het liefst per onderdeel Nee
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Ongevallenverzekering
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Ongevallenverzekering voor je paard tijdens het 
buitenrijden 
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Ben je bereid iets te betalen voor dit 
onderwerp?

Ja, het liefst als onderdeel van het lidmaatschap Ja, het liefst per onderdeel Nee
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Bijscholingen
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Bijscholingen volgen/ nieuwe kennis opdoen over 
recreatief paardrijden 
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Redelijk belangrijk

Super belangrijk

13%

35%
52%

Ben je bereid iets te betalen voor dit 
onderwerp?

Ja, het liefst als onderdeel van het lidmaatschap Ja, het liefst per onderdeel Nee
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Recreatiekalender
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Een onlinekalender waarop alle recreatieve 
evenementen te vinden zijn in Nederland met 

inschrijfmogelijkheden 

Totaal niet belangrijk

Niet zo belangrijk

Neutraal

Redelijk belangrijk

Super belangrijk

13%

16%

71%

Ben je bereid iets te betalen voor dit 
onderwerp?

Ja, het liefst als onderdeel van het lidmaatschap Ja, het liefst per onderdeel Nee
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Ruiter- en menbewijs
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Het ruiter- en/of menbewijs uitgebreid met het 
halen van vrijblijvende modules per specifiek gebied 

(bos, strand, landelijk rijden e.d.) 
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Super belangrijk
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Ben je bereid iets te betalen voor dit 
onderwerp?

Ja, het liefst als onderdeel van het lidmaatschap Ja, het liefst per onderdeel Nee



Onderhoud paden
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Wie is volgens jou verantwoordelijk voor het onderhoud van ruiter en menpaden in 
Nederland?



Buitenrijden en paardenwelzijn
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63%
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Vind jij dat buitenrijden onmisbaar is voor een goed 
paardenwelzijn? 

Ja, dat vind ik zeker Ja, maar wel afhankelijk van het paard

Neutraal Nee, maar het is wel wenselijk

Nee, dat hoeft niet



Betrokkenheid
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Van de respondenten heeft 
aangegeven op de hoogte gehouden 
willen worden van ons recreatieve 
aanbod en heeft zijn/haar mailadres 
achter gelaten. 



Betrokkenheid
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Opmerkingen van respondenten die mee willen denken!

“Top dat hierin wordt geïnvesteerd! Er gaat niets boven buiten 
zijn en genieten met je paard.”

“Met name de app met navigatie lijkt me fijn. Ik vind 
het best wel spannend om in onbekend
gebied te rijden.”

“Het zou volgens mij meer gestimuleerd moeten worden 
om buiten te rijden met je paard .
De paarden worden er geestelijk en lichamelijk zoveel 
beter van.”

“ Ik vind het vooral erg belangrijk dat de paden goed 
onderhouden worden, en er geen paden
weggehaald worden.”

“Dé meerwaarde voor mij zou zijn dat alles
wat meer gebundeld bij elkaar zou vinden, denk ook aan 
trailer vriendelijke parkeerplaatsen ed.,
en horeca punten.”

“Wij zijn blije buitenruiters, fijn als er verbindingsroutes 
zijn/komen tussen verschillende
gebieden, kunnen ook rustige buitenwegen zijn.”


