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Galopperen op het brede strand met het geluid van de golven op de achtergrond en de 
frisse zeelucht in de neus… Het is een beeld dat geregeld opduikt in de dromen van vele 
paardenliefhebbers.  

Hoewel de bijna 70 kilometer lange kustlijn nagenoeg is volgebouwd en de vele toeristen 
de streek vaak erg druk maken, hebben het Vlaamse zandstrand, de duinengordel en de 
mooie men- en ruiterroutes in de regio heel wat te bieden voor hippische recreanten.  

Om te kunnen genieten van een deugddoende rit op het strand moeten wel enkele 
regels in acht genomen worden: Zo dicht mogelijk bij de waterlijn rijden, dragen van een 
identificatieplaat, respecteren van verboden zones, periodes en/of tijdstippen,… Helaas 
verschillen deze  regels van kustgemeente tot kustgemeente. Dat betekent dat iedereen 
die met een paard het strand wil betreden heel wat opzoekingswerk moet verrichten om 
verbalisaties te vermijden.  
In het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij (2009) werd daarom vooropgesteld om 
een zogenaamde ‘Kustcodex’ uit te werken met een uniforme regelgeving voor de gehele 
kustlijn. Het  Vlaams Paardenloket bracht in 2015 een eerste versie van deze kustcodex uit. 
In 2020 hernieuwde PaardenPunt Vlaanderen deze codex.

Deze brochure lijst per kustgemeenste alle regels op om het strand met een paard 
te betreden. Natuurlijk worden ook de regels voor de duingebieden en het verdere 
grondgebied van de verschillende badplaatsen besproken. Daarnaast krijgt de lezer een 
overzicht van alle men- en ruiterpaden in de verschillende kustgemeenten.  

De informatie in deze brochure is volledig gebaseerd op gegevens die de kustgemeenten 
aan PaardenPunt Vlaanderen overmaakten. 

Voorwoord

• Respecteer de regelgeving van de gemeente en de algemene wegcode. 

• Hou steeds een getijdentabel bij de hand. Laat je niet verrassen door 
hoogwater. Indien dat toch gebeurt, blijf dan in stap en verlaat het strand zo 
snel mogelijk. De bodem kan bij hoogwater erg verraderlijk zijn en vanwege 
het plaatsgebrek schuilen ongevallen met wandelaars om de hoek . 

• Omwille van eventuele onzichtbare putten kan galopperen in het water 
gevaarlijk zijn. 

• Pas op voor winddraken/vliegers aangezien de draden vaak onzichtbaar 
zijn. 

• Blijf alert voor vreemde situaties en/of voorwerpen die paarden kunnen 
doen opschrikken (golven, zeilwagens, vliegers, loslopende honden,…) 

• Draag een rijhelm! 
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De Belgische Kust is ongeveer 67 kilometer lang en strekt zich uit over tien verschillende 
gemeenten (zie afbeelding hieronder).  Ze omvat twee bekende havens (Zeebrugge en 
Oostende) en een aantal natuurgebieden zoals het Zwin, de Ijzermonding en de Westhoek.
  
In het noorden grenst de kust met het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen en in het zuiden 
met de Franse Opaalkust. Landinwaards – achter de duinen – ligt de geografische streek 
genaamd “De Polders”.   

De volgende hoofdstukken geven een overzicht van letterlijke passages uit de 
politiereglementen met betrekking tot hippische recreatie en de aanwezige ruiter- en 
menpaden in de verschillende kustgemeenten. De hoofdstukken werden alfabetisch 
gesorteerd op de naam van de gemeente.  

Wil je meteen naar een bepaalde gemeente gaan? Klik dan op de gemeentenaam  in 
onderstaande afbeelding.

De Vlaamse kustgemeenten - Overzicht

De 
Panne

Koksijde

Nieuwpoort

Middelkerke

Oostende

Bredene

De Haan

Blanken-
berge

Brugge/
Zeebrugge 

Knokke-Heist

Blankenberge
Politiereglement

Artikel II.10.7. 
§1 Het paardrijden kan enkel gebeuren met een opgezadeld paard, met bit en bereden 
door één ruiter. 

§2 Het is verboden een rijdier te laten begeleiden of te laten berijden door een kind, jonger 
dan 14 jaar. Die leeftijd wordt echter teruggebracht op 12 jaar voor de bestuurders van 
rijdieren, op voorwaarde dat zij begeleid worden door een ruiter die ten minste 21 jaar oud 
is. 

§3 Begeleiders of ruiters van rijdieren zijn verplicht de uitwerpselen van hun dieren op alle 
delen van het openbare domein op te vangen of op te ruimen. 

§4 De voorschriften voor paarden zijn niet van toepassing op de ruiters van de politie in de 
oefening van hun functie. 

Artikel II.10.8. 
§1 Het verkeer met rijdieren is altijd verboden : 

1° op het strand boven de hoogwaterlijn; 
2° in de duinen, tenzij op de daartoe aangelegde ruiterpaden; 

§2 Het verkeer met paarden is verboden op het strand en in de duinen met ingang van de 
paasvakantie tot en met 15 september. Dit verbod wordt aangeduid met het cirkelvormig 
wit bord met rode rand, voorzien van een zwart silhouet van een paard. 

Artikel II.10.9. 
§1 Voor het bereiken van het toegelaten strandgedeelte, moeten de ruiters of de geleiders 
zich stapvoets via deze wegen begeven . 

§2 Het betreden van het strand om de waterlijn te bereiken moet stapvoets via dezelfde 
kortste weg gebeuren. Dat geldt ook voor het verlaten van het strand en/of de waterlijn. 
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Men- en ruiterroutes

Bredene
Politiereglement

Specifieke bepalingen inzake reinheid van het openbaar domein

Artikel 4.3.2
§1. Diegene die zich met een paard op een openbare plaats begeeft, is ertoe gehouden 
om in voorkomend geval en binnen de kortst mogelijke tijd, alle paardenuitwerpselen van 
dit paard op de openbare plaats te verwijderen of te laten verwijderen en het bevuilde te 
reinigen.

§2. In afwijking van §1., is de organisator van een geleide groepswandeling te paard ertoe 
gehouden om in voorkomend geval alle paardenuitwerpselen die ten gevolge van de 
groepswandeling op de openbare weg zijn beland, te verwijderen en het bevuilde te 
reinigen.

Specifieke bepalingen voor een gedeelte van het grondgebied - Strand en duinen - 
Dieren

Artikel 6.1.29
§1. Het paardrijden kan enkel gebeuren met een opgezadeld paard, met bit en bereden 
door één ruiter.

§2. Het is verboden op het strand en de duinen een rijdier te laten begeleiden of te laten 
berijden door een kind, jonger dan 14 jaar. Die leeftijd wordt echter teruggebracht op 12 
jaar voor de bestuurders van rijdieren, op voorwaarde dat zij begeleid worden door een 
ruiter die ten minste 21 jaar oud is.

§3. Tegen gebruikelijke ongevallen moeten de eigenaars of uitbaters bij een wettig 
erkende behoorlijk en genoegzaam verzekerd zijn.

Artikel 6.1.30
§1. Het verkeer met rijdieren op het strand en de duinen is altijd verboden:

• op het strand boven de hoogwaterlijn.

• in de duinen tenzij op de daartoe aangelegde ruiterpaden

§2. Daarenboven is het verkeer met rijdieren op het strand en de duinen verboden in 
periode van 1 juni tot en met 15 september en dit van 9.00 tot 19.00 uur.

Artikel IV.1.6.1. 
§ 1 De eigenaars en houders van dieren zijn verplicht te beletten dat de voetpaden 
en aanpalende huizen, groene bermen tussen voetpad en rijweg, begraafplaatsen, 
gemeentelijke parken, bossen, tuinen, speelpleinen en andere voor het publiek 
toegankelijke plaatsen alsmede de fiets- en rijwegen bevuild worden door hun dieren. 

§ 2 Indien toch uitwerpselen terecht komen op voornoemde plaatsen, zijn de eigenaar(s) 
of houders van de dieren verplicht deze uitwerpselen onverwijld te verwijderen en 
ofwel te deponeren in een daartoe voorzien recipiënt, ofwel te zorgen dat deze op een 
reglementaire wijze worden opgehaald en verwerkt. 

De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun eigen 
verplichtingen inzake het rein houden van de openbare weg.

Bekjik het volledige politiereglement van Blankenberge via volgende link: https://
www.politie.be/5445/over-ons/politiereglement/gemeentelijk-politiereglement

De lokale politie van Blankenberge deelde mee dat er geen ruiter- of menroutes aanwezig 
zijn in de gemeente.

Meer info: Dienst voor toerisme | Leopold III-plein; 8370 Blankenberge 
Tel.: +32 (0)50/ 41 22 27 | Fax: +32 (0)50/ 41 61 39 
toerisme@blankenberge.be | www.blankenberge.be

©Morgue

http://www.blankenberge.be
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Artikel 6.1.31
§1. De toegang tot het strand voor ruiters is slechts toegestaan langs de strandtoegang 
“Hippodroom” (reddingspost 6). Voor het bereiken van het toegelaten strandgedeelte, 
moeten de ruiters of de geleiders zich stapvoets via deze toegang begeven.

§2. Het betreden van het strand om de waterlijn te bereiken moet stapvoets via dezelfde 
kortste weg gebeuren. Dat geldt ook voor het verlaten van het strand en/of de waterlijn.

Artikel 6.1.32
§1. Het verkeer van rijdieren welke op het strand verhuurd worden aan de badgasten, is 
onderworpen aan een vergunning van het college van burgemeester en schepenen.

§2. De voorschriften voor paarden zijn niet van toepassing wat betreft concessies 
toegestaan door het gemeentebestuur voor het verhuren van rijdieren op het strand.

Artikel 6.1.33
De voorschriften voor paarden zijn niet van toepassing op de ruiters van de politie in de 
oefening van hun functie, of de paarden gebruikt bij de paardenvisserij of door paarden 
bereden door aangestelden van een erkende bewakingsonderneming.

Bekjik het volledige politiereglement van Bredene via volgende link: 
http://www.bredene.be/docs/alg_politieverord.pdf

Men- en ruiterroutes

In Bredene ligt één route die specifiek is aangelegd voor paarden (parallel met de 
Zandstraat). Deze route is een onderdeel van een ruimer paardentraject tussen manege 
Ruitershof (Sluizenstraat) en de strandtoegang 6. Het ruimere traject tussen deze manege 
en de strandtoegang loopt ongeveer als volgt:

•  Via voetweg aan achterzijde van de manege tot straat Jagerspad

•  Gedeelte langs openbare weg: Jagerspad – Dorpstraat

•  Rechts afdraaiend in de Zandstraat langs specifiek daarvoor aangelegde 
paardenroute (buiten de bebouwde kom)

•  Gedeelte langs openbare weg: Klemskerkestraat – Batterijstraat – Koerslaan

•  Mogelijk gebruik van brede gelijkgrondse berm in de Koerslaan

•  Dwarsen van kustbaan tot aan strandtoegang strandpost 6.

Meer info
Dienst voor toerisme | Kapelstraat 76; 8450 Bredene 
Tel.: +32 (0)59/ 56 19 70 | Fax: +32 (0)59/ 56 19 69 
toerisme@bredene.be | www.bredene.be

Brugge - Zeebrugge
Politiereglement

Hoofdstuk III. Specifieke bepalingen met betrekking tot de rijdieren.

Art. 34. Algemene bepalingen.

• Het paardrijden op het strand van Zeebrugge is verboden zonder voorafgaande 
schriftelijke toelating van het college van Burgemeester en Schepenen.

• Het paardrijden kan enkel gebeuren met een opgezadeld paard, met bit en 
bereden door één ruiter.

• Het is verboden op het strand en de duinen een rijdier te laten begeleiden of 
te laten bereiden door een kind jonger dan 14 jaar. Die leeftijd wordt echter 
teruggebracht op 12 jaar voor de bestuurders van rijdieren, op voorwaarde dat zij 
begeleid worden door een ruiter die ten minste 21 jaar oud is.

• Tegen gebeurlijke ongevallen moeten de eigenaars of uitbaters bij een wettig 
erkende maatschappij behoorlijk en genoegzaam verzekerd zijn.

• Begeleiders of ruiters van rijdieren zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de 
uitwerpselen van deze dieren op alle delen van het openbare domein.

• Ruiters moeten hun rijdier te allen tijde kunnen beheersen.

Art. 35. Plaats en tijdstip.
Het verkeer met rijdieren is altijd verboden

• op het strand boven de hoogwaterlijn;

• in de duinen, tenzij op de daartoe aangelegde ruiterpaden.

• van zonsondergang tot zonsopgang

• van 15 maart tot 15 oktober tussen 10.00 en 19.00 u.

Bovenvermelde punten zijn cumulatief van toepassing.

Art. 36. Toegang tot het strand.

• De toegangsplaatsen en wegen tot het strand voor ruiters worden aangeduid in 
bijlage bij deze verordening. Voor het bereiken van het toegelaten strandgedeelte 
moeten de ruiters of de begeleiders zich stapvoets via deze wegen begeven .

• Het betreden van het strand om de waterlijn te bereiken moet stapvoets via 
dezelfde kortste weg gebeuren. Dat geldt ook voor het verlaten van het strand en/
of de waterlijn.

Art. 37. Verhuring en concessie.

• Het verkeer van rijdieren welke op het strand verhuurd worden aan de badgasten, 
is onderworpen aan een voorafgaandelijke vergunning van het college van 
Burgemeester en Schepenen. De vergunning moet vertoond worden op vraag van 
de bevoegde personen.

• De voorschriften voor paarden zijn niet van toepassing wat betreft concessies 
toegestaan door het Gemeentebestuur voor het verhuren van rijdieren op het 
strand.

http://www.bredene.be/docs/alg_politieverord.pdf
http://www.bredene.be
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Men- en ruiterroutes

De Haan
Politiereglement

Art. 38. 
De voorschriften voor paarden zijn niet van toepassing op de ruiters van de politie in de 
oefening van hun functie of de paarden gebruikt bij de paardenvisserij of door paarden 
bereden door aangestelden van een erkende bewakingsonderneming.

Bekjik het volledige politiereglement van Brugge via volgende link: https://
www.brugge.be/strand-en-duinen----verordening-dd-25-juni-2019

In Brugge lopen verschillende men- en ruiterroutes:

• Ruiterroute door het domein Ryckevelde (beheerd door het Agentschap voor 
Natuur en Bos)

• Ruiterpad door het domein Beisbroek-Tudor (beheerd door Stad Brugge)

• Route Het Brugse Ommeland

• Groenhoveroute tussen Brugge en Torhout

• Bulskampveldruiterroute

• Ruiter- en mentoerisme aan de Vlaamse kust

• Fortenruiterroute

Meer info 
Toerisme Brugge – Zeebrugge | PB 744; 8000 Brugge 
Tel.: +32 (0)50/ 44 46 46 | Fax: +32 (0)50/ 44 46 45 
toerisme@brugge.be | www.brugge.be 

Toerisme Zeebrugge | Zeedijk; 8380 Zeebrugge 
Tel.: +32 (0)50/ 54 50 42 
toerisme@brugge.be | www.brugge.be/zeebrugge 
(Enkel Paas- en Pinksterweekend, juli en augustus)

Hoofdstuk 17 - Dieren - Afdeling 3: Rijdieren

Art. 17.15. - Definitie
Een rijdier is elk paard of ander dier dan kan bereden worden.

Art. 17.16.
Het is verboden op de openbare weg, een rijdier te laten begeleiden of te laten berijden 
door een kind, jonger dan 14 jaar. Die leeftijd wordt echter teruggebracht op 12 jaar voor de 
bestuurders van rijdieren, op voorwaarde dat zij begeleid worden door een ruiter die ten 
minste 21 jaar oud is.

Art. 17.17.
§ 1. Begeleiders of ruiters van rijdieren zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de 
uitwerpselen van deze dieren op alle delen van het openbare domein.

§ 2.Onverminderde de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete 
indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden de kosten voor het 
opruimen en reinigen door de gemeente aan de overtreder aangerekend, met toepassing 
van het belastingsreglement i.v.m. het opruimen van sluikstorten vastgesteld bij 
gemeenteraadsbesluit.

Art. 17.18.
De eigenaars of uitbaters moeten bij een wettig erkende maatschappij behoorlijk en 
genoegzaam verzekerd zijn tegen gebeurlijke ongevallen.

Art. 17.19. – Specifieke bepalingen met betrekking tot rijdieren op het strand, in de 
duinen en in zee
§ 1. In het badseizoen is het verkeer met paarden verboden op het strand tussen 10.00 uur 
en 19.00 uur.

§ 2. Het verkeer met rijdieren is altijd verboden:

• op het strand boven de hoogwaterlijn;

• de duinenstreek gelegen tussen de noordelijke Koninklijke Baan en het strand, 
tenzij op de daartoe aangelegde ruiterpaden;

• langs de toegang van de Koninklijke Baan naar het strand ‘Vosseslag’ tijdens het 
badseizoen tussen 10.00 uur en 19.00 uur;

• het verbod bepaald onder §2. en §3. geldt niet in de overige doorgangen van de 
Koninklijke Baan naar het strand, tenzij in het badseizoen tussen 10.00 uur en 19.00 
uur.

http://www.brugge.be
http:// www.brugge.be/zeebrugge 
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Men- en ruiterroutes

De Panne
Politiereglement

Hoofdstuk II ‘de veiligheid en het gemak van doorgang op de openbare wegen’ van 
het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement van de gemeente De Panne omvat 
verschillende bepalingen met betrekking tot paarden.

Artikel 41.
Het is de eigenaars van dieren verboden deze op de openbare weg te laten lopen zonder 
de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen opdat zij geen inbreuk zouden plegen op de 
veiligheid en het gemak van doorgang.

Artikel 49. 
Alle verkeer met paarden en rijdieren in gans het duinen- en bosgebied is verboden, tenzij 
op de daartoe aangelegde ruiterspaden.

Artikel 50.: Ruiters op het strand
(Wijziging gemeenteraadzitting dd. 23 maart 2010, 28 juni 2011 en 23 augustus 2011) 

• Van 15 juni tot en met 15 september is alle verkeer van paarden en rijdieren op het 
strand van De Panne verboden: 

• a) tussen 10.00u en 19.00u op de strook gelegen tussen de grens met Koksijde 
en de H. Consciencelaan 

• b) op het overige gedeelte van het strand buiten de ruiterpaden die op het 
strand worden aangelegd.

• De rijdieren dienen de waterlijn zo dicht mogelijk te volgen en mogen deze lijn in 
geen geval verlaten. De ruiters moeten ook rekening houden met de strandvissers.

Artikel 51. 
Op elk bereden paard en rijdier dat aanwezig is op het strand en op de ruiterspaden, moet 
op een steeds zichtbare wijze, op het zadeldoek zowel linker- als rechterzijde van het dier, 
een plaat aangebracht worden, groot 15 cm. op 15 cm. waarop de letters “D.P.” (De Panne) 
voorkomt evenals een identificatienummer. De uitvoering hiervan gebeurt door zwarte 
letters (minimum 5 cm) op een witte achtergrond.

Artikel 52.
Bij uitzondering op wat is bepaald in art. 51 hiervoor, zal elk bereden paard en rijdier 
dat zich bevindt op het grondgebied van de gemeente De Panne, op het strand 
of op de ruiterpaden, en dat komt van en op stal staat in een naburige gemeente, 
de identificatieplaat moeten dragen voorgeschreven en afgeleverd door het 
gemeentebestuur van die naburige gemeente.

§ 3. De verbodsbepaling in §1. en §2. zijn niet van toepassing op:

• leden van de politiediensten met hun rijdier in de uitoefening van hun functie;

• rijdieren waarvoor de gemeente aan de eigenaar een standrecht heeft toegekend 
op het strand;

• aangestelden van een erkende bewakingsonderneming in de uitoefening van een 
door de overheid vergunde bewakingsopdracht met hun rijdier.

Bekjik het volledige politiereglement van De Haan via volgende link: 
https://www.dehaan.be/file/

download/980/3D96719D5DC54DCA8D5882F12AC25E11

In De Haan loopt de Duinbossenruiterroute. Deze is 13 kilometer lange verkent het gebied 
tussen Wenduine en Vosseslag met De Haan als middelpunt. Het traject doorkruist 
hectaren beboste duinen en volgt een stuk ongerept strand.

De brochure is te verkrijgen in de infokantoren van De Haan of online en kost € 2,00.

Meer info 
De Haan-Wenduine | Dienst voor toerisme Gemeentehuis | Leopoldlaan 24; 8420 De Haan 
Tel.: +32 (0)59/ 24 21 34 | Fax: +32 (0)59/ 24 21 36 
toerisme@dehaan.be | www.dehaan.be | www.wenduine.be

©PhotoXpress

http://www.dehaan.be
http://www.wenduine.be
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Men- en ruiterroutes

Artikel 53. (Wijziging artikel 53. - gemeenteraadzitting 10 december 2002)
De in artikel 51 vermelde plaat wordt tegen kostprijs afgeleverd door het gemeentebestuur, 
waar tevens een naamregister van de afgeleverde platen wordt bijgehouden dat moet 
toelaten de eigenaar of de bestuurder van het betreffende rijdier te identificeren. Dit 
identificatienummer kan ook afgeleverd worden door de verschillende maneges op het 
grondgebied De Panne indien aan de voorwaarden is voldaan. Zij verplichten zich ertoe 
de identiteit van de ruiter en het identificatienummer zorgvuldig in een speciaal daartoe 
aangelegd register te noteren teneinde bij eventuele klachten de verantwoordelijke te 
kunnen inroepen. Dit register moet steeds ter beschikking liggen in de manege en kunnen 
voorgelegd worden aan de bevoegde ambtenaren of politiediensten.
De manege blijft verantwoordelijk bij eventuele klachten, tenzij zij zich kan beroepen op de 
gegevens van een nieuwe verantwoordelijke voor de betreffende identificatieplaat. Deze 
gegevens moeten terug te vinden zijn in het register en moeten vergezeld zijn van de 
datum van ontvangst van de plaat en de handtekening van de nieuwe verantwoordelijke

Artikel 54.
Het besturen van een rijdier op de openbare weg is verboden onder de 14 jaar. Die leeftijd 
wordt echter teruggebracht op 12 jaar op voorwaarde dat het kind begeleid wordt door 
een ruiter van minimum 21 jaar.

Artikel 55. (Wijziging artikel 55 - gemeenteraadzitting 10 december 2002)
Geleide wandelingen georganiseerd door een rijschool dienen steeds te gebeuren onder 
leiding van een verantwoordelijke gids die tenminste de leeftijd van 21 jaar heeft. Deze 
groepsleider moet om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale 
kleuren en, in zwarte letter op de gele strook, het woord “groepsleider”.

Artikel 56.
Binnen de bebouwde kom is het verboden te galopperen. Het voorschrift van art. 50 
wordt op het strand en de toegangswegen naar het strand, aangeduid bij middel van het 
verkeersbord C.15 (verboden toegang voor ruiters) voorkomende in het art.68-3 van het 
Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer.

Artikel 57.
Het traject van de verschillende ruiterspaden in het duinen- en bosgebied wordt 
vastgesteld en op plan gebracht door de burgemeester. Deze ruiterspaden zijn aangeduid 
bij middel van witte betonpalen met groene kop.4

Artikel 58.
De voorschriften van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing wat betreft concessies 
toegestaan door het Gemeentebestuur voor het verhuren van rijdieren op het strand. 
Ze zijn evenmin van toepassing op de ruiters van de Rijkswacht, noch op de ruiters van 
andere politiediensten.

Artikel 58.bis

Dit politiereglement op het verkeer van rijdieren moet door de manegeruiters op een 
goed zichtbare plaats worden uitgehangen. Een daartoe bestemd exemplaar zal hen door 
het gemeentebestuur ter beschikking gesteld worden. De bestuurders en begeleiders 
van rijdieren en gespannen dienen ook steeds het KB dd. 1 december 1975 Algemeen 
Reglement op de politie van het Wegverkeer, in acht te nemen wanneer zij zich op de 
openbare weg begeven.

Ook in Hoofdstuk III ‘Reinheid en milieuzorg’ – afdeling ‘gemeentelijk 
natuurpatrimonium’ komen enkele toepasselijke elementen terug.

Artikel 259.
Voor het gemeentelijk domein Oosthoekduinengebied, voor het Calmeynbos en voor 
het domein ‘de Vijvers Markey’ gelden voor de bezoekers, onverminderd de wettelijke of 
andere reglementaire beschikkingen, de navolgende bepalingen.

Artikel 260.
De domeinen zijn van zonsopgang tot zonsondergang uitsluitend en alleen toegankelijk 
voor voetgangers. Uitzondering hierop vormt het domein ‘de Vijvers Markey’ dat 
toegankelijk is 2 uur van vóór zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang omwille van de 
hengelsport.

Trek-, last- of rijdieren mogen niet in de domeinen gebracht worden, behoudens wat 
het verkeer van paarden betreft op de speciaal daartoe voorziene ruiterspaden. Tussen 
zonsondergang en zonsopgang is het voor bezoekers verboden zich op gelijk welke wijze 
in de domeinen te bevinden. Voornoemde verbodsbepalingen slaan niet op het verkeer 
van het personeel belast met de werken in de domeinen, van de ordediensten en de 
hulpdiensten.

Bekjik het volledige politiereglement van De Panne via volgende link:    
http://www.depanne.be/product/826/politiereglement-rijdieren-de-panne

De gemeente De Panne geeft een brochure uit over de ruiterpaden in de gemeente. Hierin 
werd ook de relevante politiereglementering opgenomen.

In deze kustgemeente lopen het ‘Panne Ruiterpad’, het ‘Calmeyn Ruiterpad’ en het 
‘Artiestenpad’. In 2014 werd hieraan De Moerenruiterroute toegevoegd, een traject van 
22km over het grondgebied van De Panne en Veurne. Sommige routedelen sluiten goed 
aan bij de infrastructuur van de gemeente Koksijde (meer info: zie hoofdstuk Koksijde).

Meer info
Dienst voor toerisme | Gemeentehuis | Zeelaan 21; 8660 De Panne 
Tel.: +32 (0)58/ 42 18 18 | Fax: +32 (0)58/ 42 16 17 
toerisme@depanne.be | www.depanne.be

http://www.depanne.be
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Knokke-Heist
Politiereglement

Het politiereglement van Knokke-Heist omvat onderstaande algemene bepalingen 
omtrent paarden:

Artikel 2. Toepassingsgebied
Deze politieverordening is van toepassing op het openbaar domein op het grondgebied 
van de gemeente Knokke-Heist, met uitzondering van de natuurgebieden waarvoor 
specifieke beheerplannen of toegangsbepalingen kunnen gelden.

Artikel 4.
De begeleider en/of ruiter moet altijd zijn dier in bedwang kunnen houden en er over 
waken dat de veiligheid van mens en dier niet in het gedrang komt en openbare orde niet 
verstoord.

Artikel 5.
Zonder afgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester is de toegang tot het 
strand met andere dieren dan honden en rijdieren verboden.
Specifiek met betrekking tot rijdieren vermeldt het politiereglement onderstaande zaken.

Artikel 8.
Alle verkeer met rijdieren is verboden in de natuurgebieden, de duinen en het bos tenzij 
op de voorbehouden rijpaden.

Artikel 9.
Het laden en lossen van rijdieren te Knokke-Heist is verboden op de openbare weg.

Artikel 10.: Rijdieren op het strand
§1. Zonder schriftelijke vergunning van de burgemeester, is de toegang met rijdieren op het 
strand verboden vanaf 15 maart tot en met 15 oktober, uitgezonderd op het strandgedeelte 
in ‘Het Zoute’ gelegen ten oosten van de concessie van de meest oostelijk gelegen 
watersportclub.

§2. Paragraaf 1 is niet van toepassing op leden van de politiediensten met hun rijdier in de 
uitoefening van hun functie.

Bekjik het volledige politiereglement van Knokke-Heist via volgende link: 
https://www.knokke-heist.be/algemene-politieverordening

Men- en ruiterroutes

Ter hoogte van het Vlaamse Natuurreservaat Zwinduinen- en Polders zijn ruiterpaden 
voorzien. Hierover kan u meer te weten komen via volgende link: 

https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/Zwinruiterroute-KnokkeHeist.pdf

©Morgue

©Morgue

https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/Zwinruiterroute-KnokkeHeist.pdf
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Koksijde
Politiereglement

Titel 5 - Hoofdstuk 3 - Rijdieren

Artikel 11. Verkeer met paarden en rijdieren is in gans het duin – en natuurgebied uitsluitend 
toegelaten op de daartoe aangelegde ruiterpaden.

Artikel 12. §1. Verkeer met paarden en rijdieren op het strand is toegelaten:

• buiten het badseizoen (van 16 september tot en met 31 mei),

• binnen het badseizoen (van 1 juni tot en met 15 september) vóór 10.30 u. en na 18.30 u.

§2. Het verkeer met rijdieren is sowieso te allen tijde verboden op het strand in de bewaakte 
zone zelf (wanneer de reddingsdienst operationeel is), georganiseerd binnen of buiten het 
badseizoen.

§3. Verkeer met rijdieren op het strand dient langs (of zo dicht mogelijk tegen) de waterlijn te 
gebeuren en is altijd verboden boven de hoogwaterlijn

§4. Het betreden van het strand om de waterlijn te bereiken en het verlaten van het strand 
moet stapvoets via de kortste weg gebeuren en mag uitsluitend via de in dit reglement 
bepaalde plaatsen:

• G. Scottlaan (Sint-André);

• Cottagelaan;

• Dumontlaan, ter hoogte van de KYC;

• Eugène Debongnieplein.

Artikel 14. §1. Op elk bereden paard en rijdier dat aanwezig is op de openbare weg, op 
het strand, en op de ruiterpaden in de duinen, moet op een steeds zichtbare wijze op het 
zadeldoek, zowel linker- en rechterzijde van het dier, een doek aangebracht worden, 15cm bij 
15cm groot, waarop de letter “K” voorkomt, evenals een identificatienummer.

§2. Elk bereden paard en rijdier dat zich bevindt op het grondgebied van de gemeente 
Koksijde, op de openbare weg, op de ruiterpaden in de duinen of op het strand, en dat 
komt van, of op stal staat in een naburige gemeente, moet een identificatiedoek dragen, 
voorgeschreven en afgeleverd door die naburige gemeente. Indien de naburige gemeente 
geen doeken uitreikt, dan dienen ze een identificatiedoek van de gemeente Koksijde te 
dragen.

Artikel 15. Het identificatiedoek wordt tegen kostprijs uitsluitend afgeleverd door het 
gemeentebestuur. Van deze uitreiking wordt tevens een naamregister van de afgeleverde 
doeken bijgehouden dat moet toelaten de eigenaar van het rijdier te identificeren.
Deze doeken kunnen mits betaling afgehaald worden bij de gemeentediensten. De 
betalingsmodaliteiten alsook de tarieven zullen door de gemeenteraad vastgelegd worden.

Iedere eigenaar moet voor elk paard of rijdier over een identificatienummer beschikken. De 
manege moet bij het ter beschikking stellen van hun paarden telkens een identificatienummer 
voorzien. Indien het paard of rijdier wordt vervreemd of indien het identificatienummer geen 

Men- en ruiterroutes

bestaansreden meer heeft, dient de eigenaar dit nummer in te leveren.

Artikel 16. Bij het tuigen en het onttuigen van de paarden en rijdieren dient de mest te worden 
verwijderd. Het is verboden de paardentrailers op de openbare weg uit te kuisen en de 
paardenmest achter te laten. Het is verboden de uitwerpselen in het zand onder te delven of in 
straatkolken te werpen.

Artikel 17. Geleide wandelingen georganiseerd door een manege of een rijschool dienen steeds 
te gebeuren onder leiding van een bekwame ruiterinstructeur die tenminste de leeftijd bereikt 
heeft van 21 jaar.

Artikel 18. Het is binnen de bebouwde kom steeds verboden de paarden te laten galopperen.

Artikel 19. De bepalingen van deze afdeling dienen door de manegehouders op een goed 
zichtbare plaats uitgehangen te worden. Een daartoe bestemd exemplaar wordt door het 
gemeentebestuur ter beschikking gesteld.

Artikel 20. De voorschriften van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing voor wat betreft 
de paarden gebruikt bij de paardenvisserij, de landbouwpaarden, de rijdieren van de 
politiediensten noch voor rijdieren die ingezet worden voor het beheer van de duinen.

Bekjik het volledige politiereglement van Koksijde via volgende link: 
https://www.koksijde.be/algemeen-politiereglement

Over het grondgebied van de kustgemeenten De Panne en Koksijde lopen een aantal officiële 
ruiterpaden – De Westkust-ruiterpaden – die met elkaar in verbinding staan. Ze vormen 
een netwerk van drie routes in het gevarieerde duinenlandschap van de kustgemeenten 
De Panne en Koksijde. Het traject passeert langs de Westhoekduinen, de Noordduinen, 
Doornpanne en Plaatsduinen.

• De 26-kilometer-lange Westkustruiterroute loopt parallel met de kustlijn van De Panne 
naar Oostduinkerke en zorgt voor een aansluiting met de maneges en het strand.

• De Panneruiterroute beschrijft een lusvormig parcours van 12 km. Het loopt via het 
Grenspad naar het brede strand rondom het natuurreservaat De Westhoek.

• De Calmeynruiterroute maakt een 4 km lange rondrit in het Calmeynbos (De Panne).

De Westkust-ruiterpaden kaderen in het Interreg II-project “Grensoverschrijdende 
routegebonden ruiterrecreatie” en de uitbouw van het provinciaal ruiterpadennet. Ook de 
omgeving van het golfterrein zal op dit ruiternetwerk aangesloten worden.

Meer info: Dienst voor toerisme | Nieuw Gemeentehuis | Zeelaan 303; 8670 Koksijde Tel.: 
+32 (0)58/ 51 29 10 | Fax: +32 (0)58/ 53 21 22 toerisme@koksijde.be | www.koksijde.be

http://www.koksijde.be
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Middelkerke
Politiereglement

Algemene politieverordening met betrekking tot paarden.

Artikel 50 bis:
Begeleiders of ruiters van rijdieren zijn verantwoordelijk voor het opruimen of laten 
opruimen van de uitwerpselen van deze dieren.

Specifieke bepalingen met betrekking tot de rijdieren:

Artikel 96-22: algemene bepalingen:
Het paardrijden kan enkel gebeuren met een opgezadeld paard, met bit en bereden door 
één ruiter.

Het is verboden op het strand en de duinen een rijdier te laten begeleiden of te laten 
berijden door een kind, jonger dan 14 jaar.

Die leeftijd wordt echter teruggebracht op 12 jaar voor de bestuurders van rijdieren, op 
voorwaarde dat zij begeleid worden door een ruiter die ten minste 21 jaar oud is.

Elk bereden paard dat aanwezig is op het strand moet op een steeds zichtbare wijze en 
aan beide zijden een identificatie, geregistreerd nummer of kenteken dragen, groot 15 
cm. op 15 cm. waarop de letters “MI”” voorkomen evenals een identificatienummer. De 
uitvoering hiervan gebeurt door zwarte letters (minimum 5 cm.) op een witte achtergrond. 
De vermelde plaat wordt tegen kostprijs afgeleverd door het Gemeentebestuur, waar 
tevens een naamregister van de afgeleverde platen wordt bijgehouden dat moet toelaten 
de eigenaar of de bestuurder van het desbetreffende rijdier te identificeren. De platen 
kunnen ook rechtstreeks door de maneges uit de gemeente aangebracht worden mits 
de nummers vooraf aan het gemeentebestuur zijn medegedeeld teneinde elk dubbel 
gebruik te vermijden. Voor individuele personen of groepen die maximaal 1 week in de 
gemeente verblijven, worden door het gemeentebestuur speciale identificatienummers 
ter beschikking gesteld van de maneges. Deze maneges kunnen deze nummers 
uitreiken indien aan de voorwaarden is voldaan. Zij verplichten zich ertoe de identiteit 
van de ontlener en de periode van ontlening van het identificatienummer zorgvuldig 
in een speciaal daartoe aangelegd register te noteren teneinde bij eventuele klachten 
de verantwoordelijkheid te kunnen inroepen. Dit register moet steeds ter beschikking 
liggen in de manege en kunnen voorgelegd worden aan de politiediensten. De 
bovenvermelde voorlopige nummers kunnen tegen betaling van een waarborg ook bij het 
Gemeentebestuur afgehaald worden.

Tegen gebeurlijke ongevallen moeten de eigenaars of uitbaters bij een wettig erkende 
maatschappij behoorlijk en genoegzaam verzekerd zijn.

Geleide wandelingen ingericht door een rijschool dienen steeds te gebeuren onder leiding 
van een verantwoordelijke gids die ten minste de leeftijd van 21 jaar heeft.

Men- en ruiterroutes

Artikel 96-23: plaats en tijdstip:
§1. Het verkeer met rijdieren is altijd verboden

•  op het strand boven de hoogwaterlijn, behoudens in toepassing van artikel 96-24;

•  in de duinen, tenzij op de daartoe aangelegde ruiterpaden.

§2. In de periode 15 juni tot en met 15 september is alle verkeer met paarden en rijdieren 
op het strand verboden tussen 0 en 19 uur.

Dit verbod kan worden aangeduid met het cirkelvormig wit bord met rode rand, voorzien 
van het silhouet van een zwart paard.

Artikel 96-24: toegang tot het strand:
Het betreden van het strand om de waterlijn te bereiken moet stapvoets via de kortste weg 
gebeuren. Dat geldt ook voor het verlaten van het strand en/of de waterlijn.

Artikel 96-25: verhuring en concessie:
§1. Het verkeer van rijdieren welke op het strand verhuurd worden aan de badgasten, is 
onderworpen aan een voorafgaandelijke vergunning van het college van burgemeester en 
schepenen. De vergunning moet vertoond worden op vraag van de bevoegde personen.

§2. De voorschriften voor rijdieren zijn niet van toepassing wat betreft concessies 
toegestaan door het gemeentebestuur voor het verhuren van rijdieren op het strand.

Artikel 96-26:
De voorschriften voor rijdieren zijn niet van toepassing op de ruiters van de politie in de 
uitoefening van hun functie, of de paarden gebruikt bij de paardenvisserij of door paarden 
bereden door aangestelden van een erkende bewakingsonderneming.

Meer info
Politiezone Middelkerke | Spermaliestraat 21; 8431 Middelkerke 
E-mail: politiecommissaris@middelkerke.be

De gemeente Middelkerke deelde mee dat er geen men- of ruiterroutes aanwezig zijn. Er 
wordt voornamelijk op het strand gereden. Houd wel de schoolvakanties in het oog. Er zijn 
periodes waar men niet mag rijden tussen 0 u. en 19.30 u.

Meer info
Dienst voor toerisme | Joseph Casselaan 1; 8430 Middelkerke 
Tel.: +32 (0)59/ 30 03 68 | Fax: +32 (0)59/ 31 11 95 
toerisme@middelkerke.be | www.middelkerke.be

http://www.middelkerke.be
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Nieuwpoort
Politiereglement

In de gecoördineerde reglementering met betrekking tot strand en duin van de gemeente 
Nieuwpoort kan onder Deel D, Hoofdstuk II meer informatie gevonden worden over 
paarden.

Artikel 34.
Het is verboden dieren te laten rondzwerven op het strand en in de duinen. 
Rondzwervende dieren, kwaadaardige of woeste dieren zullen gevangen worden op 
vordering van de politieambtenaren en overgebracht naar een dierenopvangcentrum.

Artikel 35.
Indien een dier de openbare veiligheid in het gedrang brengt, kunnen de 
politieambtenaren ambtshalve maatregelen nemen.

Artikel 36.
De eigenaar(s) of begeleider(s) van (een) dier(en) moet(en) de nodige maatregelen nemen 
om te vermijden dat hun rondzwervende , kwaadaardige, op hol geslagen of woeste 
dier(en) de dood of een verwonding veroorzaken van een persoon of ander dier.

Artikel 37.
Het is verboden om op het strand of in de duinen vogels of andere dieren te voederen.

Artikel 38.
De toegang tot het strand en duinen met andere dieren dan honden en rijdieren is 
verboden. Een uitzondering hierop kan verkregen worden voor de houders van een 
vergunning van een toegelaten activiteit of concessie.

Artikel 40.: Algemene bepalingen
§1. Het paardrijden kan enkel gebeuren met een opgezadeld paard, met bit en bereden 
door één ruiter.

§2. Het is verboden op het strand en de duinen een rijdier te laten begeleiden of te laten 
berijden door een kind, jonger dan 14 jaar. Die leeftijd wordt echter teruggebracht op 12 
jaar voor de bestuurders van rijdieren, op voorwaarde dat zij begeleid worden door een 
ruiter die ten minste 21 jaar oud is.

§3. Tegen gebeurlijke ongevallen moeten de eigenaars of uitbaters bij een wettig erkende 
maatschappij behoorlijk en genoegzaam verzekerd zijn.

§4. Begeleiders of ruiters van rijdieren zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de 
uitwerpselen van deze dieren op alle delen van het openbare domein.

Men- en ruiterroutes

Artikel 41.: Plaats en tijdstip
§1. Het verkeer met rijdieren is altijd verboden

• op het strand boven de hoogwaterlijn;

• in de duinen, tenzij op de daartoe aangelegde ruiterpaden.

§2. Daarenboven is het verkeer verboden in de periode van 1 juni tot en met 15 september 
en tussen 8u en 19u. Dit verbod wordt aangeduid met het cirkelvormig wit bord met rode 
rand, voorzien van het silhouet van een zwart paard.

Artikel 42. Toegang tot het strand
§1. De toegangsplaatsen en wegen tot het strand voor ruiters worden aangeduid in bijlage 
bij onderhavig besluit. Voor het bereiken van het toegelaten strandgedeelte, moeten de 
ruiters of de begeleiders zich stapvoets via deze wegen begeven.

§2. Het betreden van het strand om de waterlijn te bereiken moet stapvoets via dezelfde 
kortste weg gebeuren. Dat geldt ook voor het verlaten van het strand en/of de waterlijn.

Artikel 43. Verhuring en concessie.
§1. Het verkeer van rijdieren welke op het strand verhuurd worden aan de badgasten, is 
onderworpen aan een voorafgaandelijke vergunning van het College. De vergunning moet 
vertoond worden op vraag van de bevoegde personen.

§2. De voorschriften voor paarden zijn niet van toepassing wat betreft concessies 
toegestaan door het gemeentebestuur voor het verhuren van rijdieren op het strand.

Artikel 44.
De voorschriften voor paarden zijn niet van toepassing op de ruiters van de politie in de 
oefening van hun functie, of de paarden gebruikt bij de paardenvisserij of door paarden 
bereden door aangestelden van een erkende bewakingsonderneming.

Meer info
Dienst veiligheid en preventie | Langestraat 85; 8620 Nieuwpoort 
Tel: +32(0)58/ 22 49 92 | Fax: +32(0)58/ 23 56 30
 www.nieuwpoort.be

De gemeente Nieuwpoort heeft geen ruiterroutes doorgegeven.

Meer info
Dienst voor toerisme | Marktplein 7; 8620 Nieuwpoort 
Tel.: +32 (0)58/ 22 44 44 | Fax: +32 (0)58/ 22 44 28 
info@nieuwpoort.be | www.nieuwpoort.be

http://www.nieuwpoort.be
http://www.nieuwpoort.be


2524

Oostende
Politiereglement

De stedelijke verordeningen betreffende de dieren

VII. Rijdieren

010. Het is verboden op het openbaar domein een rijdier te laten begeleiden of te laten 
berijden door een kind, jonger dan 14 jaar. 

011. Begeleiders of ruiters van rijdieren zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de 
uitwerpselen van deze dieren op alle delen van het openbaar domein

De stedelijke verordeningen betreffende strand en duinen (zie 047 t.e.m.050)

X. Dieren

047. Het verkeer met rijdieren is steeds verboden (verkeersteken C15):

• op het gedeelte van het strand, tussen strandhoofd 12 ter hoogte van de 
Diksmuidestraat en het Westerstaketsel (westelijke havendam);

• op het strand boven de hoogwaterlijn;

• in de duinen, tenzij op de daartoe aangelegde ruiterpaden. 

048. Het verkeer met rijdieren is tijdens de periode van 15 mei tot en met 15 september 
eveneens verboden op het strandgedeelte, tussen strandhoofd 12 ter hoogte van de 
Diksmuidestraat en de grens met Middelkerke, zoals aangeduid met het verkeersteken 
C15.

049. Voor het bereiken van het voormelde strandgedeelte, moeten de ruiters of de 
geleiders zich stapvoets begeven via de Diksmuidestraat en verder via de helling 
tegenover deze straat. Het betreden van het strand om de boord van het water te bereiken 
moet stapvoets via dezelfde kortste weg gebeuren. Dat geldt ook voor het verlaten van het 
strand en/of de waterrand.

050. Van 01 juli tot en met 31 augustus tussen 05.00 uur en 07.30 uur is het pootjebaden 
met renpaarden toegelaten op het strandgedeelte tussen de Diksmuidestraat en de grens 
met Middelkerke. 

051. Er worden geen beperkingen opgelegd: 

• voor politiehonden en -paarden bij het uitoefenen van patrouilles en/of 
operationele acties of bewakingen (zowel op het strand als in de aanpalende 
duinen); 

• aan personen met een beperking die begeleid worden door assistentie- en/of 
blindengeleidehonden.

Men- en ruiterroutes

De gemeente Oostende deelde mee dat er geen men- of ruiterroutes aanwezig zijn.

Meer info
Toerisme Oostende vzw | Monacoplein 2; 8400 Oostende 
Tel.: +32 (0)59/ 70 11 99 | Fax: +32 (0)59/ 70 34 77 
info@toerisme-oostende.be | www.visitoostende.be

©Morgue

http://www.visitoostende.be


Meer informatie

www.paarden.vlaanderen
info@paarden.vlaanderen

016/899 410

Ambachtenlaan 23/2B
3001 Heverlee

http://www.paarden.vlaanderen 

	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	De Vlaamse kustgemeenten - Overzicht
	Blankenberge
	Politiereglement
	Men- en ruiterroutes

	Bredene
	Politiereglement
	Men- en ruiterroutes

	Brugge - Zeebrugge
	Politiereglement
	Men- en ruiterroutes

	De Haan
	Politiereglement
	Men- en ruiterroutes

	De Panne
	Politiereglement
	Men- en ruiterroutes

	Knokke-Heist
	Politiereglement
	Men- en ruiterroutes

	Koksijde
	Politiereglement
	Men- en ruiterroutes

	Middelkerke
	Politiereglement
	Men- en ruiterroutes

	Nieuwpoort
	Politiereglement
	Men- en ruiterroutes

	Oostende
	Politiereglement
	Men- en ruiterroutes


