Factsheet recreatief

paardrijden
in Brabant

Aanbod

Trends en ontwikkelingen

Brabant telt in totaal 1.611 km aan
bewegwijzerde ruiter- en menknooppuntennetwerken.
Op dit moment worden in Zuidoost
Brabant diverse nieuwe ruiternetwerken
op basis van knooppunten aangelegd
en de kwaliteit van de bestaande
netwerken wordt verhoogd door
sanering van oud materiaal.

Paardrijders hebben behoefte aan nieuwe ervaringen, mentale en fysieke
uitdagingen en ze zijn op zoek naar beleving.
Disciplines in de vrije natuur zoals buitenrijden, endurance en eventing (cross)
zijn populair.
Een georganiseerde manier van sporten is niet langer vanzelfsprekend en
noodzakelijk. De consument vult zelf zijn tijd in.
Routebureau Brabant wil samen met maneges en paardencentra een infrastructuur
rondom de routes opzetten die een meerdaags verblijf kunnen faciliteren.

Aantal activiteiten
Nederlanders
gingen in 2015
3,8 mln keer één
uur of langer paardrijden in Brabant.
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Frequentie
40% van de paardrijders in Nederland rijdt minstens
eens per week.
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Top 3 Paardrijdprovincies
1. Zuid-Holland 4,58 miljoen
paardrijdactiviteiten
2. Noord-Holland 3,80 miljoen
paardrijdactiviteiten
3. Noord-Brabant 3,74 miljoen
paardrijdactiviteiten
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Participatie
3% van de
Brabanders
(78.000 personen)
rijdt paard.
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Kenmerken paardrijden

NL

Brabant en de rest van Nederland
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Leisure Leefstijlen:
Het grootste deel van de ruiters behoort tot de consumenten met
een Geel of Lime leefstijlprofiel.

Duur paard
rijdactiviteit
Gemiddeld wordt
163 minuten oftewel 2 uur en drie
kwartier gereden
(NL).

Eigen paard
Van de paardrijders tussen de 3060 jaar heeft 80%
een eigen paard.

Naar startpunt
Gemiddeld wordt
10,6 kilometer
afgelegd om bij
een startpunt te
komen. 11% van
de paardrijders
rijdt daar meer dan
20 kilometer voor.

Geel 27%: samen actief en sportief
recreëren, uitgaan en genieten
Lime 24%: rust en ontspanning, met name
gericht op het eigen gezin en leefomgeving

Wist je dat... Ongeveer de helft van de paardensporters ook
aan
Wist
andere
jesporten
dat...doet.
Zowel
Deinonafhankelijke
Brabant als inruiters
NL dekiezen
afgelopen
het twee
meest
jaar meer
voor wandelen
mensen zijn
(17%),
gaan
fitness
mountainbiken.
(15%) en hardlopen (13%).

Profiel paardrijder (NL)

55%
Hoe ouder men is, hoe
vaker men buiten rijdt

tussen 13-34
jaar oud
Groepsgrootte:

2,1 personen

54%
van de paardrijdactiviteiten
in de eigen gemeente

58%
KNHS-leden beschikt over eigen
vervoer (ongebonden sporters 43%)

49%

86%

rijdt alleen, 3% in
een groep van
>6 personen

paardensporters
is vrouw

Bestedingen

Totale uitgaven in Brabant
aan paardrijden (schatting)

€ 14 miljoen

15,3 % t.o.v. de totale uitgaven
in Nederland

€ 3,71
€ 3,08
aan vervoer en parkeren in Nederland

€ 18 miljoen
aan vervoer en parkeren

Per activiteit in Nederland

Wist je dat...
Paardensporters
vooral intrinsiek
gemotiveerd
zijn; paardrijden
maakt deel uit
van hun identiteit,
ze doen het voor
het plezier en de
voldoening van
leren.

Bestedingen per paardrijdactiviteit (>1 uur) in 2015.
71% van de ruiters geeft niets uit.

5 Redenen om paard te rijden

Wensen

Voor alle paardensporters staat de omgang met het paard centraal.
Voor circa drie op de tien ruiters is dit de belangrijkste reden paard te
rijden.

Aangesloten ruiters*

Ongebonden ruiters

Omgang met paarden (30%)

Omgang met paarden (31%)

Sportief bezig zijn (14%)

Mentale ontspanning (13%)

Gezinsleden doen het ook (8%)

Buitenrijden (10%)

Mentale ontspanning (8%)

Sportief bezig zijn (9%)

Buitenrijden (6%)

Fysieke ontspanning (7%)

* aangesloten bij KNHS

Ruiters en menners
waarderen het als er
Paardrijders
extra voorzieningen,
willen het liefst in
zoals hindernissen,
natuurgebieden op aan de basisroute
onverharde trajecten toegevoegd kunnen
rijden, liever niet op worden. Bijvoorbeeld
verharde wegen en door gebruik te maken
zeker niet in stedelijk van omgezaagde bogebied.
men, waterlopen etc.

Colofon
Er zijn verschillende factsheets over routerecreatie in Brabant: fietsen, wandelen, varen, ruiteren en mountainbiken. Bij de factsheet hoort
een onderlegger die de onderzoeksmethodiek, bronnen en definities beschrijft. Deze is te vinden op: www.routebureaubrabant.nl
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www.routesinbrabant.nl / info@routesinbrabant.nl

Opstapplaatsen
moeten beschikken
over een eenvoudige
parkeerruimte voor
bezoekers met auto’s
met trailers en vrachtwagens.

