REGELING VOOR RUITERS EN KOETSIERS
Versie 2021
Voor het paardrijden en het aangespannen rijden in de terreinen van het Goois Natuurreservaat is een
ruiter-, koetsiers- of een dagvignet verplicht. Hiermee mogen ruiters en koetsiers gebruik maken van de
ruiter- en aanspanningenroutes op basis van de in deze regeling genoemde voorwaarden en gedragsregels.
1.

Voorwaarden voor het verstrekken van een ruiter-, koetsiers- of dagvignet
a. ruitervignet
Het ruitervignet wordt tegen betaling van een bedrag van € 45,- uitgegeven aan een ruiter en
bestaat uit twee delen, te weten deze Regeling voor ruiters en koetsiers en twee ruiterplaatjes.
b. koetsiersvignet
Het koetsiersvignet wordt tegen betaling van een bedrag van € 85,- uitgegeven aan een koetsier
en bestaat uit twee delen, te weten deze Regeling voor ruiters en koetsiers en twee koetsiersplaatjes.
c. dagvignet
Het dagvignet wordt tegen betaling van € 7,- uitgegeven aan een ruiter of koetsier en bestaat uit
twee delen, te weten deze Regeling voor ruiters en koetsiers en het betalingsbewijs van de digitale
bestelling.
Het ruitervignet- en koetsiersvignet zijn geldig van 1 maart tot 1 maart het jaar erop. De vergoedingen
voor het verkrijgen van bovengenoemde vignetten kunnen jaarlijks worden aangepast.
Het dagvignet is alleen kan alleen gebruikt worden op de dag die op het digitale betalingsbewijs als
geldigheidsdatum is vermeld.
Er worden aparte plaatjes afgegeven voor ruiters en koetsiers. De plaatjes dienen goed zichtbaar te
worden aangebracht aan beide zijden van het hoofdstel van een paard.
De ruiter-, koetsiers- en dagvignetten worden op de terreinborden in het veld aangeduid met
ruiter- en koetsierspas.

2. Wat verwachten wij van ruiters en koetsiers
Van een ruiter en/of koetsier wordt verwacht dat deze:
- over de benodigde kennis en vaardigheid beschikt en verantwoord om kan gaan met het paard c.q.
de aanspanning;
- de veiligheid in acht neemt bij het rijden in het natuurterrein;
- zich als gast gedraagt in het terrein;
- de zorgplicht in acht neemt om overlast of schade te voorkomen in het belang van de natuur, de
andere bezoekers, de terreininrichting en de grazers;
- verzekerd is tegen aansprakelijkheid voor schade, toegebracht aan anderen.
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3.

Betaalmogelijkheden
a. Bij een nieuwe aanvraag of jaarlijkse verlenging:
een (nieuw) vignet kan worden aangeschaft via de webwinkel van het GNR: winkel.gnr.nl
U ontvangt bij de bevestiging van uw bestelling automatisch de Regeling voor ruiters en koetsiers
en de digitale kaart met ruiterroutes. De ruiterplaatjes worden u per post toegestuurd.
b. Contante betaling:
tevens kunt u door middel van een contante betaling op het kantoor van het Goois Natuurreservaat
uw ruiter- of koetsiersvignet betalen en de plaatjes ophalen. Hiervoor dient u een telefonische
afspraak te maken (035-621 45 98). Dagvignetten worden alleen online verkocht.
c. Voor incidenteel gebruik van de ruiterpaden is het mogelijk om via de webwinkel een dagvignet
aan te schaffen. Het betaalbewijs van de bestelling geldt als bewijs van het dagvignet, er worden
geen plaatjes toegestuurd. De geldigheidsdatum op het betaalbewijs is de dag waarop het vignet
geldig is. U kunt het betaalbewijs geprint of digitaal op uw mobiele telefoon laten zien.

4.

Gedragsregels voor ruiters en koetsiers
a. Het ruiter- of koetsiersvignet wordt op naam gesteld van een persoon, de houder. De houder is en
blijft verantwoordelijk. In het geval dat een houder van een ruiter- of koetsiersvignet de plaatjes
door een ander laat gebruiken, geldt dat de houder verantwoordelijk blijft.
Bij verlies van ruiter- of koetsiersplaatjes kunt u tegen betaling van € 12,- vervangende plaatjes
aanvragen. Hiervoor dient u contact op te nemen met het secretariaat van het Goois Natuurreservaat, per email via gooisnatuurreservaat@gnr.nl of via telefoonnummer 035-621 45 98.
b. Bij aanvraag van het ruiter- of koetsiersvignet ontvangt u de digitale kaart “ruiterroutes”, waarop
de ruiter- en aanspanningenroutes zijn aangegeven. De kaart is ook te downloaden van de website
www.gnr.nl. Als de situatie in het veld afwijkt van de kaart, dan is de veldsituatie bindend.
c. Het Goois Natuurreservaat is uitsluitend toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.
d. De ruiter- en aanspanningenroutes zijn gemarkeerd met een rond groen bord, waarop een gele
ruiter respectievelijk een geel karrenwiel is afgebeeld. Rijden buiten deze routes is niet toegestaan.
e. Gebruik van de aanspanningenroutes door ruiters is toegestaan.
f. Een koetsier met een geldig vignet voor koetsiers/aanspanningen mag deze ook gebruiken voor
het rijden op een paard.
g. Leerling-ruiters op manegepaarden dienen ook te beschikken over ruiterplaatjes, eventueel ter
beschikking gesteld door de manege.
h. De veekeringen kunnen door ruiters gepasseerd worden via de daarvoor aanwezige klaphekken.
Het gebruikmaken van de veeroosters ter plaatse van fietspaden is niet toegestaan.
i. Een aantal terreinen is afgesloten met een slagboom, een hek of een uitneembare paal in de
weg. Voor deze toegangen heeft u een sleutel nodig. Alleen op vertoon van het koetsiersvignet
kan, na invulling van een sleuteluitgifteformulier en tegen betaling van een borgsom van € 120,-,
op afspraak met het secretariaat van het Goois Natuurreservaat, een sleutel bij het kantoor van
het Goois Natuurreservaat worden afgehaald. De koetsier dient er voor zorg te dragen dat deze
doorgangen te allen tijde weer deugdelijk worden afgesloten.
j. Het gebruik van wandel- en fietspaden is niet toegestaan. Bij het passeren van wandelaars en/of
fietsers dient u stapvoets te rijden en hinder zoveel mogelijk te beperken.
k. U bent te gast in een natuurgebied. U wordt geacht zorgvuldig om te gaan met de aanwezige
planten en geen dieren te verontrusten. Het aanrichten van schade en het verontrusten van
dieren zijn strafbare handelingen waarop de boswachters toezien.
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l. Indien u vee op de route tegenkomt, dan dient u:
▪ te wachten tot het vee weg is; of
▪ terug te keren; of
▪ in het uiterste geval: een omtrekkende beweging te maken, waarbij een minimale afstand
van 25 meter in acht wordt genomen en
▪ daarna zo spoedig mogelijk weer op de ruiter- of aanspanningenroute terug te keren.
m. U dient er voor zorg te dragen dat de gekleurde plaatjes voor ruiters- of koetsiers goed zichtbaar
aan beide zijden van het hoofdstel van een paard worden gedragen.
n. Het dagvignet dient u op aanvraag te kunnen tonen. Het betaalbewijs van de bestelling geldt als
bewijs van aanschaf van het dagvignet. U kunt het dagvignet alleen gebruiken op de dag die op
het betalingsbewijs is aangegeven: de geldigheidsdatum. U kunt het betaalbewijs geprint of
digitaal op uw mobiele telefoon laten zien.
o. De Nederlandse wet schrijft voor dat u zich dient te kunnen identificeren ten overstaan van een
opsporingsambtenaar. De boswachter is opsporingsambtenaar; hij kan vragen naar uw identiteitsbewijs.
p. Bij overtreding van de wet en de toegangsbepalingen kan door de boswachter een procesverbaal worden gegeven, indien hij meent niet met een corrigerende waarschuwing te kunnen
volstaan.
q. Bij wangedrag kan de directeur-rentmeester het ruiter- of koetsiersvignet innemen en besluiten
deze in het vervolg niet meer te verstrekken.

Hilversum, versie 2021

Mw. drs. C.W. (Karin) Kos
directeur-rentmeester
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