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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De paardensector is de laatste jaren sterk gegroeid. Zowel het aantal menners als ruiters is 

toegenomen alsook het aantal paarden in de wei. Er wordt al gezegd dat het platteland „ont-

koeit‟ en „verpaardt‟. Voor de professionele paardensporters zijn volop concoursen en andere 

hippische activiteiten georganiseerd. De handelsstallen en fokkerijen zorgen ook voor een eco-

nomische impuls. Daarnaast is er nog een grote groep paardensporters die als hobby lekker 

buiten willen rijden. Gezamenlijk zorgen de paardensporters ervoor dat het ook toeristisch ge-

zien een interessante en aantrekkelijke markt is. Een dagje rijden over het platteland, door de 

bossen of langs het strand vindt geregeld plaats, maar ook met je paard op vakantie wordt 

steeds vaker gedaan. Goede men- en ruiterroutes, in een samenhangend netwerk, zijn daarbij 

vereist.  

 

Midden-Limburg signaleert de kansen die de ruitersport biedt. In een projectplan geven VVV 

Midden-Limburg, Routebureau Noord- & Midden-Limburg, Kamer van Koophandel en KNHS 

concreet aan welke stappen de regio wil zetten om een optimaal gebied te worden voor de 

paardensport. De acht samenwerkende gemeenten in Midden-Limburg staan positief tegenover 

het realiseren van een ruiterknooppuntensysteem. 

 

 
1.2 Doel van de opdracht 

De ambitie van Midden-Limburg om de paardensportregio te worden, is onder meer afhankelijk 

van de ontwikkeling van een regionaal routenetwerk. Het doel van dit project is om aan te ge-

ven hoe dat regionaal routenetwerk er uit kan komen te zien en wat er voor nodig is om tot dit 

netwerk te komen. Door antwoord te geven op de volgende vragen is een beeld ontstaan van 

dit netwerk: 

 Hoe ziet de bestaande routestructuur er uit? 

 Waar liggen de huidige routes? 

 Wat is de kwaliteit van de paden? 

 Hoe sluit het aan op bestaande voorzieningen, zoals maneges? 

 Hoe is de aansluiting met andere regio‟s en met het buitenland? 

 Waar is sprake van knelpunten in de routestructuur? 

 Waar zijn ontbrekende schakels of is er de mogelijkheid voor een meer fijnmazig net-

werk? 

 Hoe kan de routestructuur worden verbeterd? 

 Welke knelpunten moeten worden opgelost? 

 Welke uitbreidingen zijn wenselijk? 
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 Hoe kan het netwerk worden gemarkeerd? 

 Welke kosten brengt dit met zich mee (in aanleg, onderhoud en promotie)? 

 Hoe kunnen de voorgestelde verbeteringen worden gerealiseerd? 

 Welke rol hebben de verschillende partijen? 

 Welke financieringsmogelijkheden zijn reëel? 

 Wat is de tijdsplanning voor de uitvoering? 

 Hoe vindt coördinatie en afstemming plaats? 

 

Bij het beantwoorden van deze vragen onderscheiden wij twee fasen. In fase 1 geven wij een 

uitwerking van het ruiternetwerk op hoofdlijnen. Wij stellen een plan van aanpak met kostenra-

ming op, met een uitwerking per gemeente. In fase 2 maken wij van dit plan op hoofdlijnen een 

gedetailleerde uitwerking op besteksniveau, inclusief gedetailleerde kostenbegroting.  

 

 
1.3 Uitvoering van de opdracht 

Door middel van een dossierstudie en het contacteren van de KNHS en het Routebureau Noord 

en Midden Limburg is een duidelijk beeld ontstaan van de aanwezige- en gewenste structuur. 

Als input hebben wij gebruik gemaakt van: Toekomstvisie voor de Limburgse paardensport, Het 

pad naar Midden-Limburg als ruiterdestinatie, Concept netwerk KNHS, Lokale uitwerkingen van 

het voorgestelde netwerk (o.a. gemeente Weert), rapport Grenzenlos reiten und fahren en Ver-

kenning Ruiterroutenetwerk Midden-Limburg (uitgevoerd door Grontmij). 

 

Daarna is er op 14 november 2011 een workshop georganiseerd voor de vertegenwoordigers 

van de paardensector, terreinbeheerders en andere relevante partijen. Tijdens deze avond zijn 

de conceptroutes gecontroleerd en zijn er knelpunten en wensroutes aangegeven.  

 

De knelpunten zijn vervolgens in het veld gecontroleerd en verder uitgewerkt. Ten slotte heeft 

er een technische analyse plaatsgevonden en is er een investeringsraming gemaakt van de 

overgebleven maatregelen.  

 

Dit rapport is opgesteld als een praktisch document van waaruit verder gewerkt kan worden in 

fase 2, namelijk de uitvoering van het ruiterknooppuntensysteem.  

 

 
1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is verwoord wat de ambitie/kwaliteit van het ruiterknooppuntensysteem moet zijn. 

Per gemeente zijn in hoofdstuk 3 de knelpunten, het maatregelenoverzicht en de routes terug te 

vinden. De kosten voor het oplossen van de knelpunten staan in hoofdstuk 4. De uitslag van de 

subsidiescan staat in hoofdstuk 5 en geeft aan welke mogelijke financieringsbronnen er zijn 

voor de uitvoerwerkzaamheden in fase 2. Tot slot is in het laatste hoofdstuk kort verwoord wat 

er nog moet gebeuren in fase 2.  

 

Voor wat betreft het kaartmateriaal geldt dat het in een enkel geval mogelijk is dat een nummer 

op de overzichtskaart niet aanwezig is dat wel in de overzichtslijst van knelpunten staat. Dit 

komt doordat het betreffende lijnstuk te klein is, waardoor het nummer en de lijn niet zichtbaar 

zijn op de overzichtskaart. De nummers staan wel op de kaarten per gemeente (digitaal zicht-

baar). 
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2 Kwaliteitscriteria netwerk 

2.1 Uitgangspunten KNHS 

Bij het ontwikkelen van het ruiterknooppuntensysteem Midden-Limburg hebben wij rekening 

gehouden met uitgangspunten die beschreven staan in het handboek van de Koninklijke Neder-

landse Hippische Sportfederatie (KNHS). Wij hebben vooral gelet op:  

 Veiligheid: Het creëren van veilige paden en routes, waarbij zoveel mogelijk vrije paden 

worden gerealiseerd. Het vermijden van gevaarlijke verkeerssituaties en oog hebben voor 

overzicht en sociale veiligheid. 

 Ondergrond: De opbouw (constructie) van het ruiterpad dient afgestemd te zijn op de 

grondsoort ter plaatse. Dit betreft met name de stevigheid van de ondergrond en de ontwa-

tering.  

 Afwisseling: Gelet wordt op verschil in lengte van de routes, verbinding verschillende rou-

teonderdelen, alternatieve tracés, kronkelende routes, rechte stukken voor galop, bos/ wijds 

en routeaanduiding. 

 Netwerk: Aansluiting met omliggende regio‟s en buurlanden. Fijnmazigheid afgestemd op 

aantrekkelijkheid landschap en omvang van het gebruik. 

 Bij voorkeur rondgaande routes: rondgaande routes zijn interessanter voor ruiters dan 

gestrekte tracés. Voor menroutes geldt dat gezocht wordt naar mogelijkheden voor rond-

gaande routes. 

 Duur: Een paard loopt gemiddeld 8 km/u en een tocht duurt bij voorkeur 1 à 2 uur, dus het 

netwerk biedt routes die bij voorkeur tussen 5 en 20 km te zijn. 

 Tegengaan van overlast: Conflicten met andere recreatievormen dienen zoveel mogelijk 

vermeden te worden door het vergroten van routemogelijkheden voor recreanten en het zo-

neren van verschillende recreatievormen. 

 Regelgeving: In artikel 8 van het RVV staat het volgende aangegeven: “Ruiters gebruiken 

het ruiterpad. Zij gebruiken de berm of de rijbaan indien een ruiterpad ontbreekt”. Een ruiter 

mag bij het ontbreken van een ruiterpad over de openbare weg en in de berm daarvan. In-

dien een verkeersbesluit wordt genomen voor de wegbeheerder, kan een ruiter ook toegela-

ten worden op een fietspad. Echter indien het fietspad intensief gebruikt wordt, onder meer 

door brommers, gaat het veiligheidsaspect spelen. Een aparte voorziening kan dan wense-

lijk zijn. Vooral bij doorgaande fietsverbindingen is het niet wenselijk dit te combineren met 

gebruik door ruiters en menners. Wegbeheerders kunnen eigen eisen stellen aan de inrich-

ting van een ruiterpad. 

 Ruiterroute: Een ruiterroute bestaat uit een ondergrond, bebording en veiligheidsmaatrege-

len. 

 Aanwezigheid van toeristische voorzieningen: De volgende voorzieningen maken een 

ruiterroute aantrekkelijker voor toeristen: horeca, parkeerplaatsen, overnachtingsmogelijk-

heden met stal, rustplaatsen, waterbakken, ruimte om naast paard te lopen, huur en bege-

leiding. 

 

Op basis van onze ervaringen met het opstellen van ruiter- en menroutenetwerken hebben wij 

een overzicht van voorkeuren en eisen opgesteld. Dit overzicht is mede gebaseerd op onze 

samenwerking met KNHS, gemeenten, terreinbeherende organisaties en recreatieschappen. 

Deze voorkeuren vormen het vertrekpunt. Per locatie en wegbeheerder moet steeds gekeken 

worden naar een oplossing op maat (dit is ook mede afhankelijk van de beschikbare financiën). 

De lijst met voorwaarden is terug te vinden in bijlage 1. 
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2.2 Ambitie netwerk 

Het is belangrijk dat iedere gemeente dezelfde ambitie voor ogen heeft voor het realiseren van 

het netwerk. De gebruikers van buitenaf verwachten soortgelijke routes aan te treffen in de ge-

meente Beesel en Echt-Susteren. Verschillen in natuurgebieden uitgezonderd. In ieder geval 

moeten de gemeenten streven naar: 

 

 Routes die zoveel mogelijk over onverharde paden gaan. Op het moment dat er geïnves-

teerd moet worden in het oplossen van een knelpunt dat resulteert in een aantrekkelijke 

nieuwe verbinding over een zandpad in plaats van een verhard pad dan zouden de financiën 

een mindere rol moeten spelen. Het moet niet zo zijn dat de ene gemeente wel veel inves-

teert in het realiseren van aantrekkelijke routes en de andere gemeente alles over de open-

bare weg laat gaan.  

 Veilige routes die zo min mogelijk langs drukke wegen gaan, gevaarlijke oversteken en zo 

min mogelijk gebruik van bermen. Het streven moet zijn dat er zoveel mogelijk gebruik ge-

maakt wordt van vrijliggende paden. 

 Aantrekkelijke start- en rustplaatsen. Er zijn veel maneges en bedrijven die hebben aange-

geven een aanduiding op het kaartmateriaal te willen en eventueel benoemd willen worden 

als start- en/of rustplaats. Een groot deel van deze bedrijven is reeds opgenomen op kaart. 

Naast maneges moet er een aanvullende inventarisatie komen van horecagelegenheden of 

recreatiebedrijven die aan kunnen sluiten op het netwerk. Niet iedere locatie zal geschikt 

zijn. Hierop moet in fase 2 een controleslag plaatsvinden aan de hand van vooraf opgestel-

de uitgangspunten zoals:  

 goede en veilige aansluiting op het netwerk; 

 ruime parkeerplaatsen; 

 goede ondergrond voor paard en trailer; 

 gelegenheid om paard te stallen; 

 sanitaire voorzieningen en eventueel eet- en drinkgelegenheid; 

 water voor de paarden.  

 Zoveel mogelijk de routes geschikt maken voor menners en ruiters, zodat er een hoofdstruc-

tuur ontstaat. Dat er her en der doorsteken zijn die alleen voor ruiters toegankelijk zijn is 

prima, maar dan moeten die van toegevoegde waarde zijn (recreatief aantrekkelijk doordat 

ze door een mooi natuurgebied gaan en bijvoorkeur onverhard).  

 Een niet te fijnmazig netwerk. Dit zorgt voor overzicht (eenvoudiger van knooppunt tot 

knooppunt rijden) en het kunnen rijden van wat grotere rondjes. Daarnaast is het beter om 

minder kilometers aan routes te hebben, maar wel kwalitatief goede routes dan omgekeerd.  

 

Door consequent deze uitgangspunten door te voeren resulteert dit in een gelijkwaardig net-

werk. Op deze manier merken de gebruikers van buitenaf geen verschil tussen de gemeenten.  

 

 
2.3 Advies Grontmij 

Als algemeen advies geven wij aan dat de regio Midden-Limburg zich – vanwege de Maas, de 

A73 en de stedelijke gebieden – niet goed leent om een aaneensluitend netwerk te realiseren. 

In het kader van veiligheid is het voor menners en ruiters buiten het gebied niet aantrekkelijk om 

over drukke bruggen, langs het spoor, door industrieterreinen, langs de snelweg en het kanaal 

te rijden. Wij adviseren dat de gemeenten zich beter kunnen richten op twee aantrekkelijke ge-

bieden in Midden-Limburg waar de menners en ruiters voldoende keuze hebben om meerdaag-

se tochten te kunnen maken. Uit de inventarisatie blijkt dat er in beide delen voldoende kilome-

ters aan routes ligt.  

Het is beter om goed te communiceren hoe je op een eenvoudige manier van het ene gebied in 

het andere komt, dan ten koste van alles een verbinding te maken. Geef bijvoorbeeld op kaart 

de autoverbinding aan. Daarbij hoort ook het duidelijk aangeven van startplaatsen (parkeer-

plaats voor de trailer met voorzieningen). Creëer desnoods goede startplaatsen waar menners 

en ruiters informatie kunnen krijgen om van het ene gebied in het andere te komen. Ook het 

stimuleren van een goede samenwerking tussen maneges zorgt ervoor dat beide gebieden vol-

op benut kunnen worden.  
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Mochten de gemeenten toch de voorkeur geven aan een verbinding, dan kan die uiteraard aan-

gegeven worden, deze is tijdens de inventarisatie ingetekend. Het advies is dan om in alle 

communicatiemiddelen en in het veld goed te communiceren welke obstakels en situaties men 

onderweg tegenkomt.  

Een deel van de route is om bovenstaande reden door Grontmij ingetekend als „te verwijderen 

route‟. Daarnaast hebben delen van routes dezelfde omschrijving gekregen vanwege veiligheid. 

Wij raden aan om menners en ruiters van buitenaf niet door tunnels, langs drukke wegen, langs 

en over het spoor, langs het kanaal en over (drukke) bruggen te sturen. Ten eerste is dit in het 

kader van veiligheid, maar daarnaast ook vanwege aantrekkelijkheid. Het is voor hen die een 

mooie tocht willen maken niet aantrekkelijk om deze situaties onderweg tegen te komen.  

 

 
2.4 Grensoverschrijdend rijden 

Het routenetwerk in Midden-Limburg grenst aan België en Duitsland. Het routenetwerk Midden-

Limburg sluit voor beide landen aan op bestaande men- en ruiterroutes. In sommige gevallen  

wordt alleen een overgang aangegeven en is er geen vervolg van het netwerk. Er zal goedkeu-

ring plaats moeten vinden voor die routes die doorlopen op Duits of Belgisch grondgebied.  

 

Overgang met België levert geen specifieke problemen op. Officieel geldt vrije overgang voor 

geregistreerde paarden (stamboek). Maar er ligt een afspraak met België dat recreatieve paard-

rijders en menners zonder papieren de grens over mogen. Kortom, hobbymatig gebruik kent 

soepelere regels. 

 

Voor Duitsland gelden andere regels. Om de grens over te mogen met Duitsland met een paard 

moet de menner of ruiter officieel in bezit zijn van een gezondheidsverklaring uitgegeven door 

de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA). Dit is behoorlijk kostbaar (meest recente gegevens van 

VWA € 70,--). Volgens VWA is het mogelijk om  voor dagritten een uitzondering te maken. Hier-

voor moet contact opgenomen worden met de desbetreffende Kreis waar de overgang zich be-

vindt. Met deze Kreis moet een afspraak gemaakt worden - dat menners en ruiters die alleen 

voor een dagtocht de grens overgaan – dat zij kunnen volstaan met het tonen van enkel de in-

entingspapieren/dierenpaspoort. Deze afspraak moet geregistreerd worden bij VWA.  

 

Naast het regelen van deze afspraak is het wenselijk om de menner en ruiter die gebruikt maakt 

van het netwerk te attenderen op de speciale regels die gelden in het buitenland. Deze regels 

kunnen vermeld worden op kaartmateriaal, website of andere uitingen van het netwerk.  
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3 Routenetwerk en knelpunten per gemeente 

3.1 Gemeente Beesel 

Wij adviseren om de route over de A73, langs de N271 en langs het spoor weg te laten. Dit is onzes inziens niet veilig en aantrekkelijk voor menners en rui-

ters van buitenaf.  

Tevens het advies om een keuze te maken welke oversteek over A73 gebruikt gaat worden. Onze voorkeur is de oversteek bij „De Schans‟. Dit is de kortste 

aansluiting richting Duitsland. 

 

Gemeente Beesel  

Nr. Knelpunt Toelichting knelpunt Maatregel Betrokken partijen 

1 Route 
Wensroute over ecoduct (ecoduct is tevens ontwor-
pen voor gebruik recreanten) 

Nagaan mogelijkheden gebruik viaduct RWS 

2 Route 
Wensroute ruiters en menners over viaduct, loopt 
over grens met Roermond 

Nagaan mogelijkheden gebruik viaduct RWS 

3 Route Wensroute ruiters en menners 
Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

Particulieren/SBB 

4 Route Wensroute ruiters en menners 
Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

Gemeente 
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Route Wensroute ruiters  Controleren of deze route geschikt is voor ruiters RWS 

Adres 
Manege 'Paardenvriend', Bergerhofweg 2, 5953NR 
Reuver 

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

Route 
Manege 'Paardenvriend', verbinden met aanwezige 
routes 

Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

Gemeente 

Route Wensroute aansluiten op routes richting Duitsland 
Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

Gemeente/Duitsland 

Route Bestaande route is niet opgenomen Route opnemen op kaartmateriaal    

Route  Routes aansluiten op aanwezige route in Duitsland 
Controleren of aansluiting mogelijk is en deze opnemen 
op kaartmateriaal 

Gemeente/Duitsland 

Adres  
De Witte Stein Keulse weg 193, 5953 HJ Reuver en 
Café de Grens, Keulseweg 202, 5953 HP Reuver 

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    
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Knelpunt 1
Gemeente: Beesel

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Ecoduct  A73 thv Beesel

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 2a  

Gemeente: Beesel

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Grensweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 2b
Gemeente: Beesel

Type knelpunt: Geen toegang

Straat: Grensweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Ruiterroutes Midden-Limburg

Gemeente Beesel

ruimte voor foto

ruimte voor foto

Aanbrengen poort voor menners.

ruimte voor foto

Geen doorgang over ecoduct.  Zie de rode lijn bij knelpunt 

2.

Wensroute niet mogelijk.

De wensroute loopt over de Grensweg richting de 

Rijksweg, alvorens de ruiters de Rijksweg bereiken wordt 

de toegang daartoe belemmerd door een veerooster. 

De wensroute start op de T-splitsing Sint Williebrordusdijk - 

Grensweg en voert de ruiters en menners richting de A73. 

Overleg over recreatief medegebruik ecoduct.
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Knelpunt 3a
Gemeente: Beesel

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Binnenweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 3b  

Gemeente: Beesel

Type knelpunt: Geen toegang

Straat: Muiterdijk

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 4
Gemeente: Beesel

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Broekweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

De toegang tot de gewenste route wordt belemmerd door 

een hek. 

ruimte voor foto

zie 3a

De wensroute sluit aan op knelpunt 3. Via de 

Bergerhofweg loopt de route via de Sebastopolweg (asfalt) 

om vervolgens te stoppen op de T-splitsing Broekweg - 

Keulseweg.

ruimte voor foto

Wensroute opnemen. 

De wensroute begint bij de splitsing Burgerweg - Verlengde 

Bussereindseweg. De route loopt via een veldweg 

(onverhard) richting de Muiterdijk. Via de Muiterdijk 

(asfalt) gaat men links over de Binnenweg om vervolgens 

aan te sluiten op de Bergerhofweg (onderdeel 

ruiternetwerk). De toegang tot de veldweg wordt 

belemmerd door een hek, de alternatieve route is 

toegankelijk (groen).
ruimte voor foto

Opnemen alternatief gedeelte en de wensroute.
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Knelpunt 7  

Gemeente: Beesel

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Rijksweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 8
Gemeente: Beesel

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 9a  

Gemeente: Beesel

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Bestaande route opnemen in routebestand. Impressiefoto 

Lichtervelderweg.

ruimte voor foto

Wensroute aansluiten op routes Duitsland.

ruimte voor foto

Opnemen wensroute.

Deze wensroute loopt langs manege "De Paardenvriend", 

de route begint op het kruispunt Sint Annastraat - 

Bergerhofweg en gaat bij de rotonde links via de Rijksweg.

ruimte voor foto

Wensroute opnemen. 
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Knelpunt 11
Gemeente: Beesel

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Keulse weg 

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

De Witte Stein' Keulseweg 193, 5953 HJ Reuver en Café de 

Grens, Keulseweg 202, 5953 HP Reuver opnemen.

ruimte voor foto

Opnemen locatie.
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3.2 Gemeente Echt-Susteren 

Het is aan te raden een deel van de route weg te laten omdat het niet veilig en aantrekkelijk is om langs het kanaal, de A2 en een oversteek over N295 te ma-

ken. Ditzelfde geldt voor de route richting gemeente Sittard Geleen, dit in verband met de gevaarlijke oversteek (nr. 7) over het spoor. 

Ten aanzien van de route 6 en 9 dient nog toestemming en afstemming plaats te vinden. Tevens geldt voor routedeel 9 dat het te maken heeft met een over-

steek over het kanaal en de route gaat deels door industriegebied. Extra aandacht is dan nodig op het vlak van veiligheid en aantrekkelijkheid.  

 

Gemeente Echt- Susteren 

Nr. Knelpunt Toelichting knelpunt Maatregel Betrokken partijen 

1 Adres 
Hotel-Restaurant 'De Roosterhoeve', Hoekstraat 29 
6116 AW Roosteren. (www.roosterhoeve.nl) opne-
men op kaart 

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

2 Knelpunt 
Routedeel verwijderen, Brug Echt-Ohé te gevaarlijk. 
Volgens gemeente ook niet wenselijk 

Locatie beoordelen    

3 Route 
Alternatieve (knelpunt 2) oversteek over Julianaka-
naal. Brug Roosteren - Oud roosteren. Volgens ge-
meente niet opnemen te gevaarlijk en onaantrekkelijk 

Locatie beoordelen + geschikte aanvulling van route Gemeente 

4 Route 
Alternatieve route, nieuwe verbinding met minder 
verharde wegen. Volgens gemeente niet opnemen is 
reeds fiets- en wandelpad 1,5 m breed 

Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners en kijken naar mogelijkheid om route te 
verbreden zodat combi met wandelaars en fietsers 
mogelijk is 

Gemeente 

5 Knelpunt 
Paaltje is knelpunt voor menners. Geen belemmering 
voor ruiters. Volgens gemeente is de brug bij Maas-
eik te gevaarlijk 

Beoordelen of paaltje verwijderd kan worden. Toe-
stemming van Stad Maaseik vragen 

België, gemeente 

6 Route Wensroute, mooie route in België 
Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners. Let op knelpunt 5 (brug). Toestemming van 
Stad Maaseik vragen 

België, gemeente 

7 Knelpunt 
Gevaarlijke onbewaakte spoorwegovergang. NS 
heeft aanpassingen gedaan (zigzag oversteken), 
maar de oversteek is nu erg gevaarlijk 

Beoordelen situatie en indien nodig route aanpassen    
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8 Knelpunt Gevaarlijke oversteek over de provinciale weg. 
Beoordelen situatie en zo mogelijk verbeteringen 
aanbrengen bijvoorbeeld door middel van het plaat-
sen van waarschuwingsborden 

Provincie 

9 Route 
Wensroute, erg mooie route voor ruiters, komt ook 
terug in project Zandmaas  

Route valt buiten het gebied. Controleren of deze 
route aanwezig is en zo ja aansluiting opnemen op 
kaartmateriaal. 

Gemeente (Sittard-
Geleen) 

10 Adres/route 
Stalhouderij 'Gimando', Bergweg 14, Maria Hoop op-
nemen op kaart. Wensroute die de stalhouderij ver-
bindt met aanwezige men- en ruiterroute 

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateri-
aal. Controleren of deze route geschikt is voor ruiters 
en menners. 

Gemeente (Echt-
Susteren/Roerdalen) 

11 Route 
Wensroute in Annedaalsebossen 
i.o.m.Staatsbosbeheer 

Overleg met SBB SBB 

12 Route Wensroutes voor ruiters en menners. 
Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners. 

  

13 Adres 
Boerderijcamping Pepinushof, Dominicusweg 3, 6105 
BD Maria Hoop, pleisterplaats en ijsboerderij opne-
men in routebestand.  

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

14 Adres 
Pensionstal 'St. Hubertushof, Zandweg 10, 6005 BJ 
Maria Hoop 

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

15 Route Wensroute, verbinding opnemen in routebestand Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

16 Route Wensroute, verbinding creëren 
Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

  

17 Route Wensroutes voor ruiters en menners. 
Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners. 
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18 Adres/route 
Café Restaurant ''t Berghoes', Haarenderweg 1, 6105 
AW Maria Hoop in route opnemen en wensroute 
aansluiting op Duitsland 

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

19 Route 
Deze ingetekende wensroute vindt de gemeente on-
geschikt vanwege het medegebruik van wandelaars 
en fietsers 

Controleren of er eventueel mogelijkheden zijn om de 
route te verbreden 

Gemeente 

20 Route 

De routewens om door IJzerenbosch te rijden is door 
de gemeente afgewezen vanwege de komst van een 
mindervalide wandelroute. Daarnaast ligt er een fiets-
route en een extra men- en ruiterroute is teveel 

Gemeente heeft een alternatieve route aangegeven Gemeente 

21 Route 
Aanvullende wensroute door natuurgebied “De Rug”. 
In dit gebied lopen wilde paarden 

Controleren of deze route geschikt is en toestemming 
vragen van terreineigenaar 

Gemeente, WML 

22 Route 
Alternatieve route voor wensroute nr. 10. Is door ge-
meente aangegeven. Sluit aan bij Stalhouderij 'Gi-
mando'  

Controleren of route mogelijk is Gemeente 

23 Route 
De aangegeven wensroute gaat over een wandelrou-
te. De gemeente heeft een alternatieve route aange-
geven 

Controleren of route mogelijk is Gemeente 

24 Route 
Keuze maken wel routedeel gekozen moet worden 
i.v.m. kleinschaligheid netwerk 

Kiezen welke route het meest aantrekkelijk is Gemeente, KNHS 
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Knelpunt 1
Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Hoekstraat

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 2  

Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Gevaarlijk punt

Straat: Aasterbergweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 3a
Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Molenstraat

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

ruimte voor foto

ruimte voor foto

Wensroute opnemen 

Hotel-Restaurant 'De Roosterhoeve', Hoekstraat 29

6116 AW Roosteren. (www.roosterhoeve.nl). Opnemen 

op kaart.

Deze verbinding uit het ruiternetwerk halen.

De wensroute (blauw) loopt langs de kanaaldijk via de 

Molenstraat. Het betreft een asfaltweg, de wensroute is 

vrij van verkeer en daarom veiliger voor de paardensport. 

Sluit aan op knelpunt 6.

De brug bij Echt-Ohé is erg gevaarlijk om met paard 

overheen te rijden. 

ruimte voor foto

Ruiterroutes Midden Limburg

Gemeente Echt-Susteren
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Knelpunt 3b
Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 4
Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Parallelweg Aasterbergerweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 5  

Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Geen toegang

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

ruimte voor foto

Impressiefoto

ruimte voor foto

ruimte voor foto

De alternatieve route (blauw) loopt parallel aan de 

Aasterbergerweg en is veel rustiger om te gebruiken. 

Verder zijn er geen obstakels op deze route. Volgens 

gemeente niet opnemen is reeds fiets- en wandelpad 1,5 

meter breed. 

Controleren of deze route geschikt is en kijken naar 

mogelijkheden om route te verbreden. Keuze maken 

tussen wel op niet opnemen. 

Knelpunt 5 betreft een paaltje dat de toegang belemmerd 

voor menners, bij de inventarisatie ter plaatse is dit het 

paaltje niet gevonden. Vermoedelijk staat dit paaltje op 

Belgisch grondgebied.
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Knelpunt 6
Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 7
Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Gevaarlijk punt

Straat: Voorste Parallelweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 8  

Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Gevaarlijk punt

Straat: N276

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

ruimte voor foto

De oversteekplaats van de N276 is erg gevaarlijk. 

ruimte voor foto

Plaatsen verkeerslichten

ruimte voor foto

De aangegeven wensroute ligt op Belgisch grondgebied, 

deze is niet geinventariseerd.

Route controleren en toestemming vragen van Stad 

Maaseik.

Deze locatie is niet bezocht, geen toegang voor 

gemotoriseerd verkeer. Het betreft een spoorweg 

overgang die door aanpassingen van NS gevaarlijker is 

geworden voor ruiters en menners.

Route over spoorlijn vermijden
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Knelpunt 9
Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 10
Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Bergweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 11  

Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Route door Annedaalsebossen

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Stalhouderij 'Gimando',  Bergweg 14, Mariahoop. 

Opnemen op kaart. Wensroute die de stalhouderij 

verbindt met aanwezige men- en ruiterroute

ruimte voor foto

Wensroute opnemen

Deze route loopt op grondgebied van de gemeente Sittard-

Geleen en is derhalve niet geinventariseerd.

ruimte voor foto

Deze wensroute loopt door terrein van Staatsbosbeheer, 

de Annedaalsebossen. Overleg met SBB

ruimte voor foto



Routenetwerk en knelpunten per gemeente 

 

 

GM-0049268  

Pagina 24 van 114 

 

 

Knelpunt 12
Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 13
Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Dominicusweg 3, Maria Hoop

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 14
Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Zandweg, Maria Hoop

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Wensroute voor ruiters en menners

ruimte voor foto

Pensionstal St. Hubertushof, zandweg 10, 6005 BJ Maria 

Hoop.

ruimte voor foto

Opnemen op kaart.

Boerderijcamping Pepinushof, Dominicusweg 3, 6105 BD 

Maria Hoop, pleisterplaats en ijsboerderij. 

ruimte voor foto

Opnemen op kaart.
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Knelpunt 15a  

Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Zandweg, Maria Hoop

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 15b  

Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Zandweg, Maria Hoop

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 15c  

Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Annedaalderweg 

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

ruimte voor foto

Plaatsen verkeersborden op Annedaalderweg. Snoeien 

bospaden.

Wensroute deels verhard, deels onverhard. Op foto 

verharde deel 

ruimte voor foto

Wensroute opnemen 

Wensroute deels verhard, deels onverhard. Op foto 

onverharde weg

ruimte voor foto

Wensroute opnemen 

Wensroute , route door bos zandpad/graspad. Oversteek 

drukke Annedaalderweg 
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Knelpunt 16a
Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Annedaalderweg/Spikweg, Maria Hoop

Opmerking: ruimte voor foto

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 16b
Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Annedaalderweg/Spikweg, Maria Hoop

Opmerking: ruimte voor foto

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 17
Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Wensroutes voor ruiters en menners

ruimte voor foto

Controleren of deze rotue geschikt is.

Wensroute, verbinding tussen aanwezige ruiter en 

menroutes. Gedeeltelijk over drukke weg. Ruiters in de 

berm. Ca. 250 m (op foto, vanuit Maria Hoop, links)

Ruiters in de berm. Op foto rechts

Plaatsen verkeersborden

Plaatsen verkeersborden
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Knelpunt 18
Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Haarenderweg, Maria Hoop

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 19  

Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 20
Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Ijzerenbosch

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

De route door Ijzerenbosch is afgewezen door de 

gemeente vanwege de komst van een mindervalige 

wandelroute. Daarnaast ligt er een fietsroute. Een extra 

men- en rutierroute wordt teveel.

ruimte voor foto

Gemeente heeft alternatieve route aangegeven. Deze 

opnemen in het netwerk.

Café Restaurant ''t Berghoes', Haarenderweg 1, 6105 AW 

Maria Hoop. Opnemen op kaart. Wensroute aansluiting op 

Duitsland.

ruimte voor foto

Wensroute opnemen. 

Deze ingetekende wensroute vindt de gemeente 

ongeschikt vanwege het medegebruik van wandelaars en 

fietsers.

ruimte voor foto

Kijken of er mogelijkheden zijn om de route te verbreden. 
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Knelpunt 21
Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Wensroute

Straat: De Rug

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 22
Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 23
Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Aanvullende wensroute aangegeven door gemeente door 

natuurgebied De Rug. In dit gebied lopen wilde paarden.

Alternatieve route voor wensroute nr. 10. Is aangegeven 

door gemeente. 

ruimte voor foto

Controleren of deze route geschikt is en toestemming 

vragen aan terreineigenaar.

ruimte voor foto

De aangegeven wensroute gaat over een wandelroute. De 

gemeente heeft een alternatieve route aangegeven.

ruimte voor foto

Controleren of deze route geschikt is en zonodig opnemen 

in het netwerk.
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Knelpunt 24
Gemeente: Echt-Susteren

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Twee route delen lopen parellel. Keuze maken welke route 

opgenomen moet worden.

ruimte voor foto
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3.3 Gemeente Leudal 

 

Gemeente Leudal  

Nr. Knelpunt Toelichting knelpunt Maatregel 
Betrokken partij-
en 

1 Knelpunt Gevaarlijke oversteek over de N280  
Situatie beoordelen, bekijken mogelijkheid ter hoogte 
van het AZC te Baexem  

Gemeente, provin-
cie 

2 Knelpunt Niet toegankelijk voor menners. Slagboom aanwezig  Verwijderen slagbomen.  
Limburgs Land-
schap 

3 Adres Manege Klaessen, Boerderijweg 10, Heibloem  Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

4 Route Wensroute voor ruiters en menners 
Controleren of dit pad geschikt is voor ruiters en men-
ners 

RWS 

5 Adres 
Manege 'Will's Ranch', Absbroek 10, 6089 NA Hei-
bloem. Geschikt voor stalling. Locatie is ook bekend 
bij knopenlopen. 

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

6 Route 
Alternatieve route voor ruiters en menners. Knelpunt 
aanwezige veeroosters aan het begin- en einde van 
de route. 

Controleren of dit pad geschikt is voor ruiters en men-
ners. Nagaan welk type begrazing. Doorgang maken 
voor ruiters en menners 

SBB 

7 Route 
Route voor ruiters en menners. Knelpunt: aanwezige 
slagbomen aan het begin en einde van de route 

Doorgang bekijken en eventuele oplossingen aange-
ven  

Gemeente 

8 Route Wensroute voor ruiters en menners  
Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

Gemeente 
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9 Route Alternatieve route 
Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

Particulier/ Ge-
meente 

10 Route 
Wensroute, aansluiting 'Will's Range' op aanwezige 
route 

Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners. 

Gemeente 

11 Route 
Gebied geschikt voor ruiters en menners, wensroutes 
worden aangeleverd 

Wensroutes zijn niet aangeleverd   

12 Knelpunt Slagbomen belemmeren doorgang voor menners 
Situatie beoordelen en zo nodig toegankelijkheid voor 
menners en ruiters verbeteren. 

SBB 

13 Route 
Alternatieve route voor het Langepad. Het Lange Pad 
wordt gebruikt door voetgangers en fietsers. Verhar-
dingsmateriaal: steenslag 

Alternatieve route bekijken    

14 Knelpunt 
Indien knelpunt 13 niet haalbaar is, het verzoek tot het 
aanbrengen ruiterpad langs het Lange Pad 

Bekijken mogelijkheden voor het aanbrengen van een 
ruiterpad in de berm van het Langepad. 

  

15 Route 
Wensroute voor ruiters en menners. Start bij restau-
rant 'St. Servaas', achter de Leumolen door naar be-
staande route. Dit is afhankelijk van routenummer 14 

Overleg SBB. Controleren of deze route geschikt is 
voor ruiters en menners. 

SBB 

16 Adres 
Restaurant 'St. Servaas', Servaasweg 46, 6083 AS 
Nunhem. Start/rustplaats in route opnemen 

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

17 Adres 
Restaurant 'De Busjop', Busschopsweg 9, Heythuysen 
Start/rustplaats in route opnemen 

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

18 Route 
Wensroute via Brumholt in Roggel en de Vlaas vol-
gen. Aansluiten op het Lang Haag 

Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

Gemeente 
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19 Route 

Wensroute, voorbij manege De Leistert op de 4-
sprong naar rechts en dan 1

e
 zandpad naar links i.p.v. 

op de 4-sprong rechtdoor. Daarnaast voorkeur om op 
dezelfde 4-sprong het pad naar rechts te blijven vol-
gen 

Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

Gemeente 

20 Route 
Wensroute Zelsterhof richting Ursulamolen. Route 
volgen richting Roggelseweg  

Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

Gemeente 

21 Route 
Wensroute, de Speckerweg volgen. Is zeer geschikt 
voor menners 

Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

Gemeente 

22 Route 
Wensroute, bij Stockshof rechtdoor i.p.v. rechtsaf. 
Rechtsaf betreft een grindpad. Deze wens is deels 
afhankelijk van wensroute nr. 2 

Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

Gemeente 

23 Route 
Alternatieve route voor het te verwijderen routedeel 
over verharde weg. Deze route is geschikt voor men-
ners en ruiters en gaat over onverhard pad 

Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

Gemeente 

24 Route 

Wensroute is bedoeld als korte doorsteek (Neer-

Leudal-Buggenum) om te voorkomen dat de lus wel 

erg groot wordt. Het uitzicht op het punt, waarop men 

de Napoleonseweg moet oversteken is goed (Vlucht-

heuvel aanwezig, waardoor men in twee stappen kan 

oversteken). De extra doorsteek is zowel geschikt 

voor ruiters als menners. Buggenummerveld is erg 

autoluw  

Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

Gemeente 

25 Route 

Aanvulling op de bestaande route i.v.m. onveiligheid 

voor ruiters. Tevens komt men hier een slagboom te-

gen. Het voorgestelde tracé is verkeersluw, maar is 

wel minder geschikt voor menners 

Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

Gemeente 
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Knelpunt 1
Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Gevaarlijk punt

Straat: N280 ter hoogte van Defensieweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 2  

Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Niet toegankelijk

Straat: Landweg haaks op N280 ter hoogte van de Defensieweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 3
Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Boederijweg 10

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Geplande route is niet toegankelijk voor menners vanwege 

aanwezigheid slagboom

Plaatsen stoplichten (eventueel combineren met project 

opwaardering N280 

ruimte voor foto

ruimte voor foto

ruimte voor foto

De N280 doorkruist de ruiterroutes en tevens een 

wensroute (punt 2). De N280 wordt in de nabije toekomst 

opgewaardeerd dan wel aangepast, het is belangrijk dat er 

voorzieningen worden getroffen zodat deze gevaarlijke 

oversteek plaats bij de opwaardering veiliger wordt.

Overleg met Limburgs Landschap. Aanwezige route door 

bos en langs N280 gebruiken en aansluiten op de geplande 

route

Manege Klaessen, Boerderijweg 10, Heibloem. Opnmen op 

kaart

Ruiterroutes Midden Limburg

Gemeente Leudal
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Knelpunt 4d
Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Niet toegankelijk

Straat: Waije

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 5  

Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Asbroek 10

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 6
Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Groezeweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief
Overleg SBB. Hek voor menners plaatsen.

ruimte voor foto

ruimte voor foto

ruimte voor foto

Alternatief voor doorgang voor menners

Voorkeur voor onverharde route dichter langs de Maas 

i.p.v. via de Groenweg (asfalt). In dit tracé liggen 

veeroosters. Begrazing door koeien De Groezeweg loopt 

over terrein van Staatsbos-beheer.

Will's Ranch, Asbroek 10, 6089 NA te Heibloem. Opnemen 

op kaart
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Knelpunt 7
Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Niet toegankelijk

Straat: Houterweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 8  

Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Itterheide

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 9a
Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Aan de bergen

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Het in het routenetwerk opgenomen ruiterpad staan 

paaltjes die de doorgang voor menners belemmeren.

ruimte voor foto

ruimte voor foto

Route opnemen 

De toegang tot de Houterweg wordt voor menners 

belemmerd door een slagboom. 

Aanbrengen carterbreaker.

ruimte voor foto

Alternatieve route, zie volgende foto.

Op de Itterheide was nog geen route voorzien, deze is nu 

op kaart gezet en nagereden door menners. Tijdens het 

narijden zijn er geen obstakels waargenomen.
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Knelpunt 9b
Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Aan de bergen

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 10a  

Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Asbroek

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 10b
Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Asbroek

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Met rood is de locatie van de paaltjes aangegeven. De 

alternatieve route is aangegeven met blauw. De op 

tekening 

ruimte voor foto

Alternatieve route opnemen 

Deze wensroute loopt langs Will's Ranche. De route is goed 

begaanbaar voor menners en ruiters (60% onverhard, 40% 

Asfalt, blauw). Degeplanderoute gaat over de Grensweg 

(asfalt, geel).

ruimte voor foto

Alternatieve route opnemen 

Alternatieve route. De eerste 200 meter overhangende 

takken.

ruimte voor foto

Snoeien, eenzijdig,  ca. 200 m 
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Knelpunt 11
Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 12a
Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Niet toegankelijk

Straat: Caluna

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 12b  

Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Niet toegankelijk

Straat: Caluna

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Geen input ontvangen van derden. Geen routes opnemen.

ruimte voor foto

Aanwezige slagbomen belemmeren de doorgang voor 

menners (zie foto).Route loopt deels op eigendom SBB.

ruimte voor foto

Aanbrengen carterbreaker

Slagbomen belemmeren de toegang voor menners 

ruimte voor foto

Aanbrengen carterbreaker
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Knelpunt 13
Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Nabij het Lange Pad

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 14
Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Lange Pad

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 15  

Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Wensroute

Straat: De Jonker

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

ruimte voor foto

Alternatieve route opnemen en plaatsen carterbreaker

Voorkeur voor alternatief knelpunt 15. indien dit niet 

mogelijk is geplande route verbeteren door het aanleggen 

van een ruiterpad

Wensroute (blauw) van restaurant Servaas, via De Jonker, 

achter de Leumolen langs om vervolgens weer aan te 

sluiten geplande routes (geel). Eigendom SBB.

ruimte voor foto

ruimte voor foto

Aanleggen ruiterpad (zand)

Het Lange pad wordt veel gebruikt door voetgangers.door 

gebruik te maken van de alternatieve route worden 

voetgangers en ruiters/menners gescheiden. Het 

alternatieve pad wordt momenteel afgezet met een 

slagboom (rood).
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Knelpunt 16
Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Servaasweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 17
Gemeente: Leudal Opnemen in ruiternetwerk/kaart

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Busschopsweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 18  

Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Brumholt

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

ruimte voor foto

Controleren of deze route opgenomen kan worden.

Restaurant 'De Busjop', Busschopsweg 9, Heythuysen. 

Deze locatie heeft drinkvoorzieningen voor paarden, een 

grote parkeerplaats voor trailers en een directe aansluiting 

op het Leudal. Opnemen op kaart

ruimte voor foto

Restaurant 'St. Servaas', Servaasweg 46, 6083 AS Nunhem. 

Start/rustplaats op kaart opnemen

ruimte voor foto

Wensroute via Brumholt in Roggel en de Vlaas volgen. 

Aansluiten op het Lang Haag.
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Knelpunt 19
Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 20  

Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 21  

Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Speckerweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Wensroute, voorbij manege De Leistert. Route gaat over 

zandpad.

ruimte voor foto

Controleren of deze route geschikt is.

Wensroute Zelsterhof richting Ursulamolen. Route volgen 

richting Roggelseweg.

Wensroute, Speckerweg volgen. Aantrekkelijk voor 

menners.

ruimte voor foto

Controleren of deze route geschikt is.

ruimte voor foto

Controleren of deze route geschikt is.
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Knelpunt 22  

Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 23  

Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 24  

Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Wensroute, bij Stockshof rechtdoor i.p.v. rechtsaf. Deze 

route is onverhard en  vervangt een grindpad. 

ruimte voor foto

Alternatieve route voor het te verwijderen routedeel over 

verharde weg. 

ruimte voor foto

Controleren of deze route geschikt is.

Wensroute bedoeld voor verkorte doorsteek (Neer-Leudal-

Buggenum) om te voorkomen dat de lus te groot wordt.

ruimte voor foto

Controleren of deze route geschikt is.
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Knelpunt 25  

Gemeente: Leudal

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Aanvulling op bestaande route i.v.m. onveiligheid voor 

ruiters. 

ruimte voor foto

Controleren of deze route geschikt is.
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3.4 Gemeente Maasgouw 

 

Gemeente Maasgouw 

Nr. Knelpunt Toelichting knelpunt Maatregel Betrokken partijen 

1 Route 
Deze route is gevaarlijk en onaantrekkelijk, moet deze 
route opgenomen worden? 

Route verwijderen   

2 Knelpunt Wildroosters belemmeren toegang Alternatieve toegang realiseren Natuurmonumenten 

3 Route Alternatieve wensroute voor knelpunt 2 
Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

Gemeente 

4 Knelpunt 
Op deze locatie doorgang door een erg lage tunnel, niet 
voor iedereen aantrekkelijk en of toegankelijk 

Vermelden hoogte tunnel op kaart ter informatie voor 
derden 

Gemeente, provin-
cie 

5 Route Route langs drukke 80 km weg Route verwijderen   

6 Route Wensroute als alternatief op knelpunt 5 
Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners of kijken naar alternatieve route 

Gemeente 

7 Route 
Onaantrekkelijke route over industrieterrein en verharde 
wegen 

Route verwijderen   

8 Knelpunt Gevaarlijke oversteek, over Napoleonsbaan  Plaatsen stoplichten 
Provincie, gemeen-
te 

 

  



Routenetwerk en knelpunten per gemeente 

 

 

GM-0049268  

Pagina 45 van 114 

 

9 Knelpunt Waterwingebied  Overleg met WML WML 

10 Route 
Wensroutes, nieuwe verbinding met minder verharde 
wegen 

Controleren of deze route(s) of onderdelen hiervan 
geschikt zijn voor ruiters en menners 

RWS/WRO/ Ge-
meente 

11 Knelpunt 
Routedeel langs Julianakanaal verwijderen, niet ge-
schikt  

Locatie beoordelen    

12 Adres 
Manege Heelderpeel wil niet opgenomen worden als 
startplaats 

Locatie en voorzieningen niet opnemen op kaartmate-
riaal  

  

13 Adres 
Manege 'De Huif wil niet opgenomen worden als start-
plaats 

Locatie en voorzieningen niet opnemen op kaartmate-
riaal 

 

14 Knelpunt Gevaarlijke oversteek, over Napoleonsbaan Plaatsen stoplichten 
Provincie, gemeen-
te 

15 Knelpunt 
Bij Thorn gaat de route over fietspad en het gedeelte is 
afgesloten voor verkeer 

Via verkeersbesluit ontheffing verlenen of kijken naar 
alternatieve route 

Gemeente 

16 Knelpunt 
Bij Beegden gaat de route over wegen die niet in de 
wegenlegger vermeld staan en daardoor wellicht niet 
openbaar 

Controleren of deze route geschikt is voor menners 
en ruiters 

Gemeente 
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Knelpunt 1
Gemeente: Maasgouw

Type knelpunt: Gevaarlijk punt

Straat: Viaduct A2 ter hoogte van Maasbracht

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 2  

Gemeente: Maasgouw

Type knelpunt: Geen toegang

Straat: Panheeldersteeg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 3a
Gemeente: Maasgouw

Type knelpunt: Gevaarlijk punt

Straat: Panheeldersteeg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

ruimte voor foto

ruimte voor foto

Wensroute opnemen.

ruimte voor foto

Veeroosters belemmeren de toegang voor paarden.

Gevaarlijke route, verwijderen uit ruiternetwerk.

Klaphek vervangen door hek voor menners.

De wensroute (blauw) begint op de splitsing van de 

Panheeldersteeg-Segershof richting de Wessemerweg en 

sluit via de Bienbergweg aan op het ruiternetwerk. De 

route bevat onverharde paden.

Ruiterroutes Midden-Limburg

Gemeente Maasgouw
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Knelpunt 3b
Gemeente: Maasgouw

Type knelpunt: Gevaarlijk punt

Straat: Segershof

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 4  

Gemeente: Maasgouw

Type knelpunt: Gevaarlijk punt

Straat: Op den Dries-Panheeldersteeg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 5
Gemeente: Maasgouw

Type knelpunt: Gevaarlijk punt

Straat: Linnerweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Impressie van de Segershof weg, onverhard.

ruimte voor foto

De tunnel onder de A2 tussen de wegen Op den Dries en 

de Panheeldersteeg is erg laag, 2,50 m. Het is wenselijk 

deze hoogte te vermelden op de route.

ruimte voor foto

Hoogte tunnel vermelden. 

Een impressiefoto van de Linnerweg, een drukke weg en 

onaantrekkelijk voor ruiters en menners.

ruimte voor foto

Route niet opnemen, alternatief zie knelpunt 6.
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Knelpunt 6a
Gemeente: Maasgouw

Type knelpunt: Gevaarlijk punt

Straat: Via de Broekstraat

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 6b  

Gemeente: Maasgouw

Type knelpunt: Gevaarlijk punt

Straat: Stationsweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 6c
Gemeente: Maasgouw

Type knelpunt: Gevaarlijk punt

Straat: Broekstraat

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Wensroute als alternatief voor de Linnerweg (knelpunt 5).

Wensroute opnemen. 

De wensroute gaat op het kruispunt Heerenweg-

Stationsweg-Linnerweg links over de stationsweg. Na 

ongeveer 150 m gaat de route rechts over de 

Blomendaalstraat, op het einde van de weg rechts via de 

Broekstraat om vervolgens het landelijk gebied in te rijden. 

Op de foto een impressie van de Broekstraat.

ruimte voor foto

ruimte voor foto

ruimte voor foto

Over een lengte van ca. 100 m heeft de Broekstraat 

overgroeiende bosrand.

Snoeien bosrand.
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Knelpunt 7
Gemeente: Maasgouw

Type knelpunt: Gevaarlijk punt

Straat: Oude Maasweg via Tipstraat

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 8  

Gemeente: Maasgouw

Type knelpunt: Gevaarlijk punt

Straat: Napoleonsbeen thv de Baexemerweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 9
Gemeente: Maasgouw

Type knelpunt: Geen toegang

Straat: Baexemerweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

De oversteek van de Napoleonsbaan is erg gevaarlijk.

ruimte voor foto

Plaatsen verkeerslichten. 

ruimte voor foto

Waterwingebied en daardoor niet overal openbaar terrein.

ruimte voor foto

Overleg WML

Zeker als routedeel over de Maas niet wordt opgenomen 

ook aansluiting door Maasbracht niet opnemen. 

Deze weg is erg druk en niet aantrekkelijk voor ruiters.
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Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 11
Gemeente: Maasgouw

Type knelpunt: Gevaarlijk punt

Straat: Weg langs Julianakanaal

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 12
Gemeente: Maasgouw

Type knelpunt: N.v.t.

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Wensroutes voor menners en ruiters.

Controleren of route geschikt is en vervolgens route 

opnemen. 

Weg niet geschikt voor ruiters en menners, fietsers op het 

pad.

ruimte voor foto

Adres Manege NIET opnemen in routebestand na overleg 

met eigenaar

ruimte voor foto
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Knelpunt 13  

Gemeente: Maasgouw

Type knelpunt: N.v.t.

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 14
Gemeente: Maasgouw

Type knelpunt: Gevaarlijk punt

Straat: Napoleonsbaan

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 15
Gemeente: Maasgouw

Type knelpunt: Geen toegang

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

De oversteek van de Napoleonsbaan is erg gevaarlijk.

ruimte voor foto

Plaatsen verkeerslichten.

Adres Manege NIET opnemen in routebestand na overleg 

met eigenaar

ruimte voor foto

Bij Thorn gaat de route over fietspad en is afgesloten voor 

verkeer.

ruimte voor foto

Via verkeersbesluit ontheffing verlenen of kijken naar alternatieve route



Routenetwerk en knelpunten per gemeente 

 

 

GM-0049268  

Pagina 52 van 114 

 

 
 

Knelpunt 16  

Gemeente: Maasgouw

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

ruimte voor foto

Controleren of deze route geschikt is voor menners en 

ruiters.

Bij Beegden gaat de rotue over wegen die niet in de 

wegenlegger vermeld staan, deze zijn wellicht niet 

openbaar.
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3.5 Gemeente Nederweert 

Een deel van de ingetekende route gaat over grondgebied van de gemeente Someren. Het is belangrijk dat hier afstemming mee wordt gezocht. 

Een extra aandachtspunt is dat veel van de ingetekende route over verharde wegen gaat, extra aandacht voor onverharde paden is gewenst. 

Met name de ingetekende extra verbindingen – die zorgen voor een te fijnmazig deel - voor ruiters eruit laten. De lokale ruiters kennen deze paden en voor 

ruiters van buitenaf is dit minder aantrekkelijk.  

 

Gemeente Nederweert 

Nr. Knelpunt Toelichting knelpunt Maatregel Betrokken partijen 

1 Adres Nieuwe startplaats Mogelijkheden bekijken voor nieuwe startplaats   

2 Route 
Nieuwe route Sarsven en de Banen. Start vanaf de 
manege aan de Niesakkerweg via een nieuw aan te 
leggen pad naar de bestaande ruiterroute 

Nieuw pad aanleggen   
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Knelpunt 1  

Gemeente: Nederweert

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Heugterbroekdijk 34

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 2
Gemeente: Nederweert

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Route nabij Nederweert Eind

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Ruiterroutes Midden-Limburg

Gemeente Nederweert

Wens voor nieuwe startplaats. Verwezen wordt naar 

mogelijkheden bij dichtbij gelegen Daadtjeshoeve 

Daadtjeshoeve, Heugterbroekdijk 34, 6031 LE te 

Nederweer met kleine parkeerplaats. Opnemen op kaart.

ruimte voor foto

Nieuwe startplaats op aanwezige parkeerplaats nu in 

gebruik als gronddepot.

Deze wensroute (blauw) opnemen als wensroute, betreft 

een projectvoorstel van Dienst Landelijk Gebied.

ruimte voor foto
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3.6 Gemeente Roerdalen 

Een deel van de ingetekende route gaat over grondgebied van Duitsland. Het is belangrijk dat hier afstemming mee wordt gezocht. 

Het Meinweg gebied vergt bijzondere aandacht. Er is een brief van het Nationaal Park De Meinweg binnengekomen. Hierin staat verwoord dat de ingeteken-

de wensen conflicteren met het opgestelde beleid van het Nationaal Park. Binnen een werkgroep is hierover al contact. Er is nog geen definitieve duidelijkheid 

over wat wel en niet opgenomen mag worden.  

 

Gemeente Roerdalen 

Nr. Knelpunt Toelichting knelpunt Maatregel 
Betrokken partij-
en 

1 Knelpunt Poort belemmert de toegang 
De poort is geplaatst voor wilde zwijnen. Situatie be-
oordelen en zo nodig toegankelijkheid voor menners 
en ruiters verbeteren. 

Gemeente + Boe-
ren 

2 Knelpunt Wildrooster belemmert toegang voor paarden 
Rooster aanpassen, smallere openingen.(Zwart roos-
ter is eigendom van de gemeente Roerdalen) 

Gemeente 

3 Knelpunt Wildrooster belemmert toegang voor paarden Rooster aanpassen, smallere openingen.  SBB 

4 Route Menners op bestaand ruiterpad toestaan 
Overleg SBB (dit pad mag ook mennen worden). 
Controleren of deze route geschikt is voor menners. 

SBB 

5 Route 
Zowel ruiter als menroutes in Meinweggebied, alles 
boven spoor 

Overleg SBB (zonering recreatie voor Meinweg, 
rustgebied, brede paden voor menners trekt meer 
bezoekers, conclusie; geen menners). 

SBB 

6 Knelpunt/route Poort belemmert de toegang, alternatieve wensroute  
Situatie beoordelen en zo nodig toegankelijkheid 
voor menners en ruiters verbeteren. 

SBB 

7 Route 
Wensroute, aansluiting op routes in Duitsland. Ge-
bied is te nat voor menners en boom belemmert de 
toegang 

Kwelzone, natte situatie is niet te verhelpen. Boom 
verwijderen  

SBB 
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8 Route Wensroute, aansluiting op routes in Duitsland. Boom verwijderen  SBB 

9 Route 
Wensroute, aansluiting op routes in Duitsland. Slag-
boom (privaat eigendom) belemmert de toegang. 

Locatie bekijken Particulieren  

10 Route Wensroute, aansluiting op routes in Duitsland Slagboom vervangen door carterbreker Gemeente 

11 Knelpunt Slecht wegdek, route geschikt voor menners en ruiters Weg opwaarderen en toestaan menners SBB 

12 Route Diverse wensroutes voor ruiters en menners 
Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners. Keuze maken ten aanzien van het opnemen 
op kaart. Deel verwijderen vanwege kleinschaligheid 

Gemeente (Roer-
dalen en Echt-
Susteren 

13 Route Aanwezige hindernisbaan opnemen in de route Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

14 Route Bestaande routes opnemen op routebestand Bestaande routes op kaart intekenen   

15 Adres 
Café Restaurant Rijstal Venhof V.O.F., Venhof 2, 
6075 NE Herkenbosch, opnemen als pleisterplaats, 
parkeerplaats en startpunt 

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

16 Route Wensroute aanleggen op Rozendael en Annedael 
Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners. 

Limburgs Land-
schap 

17 Route 
Wensroute, kortsluiting voor ruiters, aansluiting op 
camping 

Controleren of deze route geschikt is voor ruiters  
Limburgs Land-
schap 
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18 Adres 
Pensionstal 'Dominicushoeve', Heiberg 5, 6065 Na 
Montfort (www.dominicushoeve.com) opnemen in rou-
tebestand 

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

19 Route Wensroute, langs deze route is horeca aanwezig 
Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners.  

  

20 Route 

Wensroute, verbinding maken van Prins Bernard mo-
len (horeca: Oetsjpanning de Meuleberg, Waterschei 
71 6074 ES Melick) naar Venhof (adres: zie knelpunt 
16) 

Prins Bernardmolen en Venhof zijn horecagelegenhe-
den. Controleren of deze route geschikt is voor ruiters 
en menners  

Gemeente 
/Particulier 

21 Adres 
Bezoekerscentrum De Meinweg Meinweg 2, 6075 NA  
Herkenbosch (www.np-demeinweg.nl) met parkeerge-
legenheid en horeca, opnemen in routebestand 

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

22 Adres 
Grote parkeerplaats bij recreatieoord Elfenmeer, op-
nemen in routebestand 

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

23 Route Route geschikt maken voor menners en ruiters 

Controleren welke routeoptie geschikt is voor menners 
en ruiters. Rekening houden met aansluiting op be-
staande ruiterroutes die ook geschikt gemaakt moeten 
worden voor menners 

Gemeente, SBB 

24 Route 
Wensroute voor menners en ruiters met aansluiting op 
Duitsland 

Onderzoeken of dit pad breed genoeg is voor men-
ners en ruiters 

Gemeente, SBB 

25 Route 
Wensroute, nieuwe verbinding creëren voor menners 
en ruiters 

Onderzoeken of dit pad geschikt is voor menners en 
ruiters 

Gemeente SBB 
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Knelpunt 1
Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Geen toegang

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 2a  

Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Geen toegang

Straat: Azenrayerweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 2b  

Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Geen toegang

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Ruiterroutes Midden Limburg

Gemeente Roerdalen 

Aanwezig veerooster belemmert de toegang voor paarden. 

Zie gemeente Roermond, knelpunt 4.

ruimte voor foto

ruimte voor foto

In het verlengde van de Azenrayerweg richting het Zuiden 

is een veerooster geplaatst dat de toegang voor paarden 

belemmerd. Het veerooster ligt centraal in diverse routes 

van het voorstel ruiternetwerk.

Poort is geplaatst voor wilde zwijnen Poort belemmert de 

toegang voor ruiters en menners.

Naast veerooster veehek aanbrengen.
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Knelpunt 3
Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Geen toegang

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 4a  

Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Parallelweg Ijzeren Rein

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 4b
Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Parallelweg Ijzeren Rein

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

ruimte voor foto

Wensroute voor menners opnemen.

ruimte voor foto

Naast veerooster hek voor mennersaanbrengen.

Wensroute voor menners, landweg parallel aan de Ijzeren 

Rein tussen spoorwegovergang Melicker Venweg en 

spoorwegovergang De Lange Luier (Groen).

Aanwezig veerooster belemmert de toegang voor paarden. 

Impressie van de route voor ruiters met vrijgelegen pad 

voor rolstoelgebruikers.

ruimte voor foto

Wensroute voor menners opnemen.
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Knelpunt 5  

Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Geen toegang

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 6
Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Geen toegang

Straat: Meinweggebied

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 7
Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Station

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

ruimte voor foto

ruimte voor foto

Zowel ruiter- als menroutes in Meinweggebied (boven 

spoorlijn) overleg met SBB. 

De gele route links ligt in Duitsland, met de wensroute 

(blauw) wordt het Nederlands ruiternetwerk met dat van 

Duitsland verbonden. De wensroute wordt deels 

geblokkeerd door enkele bomen en (kwelzone) is te nat 

voor paarden  (kwelzone). De natte situatie is niet te 

verhelpen. Aansluiting niet opnemen. 

Bomen verwijderen. 

Poorten  belemmeren de toegang voor ruiters en menners. 

ruimte voor foto

Voorstel alternatieve route (blauw).
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Knelpunt 8  

Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: N.v.t.

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 9
Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Geen toegang

Straat: Gitstappermolenweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 10
Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Geen toegang

Straat: Effelderweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

ruimte voor foto

Wensroute, aansluiting op routes in Duitsland. Aansluiting 

opnemen op kaart.

 Aanbrengen carterbreaker.

Boom verwijderen.

Wensroute (blauw), aansluiting op routes in Duitsland. 

Slagboom (privaat eigendom) belemmert de toegang. 

Overleg over mogelijke doorgang.

ruimte voor foto

Wensroute, aansluiting op routes in Duitsland. Slagboom  

belemmert de toegang. 

Aanbrengen carterbreaker.

ruimte voor foto
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Knelpunt 11  

Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Slechte ondergrond

Straat: Hooibaan

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 12
Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Buitengebied Montfort

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 13  

Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Landweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Aanwezige hindernisbaan opnemen op kaart. 

ruimte voor foto

De wensroute (blauw) begint op de T-splitsing Huysdijk-

Eerselenweg richting het Zuiden. Via de Weg Langs Het 

Broek komt men aan op de Heerdstraat (asfalt). Na ca. 

200m slaat men rechtsaf in een landweg om aan te sluiten 

op het ruiternetwerk.Wensroute opmenen.

ruimte voor foto

Nabij de Hooibaan loopt een bestaande ruiterroute, op de 

omcirkelde locatie is de ondergrond zeer slecht.

ruimte voor foto

Verbeteren ondergrond.
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Knelpunt 14
Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Grensweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 15
Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Venhof

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 16  

Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Ruckweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

De wensroute loopt 80% over Duits grondgebied om 

vervolgens aan te sluiten op het Nederlandse 

ruiternetwerk. Bestaande routes opnemen op kaart

ruimte voor foto

Café Restaurant Rijstal Venhof V.O.F., Venhof 2, 6075 NE 

Herkenbosch, opnemen als pleisterplaats, parkeerplaats 

en startpunt

ruimte voor foto

Wensroute aanleggen op Rozendaal en Annedaal. 

Limburgs Landschap gaat hiermee niet accoord i.v.m. 

aanwezige wandel en fietspaden. 

ruimte voor foto
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Knelpunt 17
Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Reigersweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 18
Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Heiberg, Montfort

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 19a
Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Klifsbergweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

ruimte voor foto

ruimte voor foto

Pensionstal 'Dominicushoeve', Heiberg 5, 6065 Na 

Montfort (www.dominicushoeve.com) opnemen op kaart.

Deze wensroute start bij de parkeerplaats gelegen aan de 

Hooibaan en loopt door het landelijkgebied van Etsberg om 

vervolgens aan te sluiten op het ruiternetwerk. De route 

kent geen noemenswaardige obstakels en bestaat 50/50 

uit asfalt-onverhard. Het oversteken van de N570 is  

gevaarlijk, het betreft een drukke 80km weg.

ruimte voor foto

Wensroute aanleggen op Rozendaal en Annedaal. 

Limburgs Landschap gaat hiermee niet accioord i.v.m. 

aanwezige wandel en fietspaden. 
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Knelpunt 20e
Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Scheperweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 21
Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Meinweg, Herkenbosch

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 22
Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Meinweg, Herkenbosch

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Bezoekerscentrum De Meinweg Meinweg 2,  6075 NA 

Herkenbosch (www.np-demeinweg.nl) met 

parkeergelegenheid en horeca, opnemen op kaart.

ruimte voor foto

De Scheperweg zal over een lengte van ca. 100 m gesnoeid 

moeten worden, de weg is momenteel te smal voor 

menners.

ruimte voor foto

Grote parkeerplaats bij recreatieoord Elfenmeer, opnemen 

op kaart.

ruimte voor foto
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Knelpunt 23
Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 24
Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 25
Gemeente: Roerdalen

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Nieuwe verbinding maken voor menners en ruiters.

ruimte voor foto

Onderzoeken of dit pad geschikt is voor menners en 

ruiters. 

Route geschikt maken voor menners en ruiters

ruimte voor foto

Controleren welke routeoptie geschikt is voor menners en 

ruiters. Rekening houden met aansluiting op bestaande 

ruiterroutes die ook geschikt gemaakt moeten worden 

voor menners.

Wensroute voor menners en ruiters met aansluiting op 

Duitsland.

ruimte voor foto

Onderzoeken of dit pad breed genoeg is voor menners en 

ruiters.
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3.7 Gemeente Roermond 

De ingetekende wensroutes 9 en 13 gaan over het spoor richting een route die plotseling eindigt. De lokale rijders hebben belang bij deze routes. Volgens ons 

hebben de rijders van buitenaf minder belang bij deze routes. 

 

Gemeente Roermond  

Nr. Knelpunt Toelichting knelpunt Maatregel 
Betrokken partij-
en 

1 Route 
Alternatieve route, onverhard en mooier dan geplande 
ruiterroute. Aan het begin van de route staat slagboom 

Overleg SBB. Controleren of deze route geschikt is 
voor ruiters en menners. Oplossing zoeken voor door-
gang 

SBB 

2 Route Wensroute over onverharde weg 
Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

Gemeente 

3 Knelpunt 
Kloppen de afmetingen van de menssluis? Zijn deze 
te gebruiken door een recreatieve ruiter? 

Controleren afmetingen mensluis   

4 Ter info 
Poorten overgang naar het Meinweg gebied (Roer-
mond/Roerdalen) staan open, maar zijn soms dicht. 
Kunnen obstakel zijn voor ruiters en menners. 

Locaties beoordelen op doorgang en gebruik van de 
poorten, eventueel carterbreaker plaatsen om gemo-
toriseerd verkeer te ontmoedigen. Extra aandacht 
voor het  noordelijke lusje, hier loopt wandelpad over-
heen, kan conflict opleveren tussen gebruikers  

  

5 Route Wensroute via Thusershof en P (plaats voor trailers)  

Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners. Beoordelen parkeerplaats qua ruimte en 
combinatie startplaats fietsers en wandelaars en in-
dien deze voldoet opnemen op kaartmateriaal  

SBB, Projectgroep 
Roermond Oost 
Asenray (ROA) 

6 Knelpunt 
Tractorsluis (ten oosten van Asenray en bij Melicker-
heide /Kloosterbaan) vormt obstakel voor menners  

Aanpassen tractorsluis, maar het moet autoverkeer 
ontmoedigen 

Gemeente, ROA 

7 Knelpunt 
Viaduct kan knelpunt zijn voor ruiters. Deze verbinding 
is niet wenselijk en wordt niet opgenomen in de uit-
voering ROA 

Hoogte viaduct aangeven   
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8 Knelpunt Houten paaltje belemmert doorgang voor menners 
Houtenpaaltje verplaatsen, controleren of route ge-
schikt is.   

Provincie 

9 Route Wensroute door erg mooie omgeving 
Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

SBB 

10 Route 
Wensroute door erg mooie omgeving. Op het moment 
dat route 13 niet mogelijk is, kijken of er kansen zijn 
voor een startpunt bij Mijnheerkens.  

Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

Gemeente, SBB, 
Mijnheerkens 

11 Route 
Gebruik van ecoduct, mogelijkheden voor het aanslui-
ten op bestaande routes 

Nagaan mogelijkheden gebruik viaduct RWS 

12 Route 
Wensroute langs water. Is eerder besproken en waar-
schijnlijk niet realiseerbaar vanwege natuurwaarden 

Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

SBB 

13 Route 

Wensroute (deze route is eerder afgewezen door 
SBB). In de gemeente Roermond zijn afspraken ge-
maakt in het kader van het project STADSWEIDE. Dit 
gebied is nu in gebruik als rijgebied en beweiding voor 
paardeneigenaren. Dit gebied wordt omgezet naar 
natuur met grote grazers als natuurlijke beheerders. 
Paardrijden is in dit gebied in de toekomst niet meer 
mogelijk. Als tegemoetkoming is besloten om het ge-
bied na bij Asseltse Plas – Vuilbemden geschikt te 
maken voor ruiters incl. de route vanuit Stadsweide-
Leeuwen hierheen. Op korte termijn is de route niet 
uitvoerbaar 

Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners. Zo niet dan kijken naar alternatief of verwij-
deren van routedeel 

SBB 

14 Route 
Wensroute, verbinden aanwezige ruiter - en menrou-
tes en verbinding naar Swalmdal 

Nagaan of routes over particulier terrein mogelijk zijn Particulieren 

15 Adres Café 'De Bosrand', Bosstraat 100, 6071 PZ Swalmen 
Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal. 
Locatie bekijken of deze op de juiste plaats is aange-
geven  
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16 Adres 
Horeca aanwezig maar geen voorzieningen voor 
paard. Bij camping Maaszicht is ook nog parkeergele-
genheid. 

Beoordelen parkeerplaats en indien deze voldoet op-
nemen op kaartmateriaal. Exacte locatie in onderling 
overleg en met plaatselijke werkgroep bepalen. 

  

17 Route 
Wensroutes aansluiten op aanwezige routes in Duits-
land 

Controleren aansluitingen en indien mogelijk opnemen 
op kaartmateriaal  

SBB 

18 Route Wensroute, langs plassen  
Overleg met Limburgs Landschap. Extra aandacht 
voor oversteek brug. Kijken of Marina Oolderhuske als 
startplaats kan fungeren 

Limburgs Land-
schap 

19 Knelpunt 
Deze route is levensgevaarlijk, gaat over de Maas-
brug, geen afscheiding rijbaan, fietsers en tractoren op 
het zelfde pad als ruiters 

Route eerst verwijderen. In de toekomst kijken of er 
mogelijkheden zijn met het masterplan Maasplassen 
(via stuw naar nr. 9 en 13) 

 Gemeente 

20 Route Wensroute, mogelijke verbinding over de Maas 

De brug is nu niet geschikt voor ruiters en menners, dit 
moet dan aangepast worden (wildrooster en hek aan-
passen). Vanuit gemeente Maasgouw is aangegeven 
dat ruiters en menners niet over de stuw mogen om bij 
route 18 en 20 te komen. Overleg met Maasgouw no-
dig. Wellicht nog kans met herinrichting Geerlingsplas 

Limburgs Land-
schap, gemeente, 
gemeente Maas-
gouw 
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Knelpunt 1a
Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Nabij De Lanck

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 1b  

Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Nabij De Lanck

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 1c
Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Nabij De Lanck

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

ruimte voor foto

De foto geeft een impressie van de route zoals deze is 

opgenomen in het ruiternetwerk.

ruimte voor foto

Aanbrengen carterbreaker

Alternatieve route opnemen. Overleg SBB.

De wensroute is met blauw aangegeven. Deze route is 

onverhard en mooier dan het voorstel uit het 

ruiternetwerk. 

De slagboom belemmerd de toegang van deze wensroute 

voor menners. De route loopt over eigendom van 

Staatsbosbeheer. De wensroute sluit vervolgens aan op de 

Prinsendijk.

ruimte voor foto

Ruiterroutes Midden Limburg

Gemeente Roermond
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Knelpunt 2a
Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Wensroute

Straat: De Lanck

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 2b  

Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Slechte ondergrond 

Straat: Nabij de Lanck

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 2c
Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Wensroute

Straat: De Lanck

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

ruimte voor foto

ruimte voor foto

De wensroute is met blauw aangegeven. Op deze route 

blijven ruiters langer op een onverhard pad rijden. De gele 

route gaat over asfaltverharding.

Egaliseren onverhard pad

Opnemen alternatieve route.

De bestaande route over asfalt via De Lanck waarvoor 

alternatief, zie foto.

De wensroute bevat diepe rijsporen en kuilen over een 

lengte van ongeveer 200 meter. Op de foto is een 

impressie van de route.

ruimte voor foto
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Knelpunt 3
Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Geen toegang

Straat: N280 thv Fietsviaduct Maalbroek

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 4  

Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Geen toegang

Straat: Meinweggebied

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 5a
Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Route via Thuserhof

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

ruimte voor foto

ruimte voor foto

Plaatsen van carterbreaker.

Men heeft diverse poorten geplaatst in de toegangswegen 

tot het Meinweggebied. Deze poorten staan vaak open, 

echter bij inspectie waren de poorten dicht.

Herstel mensluis

De wensroute (blauw) loopt langs Thusershof richting het 

Meinweggebied, met geel is de route uit het ruiternetwerk 

aangegeven.

De mensluis langs de N280 nabij Maalbroek is te klein voor 

menners. Bij inspectie was de sluis kapot gereden, 

geschatte breedte van de doorgang bedraagt ca. 2,50 m.

Nader afstemmen met project-/werkgroep recreatieve 

routes Roermond Oost Asenray (ROA). Werkgroep heeft 

gedeeltelijk een aanpassing van het alternatief nabij 

(parkeerplaats) Thuserhof. Let op het scheiden van wandel- 

en ruiterverkeer. Opnemen wensroute.

ruimte voor foto

P
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Knelpunt 5b
Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Thuserhof

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 6a  

Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Geen toegang

Straat: Verlengde van de Heystertbaan

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 6b
Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Geen toegang

Straat: Verlengde van de Heystertbaan

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

ruimte voor foto

Hoogte is ca. 15-20 cm boven maaiveld. Aanwezige 

voorziening vervangen door carterbreaker. Er moet wel 

een tractor langs kunnen. 

Langs de straat Thuserhof is een parkeerplaats gelegen 

waar trailers kunnen staan. Locatie lijkt vrij klein. 

Locatie controleren of deze geschikt is in combinatie met 

startplaats voor fietsers en wandelaars. Zoi ja, opnemen 

locatie.

Door een traktorsluis is de landweg niet toegankelijk voor 

menners, de paaltjes in het midden van de rijbaan zijn te 

hoog

ruimte voor foto

Op de foto is de traktorsluis in beeld gebracht.

ruimte voor foto
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Knelpunt 6c
Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Geen toegang

Straat: Verlengde van de Duiperweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 6d  

Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Geen toegang

Straat: Verlengde van de Duiperweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 7
Gemeente: Roermond

Type knelpunt: N.v.t.

Straat: Fietspad nabij Keulsebaan

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Foto van de tractorsluis

ruimte voor foto

Voorziening vervangen door carterbreaker

De Duiperweg in Asenray gaat over in een zandpad, zie 

ruiternetwerk. Deze route is echter niet toegankelijk voor 

menners in verband met een te hoge traktorsluis. Met 

rood zijn de traktorsluizen aangegeven.

ruimte voor foto

Moet wel autoverkeer ontmoedigen.

De hoogte van de fietstunnel is ca 2,5m.  Deze verbinding 

is volgens gemeente niet wenselijk en wordt niet 

opgenomen in de uitvoering ROA.

ruimte voor foto

Hoogte tunnel aangeven. 
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Knelpunt 8
Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Geen toegang

Straat: Eindstraat

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 9  

Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Buggenummerweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 10
Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Landweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

De wensroute (blauw) loopt via de Buggenummerweg 

door Leeuwen en sluit vervolgens weer aan het 

ruiternetwerk.

ruimte voor foto

Het fietspad is met paaltjes afgezet en belemmerd de 

doorgang voor menners.

ruimte voor foto

Aanbrengen mensluis. Controlern of route mag.

Stukje van de route is fietspad. Te smal voor combinatie 

fietsers en ruiters. Niet opnemen.

Route opnemen voor ruiters. Ondergrond nat. Snoeien 

beplanting langs pad. Maaien bermen. 

De wensroute (blauw) loopt van de Zandstraat via een 

onverhard pad naar de Pastoor Pinckerstraat.

ruimte voor foto



Routenetwerk en knelpunten per gemeente 

 

 

GM-0049268  

Pagina 78 van 114 

 

 
  

Knelpunt 11
Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Ecoduct ter hoogte van de A73

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 12  

Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Wensroute

Straat: Landweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 13
Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Het ecoduct zou ideaal zijn om te gebruiken in het 

ruiternetwerk. Momenteel wordt het ecoduct ook gebruikt 

voor wandelaars 

ruimte voor foto

Overleg over recreatief medegebruik van het ecoduct.

De route wordt gebruikt door wandelaars. Op de route 1 

poort (niet afgesloten) en 2 klappoortjes

ruimte voor foto

Deze wensroute kan alleen tot stand komen als de 

wensroute uit knelpunt 9 uitgevoerd wordt. Deze 

wensroute bevat 2 veeroosters bij de beide ingangen tot 

deze kavel.

ruimte voor foto

Poorten voor menners aanbrengen 

Wensroute opnemen voor ruiters. Poorten voor ruiters 

aanbrengen.
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Knelpunt 14
Gemeente: Roermond

Type knelpunt: N.v.t.

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 15  

Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Bosstraat

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 16
Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Horeca aanwezig maar geen voorzieningen voor paard. Bij 

camping Maaszicht is ook nog parkeergelegenheid.

ruimte voor foto

Opnemen locatie

Route over particulier eigendom 

ruimte voor foto

Overleg 

Café 'De Bosrand', Bosstraat 100, 6071 PZ Swalmen. 

Opnemen locatie.

ruimte voor foto
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Knelpunt 17
Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 18  

Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 19
Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Gevaarlijk punt

Straat: Maasbrug A2 Roermond

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Wensroute langs plassen. 

ruimte voor foto

Gebied wordt in de toekomst begraasd door paarden . 

Ruiterroutes niet gewenst.

Op deze locaties kan men aansluiten op routes naar 

Duitsland.

ruimte voor foto

Uitgaande van aanwezige route aansluiting mogelijk

De route is erg gevaarlijk en niet aantrekkelijk.

ruimte voor foto

Dit deel van de route niet opnemen 
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Knelpunt 20
Gemeente: Roermond

Type knelpunt: Wensroute

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Wensroute, mogelijke verbinding over stuwen en sluizen. 

Route loopt door gebied dat in de toekomst begraasd 

wordt door paarden. Dit deel van de route niet opnemen 

ruimte voor foto
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3.8 Gemeente Weert 

De gemeente Weert heeft een groot deel van het netwerk reeds gerealiseerd (80%). Op de bijgevoegde kaart hieronder is te zien welk deel klaar is. Een deel 

van de ingetekende route gaat over grondgebied van de gemeente Cranendonck. Het is belangrijk dat hier afstemming mee wordt gezocht. Grontmij is bezig 

met een haalbaarheidstudie waarin aangegeven wordt dat een recreatieverbinding over de Zuid Willemsvaart noodzakelijk is en waar tevens ruiters (en men-

ners) overheen kunnen. Het betreft een ecologische- en recreatieve verbinding die in het kader van de Gebiedsvisie Kempenbroek - IJzeren Man tot stand 

moet komen. Het is van belang deze ontwikkeling op de voet te volgen en ervoor te waken dat een dergelijke overgang ook geschikt wordt gemaakt voor de 
(menners en) ruiters.  
 

 

Gemeente Weert  

Nr. Knelpunt Toelichting knelpunt Maatregel Betrokken partijen 

1 Route Wensroute voor ruiters en menners 
Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

Limburgs Land-
schap 

2 Route Alternatieve route, onverhard pad i.p.v. verharde weg 
Controleren of deze route geschikt is voor ruiters en 
menners 

Natuurmonumenten 

3 Adres 
Brasserie 'Nieuw Vosseven, Lochtstraat 28, 6039 RV 
Stramproy (www.nieuwvosseven.nl) 

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

4 Adres 
Restaurant “De Wildenberg” Goudreinet, Eindhoven-
seweg 101, 6002TB Weert 
opnemen op de kaart 

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

5 Adres 
Manege/restaurant Van Horne Hoeve', Trancheeweg 
22, 6002 ST Weert (www.vanhornehoeve.nl) opne-
men op kaart 

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

6 Adres 
Cafe-Cafetaria 'De Poal', Bocholterweg 136,6006 TP 
AH Weert opnemen op kaart  

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

 

  



Routenetwerk en knelpunten per gemeente 

 

 

GM-0049268  

Pagina 83 van 114 

 

7 Adres 
Café/zaal 'Dennenoord', Voorhoeveweg 2, 6006 SV 
Weert opnemen op kaart 

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

8 Adres 
Café/zaal 'De Schuttershoeve', Grote Steeg 10, Alt-
weerterheide opnemen op kaart 

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

9 Adres 
Restaurant 'De Tos', Roermondseweg 155, 6005 NJ 
Weert (www.restaurantdetos.nl) opnemen op kaart 

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal    

10 Adres 
Camping Lempkes Hoôf, Grotesteeg 2, 6006 TE 
Weert  

Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal  

11 Adres Manege Keent, Keenterstraat 43, 6006 PW Weert Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal  

12 Adres Rustplaats Blaakven Locatie en voorzieningen opnemen op kaartmateriaal  
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Knelpunt 3
Gemeente: Weert

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Lochtstraat

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 4  

Gemeente: Weert

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Eindhovenseweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 5
Gemeente: Weert

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Trancheeweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

ruimte voor foto

ruimte voor foto

ruimte voor foto

Brasserie 'Nieuw Vosseven, Lochtstraat 28, 6039 RV 

Stramproy (www.nieuwvosseven.nl). Opnemen op kaart.

Restaurant “De Wildenberg” Goudreinet, Eindhovenseweg 

101, 6002TB Weert. Opnemen op kaart.

Manege/restaurant Van Horne Hoeve', Trancheeweg 22, 

6002 ST Weert.  (www.vanhornehoeve.nl). Opnemen op 

kaart.
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Knelpunt 6
Gemeente: Weert

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Bocholterweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 7  

Gemeente: Weert

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Voorhoeveweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 8
Gemeente: Weert

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Grote Steeg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

ruimte voor foto

Cafe/zaal 'Dennenoord', Voorhoeveweg 2, 6006 SV Weert 

opnemen op kaart.

ruimte voor foto

Café/zaal 'De Schuttershoeve', Grote Steeg 10, 

Altweerterheide. Opnemen op kaart.

ruimte voor foto

Cafe-Cafetaria 'De Poal', Bocholterweg 136,6006 TP AH 

Weert. Opnemen  op kaart. 
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Knelpunt 9
Gemeente: Weert

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Roermondseweg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 10  

Gemeente: Weert

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Grotesteeg

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 11
Gemeente: Weert

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Keenterstraat

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Manege Keent, Keenterstraat 43, 6006 PW Weert.

ruimte voor foto

Restaurant 'De Tos', Roermondseweg 155, 6005 NJ Weert  

(www.restaurantdetos.nl). Opnemen op kaart.

ruimte voor foto

Camping Lemkes Hoof, Grotesteeg 2, 6006 TE Weert.

ruimte voor foto
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Knelpunt 12
Gemeente: Weert

Type knelpunt: Adres toevoegen

Straat: Blaakven

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 17  

Gemeente: Invullen!!!

Type knelpunt: N.v.t.

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

Knelpunt 18
Gemeente: Invullen!!!

Type knelpunt: N.v.t.

Straat:

Opmerking:

Oplossing/ 

Alternatief

ruimte voor foto

Rustplaats Blaakven

ruimte voor foto

ruimte voor foto
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4 Kostenindicatie knooppuntensysteem 

De kostenindicatie is per gemeente uitgewerkt voor die knelpunten die op kosten gezet konden 

worden. Het betreft een grove raming. In fase twee zal voor de knelpunten die daadwerkelijk opge-

lost worden een gedetailleerd bestek gemaakt moeten worden.  

 

Naast de ramingen voor de knelpunten is er een totaal raming gemaakt voor het aanleggen van de 

routes in het veld. Het betreft ook hier een grove raming van bordjes en overig routemateriaal. In 

fase 2 wordt duidelijk hoe de bewegwijzering eruit ziet en hoeveel materiaal exact nodig is.  

 

Tot slot nemen we een raming op van bijkomende kosten voor het realiseren van het netwerk zoals 

marketing, communicatie en beheer en onderhoud. Het betreft ook hier een grove raming waaraan 

geen rechten ontleend kunnen worden.  

 

 
4.1 Raming per gemeente 
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Gemeente  Beesel 
 

Knelpunt Omschrijving Een- Hoeveel- Eenh. Totaal
heid heid prijs

1 Medegebruik ecoduct over A73
e Klepelen en egaliseren pad km 0,50 1.200,00€  600,00€           600,00€           

2 St. Willibrordusdijk  
e Poort voor menners bij toekomstig veerooster st 1 1.750,00€  1.750,00€        1.750,00€        

3 Bergerhofweg -  Burgerweg
Alternatieve route over Muiterdijk/Burgerweg
Geen voorzieningen, enkel route opnemen 

4 Bergerhofweg - Keulseweg 
Geen voorzieningen, enkel route opnemen 

5 Keulseweg - Bergerhofweg 

Verwijderen jonge aanplant are 28 25,00€        700,00€           700,00€           

lengte 700 m,  breedte 4,00m 

7 St. Annastraat - Muizenhoekerweg (via Rijksweg)
Geen voorzieningen, enkel route opnemen 

8 Grens: St. Willibrordusdijk - Prinsendijk 
Geen voorzieningen 

9 Lommerbergen: Walsbergweg 
Geen voorzieningen, enkel route opnemen 

10 Grens: Keulseweg 
Geen voorzieningen, enkel route opnemen 

 

  

  SUBTOTAAL 3.050,00€        

  Onvoorzien 10 % 305,00€           
  Uitvoeringskosten, alg. kosten, w . & r. 15 % 457,50€           
  

  Bedrag vergelijkbaar met de aannemingssom 3.812,50€        
  

  Directiekosten 14 % 533,75€           

  Totaal excl. BTW 4.346,25€        
  

  BTW 19 % 825,79€           
  Ter afronding 327,96€           
  

  

  Totaal incl. BTW 5.500,00€        

Uitgangspunten:
Prijspeil 2012
Prijspeil is zodanig dat de werkzaamheden in grotere eenheden in massa worden aanbesteed. 
Indien dit niet mogelijk is, moet rekening worden gehouden met extra eenmalige kosten.
Maatregelen vastgesteld aan de hand van globaal terreinbezoek en foto's
Draaihek (tourniquette) voor menners overeenkomstig Handboek ruiter- en menpaden 2005
Carterbreaker overeenkomstig Handboek ruiter- en menpaden 2005
e = elementenbegroting beschikbaar
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Gemeente  Echt-Susteren
 

Knel- Omschrijving Een- Hoeveel- Eenh. Totaal Totaal
punt heid heid prijs alternatief

3 Molenstraat

Geen voorzieningen, enkel route opnemen

4 Parallelweg Aasterbergweg

Geen voorzieningen, enkel route opnemen

8 Oversteek N276 

Plaatsen verkeerslichten met drukknopbediening EUR 50.000 1,00€           50.000,00€        

Opstelplaats voor ruiters  en menners

 t.p.v. verkeerslichten 

Oppervlakte ca. 3,50 x 10 m op 2 locaties

Aanbrengen verharding m2 70 50,00€         3.500,00€          

Leveren en aanbrengen w aarschuw ingsborden (N280) st 2 200,00€       400,00€             

Subtotaal 53.900,00€        53.900,00€   

Alternatief oversteek N280 

Plaatsen waarschuwingslichten EUR 20.000 1,00€           20.000,00€       20.000,00€      

10 Aansluiting 'Gimando'

Geen voorzieningen, enkel route opnemen

11 Annedaalsebossen

Geen voorzieningen, enkel route opnemen

12 Annedaalsebossen

Geen voorzieningen, enkel route opnemen

15 Zandweg Maria Hoop 

Leveren en aanbrengen w aarschuw ingsborden (N280) st 2 200,00€       400,00€             

Snoeien bospaden (beide zijden) m 600 0,50€           300,00€             

700,00€             700,00€        700,00€           

16 Annedaalderweg/Spikweg Maria Hoop

Leveren en aanbrengen w aarschuw ingsborden (N280) st 2 200,00€       400,00€             400,00€        400,00€           

17 Echterbroek

Geen voorzieningen, enkel route opnemen

18 t Berghoes

Geen voorzieningen, enkel route opnemen

  

  

  SUBTOTAAL 55.000,00€   21.100,00€      

  Onvoorzien 10 % 5.500,00€     2.110,00€        

  Uitvoeringskosten, alg. kosten, w . & r. 16 % 8.800,00€     3.376,00€        

  

  Bedrag vergelijkbaar met de aannemingssom 69.300,00€   26.586,00€      

  

  Directiekosten 14 % 9.702,00€     3.722,04€        

  Totaal excl. BTW 79.002,00€   30.308,04€      

  

  BTW 19 % 15.010,38€   5.758,53€        

  Ter afronding 487,62€        433,43€           

  

  

  Totaal incl. BTW 94.500,00€   36.500,00€      

Uitgangspunten:

Prijspeil 2012

Prijspeil is zodanig dat de w erkzaamheden in grotere eenheden in massa w orden aanbesteed. 

Indien dit niet mogelijk is, moet rekening w orden gehouden met extra eenmalige kosten.

Maatregelen vastgesteld aan de hand van globaal terreinbezoek en foto's

Draaihek (tourniquette) voor menners overeenkomstig Handboek ruiter- en menpaden 2005

Carterbreaker overeenkomstig Handboek ruiter- en menpaden 2005

e = elementenbegroting beschikbaar
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Gemeente  Leudal
 

Knel- Omschrijving Een- Hoeveel- Eenh. Totaal Totaal
punt heid heid prijs alternatief

1 Oversteek N280 

Plaatsen verkeerslichten met drukknopbediening EUR 50.000 1,00€           50.000,00€        

Opstelplaats voor ruiters  en menners

 t.p.v. verkeerslichten 

Oppervlakte ca. 3,50 x 10 m op 2 locaties

Aanbrengen verharding m2 70 50,00€         3.500,00€          

Leveren en aanbrengen w aarschuw ingsborden (N280) st 2 200,00€       400,00€             

Subtotaal 53.900,00€        53.900,00€     

Alternatief oversteek N280 

Plaatsen waarschuwingslichten EUR 20.000 1,00€           20.000,00€       20.000,00€       

2 Weg t.h.v. Defensieweg

Verw ijderen slagboom st 1 50,00€         50,00€               50,00€            50,00€              

4 Kanaaldijk - Oversteek Napoleonsbaan 

Plaatsen verkeerslichten met drukknopbediening EUR 50.000 1,00€           50.000,00€        

Opstelplaats voor ruiters  en menners

 t.p.v. verkeerslichten 

Oppervlakte ca. 3,50 x 10 m op 2 locaties

Aanbrengen verharding m2 70 50,00€         3.500,00€          

Leveren en aanbrengen w aarschuw ingsborden (N280) st 2 200,00€       400,00€             

Subtotaal 53.900,00€        53.900,00€     

Alternatief oversteek N280 

Plaatsen waarschuwingslichten EUR 20.000 1,00€           20.000,00€       20.000,00€       

6 Groezeweg

Verw ijderen veeroosters st 2 100,00€       200,00€             

e Hek voor menners 2,00 m breed st 2 1.775,00€    3.550,00€          

Subtotaal 3.750,00€          3.750,00€       3.750,00€         

7 Houterweg

e Carterbreaker in halfverharding/zandw eg st 1 1.740,00€    1.740,00€          1.740,00€       1.740,00€         

8 Itterheide

Geen voorzieningen, enkel route opnemen

9 Aan de bergen 

Geen voorzieningen, enkel route opnemen

10 Asbroek 

Snoeien rand beplanting (eenzijdig) m 200 0,50€           100,00€             100,00€          100,00€            

12 Caluna

e Carterbreaker in halfverharding/zandw eg st 2 1.740,00€    3.480,00€          3.480,00€       3.480,00€         

13 Nabij het Lange Pad

e Carterbreaker in halfverharding/zandw eg st 1 1.740,00€    1.740,00€          1.740,00€       1.740,00€         

15 Leudal - De Jonker

Geen voorzieningen, enkel route opnemen

19 De Leistert

Indien nodig verbreden bospaden 

Verbreden pad voor menners  € 760,00,00 / 100  m

20 Zelsterhof - Ursulamolen

Geen voorzieningen, enkel route opnemen

21 Speckerweg

Geen voorzieningen, enkel route opnemen

22 Stockshof

Geen voorzieningen, enkel route opnemen

  

  

SUBTOTAAL (transport) 118.660,00€   50.860,00€       
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  SUBTOTAAL (transport) 118.660,00€   50.860,00€       

  Onvoorzien 10 % 11.866,00€     5.086,00€         

  Uitvoeringskosten, alg. kosten, w . & r. 16 % 18.985,60€     8.137,60€         

  

  Bedrag vergelijkbaar met de aannemingssom 149.511,60€   64.083,60€       

  

  Directiekosten 14 % 20.931,62€     8.971,70€         

  Totaal excl. BTW 170.443,22€   73.055,30€       

  

  BTW 19 % 32.384,21€     13.880,51€       

  Ter afronding 172,56€          64,19€              

  

  

  Totaal incl. BTW 203.000,00€   87.000,00€       

Uitgangspunten:

Prijspeil 2012

Prijspeil is zodanig dat de w erkzaamheden in grotere eenheden in massa w orden aanbesteed. 

Indien dit niet mogelijk is, moet rekening w orden gehouden met extra eenmalige kosten.

Maatregelen vastgesteld aan de hand van globaal terreinbezoek en foto's

Draaihek (tourniquette) voor menners overeenkomstig Handboek ruiter- en menpaden 2005

Carterbreaker overeenkomstig Handboek ruiter- en menpaden 2005

e = elementenbegroting beschikbaar
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Gemeente  Maasgouw
 

Knel- Omschrijving Een- Hoeveel- Eenh. Totaal Totaal
punt heid heid prijs alternatief

2 Panheeldersteeg 

Verw ijderen klaphek st 1 75,00€         75,00€             

e Hek voor menners 2,00 m breed st 1 1.775,00€    1.775,00€        

Subtotaal 1.850,00€        1.850,00€       1.850,00€      

3 Panheeldersteeg - Biebergweg 

Alternatieve route voor knelpunt 2 

Geen voorzieningen, bij opnemen route komt 

knelpunt 2 te vervallen 

4 Tunnel onder A2 Op den Dries-Panheeldersteeg 

Aanbrengen bordje met hoogte doorgang st 2 150,00€       300,00€           300,00€          300,00€         

6 Linnerweg - Broekstraat

Snoeien rand beplanting m 100 1,50€           150,00€           150,00€          150,00€         

8 Oversteek Napoleonsbaan 

Plaatsen verkeerslichten met drukknopbediening EUR 50.000 1,00€           50.000,00€      

Opstelplaats voor ruiters  en menners

 t.p.v. verkeerslichten 

Oppervlakte ca. 3,50 x 10 m op 2 locaties

Aanbrengen verharding m2 70 50,00€         3.500,00€        

Leveren en aanbrengen w aarschuw ingsborden (N280) st 2 200,00€       400,00€           

Subtotaal 53.900,00€      53.900,00€     

Alternatief oversteek N280 

Plaatsen waarschuwingslichten EUR 20.000 1,00€           20.000,00€     20.000,00€   

  

  

  SUBTOTAAL 56.200,00€     22.300,00€    

  Onvoorzien 10 % 5.620,00€       2.230,00€      

  Uitvoeringskosten, alg. kosten, w . & r. 16 % 8.992,00€       3.568,00€      

  

  Bedrag vergelijkbaar met de aannemingssom 70.812,00€     28.098,00€    

  

  Directiekosten 14 % 9.913,68€       3.933,72€      

  Totaal excl. BTW 80.725,68€     32.031,72€    

  

  BTW 19 % 15.337,88€     6.086,03€      

  Ter afronding 436,44€          382,25€         

  

  

  Totaal incl. BTW 96.500,00€     38.500,00€    

Uitgangspunten:

Prijspeil 2012

Prijspeil is zodanig dat de w erkzaamheden in grotere eenheden in massa w orden aanbesteed. 

Indien dit niet mogelijk is, moet rekening w orden gehouden met extra eenmalige kosten.

Maatregelen vastgesteld aan de hand van globaal terreinbezoek en foto's

Draaihek (tourniquette) voor menners overeenkomstig Handboek ruiter- en menpaden 2005

Carterbreaker overeenkomstig Handboek ruiter- en menpaden 2005

e = elementenbegroting beschikbaar
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Gemeente  Nederweert
 

Knelpunt Omschrijving Een- Hoeveel- Eenh. Totaal
heid heid prijs

1 Weerterbosdijk 
Deze locatie wordt gebruikt als depot 
Eigenaar , hoeveelheden grond en milieuhygienische 
kwaliteit is niet bekend 

2 Sarsven en de banen 
Voorzieningen woirden gerealiseerd binnen het 
projectvoorstel van Dienst Landelijk Gebied

  

  

  SUBTOTAAL (transport) -€                  
  Onvoorzien 10 % -€                  
  Uitvoeringskosten, alg. kosten, w . & r. 16 % -€                  
  

  Bedrag vergelijkbaar met de aannemingssom -€                  
  

  Directiekosten 14 % -€                  
  Totaal excl. BTW -€                  
  

  BTW 19 % -€                  
  Ter afronding

  

  

  Totaal incl. BTW -€                  

Uitgangspunten:
Prijspeil 2012
Prijspeil is zodanig dat de werkzaamheden in grotere eenheden in massa worden aanbesteed. 
Indien dit niet mogelijk is, moet rekening worden gehouden met extra eenmalige kosten.
Maatregelen vastgesteld aan de hand van globaal terreinbezoek en foto's
Draaihek (tourniquette) voor menners overeenkomstig Handboek ruiter- en menpaden 2005
Carterbreaker overeenkomstig Handboek ruiter- en menpaden 2005
e = elementenbegroting beschikbaar
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Gemeente Roerdalen 
 

Knelpunt Omschrijving Een- Hoeveel- Eenh. Totaal
heid heid prijs

1 Entrée Meinweggebied 
Geen voorzieningen

2 Asenraerweg

Rooien bomen st 5 100,00€     500,00€           
e Poort voor menners bij  veerooster st 1 1.750,00€  1.750,00€        

Subtotaal 2.250,00€        2.250,00€        

3 De Meinweg
e Poort voor menners bij  veerooster st 1 1.750,00€  1.750,00€        

Subtotaal 1.750,00€        1.750,00€        

4 Langs IJzeren Rijn 
Route voor menners
Geen voorzieningen, enkel route opnemen 

5 Meinweggebied

Diverse ruiter- en menroutes 
Geen voorzieningen, enkel routes opnemen 

6 Meinweggebied 
Alternatieve route 
Geen voorzieningen, enkel route opnemen 

7 Meinweggebied, Vlodrop-Station 
Rooien boom st 1 100,00€     100,00€           100,00€           

8 Meinweggebied Rothenbach 
Rooien boom st 1 100,00€     100,00€           100,00€           

9 Gitstappermolen 
Geen voorzieningen , enkel route opnemen 

10 Effelderweg
Verwijderen en afvoeren slagboom st 1 150,00€     150,00€           

e Carterbreaker in halfverharding/zandweg st 1 1.740,00€  1.740,00€        

Subtotaal 1.890,00€        1.890,00€        

11 Meinweggebied, Hooibaan 

e Egaliseren onverhard pad, breed 4 meter km 0,2 480,00€     96,00€             96,00€             

12 Buitengebied Montfort 
Geen voorzieningen, enkel hindernisbaan opnemen 

13 Hindernisbaan 
Geen voorzieningen, enkel hindernisbaan opnemen 

14 Grensweg
Geen voorzieningen, enkel route opnemen 

19 Etsberg

Leveren en aanbrengen waarschuwingsborden (N570) st 2 200,00€     400,00€           400,00€           

20 Prins Bernard Molen - Venhof 
Rooien bos are 2 500,00€     1.000,00€        
Egaliseren are 2 30,00€        60,00€             
Snoeien rand beplanting m 100 0,50€          50,00€             

Leveren en aanbrengen waarschuwingsborden (N570) st 2 200,00€     400,00€           

Subtotaal 1.510,00€        1.510,00€        

24 Grensroute

Indien nodig verbreden bospaden 

Verbreden pad voor menners  € 760,00,00 / 100  m

  SUBTOTAAL (transport) 8.096,00€        
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SUBTOTAAL (transport) 8.096,00€        
  Onvoorzien 10 % 809,60€           

  Uitvoeringskosten, alg. kosten, w . & r. 16 % 1.295,36€        
  

  Bedrag vergelijkbaar met de aannemingssom 18.296,96€     
  

  Directiekosten 14 % 2.561,57€        

  Totaal excl. BTW 20.858,53€     
  

  BTW 19 % 3.963,12€        
  Ter afronding 178,34€           
  

  

  Totaal incl. BTW 25.000,00€     

Uitgangspunten:
Prijspeil 2012
Prijspeil is zodanig dat de werkzaamheden in grotere eenheden in massa worden aanbesteed. 
Indien dit niet mogelijk is, moet rekening worden gehouden met extra eenmalige kosten.
Maatregelen vastgesteld aan de hand van globaal terreinbezoek en foto's
Draaihek (tourniquette) voor menners overeenkomstig Handboek ruiter- en menpaden 2005
Carterbreaker overeenkomstig Handboek ruiter- en menpaden 2005
e = elementenbegroting beschikbaar
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Gemeente  Roermond
 

Knelpunt Omschrijving Een- Hoeveel- Eenh. Totaal
heid heid prijs

1 Nabij de Lanck
Verwijderen en afvoeren slagboom st 1 150,00€     150,00€           

e Carterbreaker in halfverharding/zandweg st 1 1.740,00€  1.740,00€        

Subtotaal 1.890,00€        1.890,00€        

2 De Lanck 
e Egaliseren onverhard pad, breed 4 meter km 1 480,00€     480,00€           480,00€           

3 N280 t.h.v. fietsviaduct Maalbroek 
Herstel menssluis st 1 500,00€     500,00€           500,00€           

4 Entrée's Meinweggebied
e Carterbreaker in halfverharding/zandweg st 5 1.740,00€  8.700,00€        8.700,00€        

5 Route via Thuserhof
Geen voorzieningen, enkel routes opnemen 

6 Verlengde Heystertbaan/verlengde Druiperweg
Aanpassen cartebreaker st 2 150,00€     300,00€           300,00€           

7 Tunnel Keulsebaan 
Aanbrengen bordje met hoogte doorgang st 2 150,00€     300,00€           300,00€           

8 Eindstraat
Aanbrengen mensluis st 1 1.200,00€  1.200,00€        1.200,00€        

9 Buggenummerweg
Verbreden pad voor menroute km 0,4 7.600,00€  3.040,00€        3.040,00€        

10 Pad tussen Leeuwen en Asselt

Snoeien rand beplanting (1 zijde) m 1.000 0,50€          500,00€           

e Verbreden pad voor menners (ca. 50 %) km 0,5 7.600,00€  3.800,00€        

Subtotaal 4.300,00€        4.300,00€        

11 Medegebruik ecoduct over A73
Klepelen en egaliseren pad km 0,50 1.200,00€  600,00€           600,00€           

12 Langs Asseltseplassen - Lindenweg 
e Hek voor menners st 2 1.750,00€  3.500,00€        3.500,00€        

17 De Lanck 
Geen voorzieningen, enkel route opnemen

  

  

SUBTOTAAL (transport) 24.810,00€     
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  SUBTOTAAL (transport) 24.810,00€     
  Onvoorzien 10 % 2.481,00€        
  Uitvoeringskosten, alg. kosten, w . & r. 16 % 3.969,60€        
  

  Bedrag vergelijkbaar met de aannemingssom 31.260,60€     
  

  Directiekosten 14 % 4.376,48€        

  Totaal excl. BTW 35.637,08€     
  

  BTW 19 % 6.771,05€        
  Ter afronding 491,87€           
  

  

  Totaal incl. BTW 42.900,00€     

Uitgangspunten:
Prijspeil 2012
Prijspeil is zodanig dat de werkzaamheden in grotere eenheden in massa worden aanbesteed. 
Indien dit niet mogelijk is, moet rekening worden gehouden met extra eenmalige kosten.
Maatregelen vastgesteld aan de hand van globaal terreinbezoek en foto's
Draaihek (tourniquette) voor menners overeenkomstig Handboek ruiter- en menpaden 2005
Carterbreaker overeenkomstig Handboek ruiter- en menpaden 2005
e = elementenbegroting beschikbaar
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Gemeente  Weert
 

Knel- Omschrijving Een- Hoeveel- Eenh. Totaal Totaal
punt heid heid prijs alternatief

1 Oversteek N280 

Plaatsen verkeerslichten met drukknopbediening EUR 50.000 1,00€        50.000,00€     

Opstelplaats voor ruiters  en menners

 t.p.v. verkeerslichten 

Oppervlakte ca. 3,50 x 10 m op 2 locaties

Aanbrengen verharding m2 70 50,00€      3.500,00€       

Leveren en aanbrengen w aarschuw ingsborden (N280) st 2 200,00€    400,00€          

Subtotaal 53.900,00€     53.900,00€  

Alternatief oversteek N280 

Plaatsen waarschuwingslichten EUR 20.000 1,00€        20.000,00€    20.000,00€  

2 Breijbaan 

Geen voorzieningen, enkel route opnemen 

  

  

  SUBTOTAAL 53.900,00€  20.000,00€   

  Onvoorzien 10 % 5.390,00€    2.000,00€     

  Uitvoeringskosten, alg. kosten, w . & r. 16 % 8.624,00€    3.200,00€     

  

  Bedrag vergelijkbaar met de aannemingssom 67.914,00€  25.200,00€   

  

  Directiekosten 14 % 9.507,96€    3.528,00€     

  Totaal excl. BTW 77.421,96€  28.728,00€   

  

  BTW 19 % 14.710,17€  5.458,32€     

  Ter afronding 367,87€       313,68€        

  

  

  Totaal incl. BTW 92.500,00€  34.500,00€   

Uitgangspunten:
Prijspeil 2012
Prijspeil is zodanig dat de werkzaamheden in grotere eenheden in massa worden aanbesteed. 
Indien dit niet mogelijk is, moet rekening worden gehouden met extra eenmalige kosten.
Maatregelen vastgesteld aan de hand van globaal terreinbezoek en foto's
Draaihek (tourniquette) voor menners overeenkomstig Handboek ruiter- en menpaden 2005
Carterbreaker overeenkomstig Handboek ruiter- en menpaden 2005
e = elementenbegroting beschikbaar
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4.2 Totaal raming voor aanleggen netwerk in het veld 

    Beesel Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert ** 

Knooppunten                   

Paal (1500x115x115) 
 

12 19 45 12 24 67 33 9 
Knooppuntbordjes (180x100) (gemiddeld 3,2 bord-
je/paal) 39 61 144 39 77 215 106 29 

Leverantie knooppuntpalen   € 25,00        
 

  
 

    

Plaatsen  van de palen   € 50,00        
 

  
 

    

Leverantie knooppuntbordjes    €   7,50        
 

  
 

    

Monteren van de bordjes   €   2,50        
 

  
 

    

Palen 
 

 €        900,00   €     1.425,00   €     3.375,00   €        900,00   €     1.800,00   €      5.025,00   €     2.475,00   €        675,00  

Bordjes     €        390,00   €        610,00   €     1.440,00   €        390,00   €        770,00   €      2.150,00   €     1.060,00   €        290,00  

Subtotaal knooppuntpalen    €     1.290,00   €     2.035,00   €     4.815,00   €     1.290,00   €     2.570,00   €      7.175,00   €     3.535,00   €        965,00  

Tussenpalen  
 

                

Paal (1350x100x40 ) gemiddeld 12,5 stuks/knooppunt 150 238 563 150 300 838 413 113 

Tussenbordjes (130x90) (2 bordjes/paal) 
 

300 476 1126 300 600 1676 826 226 

Leverantie tussen palen   € 2,50        
 

  
 

    

Plaatsen  van de palen   € 35,00        
 

  
 

    

Leverantie tussenbordjes  €   5,50        
 

  
 

    

Monteren van de bordjes   €   2,50        
 

  
 

    

Palen 
 

 €     7.125,00   €   11.305,00   €   26.742,50   €     7.125,00   €   14.250,00   €   39.805,00   €   19.617,50   €     5.367,50  

Bordjes     €     2.400,00   €     3.808,00   €     9.008,00   €     2.400,00   €     4.800,00   €   13.408,00   €     6.608,00   €     1.808,00  

Subtotaal tussenpalen    €     9.525,00   €   15.113,00   €   35.750,50   €     9.525,00   €   19.050,00   €   53.213,00   €   26.225,50   €     7.175,50  

Verwijsborden naar horeca  
 

      
 

  
 

    

Locaties 
 

4  10  12  6  4  12  10  6  

Leveren en aanbrengen verwijsborden   € 150,00   €        600,00   €     1.500,00   €     1.800,00   €        900,00   €        600,00   €      1.800,00   €     1.500,00   €        900,00  

Subtotaal verwijsborden     €        600,00   €     1.500,00   €     1.800,00   €        900,00   €        600,00   €      1.800,00   €     1.500,00   €        900,00  

Infopanelen  
 

      
 

  
 

    

Locaties 
 

2  2  4  3  2  3  2  2  

Leverantie en plaatsen infopaneel   €   750,00   €     1.500,00   €     1.500,00   €     3.000,00   €     2.250,00   €     1.500,00   €      2.250,00   €     1.500,00   €     1.500,00  

Subtotaal infopanelen    €     1.500,00   €     1.500,00   €     3.000,00   €     2.250,00   €     1.500,00   €      2.250,00   €     1.500,00   €     1.500,00  
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Subtotaal  
 

 €   12.915,00   €   20.148,00   €   45.365,50   €   13.965,00   €   23.720,00   €   64.438,00   €   32.760,50   €   10.540,50  

Onvoorzien  10%  €     1.291,50   €     2.014,80   €     4.536,55   €     1.396,50   €     2.372,00   €      6.443,80   €     3.276,05   €     1.054,05  

Uitvoeringskosten, alg. kosten, w. & r. 16%  €     2.066,40   €     3.223,68   €     7.258,48   €     2.234,40   €     3.795,20   €   10.310,08   €     5.241,68   €     1.686,48  

Bedrag vergelijkbaar met de aannemingssom  €   16.272,90   €   25.386,48   €   57.160,53   €   17.595,90   €   29.887,20   €   81.191,88   €   41.278,23   €   13.281,03  

Directie  14%  €     2.278,21   €     3.554,11   €     8.002,47   €     2.463,43   €     4.184,21   €   11.366,86   €     5.778,95   €     1.859,34  

Totaal excl. BTW 
 

 €   18.551,11   €   28.940,59   €   65.163,00   €   20.059,33   €   34.071,41   €   92.558,74   €   47.057,18   €   15.140,37  

BTW 19%  €     3.524,71   €     5.498,71   €   12.380,97   €     3.811,27   €     6.473,57   €   17.586,16   €     8.940,86   €     2.876,67  

Ter afronding 
 

 €        424,18   €           60,70   €        456,03   €        129,40   €        455,02   €         355,10   €            1,95   €        482,95  

Totaal     €   22.500,00   €   34.500,00   €   78.000,00   €   24.000,00   €   41.000,00   € 110.500,00   €   56.000,00   €   18.500,00  

          ** In de gemeente Weerd zijn al 40 knooppunten gerealiseerd 
           De nog te realiseren knooppunten zijn meegenomen in de raming 
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4.3 Raming overige kosten 

 

Kostenpost €  

Digitaliseren routes (GIS)  en adressenlijst en omzetten naar KML   

Inventarisatie MKB-bedrijven en adressenlijst opzetten   

Tekst t.b.v. flyer, kaartmateriaal, website, informatiemapje:     

spelregels, veilig rijden (incl. rijden buitenland), toeristische informatie   

Ontwikkelen website, folder, flyer, informatiemapje   

Ontwikkelen kaartmateriaal   

 
 75.000 - 100.000 

    

Beheer- en onderhoudsplan  5.000 - 10.000 

Openingsactiviteit netwerk 5.000 

Subsidie aanvragen  2.000 

Aansluiting mkb bedrijven (bebording, kaartmateriaal, voorzieningen) 3.000 

    

Projectbegeleiding   

Communicatie rondom het project (o.a. persberichten, informeren betrokkenen)   

Subsidierapportages verwerken   

 
10.000 - 20.000 

    

Inrichten pleisterplaatsen (per stuk) 2.000 

Inrichten start- en rustplaatsen p.m.  

    

Beheer en onderhoudskosten (afhankelijk uitvoerende partij/vrijwilligers) 10.000 - 20.000 

Opstellen plaatsingsbestek 25.000  

    

Totale projectkosten 137.000 - 187.000 
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5 Financiering 

De subsidiescan bestaat uit het invoeren van projectgegevens in de subsidiedatabase. Hieruit 

kwamen twee passende subsidies naar voren, namelijk het Investeringsbudget Landelijk gebied en 

de subsidieregeling sport en bewegen. Helaas heeft deze laatste een looptijd tot eind december 

2011. Naast het invoeren in de database heeft deskresearch plaatsgevonden.  

 

Op 1 januari 2012 start de Provincie Limburg met een nieuw subsidiestelsel en treedt de nieuwe 

Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg (ASV 2012) in werking. De invoering hiervan 

brengt een aantal veranderingen met zich mee. Het nieuwe subsidiesysteem is een outputgericht 

stelsel (prestatieafspraken). Het gaat uit van proportionaliteit, sturen op hoofdlijnen en prestaties, 

vereenvoudiging en uniformering en vertrouwen in plaats van wantrouwen, zonder eventuele risi-

co‟s uit het oog te verliezen. Het hieronder uitgewerkte programma Investeringsbudget Landelijk 

gebied valt hieronder.  
 
 
5.1 Regiovisie ‘Het oog van Midden-Limburg’ Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg 

(GOML) 
Binnen deze regiovisie is geld beschikbaar voor toeristisch-recreatieve projecten. Voor het ruiter-
knooppuntensysteem is reeds een “claim” neergelegd voor de uitvoering van het ruiternetwerk. Er 
is indicatief een “reservering” gemaakt van in totaal € 500.000,- waarbij als voorwaarde geld dat de 
gemeenten zelf minimaal 50% moeten co-financieren. GOML is bij fase 1 van het project betrokken 
en zal qua financiering en uitvoering ook een belangrijke rol spelen in fase 2. 
 

 
5.2 Investeringsbudget Landelijk gebied provincie Limburg, inclusief Plattelands-

ontwikkelingsprogramma (POP) vanuit Europa 
Met de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg (ILGLI) kan de provincie Limburg 
subsidie verstrekken voor activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het 
provinciaal meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling 2007-2013, dan wel maatregelen van het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2007-2013 (POP2). 
 
De activiteiten waar subsidie voor aangevraagd kan worden vallen onder paragraaf 2.1 gebieds-
ontwikkeling Leisure. Hierin staat dat toerisme en recreatie een belangrijk onderdeel vormen van 
de provinciale economie. Daarnaast is een aantrekkelijk recreatief aanbod van grote waarde voor 
de Limburgse bevolking. Vanuit het economische beleid wordt vooral ingezet op de vernieuwing 
binnen de toeristische bedrijfskolom. In de fysieke sfeer biedt de provincie in bepaalde gevallen 
ondersteuning aan initiatieven binnen de thema‟s van nieuwe markten voor toerisme. Het gaat 
daarbij om het vercommercialiseren van de bestaande toeristische infrastructuur. Ook kan het 
gaan om het realiseren van ontbrekende schakels binnen de toeristische infrastructuur of om de 
toeristische ontsluiting.  
Hier valt het ruiterknooppuntensysteem onder. Er is 4,4 miljoen euro beschikbaar wat voor 42% 
gefinancierd wordt vanuit de EU, 32% provincie, 1% gemeente en 25% private partijen.  
 
De looptijd: 02-03-2007 - onbepaald 
Budget voor 2012 nog niet vastgesteld. 
 
Per activiteit gelden specifieke bepalingen met betrekking tot de in aanmerking komende aanvra-
gers, het toepassingsgebied, de subsidiabele kosten, het subsidiepercentage/bedrag, alsmede de 
nadere eisen, voorwaarden, verplichtingen en EU-kaders. 
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Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde 
Staten van Limburg. 
Gedeputeerde Staten kunnen tijdstippen of periodes vaststellen voor het indienen van aanvragen, 
al dan niet voor afzonderlijke categorieën van activiteiten. Gedeputeerde Staten kunnen daarbij 
selectiecriteria aangeven of prioriteiten naar gebied, gemeente, doelstelling of activiteit. 
 
Bijdrage 
Per activiteit gelden specifieke bepalingen met betrekking tot onder meer de subsidiabele kosten 
en het subsidiepercentage/bedrag. 
 
Niet subsidiabele kosten zijn: 

 kosten die uit andere hoofde zijn of worden gesubsidieerd; 

 kosten die zijn gemaakt voorafgaand aan de ontvangstbevestiging van de aanvraag, tenzij het 
betreft kosten van voorbereiding, planvorming, onderzoek of voorlichting; 

 verrekenbare of compensabele belastingen, heffingen of lasten; 

 kosten van bodemsanering voor zover verhaal op de vervuiler of een beroep op fondsen moge-
lijk is; 

 kosten van rente, bankdiensten, financieringen, gerechtelijke procedures, boetes of sancties; 

 kosten van activiteiten die redelijkerwijs kunnen worden gedekt uit de inkomsten die met deze 
activiteiten verband houden; 

 kosten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan gangbare minimumkwaliteitseisen; 

 kosten van reguliere werkzaamheden van de aanvrager, onderhoud of herstelwerkzaamheden; 

 exploitatiekosten die niet verband houden met de aanloopfase van een activiteit; 

 na subsidieverlening kunnen Gedeputeerde Staten op aanvraag een voorschot verstrekken; 

 het voorschot wordt berekend naar rato van gemaakte en betaalde kosten, voor zover deze nog 
niet eerder bij een verstrekking van een voorschot in aanmerking zijn genomen. Gedeputeerde 
Staten kunnen in afwijking hiervan, voordat kosten zijn gemaakt en betaald, een voorschot ver-
strekken als de financieringsbehoefte naar genoegen van Gedeputeerde Staten wordt aange-
toond. Een dergelijk voorschot wordt echter niet verstrekt aan publiekrechtelijke rechtsperso-
nen; 

 in totaal is het bedrag aan voorschotten niet groter dan 80% van het maximaal te verlenen sub-
sidiebedrag. 

 
Voorwaarden 
Per activiteit gelden specifieke bepalingen met betrekking tot onder meer de in aanmerking ko-
mende aanvragers, het toepassingsgebied, evenals de nadere eisen, voorwaarden, verplichtingen 
en EU-kaders. 
 
Daarnaast gelden de onderstaande algemene bepalingen. Subsidie wordt slechts verstrekt: 

 voor kosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de totstandkoming van een activiteit; 

 als de begroting sluitend is. 
 
Een aanvraag bevat in ieder geval: 

 een aanduiding van de te behalen resultaten; 

 documenten waaruit blijkt dat de bekostiging door medefinanciers zeker is; 

 de financiële planning in perioden van vier maanden, voor zover gevraagd wordt om financie-
ring uit het plattelandsontwikkelingsprogramma; 

 een overzicht van alle andere subsidies die een onderneming in de drie jaren die aan de aan-
vraag voorafgaan heeft verkregen of aangevraagd. 

 
Een aanvraag van een samenwerkingsverband bevat daarnaast in ieder geval: 

 een overzicht van alle andere subsidies die iedere deelnemer in het samenwerkingsverband in 
de drie jaren die aan de aanvraag voorafgaan heeft verkregen of aangevraagd; 

 een exemplaar van de samenwerkingsovereenkomst. 
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Provincie Limburg 
Limburglaan 10 
6229 GA MAASTRICHT 
NEDERLAND 
Postbus 5700 
6202 MA MAASTRICHT 
Tel: +31 (0)43 389 99 99 
Email: postbus@prvlimburg.nl 

 

 
5.3 Operationeel Programma (OP) INTERREG IV  

INTERREG is een gemeenschapsinitiatief dat in het begin van de jaren ‟90 door de Europese Unie 

in het leven is geroepen ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking. Sindsdien is 

met dit initiatief de grensoverschrijdende samenwerking in de Europese Unie versterkt. Het is één 

van de centrale instrumenten ter uitvoering van het Europese cohesiebeleid, in het bijzonder het 

regionaal beleid, dat tot doel heeft de ontwikkelingsverschillen tussen de Europese regio‟s te ver-

minderen en de economische samenhang te versterken. Tussen 2007 en 2013 investeert de EU 

meer dan 8,5 miljard euro in de grensoverschrijdende samenwerking in de gehele EU. Het pro-

gramma wordt gefinancierd uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en is 

sinds 2000 onderverdeeld in de volgende drie onderdelen: 

INTERREG A (stimulering van de grensoverschrijdende samenwerking. Regio‟s met lands- en 
zeegrenzen komen in aanmerking voor subsidie. Er bestaan veel verschillende INTERREG A pro-
grammagebieden. 

INTERREG Grensregio Deutschland – Nederland 2007-2013 

De vier Duits - Nederlandse grensregio‟s (Eems Dollard Regio, EUREGIO, Euregio Rijn-Waal, eu-

regio rijn-maas-noord) waren in vier aparte programmagebieden onderverdeeld. Ten tijde van IN-

TERREG IIIA (looptijd 2000-2006) werden de vier afzonderlijke programma‟s tot twee programma-

gebieden samengevoegd. Zo voerden de EUREGIO, de Euregio Rijn-Maal en de euregio Rijn-

Maas-Noord een gezamenlijk programma uit.  

 

In het INTERREG IV A programma (looptijd 2007-2013) wordt deze ontwikkeling doorgezet: de 

voorheen afzonderlijke programmagebieden worden tot één programmagebied samengesmolten, 

dat zich van de Waddenzee tot de Niederrhein uitstrekt. In de komende jaren zullen de bestaande 

grensoverschrijdende structuren en netwerken verder uitgebouwd worden en belangrijke innovatie-

ve projecten gerealiseerd worden.    
 

Doelstellingen van het programma 

De belangrijkste doelstelling van het INTERREG IV A programma “Deutschland – Nederland 2007-

2013” is het intensiveren van duurzame, grensoverschrijdende samenwerking tussen de Duitse en 

Nederlandse partners. Zo dient het programmagebied zich tot een geïntegreerde Europese regio te 

ontwikkelen, waarbij de landsgrenzen een weliswaar karakteristiek, maar geen belemmerend as-

pect vormen.   

 

Maatregelen 

Conform de doelstellingen van het INTERREG IV A programma “Deutschland – Nederland 2007-

2013” zijn er drie verschillende thematische prioriteiten aan te wijzen: „Economie, technologie en 

innovatie‟, „ Duurzame regionale ontwikkeling‟ en „Integratie en maatschappij‟.  

De eerste prioriteit „Economie, technologie en innovatie‟ richt zich op de stimulering van technolo-
gie- en kennistransfer tussen bedrijven en (wetenschappelijke) onderzoeksinstellingen. Daarnaast 
staan de ontwikkeling van economische netwerken, van grensoverschrijdende samenwerking tus-
sen ondernemingen en de verbetering van het innovatieve potentieel van bedrijven centraal. Hier-
door zal de concurrentiepositie van vooral het MKB in de grensregio verbeterd worden en werkge-
legenheid gecreëerd worden.  
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Prioriteit twee is “Duurzame regionale ontwikkeling”. Hierbij wordt ingezet op hernieuwbare energie 
en de ontwikkeling van energiebesparende technologieën te bevorderen. Bovendien worden pro-
jecten geïnitieerd, die grensoverschrijdende infrastructuur verder verbeteren. Ook vallen initiatieven 
die betrekking hebben op natuur- en milieubescherming binnen deze prioriteit.  

Financiën 

De Europese Commissie stelt het INTERREG IV A programma “Deutschland – Nederland 2007-

2013” circa 138,7 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ter 

beschikking. Met de daarbij gerekende nationale, regionale en particuliere cofinanciering komt het 

totale bestedingsvolume op meer dan 290 miljoen euro.    

 

Vanwege het belang dat in de „Lissabon-doelen‟ gesteld wordt, is voor de eerste prioriteit „Econo-

mie, technologie en innovatie‟ 58 procent van de middelen gereserveerd. De andere twee prioritei-

ten „Duurzame regionale ontwikkeling‟ en „Integratie en samenleving‟, die in de „Göteborg-

doelstellingen‟ zijn benadrukt, krijgen ieder 18 procent van de middelen ter beschikking. De reste-

rende 6 procent is bestemd voor de technische uitvoering van het programma.    

 

Organisatie / programmastructuur 

De vier regionale programmamanagements bij de Eems Dollard Regio, de EUREGIO, de Euregio 

Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord coördineren de projectafwikkeling. Ze doen dienst als 

eerste aanspreekpartner voor de projectpartners, verwerken projectaanvragen en –verslagen en 

ondersteunen bij het zoeken naar partners voor grensoverschrijdende projecten. Elk programma-

management ondersteunt een stuurgroep, die onder andere met de beslissing over de projecten in 

het betreffende gebied belast is.  

 

Subsidiecriteria 

Gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten, verenigingen, overige publiekrechtelijke 

en privaatrechterlijke personen en natuurlijke personen die een onderneming voeren, mogen een 

subsidie-aanvraag indienen. 

 

Het belangrijkste criterium voor de goedkeuring van een subsidie-aanvraag is dat het initiatief een 

grensoverschrijdend karakter heeft, dat tot uiting komt in de gezamenlijke ontwikkeling, de geza-

menlijke uitvoering, de gezamenlijke inzet van personeel en de gezamenlijke financiering van het 

project tussen de projectpartners aan weerszijden van de grens.    

Ook is het van belang dat het project duurzaam is en het niet in strijd is met het EU-

Gemeenschapsrecht en de nationale wetgeving. 

 

Financiering van een project 

De subsidiabele kosten van een grensoverschrijdend project dienen in beginsel ten minste 100.000 

EURO te bedragen. Maar ook voor kleinere projecten met een geringer projectbudget- met name 

op sociaal-cultureel gebied- bestaan subsidiemogelijkheden in het kader van het INTERREG-

programma.  

 

Ten hoogste 50 procent van het projectbudget mag door EU-middelen gefinancierd worden, min-

stens 20 procent van de projectkosten moet door een eigen bijdrage gefinancierd worden, terwijl 

voor de overige kosten cofinanciering gezocht dient te worden.  
 
Euregio Rijn Maas en Rijn Maas Noord 

Dit betreft een apart subsidieprogramma dat tot stand is gekomen doordat de regio bestuurlijk is 

opgeknipt. Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de euregio‟s als zelfstan-

dige organisatie voor grensoverschrijdende samenwerking en het Europese subsidieprogramma 

Interreg IVA programma Deutschland-Nederland. 
 
Beide euregio‟s richten zich op toerisme en cultuur, waarbij de prioriteiten liggen op: 

 Stimulering van de kennis over de cultuur en over de sociale en economische geschiedenis van 
de Euregio Maas-Rijn  

 Samenwerking tussen culturele en sportinstellingen – netwerkvorming van musea, theaters, 
culturele centra, enz.  
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 Verbetering van de samenwerking tussen regionale radio- en TV-zenders  

 Verbetering van de gezamenlijke marketingstrategie (citymarketing, congrescentra)  

 Ontwikkeling van een gezamenlijk cultuur- en belevingstoerisme  

 Stimulering van de kunst- en cultuuropleidingen  

 Ontwikkeling van euregionale boekingsystemen 
 
 

Grensregio Vlaanderen-Nederland 2007-2013 
Voor het OP INTERREG IV Grensregio Vlaanderen-Nederland 2007-2013 is de volgende doelstel-
ling geformuleerd: Realiseren van een duurzame sociaal economische ontwikkeling van de grens-
regio door middel van op uitvoering gerichte grensoverschrijdende initiatieven. 
 
Voor het project ruiterknooppuntensysteem Midden-Limburg valt het onder actielijn 1.3: Grens-
overschrijdende versterking van economische structuren en omgevingsfactoren 
 
Context en verantwoording 
Actielijn 1.3 heeft voorwaardenscheppend karakter voor economische groei van de grensregio. Het 
creëren van goede omgevingsfactoren vormt een belangrijke voorwaarde voor een duurzame eco-
nomische ontwikkeling. Het verbeteren van de economische, bestuurlijke en fysieke (water, weg en 
spoor) infrastructuur - waarbij het grensoverschrijdende en samenwerkingsgerichte karakter voorop 
staat - moet de Grensregio Vlaanderen-Nederland in staat stellen optimaal de voordelen te benut-
ten van de strategische ligging in het Europees kerngebied en de gevestigde prioritaire en kansrij-
ke sectoren te versterken. Belangrijke onderdelen van deze actielijn zijn toegankelijkheid en duur-
zame mobiliteit, ruimte voor bedrijvigheid, ICT infrastructuur, verbetering aansluiting onderwijs - 
arbeidsmarkt en het bewaken van de ruimtelijke balans tussen stad en platteland. De voorziene 
acties moeten onder andere een meerwaarde hebben voor de logistieke en toeristische sector, 
omdat die afhankelijk zijn van een verantwoord ruimtegebruik.  
 
Projectrelevante voorziene activiteiten (niet limitatief) 
Versterking van het toeristisch-recreatief potentieel door: 

 grensoverschrijdende informatievoorziening en promotie; 

 professionalisering van het toeristisch ondernemerschap; 

 stimulering van innovatieve toeristische producten, die inspelen op toeristische troeven 
en het cultuurhistorisch erfgoed; 

 op grotere schaal ontwikkelen en ontsluiten van het toeristisch-recreatief potentieel van 
het cultuurhistorisch erfgoed; 

 kwaliteitsverbetering bestaande infrastructuur en toeristische producten. 
 
Eindbegunstigden, onder andere: 

 regionale en lokale (semi-)overheden 

 ontwikkelingsmaatschappijen 

 samenwerkingsverbanden 
 
De looptijd van de regeling is tot en met 2013. De regeling is 50% medefinanciering. De jaartran-
ches, EFRO bijdrage 2012 € 14.344.500 

 

Stand van zaken programmabudget 

Het Interreg IV A programma Grensregio Vlaanderen – Nederland 2007 – 2013 is tot nu toe zeer 

succesvol gebleken. Vanaf de start van het programma werden meer dan 250 projectaanmeldin-

gen ontvangen, waaruit reeds 55 goedgekeurde projecten voortkwamen. Momenteel worden de 

laatste projectvoorstellen uitgewerkt om voorgelegd te worden aan de Stuurgroep. In beginsel res-

teren er dan ook geen middelen meer in het programmabudget. 

 

Dit betekent dat er hierna in principe geen nieuwe projecten meer zullen worden goedge-

keurd.   

Alleen in het onwaarschijnlijke geval dat er middelen vrijvallen zou het kunnen dat nog een aanvul-

lend projectvoorstel wordt uitgewerkt. Uiteraard kunt u nog projectaanmeldingen indienen, wij 
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geven u echter mee dat met de huidige stand van zaken aangaande het programmabudget de 

kans dat uw projectaanmelding wordt uitgewerkt zeer gering is. 
Op de website www.grensregio.eu staan de formulieren voor het indienen van een subsidieaan-
vraag.  
 
 
 
 
5.4 Overige regelingen en financieringsmogelijkheden 

 

Stichting ANWB Fonds 

Via het ANWB Fonds ondersteunt de ANWB initiatieven die iets kunnen betekenen voor recrean-

ten, toeristen of verkeersdeelnemers. De steun van het ANWB Fonds bestaat uit een geldbedrag of 

een bijdrage in natura. Bijdragen hebben een eenmalig karakter en mogen niet gebruikt worden 

voor exploitatietekorten, salariskosten en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een 

organisatie. 

 

Voorbeelden van kansrijke initiatieven die de ANWB noemt: 

 projecten van (kleine) musea; 

 zitbanken langs een fietsroute; 

 educatieve natuurprojecten voor kinderen; 

 informatiebordjes op (gerestaureerde) monumentale panden. 

 

Voor het ruiterknooppuntensysteem valt te denken aan informatiepanelen, voorzieningen om knel-

punten op te lossen (hekwerk), voorzieningen langs de route (rustplaatsen) en wellicht voor de in-

richting van start- en rustplaatsen.  

 

Waar moeten initiatieven onder meer aan voldoen? 

 Het project moet een relatie met recreatie, toerisme en/of verkeer en vervoer hebben; 

 aandacht voor milieu en/of landschappelijke en cultuurhistorische waarden;  

 in Nederland te realiseren;  

 een min of meer permanent karakter; 

 bovenlokale uitstraling;  

 geen commercieel doel; 

 geen uitgesproken politieke of religieuze doelstelling. 

 

Om te weten of het project in aanmerking komt moet een vragenformulier ingevuld worden. Voldoet 

dit aan alle voorwaarden, dan verschijnt een link naar het aanvraagformulier. Het ingevulde formu-

lier moet worden verstuurd naar het ANWB Fonds. Een projectbegroting en een financieringsplan 

moeten separaat per e-mail of post verstuurd worden. 

 

Het fonds is niet aan looptijd gebonden. Binnen enkele maanden is er uitsluitsel over de aanvraag. 

Is er iets onduidelijk of gaat het om een omvangrijke donatie, dan nemen ze contact op. Het ANWB 

Fonds beoordeelt alle aanvragen en let bij de toekenning van bijdragen op een goede landelijke 

spreiding.  

 

Het ANWB Fonds is ondergebracht in een stichting, gevestigd op het ANWB hoofdkantoor in Den 

Haag. Het bestuur bestaat uit bondsraadsleden en medewerkers van de ANWB. Doelstelling van 

het ANWB Fonds is het ondersteunen van initiatieven en projecten op het gebied van recreatie, 

toerisme, verkeer en vervoer met aandacht voor milieu en landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden.  

 

Stichting ANWB Fonds 

Postbus 93200 

2509 BA Den Haag 

telefoon: (088) 269 64 85 

e-mail: anwbfonds@anwb.nl 

http://www.grensregio.eu/
mailto:anwbfonds@anwb.nl
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Aansluiting andere lopende subsidieprojecten 

Het aansluiten bij lopende en/of toekomstige projecten op het gebied van bijvoorbeeld herinrichting 

van natuur,- landschap- en woonkernen kan bijdragen aan het oplossen van knelpunten en/of het 

realiseren van wensroutes.  

 

 

Sponsoring 

Door gerichte werving van sponsors kan de realisatie van het netwerk wellicht deels gefinancierd 

worden. Hiervoor zijn allerlei vormen denkbaar; een „club van honderd‟, advertenties op folders, 

logo‟s op informatiepanelen, naamvermelding op routemateriaal, etc. 

 

 

Vrijwilligers 

Door gebruik te maken van vrijwilligers, leden van ruitersportverenigingen, bezoekers van mane-

ges e.d. in de aanlegfase kan bijvoorbeeld de bewegwijzering aanzienlijk goedkoper gerealiseerd 

worden. Ook bepaalde aspecten van beheer en onderhoud (controles) zou een beroep gedaan 

kunnen worden op de ondernemers en of gebruikers. 
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6 Fase 2 

Dit rapport is het uitgangspunt voor de verdere uitwerking. De verdere uitwerking moet resulteren 

in een netwerk dat gereed is voor gebruik. In ieder geval zullen de volgende werkzaamheden nog 

door ons verricht moeten worden in fase 2. 

 

Definitieve keuze netwerk 

Iedere gemeente moet bepalen welke knelpunten opgelost moeten en kunnen worden. Daarnaast 

is het ook zaak om te kijken welke knelpunten gezamenlijk opgelost kunnen worden. In sommige 

gevallen zal het gaan om het vragen van toestemming of het plaatsen van borden. Deze punten 

zijn vrij eenvoudig op te lossen. Het is ook goed mogelijk dat knelpunten alleen opgelost kunnen 

worden door bijvoorbeeld oversteken te veranderen, het plaatsen van hekken, etc. Deze punten 

vergen meer tijd en geld. 

 

Het is belangrijk dat iedere gemeente dezelfde uitgangspunten voor ogen heeft, zoals het gebruik 

van zoveel mogelijk zandpaden, veilige routes die zo min mogelijk langs drukke wegen gaan, aan-

trekkelijke start- en rustplaatsen, zoveel mogelijk routes geschikt maken voor menners en ruiters 

en een niet te fijnmazig netwerk realiseren. Op deze manier merken de gebruikers van buitenaf 

geen verschil tussen de gemeenten.  

 

In het kader van het oplossen van de knelpunten is het regelen van financiering voor het netwerk 

ook een gezamenlijke taak van de gemeenten.  

 

Er zal in deze fase verdere afstemming moeten plaatsvinden met terreineigenaren en de buurlan-

den België en Duitsland. In sommige gevallen is dit reeds gebeurd. In bijlage twee staan namen 

van natuur- en overige partijen die betrokken willen/moeten worden bij definitieve invulling van het 

netwerk.  

 

Bewegwijzering 

De bewegwijzering zal aansluiten bij de landelijke kleuren zoals die gebruikt worden voor toeris-

tisch-recreatieve voorzieningen. Qua lay-out en systematiek sluit het aan bij het fietsknooppunten-

systeem. De gemeente Weert gebruikt deze bebording reeds voor haar men- en ruiternetwerk.  
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Terreininventarisatie: 

Nadat alle knelpunten definitief zijn vastgesteld doen wij een nauwkeurige terreininventarisatie, 

eventueel met inmeten. Dit is nodig om inzicht te krijgen in de benodigde werkzaamheden voor de 

aanleg van nieuw paden en voorzieningen en voor het herstel en/of verbetering van bestaande 

paden en voorzieningen. Ook vindt er een controle plaats op geschikte start- en rustplaatsen.  

 

De definitieve routestructuur tekenen wij in. Deze routestructuur is gebruiksklaar voor het Routebu-

reau Noord- en Midden-Limburg. Tevens kan het gebruikt worden voor het maken van kaarten en 

het digitaliseren van de routes.  

 

Aansluiting MKB-bedrijven 

Het routenetwerk resulteert ook in een economische impuls voor Midden-Limburg. MKB-bedrijven 

zoals horeca, recreatiebedrijven en maneges kunnen aansluiten bij het netwerk als start en/of rust-

plaats. Ruitersportwinkels, dierenartsen en overige detailhandel kunnen hun producten aanbieden. 

Het inventariseren van deze bedrijven of zij interesse hebben en van toegevoegde waarde zijn 

voor het netwerk vindt plaats in fase 2. Hieraan gekoppeld zijn advertentiemogelijkheden voor bij-

voorbeeld kaartmateriaal en website. Een deel van deze bedrijven is reeds aangeduid op de kaart.    

 

Bestekgereed maken: 

 het aanpassen van een overzichttekening met routes, waarop wordt aangegeven de locaties 

van de te nemen maatregelen;  

 het maken van detailtekeningen per locatie; 

 het maken van een beeldbestek voor routemarkering (in GIS); 

 het maken en bespreken van de bestektekeningen en aanpassen tot definitief; 

 het uitwerken van de maatregelen per gemeente in een RAW bestek, inclusief V&G-plan; 

 het bespreken van het conceptbestek;  

 het aanpassen van het conceptbestek tot definitief; 

 het opstellen van een besteksraming per locatie en gemeente. 

 

In fase 2 zal ook helder moeten zijn hoe het ruiterknooppuntensysteem gepubliceerd moet worden. 

Op welke manier en via welke kanalen. Het maken van kaarten, folder, website valt hieronder. Ook 

het verschaffen van toeristisch-recreatieve informatie over de omgeving en bezienswaardigheden 

krijgen in deze fase vorm.  

 

De gebruikers van het netwerk moeten ook in fase 2 weer worden betrokken. Zij kunnen ons hel-

pen met de knelpunten, bewegwijzering, etc. Dit creëert daarnaast direct draagvlak wat belangrijk 

is bij de uitvoering van het project.  

 

Tot slot moet de markering in het veld plaatsvinden. Een goede bewegwijzering is essentieel bij 

een knooppuntensysteem als deze. De bebording sluit aan bij het systeem zoals het wordt gebruikt 

in de gemeente Weert. Dit sluit tevens aan bij de landelijke kleurstelling (bruin) en qua lay-out bij 

het fiets- en wandelknooppuntensysteem. 
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Algemene voorwaarden voor inrichting 

Een aantal uitgangspunten voor ruiter- en menpaden: 

 de paden zijn exclusief voor ruiters en menners, bij voorkeur geen combinatie met andere 
gebruikersgroepen  

 de paden zijn bij voorkeur vrijliggend  

 de paden zijn het hele jaar toegankelijk 

 de paden zijn duidelijk gemarkeerd in het terrein 

 bewegwijzerde ruiterroutes kunnen langs ruiterpaden èn openbare wegen lopen en moeten 
duidelijk herkenbaar worden aangegeven, zowel voor de ruiters en menners als andere 
weggebruikers  

 bij beschrijvingen van de ruiter- en menroute is het wenselijk de verkeersregels voor ruiters 
en menners aan te geven en de gevaarlijke kruisingen te accentueren 

 

Paden: 

 ruiterpad bij voorkeur 1,75 m breed (passeren) en min. 1 meter 

 menpad bij voorkeur 3,50 m breed (passeren) en min. 2 meter 

 vrije doorrijhoogte bij voorkeur 3 m 

 bij voorkeur flauwe bochten, scherpe bochten zijn lastig voor menners  

 weg/water en pad min. 1 meter ruimte 

 

Ondergrond paden: 

 de aard van het pad wordt afgestemd op de ondergrond (zonder kuilen, mulzand, laaghan-

gende takken, boomwortels, konijnenholen, muskusratvallen) 

 bij voorkeur een egaal wegdek (pas op voor grind, geulen t.o.v. fietspad en berm) 

 bruggen dienen breed en stevig te zijn en niet te steil of te glad 

 bij voorkeur dient een afscheiding aangelegd te worden bij een pad naast een drukke weg 

 

Veiligheid: 

 bij voorkeur vrije paden, waardoor er geen conflict ontstaat met andere recreatievormen 

 bevorderen sociale veiligheid door verlichting en niet teveel beplanting 

 kruisingen dienen overzichtelijk te zijn 

 drempels dienen niet te glad en te hoog te zijn 

 kruisingen dienen vroegtijdig zichtbaar te zijn 

 obstakels naast paden dienen goed afgeschermd te worden 

 bij verkeerslichten dient er voldoende ruimte te zijn om zich op te stellen 

 giftige planten en struiken dienen niet langs een route te liggen 

 duidelijke startplaatsen met parkeermogelijkheden bevorderen de overzichtelijkheid van de 

route. 

 

Aantrekkelijkheid route, bevorderlijk zijn: 

 mooie natuur / omgeving 

 afwisseling in landschap 

 kronkelende en rechte paden 

 mogelijkheden voor galop (onverhard recht pad van ca. 500 m) en hindernistraject 

 bezienswaardigheden langs de route 

 aansluiting op maneges, pensionstallen, horeca, etc. 

 

Bebording: 

 er dient duidelijk verschil aangeven te worden tussen ruiterpad en menpad 

 seizoensbeperkingen kunnen met bebording duidelijk gemaakt worden 

 waarschuwingsborden dienen geplaatst te worden bij het naderen van kruisingen 
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Knelpunten op routes zijn: 

 greppels 

 prikkeldraad langs de route 

 slagbomen 

 klaphekjes 

 bruggen, viaducten, etc. (mogen geen glad oppervlak hebben en de hoogte van de reling is 

minimaal 1,00 meter) 

 tunnels 

 veeroosters 

 obstakels 
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Reacties vanuit natuurpartijen en overige partijen 
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Grontmij heeft aanvullend gesproken met dhr. G. Hendriks van Staatsbosbeheer. Het gesprek 

ging voor een groot gedeelte over de routes in het Meinweg gebied. Daarnaast heeft hij nog 

een aantal knelpunten aangegeven.  

 

Ook heeft er een gesprek plaats gevonden met dhr. J. Berends van het Limburgs Landschap. 

Hij heeft aanvullingen gegeven en de kaarten gecontroleerd van hun grondgebied.  

 

Dhr. J. Tielen waterschap Peel en Maasvallei heeft namens het waterschap de uitgangspunten 

geformuleerd: 

Hieronder een passage in de visienotitie recreatief medegebruik van het waterschap.  

 

Wij laten ruiters en mountainbikers toe op onze onderhoudspaden. 

Ruiters en mountainbikers hebben in tegenstelling tot de “Normale” fietser geen behoefte aan 

een verhard rijpad. Onze onverharde onderhoudspaden zijn dus uitermate geschikt voor deze 

gebruikers. Door het berijden van onze onderhoudspaden kan schade aan het onderhoudspad 

en de watergang ontstaan, zeker als deze intensief worden gebruikt door ruiters of mountainbi-

kers. Daarom moeten ruiters of mountainbikers, die in groepsverband (vanaf 10 bikers of rui-

ters) gebruik willen gaan maken van de onderhoudspaden, ons vooraf melden dat ze gebruik 

gaan maken van onze onderhoudspaden. Er kan dan worden toegezien op het eventuele her-

stel van schade. Voor de aanleg van ruiterpaden op onze onderhoudspaden dient een vergun-

ning te worden verleend omdat hiervoor maatwerk nodig is. 

 

Dhr. E. Stultiens van WML (locatie Beegden, WPH) heeft twee locaties van waterwingebieden 

aangewezen waar ruiters en menners niet toegestaan zijn. Het aangeleverde kaartmateriaal is 

gecontroleerd en voor één route geldt dat er nog overleg gepleegd moet worden of anders moet 

er een alternatief tracé gezocht worden.  

 

Er is een brief binnen gekomen van het Nationaal Park De Meinweg. Hierin staat dat de voor-

gestelde routes conflicteren met hun beleid. De brief is inmiddels doorgestuurd naar de ge-

meente Roerdalen.  

 

Dhr. P. Zegers, boswachter gemeente Leudal en Nederweert heeft aangegeven dat hij graag 

wil meedenken en op de hoogte gehouden wil worden voor fase 2. 

 

Dhr. H. van Kuijk, Gebiedscoördinator Noord- en Midden-Limburg IKL heeft aangegeven dat hij 

graag wil meedenken en op de hoogte gehouden wil worden voor fase 2. 

 

 

 

 

 

 


