Tips voor ruiters en menners

- doordat u buiten gaat rijden wordt
aanbevolen om eerst een ruiter of

koetsiersbewijs te halen bij het SRR.

- draag altijd een veiligheidshoofddeksel

- wees alert op het gedrag van uw paard of
pony, neem geen enkel risico.

- maak (indien aanwezig) gebruik van

ruiterpaden (verplicht) of ruiterroutes.

Meer informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u
contact opnemen met:

G.Z-H/ Natuur- en recreatieschappen
Postbus 341

3100 AH Schiedam

Tel. 010 - 298 10 10
www.gzh.nl

- u bent te gast in de recreatiegebieden. Houd
rekening met andere recreanten.

- passeer wandelaars of andere weggebruikers
stapvoets.

- op smalle paden alleen stappen.

Bureau toezicht & handhaving G.Z-H

- de verkeersveiligheid kan het uitwijken naar

incidenten.

- rij altijd rechts of gebruik als ruiter de berm.
een naast de rijbaan gelegen fietspad
noodzakelijk maken.

- indien u als ruiter naast de rijbaan op de

fietsstrook rijdt, geeft u voorrang aan fietsers

en wandelaars.

- geef bij verandering van richting tijdig richting
aan door uw arm uit te steken.

- voer in het donker of bij slecht zicht altijd

verlichting. Wit licht naar voren schijnend en

rood licht naar achter schijnend.

Bij dit bureau kunt u melding doen van

E-mail toezichtgzh@pzh.nl

Tel. 010 - 298 10 10 (24 uur per dag)
Fax 010 - 298 10 20

www.recreatiezuidholland.nl

Wilt u meer weten over recreëren in de

natuur- en recreatiegebieden van Zuid-

Holland en de Grevelingen kijk dan op
www.recreatiezuidholland.nl

Zorg dat als u start met een buitenrit dat u in

het bezit bent van een geldig legitimatie bewijs.

Bij een verkeerscontrole bent u verplicht zich te
legitimeren.

gzh/paard/overk/0309

Paarden

in het verkeer

G.Z-H

G.Z-H (Groenservice Zuid-Holland) beheert

natuur- en recreatiegebieden in opdracht van

Paarden en bespannen wagens beschadigen
fietspaden en vooral halfverharde paden.

natuur- en recreatieschappen, de Provincie

Wetgeving

tot aan inrichting, exploitatie, promotie,

staan in de Wegenverkeerswet en in het

De handhavers van G.Z-H verstrekken

1990.

Zuid-Holland en ook derden. Van planvorming
toezicht & handhaving.

informatie over het gebied, controleren en

handhaven de wet- en regelgeving. In het

Artikel 3 RVV 1990

Lid 1 Bestuurders zijn verplicht zoveel

mogelijk rechts te houden.

Lid 2 Fietsers mogen met zijn tweeën naast

De verkeersregels voor ruiters en menners

elkaar rijden. Dit geldt niet voor snorfietsers.

Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels

Artikel 8 RVV 1990

Hierin wordt bepaald dat ruiters, koetsiers en

Lid 2 Zij gebruiken de berm of de rijbaan

Lid 1 Ruiters gebruiken het ruiterpad

ook geleiders van rijdieren, trekdieren en vee

indien een ruiterpad ontbreekt.

G.Z-H. De G.Z-H terreinmedewerkers

dat:

Artikel 1 Wegenverkeerswet 1994

inspecties.

- Ruiters en menners zich zoveel mogelijk

gebied werken aannemers in opdracht van
verrichten onderhoudswerkzaamheden en

Controles menners en ruiters

bestuurders zijn. Dit betekent onder andere

rechts moeten houden. Zij mogen niet met
zijn tweeën naast elkaar rijden.

Lid 1b Wegen: alle voor het openbaar verkeer
openstaande wegen of paden inbegrip van de

daarin liggende bruggen en duikers en de tot
die wegen behorende paden en bermen of

G.Z-H controleert op het verkeersgedrag van

- Een rijbaan is een weggedeelte bestemd

gebieden in Zuid-Holland en de Grevelingen.

van de fietspaden en de bromfietspaden.

Artikel 5 Wegenverkeerswet 1994

ruiterpaden en als die ontbreken, mag een

gedragen dat gevaar op de weg wordt

ruiters en menners in natuur- en recreatieVoornamelijk wordt gecontroleerd op het

gebruik van voet- en fietspaden door ruiters
en menners.
Aanleiding

De aanleiding voor controles op het verkeers-

gedrag van ruiters en menners is het

toenemende aantal overtredingen dat wordt

gepleegd. Het gaat hierbij vooral over het niet

voor rijdende voertuigen met uitzondering

- Ruiters zijn verplicht gebruik te maken van
ruiter in de berm of op de rijbaan rijden.

De berm moet breed genoeg zijn.

- Het overige verkeer mag niet worden

gehinderd bij het gebruik van de berm.

Wat houdt deze wet nog meer in?

Artikel 1 RVV 1990

toegestane gebruik van fietspaden en/of

Bestuurders: alle weggebruikers behalve

en de menners het overige verkeer in gevaar

Rijbaan: elk voor rijdende voertuigen

voetpaden. Op deze paden kunnen de ruiters

brengen. Tevens hinderen ruiters en menners
de overige weggebruikers van voet- en of
fietspaden door het niet opruimen van de

uitwerpselen van hun rij- of trekdieren.

voetgangers

bestemd weggedeelte met uitzondering van
de fietspaden en de fiets/bromfietspaden.

zijkanten.

Het is een ieder verboden zich zodanig te
veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of

dat het verkeer op de weg wordt gehinderd

of kan worden gehinderd.

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen

mogelijk als de veiligheid van de ruiter
en of de menner dat vereist.

