
 

 

Wat is Adopteer je route? 

Buitenrijden is genieten, maar geen vanzelfsprekendheid. Buitenrijden.nl  zet zich samen met ruiters 

en menners  in om de natuur veilig en toegankelijk te houden en daarbij het buitenrijden  te 

ondersteunen. 

Buitenrijden.nl  heeft een pakket samengesteld voor verenigingen en stichtingen om te helpen bij het 

onderhouden van ruiter-en men paden. Door als stichting of vereniging gebruik te maken  van het 

“Adopteer je route” pakket bied je jouw hulp aan om ruiter-en menpaden te onderhouden met jouw 

onderhoudsgroep (groep van vrijwilligers). Deze onderhoudsgroep zal dus helpen met het 

onderhouden van ruiter-en menpaden door  bijvoorbeeld overhangende takken te snoeien, de 

zijkanten van de paden vrij te maken en paden te slepen met de weidesleep en andere 

onderhoudszaken. Met Adopteer je route kan je op zo’n onderhoud dag focussen op wat belangrijk 

is, namelijk de paden en de omliggende natuur. Zaken als verzekering, inschrijving en andere 

randzaken zijn geregeld door middel van het Adopteer je Route pakket.  

Waarom het “Adopteer je route” pakket? 

Met dit pakket krijg je veel ondersteuning bij het onderhouden van ruiter-en menpaden. Naast de 

verzekeringen biedt de KNHS via Buitenrijden.nl veel hulpmiddelen aan. Als jouw onderhoudsgroep 

een aantal zaken goed geregeld wil hebben, zoals nuttige verzekeringen en professioneel beheer, is 

het pakket van Adopteer je route interessant. In dit pakket worden de volgende dingen aangeboden: 

 Modelcontract | Je maakt goede afspraken met de terreinbeheerder met behulp van het 
modelcontract. 

 

 Aansprakelijkheidsverzekering | Je bent als onderhoudsgroep verzekerd tegen 
aansprakelijkheid mocht er wat gebeuren met de gebruikers van de route. 

 

 Vrijwilligersongevallenverzekering | Tijdens onderhoud zijn vrijwilligers verzekerd tegen 
ongevallen. 

 

 Onderhoudsrichtlijn | Voor het periodieke onderhoud gebruik je de onderhoudsrichtlijnen 
die buitenrijden.nl  heeft opgesteld. Richtlijnen onderhoud buitenrijden.nl.docx 

 
 

 Inspectieformulier | Signaleer op tijd ongewenste veranderingen en aandachtspunten voor 
het onderhoud op jouw ruiter- en menroute met behulp van het inspectieformulier, zodat je 
op tijd maatregelen kunt nemen.  Voorbeeld inspectieformulier buitenrijden.nl.docx 

 
 

 Logboek | Met het logboek kun je aantonen dat jouw organisatie zich aan de 
onderhoudsrichtlijnen houdt. 

 

 Juridische check | Wil je er zeker van zijn dat een bestaand of nieuw contract (anders dan het 
modelcontract) gedekt is door de aansprakelijkheidsverzekering? Laat dan je contract 
checken.  ( check niet reactief, we sturen een model , check niet een optie) 

 

“Adopteer je route” pakket 
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 Belangenbehartiging | Dankzij het lidmaatschap ondersteun je samen 
met onze stakeholders onze belangenbehartiging voor het buitenrijden. We zetten ons in 
voor nieuwe ruiter-en menroutes, de professionalisering van het onderhoud van routes en 
werken aan een positief imago van de buitenrijders.  

 

 Ondersteuning | Wij en onze partners hebben veel kennis over professioneel beheer van 
ruiter- en menpaden. Loop je ergens tegenaan? We denken graag met je mee! 
Link naar meldpunt 

 
 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? 

Jouw stichting of vereniging is van harte welkom bij “Adopteer je route”. Je kunt je bij ons aansluiten 

op basis van de volgende punten: 

Beoefening paardensport of onderhoudsgroepen | onderhoudsgroepen die ‘het ondersteunen en 

promoten van de recreatiesport’ als doel hebben, mogen ons “Adopteer je route” pakket benuttigen.  

Blijkt dit niet uit jullie statuten? Overeenkomst moet worden getekend uit deze overeenkomst blijkt 

dat jullie deze statuten als doel hebben. Moet in modelcontract 

Statuten | Je hebt statuten die in een notariële akte zijn vastgelegd. Bekijk hier . voorbeeldstatuten 

buitenrijden.nl.docx.  

Kamer van Koophandel | Jullie stichting is ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel 

 

Wat voor investering is Adopteer je route? 

Je betaalt jaarlijks een contributiebedrag van € 214,81. Hiervoor krijg je  een modelcontract, 
aansprakelijkheidsverzekering , vrijwilligersongevallenverzekering, onderhoudsrichtlijn, 
Inspectieformulier, logboek, Juridische check, belangenbehartiging en ondersteuning. Een heleboel 
dus.  
Waarom dan dit pakket en het niet gewoon zelf regelen? Alleen een aansprakelijkheidsverzekering 
voor jouw stichting kost al gauw rond de €460 euro per jaar. Daarbij komt ook nog een 
ongevallenverzekering en alle andere zaken die bij het onderhoud komen kijken. Door je aan te 
sluiten bij ons collectief kunnen wij het jouw een stuk goedkoper aanbieden. 
 
Ben je al lid van de KNHS als vereniging, neem dan contact op met knhs@recreatie.nl 
 

Stel jouw route-coördinator aan 

Eenmaal aangesloten bij het pakket van adopteer je route, stel je een ‘Coördinator onderhoud ruiter- 

en menroutes’ aan. De route coördinator krijgt daarmee toegang tot o.a. het logboek, 

inspectieformulier en juridische check: diensten die exclusief voor leden van adopteer je route 

beschikbaar zijn. 

 

Met opmerkingen [EB|K1]: Link naar onze eigen 

‘belangenbehartiging’ pagina 
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Ja, ik wil gebruik maken van het “Adopteer je route” pakket! 

Leuk dat je als onderhoudsgroep wil  gebruik maken van ons “adopteer je route” pakket.  Je officieel 

aanmelden kan via het inschrijfformulier. Let op: we vragen in het formulier om je statuten en om 

een kopie van de inschrijving van de Kamer van Koophandel. Zorg dus dat je deze bij de hand hebt. 

Zodra we jouw aanmelding hebben ontvangen, krijg je een bevestiging en gaan we alles voor je in 

orde maken. 

Heb je van tevoren nog vragen? Neem dan gerust contact met  recreatie@knhs.nl 

Inschrijfformulier concept adopteer je route.docx 

Nodig om van en secretaris en voorzitter en Penningmeester gegevens in te vullen bij 

inschrijfformulier? Hoe de stichting of vereniging het in in zijn Kvk heeft opgenomen moet het 

ingevuld worden (Kvk controleren) 
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