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Uitnodiging
Bijdrage Visie Paard en Landschap
van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

‘In de polder waar we paardrijden, kunnen
we nauwelijks galopperen. Na twee
minuten stuit je op een fietspad of op een
geasfalteerde weg.’
(Hans Coenraads (18), student Procestechniek)

‘Bij het verdwijnen van de koeien kunnen
paarden een uitstekende rol vervullen bij het
‘levend’ houden van de wei.’
(Burgemeester M. Stegers, gemeente Tubbergen)

Vertel uw ideeën aan de minister van LNV

Paard en landschap:
een gouden combinatie?
Het buitengebied verandert. Recreatie krijgt steeds meer
invloed: wandelen, fietsen, varen en paardrijden. Waar agrariërs
stoppen met hun bedrijf, starten nieuwe activiteiten. Op steeds
meer plaatsen spelen paardensport en -recreatie een grote rol
in het landschap. In vele regio’s ontwikkelt deze sector zich
tot een bedrijfstak met een forse economische betekenis. Is
de paardensector de nieuwe hoeksteen van het Nederlandse
platteland? Zo ja, wat moet er gebeuren om die rol goed te
vervullen? Hoe kunnen we de groeiende zichtbaarheid van de
paardensport vormgeven in ons landschap? Wat vinden we
passend en wat juist niet?

‘Uitermate belangrijk is dat er binnen de
recreatieve ruimte voldoende plaats is.
Dat is belangrijk omdat juist deze sport
mensen dichter bij de natuur brengt en hen
van de natuur laat genieten.’
Klaas Wilting (oud politiekorpschef,
nu media-adviseur en –trainer)

‘Het zou warm worden. ’s Morgens om
half zes zat ik te paard richting bos. In het
weiland zag ik vier reeën. Ze lichtten het
hoofd maar vluchtten niet. Het was een
feeëriek, onwerkelijk moment.’
(Margot Witte (49), journalist)

Steeds vaker vragen lokale en regionale bestuurders aan het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om
raad als het gaat om de inpassing van de paardensport in het
landschap. De stormachtige ontwikkeling van de sector leidt
ook op andere gebieden tot vragen. Om daar een goede reactie
op te kunnen geven, ontwikkelt de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in de komende tijd zijn visie
op het gebied van paardenhouderij in het landelijk gebied. De
minister wil die visie graag mede op de kennis en ervaring van
direct betrokkenen baseren. Ook u kunt een bijdrage te leveren.
Vertel uw ideeën en ervaringen op www.minlnv.nl/landschap
of gebruik de antwoordkaart in deze folder.
Graag ontvangen wij uw reactie vóór 5 april 2006. De
binnengekomen reacties zullen mede worden gebruikt bij het
opstellen van de visie en kan aan de orde komen tijdens twee
bijeenkomsten die het ministerie over dit onderwerp organiseert
in april, één in regio Eindhoven en één in regio Apeldoorn/
Deventer. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op
www.minlnv.nl/landschap.

Foto’s: Bart van der Hoek
en Marion Keijzer

Ontgrendeling
‘Het Nederlandse buitengebied maakt spectaculaire
ontwikkelingen door. Enerzijds vermindert het volume van de
boerenstand. Anderzijds blijkt er een enorme behoefte aan
recreatie op het platteland. Leeggekomen boerderijen worden
geregeld door paardenhouders overgenomen of boeren
pakken stalling van paarden als tweede tak bij hun bedrijf.
Het ministerie van LNV schat dat in 2014 vijftien tot twintig
procent van het buitengebied van en voor de paarden zal
zijn. Sterker nog: volgens officieuze tellingen zou Nederland
op dit moment meer paarden tellen dan in de jaren voordat
de tractor zijn intrede deed. Maar het platteland zit op slot.
De ruilverkaveling in de jaren zestig en zeventig vorige eeuw,
toen het accent nog op de agrarische sector lag, is daarvan
de oorzaak. Tussen de 35.000 en 55.000 verharde wegen
verdwenen. Mensen met paarden hebben op een gegeven
moment die rijbak wel gezien. Ze willen naar buiten: de ruiter
geniet en het paard vindt het ook leuk maar de mogelijkheden
zijn nog erg beperkt. Overigens lopen de belangen van
moderne recreanten helemaal parallel. In eerste instantie

dienen wandelaars, fietsers, sporters, ruiters en menners
in het buitengebied van elkanders infrastructuur gebruik te
maken. Daarna kan je afspraken maken over de invulling ervan.
Honorering van ontwikkelingen binnen de paardenhouderij,
eist een grote verantwoordelijkheid van de sector zelf. Spreiding
van ondernemersactiviteiten, bijvoorbeeld. Een overheid kan
in de professionalisering slechts ondersteuning bieden. Waar
vroeger boeren het land onderhielden, zullen paardenhouders
die betrokkenheid moeten overnemen. Het platteland zit
niet te wachten op een Ponderosa-syndroom; weilanden met
kilometers lange witte hekken. Inmiddels is voor iedereen
duidelijk dat de ontwikkelingen binnen de paardensector niet
meer te stoppen zijn. Een vijfde deel van de metamorfose in
het buitengebied komt voor rekening van paarden en hun
eigenaren. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om
die veranderingen in het landschap liefdevol te begeleiden.’

Dirk Sijmons, Rijksadviseur voor het Landschap

Graag ontvangen wij uw reactie voor
5 april 2006. Ontvangen reacties zullen mede
worden gebruikt bij het opstellen van de visie
op Paard en Landschap.
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