Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bij onze
boswachters terecht, of bij het kantoor van

Paardrijden

Gedrags- en toegangsregels
• U bent welkom in de natuurterreinen tussen zonsopgang
en zonsondergang.

• Bij overtreding van de door het Goois Natuurreservaat
voor haar terreinen gestelde toegangsbepalingen, kan de

het Goois Natuurreservaat en natuurlijk

• Gebruik van wandel- en fietspaden is niet toegestaan.

boswachter of politie een proces-verbaal opmaken, indien

op www.gnr.nl.

• Gelieve wandelaars en/of fietsers stapvoets te passeren.

hij meent dat een corrigerende waarschuwing niet volstaat.

• Van u wordt verwacht dat u zich in het natuurgebied

• Bij wangedrag kan uw ruiterpas worden ingenomen.

gedraagt als gast die de aanwezige vegetatie en dieren
respecteert. Het aanrichten van schade aan de flora en het
verontrusten van de fauna zijn strafbare overtredingen.
• Geef vee de ruimte door te wachten tot het vee minstens
25 meter ver weg is. Eventueel kunt u een andere route
nemen of in het uiterste geval een omtrekkende beweging
maken, waarna u direct terugkeert naar het ruiterpad.
• Zorg dat u altijd op verzoek van boswachters of politie
uw ruiterpas kunt tonen.

• De begrazingsgebieden Limitische Heide,
Nieuw Bussummerheide, Vliegheide,Wester- en
Bussummerheide, Tafelberg- en Blaricummerheide,

Goois Natuurreservaat

Zuiderheide, De Zanderij/De Snip, De Zuid en
de Hoorneboegse Heide zijn voor ruiters toegankelijk via

Postadres: Postbus 1001, 1200 BA Hilversum

een klaphek en voor koetsiers via een landbouwhek

Bezoekadres: Nieuwe Meentweg 2, Hilversum

voorzien van een hangslot waarvan u een sleutel kunt

Tel: 035 621 45 98, Fax: 035 623 73 74

ontvangen tegen betaling van een borg. Vergeet niet

e-mail: gooisnatuurreservaat@gnr.nl

de hekken na passage afdoende te sluiten.

website: www.gnr.nl

in de rijkste omgeving
van Nederland.

Te paard door
de natuur

Want het ruiterbewijs betekent dat u:
• kennis en vaardigheid bezit om veilig in natuurterreinen en op openbare wegen te rijden.
• verantwoord om kunt gaan met een paard.
• zich als gast weet te gedragen in de natuurterreinen.

Waar in Nederland kunt u nog te paard van
dorp naar dorp? Door bos en heide? In het Goois
Natuurreservaat ligt een netwerk van ruim
70 kilometer aan ruiterpaden, waarvan een deel

• weet dat anderen geen last of schade
mogen ondervinden.
• verzekerd bent tegen aansprakelijkheid voor schade,
toegebracht aan anderen.

geschikt is voor koetsiers. Open voor iedereen
met een ruiter- of koetsierspas.

Ruiter- en koetsiersregeling
De Gooise natuur is geliefd en drukbezocht, ook door

Ruiter- of koetsierspas
De ruiter- of koetsierspas van het Goois Natuurreservaat,
bestaat uit twee delen: de tekst van de regeling en een
ruiterplaatje. Die worden apart afgegeven voor

wandelaars en fietsers. Gaat dat samen met paardenlief-

respectievelijk ruiters, koetsiers en dagpashouders.

hebbers? Jazeker, mits er heldere afspraken zijn.

Dit plaatje dient u goed zichtbaar aan te brengen aan het

Deze vindt u in de ruiter- en koetsiersregeling die u kunt

hoofdstel van uw paard. De ruiter- en koetsierspas geldt

opvragen bij het Goois Natuurreservaat of kunt

steeds tot maart en dient u jaarlijks te vernieuwen.

downloaden op www.gnr.nl. Dan ziet u ook wanneer u in

Gezinsleden mogen gebruik maken van uw ruiterpas,

eventueel ter beschikking gesteld door de manege.

alsmede informatie over diverse passen, prijzen,

aanmerking komt voor een ruiter- of koetsierspas. De pas

maar bedenk wel: u blijft verantwoordelijk.

Een ruiterbewijs hoeft niet, indien u wordt begeleid door

betaling en gedragsregels leest u op www.gnr.nl.

Leerlingruiters
Ook als leerling-ruiter heeft u een ruiterpas nodig,

is niet gratis, de opbrengst draagt bij aan het onderhouden

een erkend manege-instructeur (die zelf in het bezit is

van de ruitervoorzieningen in de terreinen.

van een ruiterpas, een geldig instructeurbewijs
en een ruiterbewijs).

Ruiterbewijs
Een belangrijke voorwaarde voor het verstrekken van een
ruiter- of koetsierspas is dat u een ruiter- of koetsiersbewijs

Hoe komt u aan een pas?
De voorwaarden voor het verkrijgen van een pas,

Routes
De gebiedskaarten met de ruiterroutes kunt u

Dagpas

afhalen op het kantoor van het Goois Natuurreservaat

Voor incidenteel gebruik van de ruiterpaden kunt u bij

In het terrein herkent u de ruiterroutes aan een rond

maar u kunt ze ook downloaden op www.gnr.nl.

heeft. Dit bewijs is vergelijkbaar met een rijbewijs voor

het Goois Natuurreservaat een dagpas aanschaffen

groen bord met een gele ruiter. Of een geel karrenwiel

automobilisten, het wordt afgegeven door de Stichting

(in het weekend ook geldig op zondag).

wanneer ook aanspanningen zijn toegestaan. De in het

Recreatie Ruiter (zie www.ruiterbewijs.nl of

terrein aangegeven route is altijd bindend. Afwijken is

tel: 0577 – 408365). Door het behalen van het ruiterbewijs

niet toegestaan.

draagt u bij aan een veiliger beoefening van de paardensport.

