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Ook paardenliefhebbers wensen op recreatieve basis te kunnen 
ruiteren waar en wanneer het hen best uit komt. 

Sport Vlaanderen heeft oog voor hun wensen en wil daarom de 
bestaande ruiterpaden verbeteren en nieuwe aantrekkelijke 
routes ontwikkelen en dit samen met de steden en gemeenten en 
diverse experten in de paardensector zoals het Paardenpunt 
Vlaanderen, de Vlaamse Liga voor Paarden, de Landelijke 
Rijverenigingen en de diensten Toerisme. 

Sport Vlaanderen kiest voor de opmaak van een uniform en 
kwaliteitsvol kader voor de verschillende routestructuren. Aan de 
hand van duidelijke richtlijnen wenst Sport Vlaanderen de lokale 
besturen te faciliteren en te begeleiden bij de ontwikkeling van 
ruiter- en menroutes. 
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1. Criteria 

1.1. Route 

• De totale lengte van een nieuw te ontwikkelen route is minimum 6 km per lus en kan bestaan uit 
meerdere lussen.  

• De breedte van een ruiterroute in één richting is minimum 1,20 m. De breedte van een 
ruiterroute in twee richtingen is minimum 2 m op passeerplaatsen. 

• De breedte van een menroute in één richting is minimum 1,60 m. De breedte voor twee 
richtingen is minimum 3,50 m op passeerplaatsen. 

• De hoogte van de route heeft een doorrijhoogte van minimum 3 m. 
• De ruiterroute wordt steeds lusvormig geconcipieerd. 
• Een routebeschrijving en bewegwijzering zijn noodzakelijk omdat de routes een permanent 

karakter hebben. 
• Op de startplaats(en) en strategische knooppunten komt een overzichtsbord met een kaart van 

de ruiter- en menroute zodat de ruiter zich kan oriënteren en zijn traject verder kan plannen. 
• Op de startplaatsen is de aanwezigheid vereist van voldoende parkeergelegenheid geschikt voor 

trailers, een bindplaats of weide voor paarden en drinkmogelijkheid voor de paarden.  
• Het is een pluspunt als de startplaatsen maneges of afspanningen met ruiteraccommodaties zijn, 

er eet- en drankgelegenheid is voor de ruiters en/of als er overnachtingsmogelijkheid is voor 
paard en ruiter.  

• De route moet getuigen van respect voor bos- en natuurgebieden. Het gebruik van wegen met 
een bijzonder statuut of erfdienstbaarheid wordt best vermeden. 

1.2. Veiligheid 

• De route moet aan ruiter en paard maximale waarborgen bieden inzake veiligheid. 
• De belevingswaarde van het wandelen te paard mag niet worden tenietgedaan door andere 

vormen van verkeer, die als storend worden ervaren (bromfietsen, quads). In regel komen 
voornamelijk verkeersarme of verkeersvrije wegen in aanmerking. 

• De route biedt maximale waarborgen inzake veiligheid. Drukke wegen en gevaarlijke kruispunten 
worden zoveel mogelijk vermeden, er is een veilige afstand tot mogelijk gevaarlijke objecten 
zoals bijvoorbeeld prikkeldraad, … 

• Ontdubbelen van ruitercircuits met wandel-, fiets- of mountainbikeroutes verdient aanbeveling, 
doch is gezien de geringe beschikbare ruimte geen must. Tijdens de ontwikkeling van de route 
wordt rekening gehouden met de impact van het recreatief medegebruik door andere route-
gebonden sporten. 

• De gemeente heeft een zorgvuldigheidsplicht de gebruikers goed te informeren met betrekking 
tot de veiligheidsaspecten, de mogelijke risico’s en de moeilijkheidsgraad. 

1.3. Ondergrond 

• Paard en ruiter verkiezen onverharde, verkeersarme paden en wegen. Elke ruiterroute bestaat 
steeds uit minimum 50% onverharde paden/per lus.Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt 
van een onverhard wegdek.
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1.4. Toelating eigenaar/ beheerder 

• Er is steeds voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de eigenaar en de weg- en 
terreinbeheerder voor openbare wegen, privé-wegen en andere doorgangen.  

2. Procedure 
• De gemeente, die de intentie heeft een permanente ruiterroute of -netwerk te ontwikkelen of een 

bestaande route te vernieuwen, dient een aanvraag in bij de provinciale promotiedienst van Sport 
Vlaanderen. 

• De aanvraag wordt ter kennisgeving voorgelegd bij de Provinciale Werkgroep Sport, Natuur en 
Ruimtelijke Ordening en bij het Team Sport, Natuur en Ruimtelijke Ordening van Sport Vlaanderen.  

• Na deze kennisgeving/ vaststelling wordt er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de 
betrokken gemeente en Sport Vlaanderen. (Bijlage 1) 

• Na het ondertekenen hiervan kan worden gestart met het uitwerken van de route onder begeleiding 
van de consulent Sport in de Natuur en Ruimtelijke Ordening van Sport Vlaanderen.  

• Als de route is ontwikkeld bezorgt de gemeente de infofiche aan Sport Vlaanderen. (Bijlage 2) 

3. Nazorg & kwaliteitsbewaking 
• De gemeente duidt een persoon aan die als ‘peter/ meter’ van de route fungeert. 
• Deze peter/ meter controleert minstens tweemaandelijks de startplaatsen, de startborden en eventuele 

connectieborden, de palen, de bewegwijzering van de route(s) en de verbindingen van de netwerken. 
Ook de problemen met het maaien, het snoeien van overhangende takken, herstel wegdek en 
toegankelijkheid worden gemeld.  

• Deze melding gebeurt via een uniform controleverslag of via het digitaal rapporteringssysteem.  
• De gemeente staat in voor de nazorg van de route. Zij voert dit uit binnen een termijn van drie weken.  
• De nodige materialen voor vervanging van de signalisatie worden door Sport Vlaanderen gratis ter 

beschikking gesteld. (Bijlage 3) 
• Om de kwaliteit van de route te garanderen voert Sport Vlaanderen jaarlijks een controle.   
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4. Inbreng Sport Vlaanderen  
Sport Vlaanderen voorziet uniform materiaal voor de ontwikkeling van de erkende mountainbikeroute & -
netwerk. Dit materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld aan de gemeente. (Bijlage 3) 

• Startzuil (infobord)  
• Opstapzuil  
• Palen 
• Bewegwijzeringsplaatjes 
• Plaatjes met naam gemeente/ stad 
• Gevaarsborden 
• Paalbeugels voor bewegwijzering 

De consulent SPONARO van Sport Vlaanderen: 

• Staat in voor de goedkeuringsprocedure van de provinciale afdelingen van de verschillende natuur- en 
wegbeheerders, zoals onder andere het ANB, Natuurpunt, VWW, VMM, VLM,… en van de provinciale 
stuurgroep SpoNaRo. 

• Ondersteunt de peter/ meter door middel van een verzekering BA en lichamelijke letsels.  
• Belegt een jaarlijkse bijeenkomst met de gemeente/ stad en haar peter/ meters. 

5. Inbreng gemeente/ stad  
De gemeente/ stad staat in voor 

• De lokale ondersteuning tijdens de ontwikkeling van de route 
• De lokale goedkeuring van de route (besluit college van B&S + advies milieuraad) 
• De plaatsing van alle materialen voor de route op hun grondgebied. (Bijlage 3) 
• De nazorg en het onderhoud van de route en routeverbindingen 
• De communicatie en ondersteuning van de peter/meter van de route 
• Het organiseren van een lokaal meldpunt 
• De opmaak van een bewegwijzeringsplan 
• De gemeente/stad promoot de ruiter- en menroute via haar gemeentelijke promotiekanalen.  

6. Promotie 
Sport Vlaanderen biedt volgend promotiemateriaal aan. (Bijlage 3) 

• Flyers (éénmalige oplage van 1.000 exemplaren). 
• De erkende route, die voldoet aan de kwaliteitsnormen, wordt gepubliceerd op de website van Sport 

Vlaanderen. 
• Online ter beschikking stellen van downloadbare routes in onder andere gpx-, kml-, shape-formaat. 
• Sjabloon voor op de gemeentelijke website.
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7. Officiële opening 
• De datum van de officiële opening wordt in samenspraak met alle betrokkenen vastgelegd.  
• De gemeente/ stad staat in voor de praktische organisatie en de financiering hiervan. (Bijlage 4) 

8. Bijlagen 
• Bijlage 1: Samenwerkingsverklaring Mountainbikeroutes in Vlaanderen 
• Bijlage 2: Infofiche voor een permanente mountainbikeroute 
• Bijlage 3: Promotiematerialen, signalisatie en technische fiches 
• Bijlage 4: Draaiboek openingen 

 



Bijlage 1 
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SAMENWERKINGSVERKLARING 
RUITER- EN MENROUTES IN VLAANDEREN  
1. Betrokkenen 

• Sport Vlaanderen, vertegenwoordigd door een afgevaardigde van de cel SPONARO 
Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 
 ......................................................................................................................................................................... , 
vertegenwoordigd door 
 ......................................................................................................................................................................... , 
verklaren hiermee de samenwerking aan te gaan voor de ontwikkeling, plaatsing, onderhoud en promotie 
van een ruiter- en menroute in de gemeente 
 ......................................................................................................................................................................... . 

2. Doel van de samenwerking 

Aan de hand van een uniform en kwaliteitsvol kader zorgt Sport Vlaanderen, in samenwerking met de 

gemeente(n), voor een planmatige uitbouw en inplanting van ruiter- en menroutes en -netwerken in 

Vlaanderen. 

3. Werkwijze 

• De gemeente die een ruiter- en menroute wenst te ontwikkelen of renoveren, kan een aanvraag richten 
aan de cel SPONARO. 

• Door het indienen van de aanvraag verklaart de gemeente de richtlijnen voor de ontwikkeling van de 
Vlaamse ruiter- en menroutes en -netwerken (zie bijlage) van Sport Vlaanderen te aanvaarden. 

• De cel SPONARO zal binnen de perken van de begrotingsvoorzieningen het dossier behandelen. 

4. Inbreng 

4.1. Sport Vlaanderen zorgt voor: 

• De ondersteuning en begeleiding van de gemeentelijke dienst bij de ontwikkeling en promotie van de 
route. 

• De financiering, aanmaak en levering van de materialen zoals omschreven in de richtlijnen voor de 
ontwikkeling van de Vlaamse ruiter- en menroutes (zie bijlage). 

• Organiseert een info- en bedankingsmoment voor de peters 

4.2. De gemeente zorgt voor: 

• De samenstelling van een lokale werkgroep (onder andere de ruitersector) 
• Het uittekenen van de route 
• De opmaak van een inventaris voor het nodige signalisatiemateriaal 
• Het binnen redelijke termijn plaatsen van de signalisatie 
• De organisatie en financiering van de opening van de route 
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• Het promoten van de route 
• Het onderhoud en nazorg van de route in functie van permanente berijdbaarheid 
• Het aanstellen, ondersteunen en overleggen van en met een peter/ meter  

 

Voor akkoord, 

 

Op ……./……./……. te  ............................................................................................ , 

 .............................................................  .............................................................  

Gemeente Sport Vlaanderen 
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INFOFICHE 
VOOR EEN PERMANENTE RUITER- EN MENROUTE 

1. Ruiter- en menroute 

Naam van de route: ................................................................................................................................................  

1.1. Startplaatsen  

Als er meer dan twee startplaatsen zijn, stuur je de gegevens mee via een extra document. 

1.1.1. Startplaats 1 

Naam:  ................................................................................................................................................  

Adres:  ................................................................................................................................................  

Tel.:  ....................................................................................................................................................  

• Is er aan de startplaats parkeermogelijkheid voor trailers?   
* 

 Indien ja, adres:  ...........................................................................................................................  

• Is er aan de startplaats een bindplaats voorzien?   

 Indien ja, adres:  ...........................................................................................................................  

• Is er aan de startplaats een weide voorzien?   

 Indien ja, adres:  ...........................................................................................................................  

• Is er aan de startplaats drinkmogelijkheid voor de paarden?    

 Indien ja, adres:  ...........................................................................................................................  

• Zijn er aan de startplaats andere faciliteiten voorzien?    

 Indien ja, adres:  ...........................................................................................................................  

1.1.2. Startplaats 2 

Naam:  ................................................................................................................................................  

Adres:  ................................................................................................................................................  

Tel.:  ....................................................................................................................................................  

• Is er aan de startplaats parkeermogelijkheid voor trailers?    

 Indien ja, adres:  ...........................................................................................................................  

• Is er aan de startplaats een bindplaats voorzien?   

 Indien ja, adres:  ...........................................................................................................................  

• Is er aan de startplaats een weide voorzien?   

 Indien ja, adres:  ...........................................................................................................................  

• Is er aan de startplaats drinkmogelijkheid voor de paarden?    

 Indien ja, adres:  ...........................................................................................................................  

• Zijn er aan de startplaats andere faciliteiten voorzien?    

 Indien ja, adres:  ........................................................................................................................... 

                                                                 

* aankruisen wat past 
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1.2.  Faciliteiten 

• Zijn er drank- of eetgelegenheden op de route?   
* 

 Indien ja, vermeld de naam en volledige adressen:  

1.  ..............................................................................................................................................................  

2.  ..............................................................................................................................................................  

3.  ..............................................................................................................................................................  

4.  ..............................................................................................................................................................  

5.  ..............................................................................................................................................................  

6.  ..............................................................................................................................................................  

7.  ..............................................................................................................................................................  

• Zijn er overnachtingsgelegeheden voor paard en ruiter op de route?    

 Zo ja, vermeld de naam en volledige adressen:  

1.  ..............................................................................................................................................................  

2.  ..............................................................................................................................................................  

3.  ..............................................................................................................................................................  

1.3. Kenmerken  

• Totale lengte van de route:  ..............................................  km 

• Percentage onverhard (minstens 50%):  .............................. % 

• Aantal lussen:  .........................................................................  

Lengte van de lussen:  .............................................................  

Lus 1: ……………km waarvan ……………km onverhard 

Lus 2: ……………km waarvan ……………km onverhard 

Lus 3: ……………km waarvan ……………km onverhard 

Lus 4: ……………km waarvan ……………km onverhard 

• Lengte van de inrijroutes (indien aanwezig):  .........................  

(Een inrijroute is een, in de meeste gevallen, kort traject vanaf en terug naar de startplaats, maakt 

geen deel uit van de ruiterroute (lus) zelf, maar verbindt de startplaats met de ruiterroute.) 

Inrijroute 1 - geel: ……………km waarvan ……………km onverhard 

Inrijroute 2 - geel: ……………km waarvan ……………km onverhard 

• Wordt er een aansluiting gemaakt met (een) reeds bestaande ruiterroute(s)?    

Zo ja, met welke ruiterroute (naam + gemeente)? ..................................................................................  

Op welke manier?.....................................................................................................................................  

Via een verbindingstraject (geel)?   

Indien ja, afstand: ……………km waarvan ……………km onverhard 

Via een rechtstreekse aansluiting?   

(Dit is het geval wanneer de ruiterlussen elkaar kruisen, raken of overlappen) 

                                                                 

* aankruisen wat past 
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2. Signalisatie 

• Aantal startzuilen:  ............................................................................................................................................  

• Aantal opstapzuilen:  ........................................................................................................................................  

• Aantal bewegwijzeringsplaatjes:  .....................................................................................................................  

- Aantal groene bewegwijzeringsplaatjes: ....................................................................................................  

- Aantal blauwe bewegwijzeringsplaatjes:  ...................................................................................................  

- Aantal rode bewegwijzeringsplaatjes:  .......................................................................................................  

- Aantal gele bewegwijzeringsplaatjes:  ........................................................................................................  

- Aantal bruine bewegwijzeringsplaatsjes:  ...................................................................................................  

• Aantal gemeentebordjes:  ................................................................................................................................  

• Aantal gevaarbordjes:  ......................................................................................................................................  

• Aantal palen:  ....................................................................................................................................................  

• Aantal beugels 51mm:  .....................................................................................................................................  

• Aantal beugels 76mm:  .....................................................................................................................................  

•  Aantal beugels 89mm:  ....................................................................................................................................  

3. Specifieke kenmerken 

Geef een korte omschrijving van de route (zodat de ruiter/menner een algemeen beeld krijgt van de route, 

bijvoorbeeld: door bos, single tracks, klimmen …) +/- 10 zinnen 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
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4. Tweemaandelijkse controle/ onderhoud 

4.1. Peter/ meter voor de route: 

Naam:  ............................................................................................................................................................  

Adres:  ............................................................................................................................................................  

Tel.:  ................................................................................................................................................................  

Gsm:  ..............................................................................................................................................................  

E-mail:  ...........................................................................................................................................................  

• Is deze peter/ meter een vertegenwoordiger van een manege of ruiterclub?   * 

 Indien ja, van welke manege/ club?  ........................................................................................................  

• Bij welke federatie is deze club aangesloten?  .........................................................................................  

5. Drukwerken 

5.1. Flyer 

Voor nieuwe routes worden 1.000 flyers en het digitale ontwerp van deze flyer gratis ter beschikking 

gesteld. Indien gewenst kan de gemeente/ manege enkele gepersonaliseerde foto’s aanleveren voor de 

cover van de flyer. 

5.2. Uitnodiging 

Voor nieuwe ruiterroutes wordt een digitaal ontwerp van een uitnodigingskaart gratis ter beschikking 

gesteld. Indien gewenst kan de gemeente/ manege enkele gepersonaliseerde foto’s aanleveren voor de 

cover van de uitnodigingskaart. 

6. Bijlagen 

Hierbij voeg ik volgende documenten toe: 

• Het vectoriële logo van de gemeente (digitaal), type .ai/ .eps  

• De vectoriële logo’s van eventuele partners (digitaal), type .ai/ .eps  

• Het gpx-bestand van de route 

• Enkele foto’s met een resolutie van 300dpi op ware grootte. Voor de flyer is de foto staand 14 op 19cm, 

voor de uitnodiging is de foto liggend 20 op 9 cm. 

 

 

                                                                 

* aankruisen wat past 
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PROMOTIEMATERIALEN, SIGNALISATIE EN 
TECHNISCHE FICHES 

1. Promotiematerialen 

1.1. Flyer 

Deze flyer wordt éénmalig gratis ter beschikking gesteld in 1000 exemplaren. 

1.1.1. Op deze A5-flyer kan je volgende info terugvinden: 

• Titel en benaming  
• Routekaart  
• Afstanden per ruiterlus 
• Afstanden per mennerslus 
• Percentages onverharde paden 
• Meldpunt: info en opmerkingen 
• Info voor downloaden gegevens gps  

1.1.2. Indien gewenst kan in overleg met Sport Vlaanderen voor een eigen foto gekozen worden. Deze 

moet voldoen aan volgende voorwaarden: 

• Voor de flyer is de foto verticaal 14 x 19 cm (300 dpi) met vrije ruimte boven- en onderaan voor 
tekst (zie voorbeeld pdf van flyer met standaardfoto) 

• Voor de uitnodiging is de foto horizontaal 20 x 9 cm (300 dpi) met vrije ruimte links (of rechts) 
(zie voorbeeld pdf van uitnodiging met standaardfoto) 

1.1.3. Technische beschrijving: 

• Formaat A5 
• Papier: machine gestreken halfmat, 135 gr/ m², druk recto verso quadri 
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1.2. Website Sport Vlaanderen 

Op de website van Sport Vlaanderen kan je een overzicht vinden van alle erkende ruiter- en menroutes. 

Meer info op: www.sport.vlaanderen/ruiterroutes 

 

 

http://www.vlaamsemountainbikeroutes.be/
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2. Signalisatie 

2.1. Startzuil 

Bij elke startplaats wordt een startzuil (215 x 65 cm) met infopaneel (90 x 60 cm) van de route geplaatst. 
Deze zuil bestaat uit een rvs-geraamte met een houten kader (latten van duurzaam cederhout) waarop 
een alu-paneel (routekaart) wordt geplaatst. 

2.1.1. Op het startpaneel wordt volgende info vermeld: 

• Topografische routekaart  
• Naam van de route en gemeente(n) 
• Symbool ruiter en/ of menner 
• Startplaats(en) 
• Afstanden per lus 
• Percentages onverharde paden per lus 
• Gedragsregels 
• Meldpunt (telefoon en e-mail) 
• Info voor downloaden gegevens gps 
• Logo’s van Sport Vlaanderen en partner(s) 
• Kaartlegende 

2.1.2. Technische beschrijving: 

Startzuil (215 cm  x Ø 65 cm): 
• Deze zuil bestaat uit een RVS geraamte met een houten kader (latten van duurzaam 

cederhout) waarop een alu-paneel (routekaart) wordt geplaatst. 
• Onderaan het geraamte is er een RVS-kruis welke in de grond (bij voorkeur beton) dient 

bevestigd te worden. 

Aluminium-paneel: 
• 600mm x 900mm 
• 3 mm dikte (gezet volgens de diameter van de zuil) 
• Bedrukking: hoogwaardige kwaliteit, vinyl + digiprint, afgewerkt met een 
• UV- beschermende en anti-graffiti laminaat 
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2.2. Palen 

De 14 cm brede, vierkante houten paal, heeft een lengte van 1,50 m en steekt 1 m boven het maaiveld 
uit. De palen worden tot 50 cm in de bodem verankerd. 

De palen worden steeds langs de rechtse kant van de weg geplaatst en bij elke richtingsverandering. 

Aan elk kruispunt wordt er een paal voor en erna geplaatst.  

De schuine zijde van de paal staat ofwel dwars op de rijrichting ofwel achteraan de rijrichting. 

Op lange rechte stukken zonder kruispunt of bij mogelijke twijfel wordt er een paal geplaatst. 

2.2.1. Technische Fiche: 

• Afmetingen 140 x 140 mm (breedte) x 1500 mm (lengte) 
• Gecertificeerd hout: FSC of PECF 
• Houtsoort: lariks of douglas, geïmpregneerd met KDS, 
• Behandeld onder druk van grondcontact 
• Gedroogd hout (vochtigheidspercentage van max 20% om verder kromtrekken en barsten 

tegen te gaan) 
• Chroomvrij geschaafd en afgeschuind 45° met 1 cm platte kant bovenaan 
• Afgeschuurd opdat de scherpe kanten gebroken zijn. 
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2.3. Bewegwijzeringsplaatjes en gevaarsborden 

De bewegwijzeringsplaatjes bestaan uit een zeshoekig aluminium plaatje (13 x 15 cm), met wisselende 
kleuren: bruin, groen, blauw, rood, geel) waarop een pijl de richting aangeeft én een ruitersymbool en/of 
mennerssymbool het type van de route verduidelijkt. De plaatjes worden met behulp van éénweg-
schroeven bevestigd op de verticale zijde (in de rijrichting) van de vierkante palen. De bewegwijzering 
wordt bij voorkeur aan de rechterzijde aangebracht, bij elke richtingsverandering (telkens voor en na het 
kruispunt) en regelmatig herhaald bij een lang aangehouden richting. Hierop wordt het logo van Sport 
Vlaanderen vermeld. 

De gele signalisatiebordjes worden enkel gebruikt om aanlooproutes (aanlooproutetrajecten van de 
startplaats naar de ruiterlus) of verbindingsroutes (doorgaande routetrajecten tussen twee ruiterlussen) 
te bewegwijzeren.  

 

 

2.4. Gevaarbordjes en varianten 

De gevaarbordjes worden geplaatst voor alle gevaarlijke punten. Dit kan gaan van risicovolle 
verkeerssituaties tot gevaarlijke afdalingen etc.… 

Deze plaatsjes worden aangebracht onder de bewegwijzeringsplaatjes, en als er geen signalisatie 
aanwezig is, op een extra paal of beugel. 

De infobordjes worden geplaatst daar waar deze specifieke situatie zich voordoet. Dit zijn o.a. opgepast 
voor wandelaars, … 
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2.5. Paalbeugels voor bewegwijzering 

De paalbeugel wordt geplaatst op bestaande signalisatiepalen om een bewegwijzeringsplaatje mee aan te 
brengen. 

De beugel wordt op 1 m boven het maaiveld geplaatst langs de rechtse zijde van de rijweg. 

2.5.1. Technische beschrijving: 

• Paalbeugels SB 250 - Ø 51 Grijs + bevestigingen (reeds gemonteerde beugels)  
• Paalbeugels SB 250 - Ø 76 Grijs + bevestigingen (reeds gemonteerde beugels)  
• Paalbeugels SB 250 - Ø 89 Grijs + bevestigingen (reeds gemonteerde beugels)  
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DRAAIBOEK OPENINGEN 

1. Datum opening 

De datum van de opening wordt in overleg met de promotiedienst van Sport Vlaanderen vastgelegd. De 
gemeente doet een voorstel van datum. Openingsdatum wordt pas vastgelegd na levering van alle materialen. 
Bij het plannen van de officiële opening ook rekening houden met de planning van de technische dienst. De 
signalisatieplaatjes ten vroegste één week voor de opening plaatsen.  

2. Inhoud/ programma 

Liefst is er tijdens deze opening ook een ruiter-, menclub, manege, … aanwezig met hun leden, zodat deze 
permanente route kan ingereden worden. Een extra belevingsmoment of combinatie met ander evenement is 
aan te raden. Alle partners krijgen de kans om na de verwelkoming een korte speech te brengen. Inhoud van de 
speeches wordt vooraf besproken. 
Na het officiële moment met onthulling van het startzuil wordt de route actief ingereden (door meter, peter 
en/of club) en genodigden. Achteraf kan een receptie aangeboden worden aan de genodigden. 

3. Uitnodiging opening  

Voor de uitnodiging van de opening levert Sport Vlaanderen een standaard ontwerpsjabloon.  
De gemeente vermeldt hierop een korte tekst, locatie, datum en uur en agendapunten met sprekers. Het 
ontwerp van de uitnodiging wordt eerst besproken met Sport Vlaanderen vooraleer deze gedrukt en/of 
verspreid wordt. 

4. Promotie 

Voor de aankondiging van de opening wordt een persbericht opgemaakt. Een vermelding op de websites van 
alle partners, in het gemeentelijk infoblad en op alle digitale communicatiekanalen. Foto’s van de opening met 
korte boodschap worden de dag na de opening gepost via social media (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, 
…) en gedeeld via #sportersbelevenmeer en #sportenindenatuur. 

5. Wie nodigt uit? 

5.1. Gemeente  

• College + gemeenteraad  
• Sportraad + milieuraad 
• Sportdienst + regio/ ILV 
• Ruiter- en menclubs, lokale maneges en pensionstallen 
• Lokale pers 
• …..
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5.2. Sport Vlaanderen 

• Sponaro/ provinciale Sponaro 
• Sport Vlaanderen  
• Peters/ meters 
• Ruiter- en menclubs van de provincie, maneges en pensionstallen 
• Ruiterfederaties 
• Perscontacten 
• Cel Omgeving Sport Vlaanderen 

6. Opening 

De opening wordt georganiseerd en gefinancierd door de gemeente/ stad. 
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https://www.facebook.com/SportVlaanderen/
https://twitter.com/SportVlaanderen
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