
Aanbod
• Brabant telt in totaal 

1.600 kilometer aan 

beweg wijzerde ruiter- en 

menknooppunten netwerken.

Kenmerken paardrijden

Trends en ontwikkelingen
• In Brabant worden nieuwe ruiter- en menroutes aangelegd op basis van knooppunten. De laatste 

jaren zijn verschillende netwerken gerealiseerd waarmee de ruiter of menner keuzevrijheid heeft bij 

het uitstippelen van een route. Dat sluit aan op de wens van de gebruiker. 

• Paardensporters hebben behoefte aan nieuwe ervaringen, mentale en fysieke uitdagingen.  

De populairste activiteit onder ruiters en menners is het maken van een buitenrit vanuit een stal. 

Ook het ontdekken van nieuwe gebieden met het paard is populair.

• Investeren in hippische bedrijven of het aan huis houden van paarden is  

populairder dan ooit. Dat is positief, want het verbinden van bestaande en nieuwe voorzieningen, 

accommodaties en horeca aan routes, maakt meerdaagse tochten door Brabant mogelijk. 

Recreatief
paardrijden
in Brabant

Participatie 
3% van de Brabanders rijdt paard, dit 

zijn circa 81.000 personen. 
Gezamenlijk zijn zij goed voor circa 

10 miljoen buitenritten per jaar.

Aandeel
Brabant heeft met 6% een relatief laag 

aandeel paardensporters. Gelderland 

heeft met 26% het grootste aandeel 

paardensporters in Nederland. 

Frequentie
51% van de ruiters en menners in 

Brabant rijdt gemiddeld 2 keer per week. 

35% van de paardensporters gaat 

minstens 4 maal per week. 

Afstand en duur 
Gemiddeld leggen ruiters en menners in 

Nederland tijdens een rit 9,7 kilometer 
af. De gemiddelde duur van een buitenrit 

in Nederland is 2 uur en 23 minuten. 
 

Omgeving
50% van de tochten wordt ondernomen 

in bosgebied. Rijden in een landelijke 

omgeving of agrarisch gebied wordt in 

25% van de gevallen gedaan. 

Kilometer naar startpunt
Gemiddeld wordt 10,6 kilometer 
afgelegd om bij een startpunt te komen. 

11% van de paardensporters rijdt daar 

meer dan 20 kilometer voor.
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Bestedingen

Profiel ruiter en menner (NL)

Per activiteit
Tijdens paardensportactiviteiten (>1 uur)  in Nederland wordt  

gemiddeld €3,10 per activiteit uitgegeven, exclusief  

vervoers- en parkeerkosten. 

Tijdens paardensportactiviteiten wordt in Brabant 

circa €31 miljoen uitgegeven, exclusief vervoers- en 

parkeerkosten. Hier wordt in Brabant €59 miljoen 

aan uitgegeven.

Wensen

• Ruiters en menners willen 

het liefst in natuurgebieden 

op onverharde trajecten 

rijden, liever niet op 

verharde wegen en vooral 

niet in stedelijk gebied.

• Het merendeel van paarden-

sporters maakt graag een 

lange buitenrit met één of 

meer tussenstops bij horeca. 

Wist je dat:

• Basisvoorzieningen op de 

opstap- en rustpunten, zoals 

ruimte voor trailers en water 

voor de paarden, worden zeer 

gewaardeerd. 

• Ruiters en menners 

waarderen extra voor-

zieningen op de basisroute, 

zoals hindernissen in de 

vorm van omgezaagde 

bomen of waterlopen.

•Het Brabantse ruiter- en mennetwerk naadloos aansluit op de 

netwerken in België en Limburg?

•Nieuwe ruiter- en menroutes in Brabant ontwikkeld worden in 

samenwerking met enthousiaste (hippische) ondernemers, 

ruiters en menners?

Groepsgrootte: 
2,8 personen. 

35% rijdt alleen, 32% met 

kennissen of vrienden. 
58% van de ruiter- en

menactiviteiten vindt plaats in 

de eigen gemeente.

49% is tussen de 13 en 44 

jaar oud.

82% van de paardensporters 

is vrouw.
49% komt uit een hogere 
sociale klasse.
 

Ontspanning is in 62,5% 

van de gevallen de motivatie 

om te gaan paardrijden.

76.5% van de paarden-

sporters heeft een eigen 
paard.  

 www.visitbrabant.com/routebureau   info@routesinbrabant.nl 

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.visitbrabant.com/routebureau.
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