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Vlaas minister-president Kris Peeters lanceert 
veiligheidscampagne:

Paard op de baan? Kalm aan!

Vandaag heeft minister-president Kris Peeters het startschot 
gegeven van een gloednieuwe veiligheidscampagne rond paarden 
op de openbare weg. Doel van deze campagne is de andere 
weggebruikers te sensibiliseren wanneer zij geconfronteerd 
worden met een ruiter of menner op de (openbare) weg. 

“Paard op de baan? Kalm aan!” luidt de slogan. Deze campagne 
die een onwennig paard tussen de botsautootjes toont, is het 
tweede luik in een veiligheidsproject van vzw Vlaams 
Paardenloket. Begin dit jaar ging reeds een interne campagne, 
gericht op de ruiters en menners zelf, van start. 

1. Waarom een sensibiliseringscampagne?

Het aantal recreatieruiters en -menners kende de laatste jaren 
een explosieve groei. Tegelijkertijd werden onze openbare 
wegen alsmaar drukker. Paarden vallen niet altijd goed te 
combineren met intens verkeer en zullen dan ook meer op de 
trage wegen terug te vinden zijn. Deze paden bieden natuurlijk 
een erg grote meerwaarde, maar in Vlaanderen blijven ruiters 
en menners meestal genoodzaakt om bepaalde delen van hun 
wandeling op de drukkere, verharde wegen af te leggen. 
Bovendien kunnen paarden ook op de trage wegen opgeschrikt 
worden door andere weggebruikers.

Een studie van vzw Vlaams Paardenloket toonde aan dat weinig 
ruiters en menners zich veilig voelen wanneer ze zich op de 
openbare weg begeven. Sinds haar opstart hoorde het 
paardenloket vele verhalen van bezorgde ruiters en menners en 
k r e e g d e o r g a n i s a t i e m e e r m a a l s d e v r a a g o m e e n 
veiligheidsinitiatief op poten te zetten. Daarom werd een 
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campagne uitgewerkt om weggebruikers te sensibiliseren tot 
veiliger gedrag in de nabijheid van paarden op de openbare 
weg.

2. De cijfers

Een digitale enquête
In opdracht van vzw Vlaams Paardenloket werd dit voorjaar een 
digitale enquête afgenomen bij alle ingeschrevenen van haar 
nieuwsbrief en de bezoekers van haar website. Deze peilde in 
eerste instantie naar de tevredenheid over het Vlaams 
Paardenloket maar er werden ook vragen opgenomen over 
veiligheid op de openbare weg.
In drie weken tijd ontving het Paardenloket 343 geldige 
reacties. Van deze mensen begaf 80,5% zich met een paard op de 
openbare weg (als ruiter of met een koets).

Het (on)veiligheidsgevoel van ruiters en menners op de 
openbare weg
Erg weinig ruiters en menners voelen zich veilig tot zeer 
veilig als ze de baan op gaan (18,5%). 
Slechts 3,3% van de respondenten voelt zich zeer veilig op de 
openbare weg. Het aantal mensen dat zich zeer onveilig voelt 
ligt meer dan 4 keer hoger (14,1%). 

Wat maakten ruiters en menners reeds mee op de openbare weg?
De respondenten kregen ook een lijst van mogelijke incidenten 
waarop ze konden aangeven welke zaken ze reeds meemaakten op 
de openbare weg.
Bijna 86% werd geconfronteerd met bestuurders die niet 
vertraagden wanneer ze hun paard naderden, meer dan 78% met 
bestuurders die niet stopten wanneer hun paard tekenen van 
angst vertoonde en meer dan 76% met bestuurders die 
onvoldoende zijdelingse afstand bewaarden bij het inhalen of 
kruisen. Ook maakten verschillende respondenten mee dat zijn/
haar paard opgeschrikt werd door lawaai van auto's, fietsers 
of voetgangers (64,1%), loslopende honden (64,9%), 
claxonerende wagens (57,6%), en bestuurders die te dicht 
achter hun paard gingen rijden alvorens voorbij te steken 
(55,8%).

Al deze incidenten kunnen dramatische gevolgen hebben. Omdat 
het overgrote deel van de weggebruikers zich hier 
waarschijnlijk niet bewust van is en niet weet welke zaken 
angstaanjagend zijn voor paarden, werd een veiligheidscampagne 
opgestart die gericht is op het grote publiek.
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3. Eerst voor eigen stoep vegen

D i t v o o r j a a r h e e f t h e t V l a a m s 
Paardenloket met de campagne "Hou 
jezelf in toom" in eerste instantie 
voor eigen stoep geveegd. Deze spoorde 
ruiters en menners aan om zich 
verantwoord en respectvol te gedragen.

Het Paardenloket merkte enerzijds dat 
paardenliefhebbers veel belang hechten 
aan veiligheid. Sinds de website van 
vzw Vlaams Paardenloket online ging, 
was de brochure "Veilig omgaan met 
paarden" bijvoorbeeld elke maand één 
van de meest bekeken documenten. 
Anderzijds blijft paardrijden hoe dan 
ook een risicovolle hobby en is het aan  
de ruiters en menners om alert te 
blijven bij het paardrijden en mennen.

De "Hou jezelf in toom"-campagne, die overigens nog steeds 
loopt, was er dan ook op gericht om dit te beklemtonen. Met de 
hulp van de Landelijke Rijverenigingen, Vlaamse Liga 
Paardensport en Vlaamse Vereniging voor Ruitertoerisme stelde 
het Vlaams Paardenloket een gedragswijzer op met enkele 
cruciale basisregels die alle ruiters en menners eigenlijk al 
zouden moeten kennen. In dit kader verschenen er advertenties 
in hippische media, werden posters gedrukt en verspreid, 
verscheen er een website- en Facebookpagina en dergelijke 
meer.

Voor meer info over “Hou jezelf in toom” kan u terecht op 
www.vlaamspaardenloket.be. 

4. Veiligheidscamapagne: Paard op de baan? Kalm aan!

De veiligheidstips
Paarden zijn gevoelig. Ze schrikken sneller dan gedacht en 
proberen dan weg te vluchten. Ruiters en koetsiers kunnen dit 
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niet altijd vermijden. In het verkeer kan dit grote gevolgen 
hebben. Daarom houdt iedereen best rekening met de volgende 
tips:

1. Vertraag altijd en stop indien het paard angstig is. 
2. Hou afstand: 

• Laat zo veel mogelijk ruimte als je achter een paard 
rijdt. 

• Hou genoeg zijdelingse afstand als je het voorbij 
steekt of inhaalt . 

• Als je een paard voorbij steekt voeg je zo ver 
mogelijk voorbij het dier weer in. 

3. Maak geen lawaai: Paarden schrikken van claxons, geroep, 
luide muziek, zware motoren, kletterende aanhangwagens en 
vracht,... 

4. Vermijd plotse en hevige bewegingen zoals rennen, zwaaien, 
flapperende ladingen,... 

5. Doorbreek nooit een groep paarden. 
6. Wees extra op je hoede in vreemde situaties: Paarden zijn 

bang van bizarre of onbekende objecten zoals treinen, 
trams, vrachtwagens, tractoren, tunnels, bruggen, 
omvergevallen bomen, loslopende honden... 

Kortom, blijf kalm en geduldig! 

Initiatieven
Het campagnebeeld en het bijhorend sensibiliseringsfilmpje 
zullen via diverse kanalen verspreid worden, waaronder 
gemeentelijke infobladen, sociale media, ... 
In het weekend van 9 en 10 juli zal Veilig Thuis op VTM haar 
afleveringen wijden aan het thema veiligheid van ruiters en 
menners op de openbare weg. Half augustus staat de uitzending 
van Kijk Uit op VRT in het teken hiervan. 
Verder zal het paardenloket tijdens haar deelname aan beurzen 
het thema veiligheid onder de aandacht brengen. Er zullen 
autostickers beschikbaar gesteld worden die zullen  verspreid 
worden op hippische evenementen. 
Tijdens de jaarlijkse sectordag van het paardenloket zal het 
veiligheidsaspect eveneens aan bod komen. 
Tot slot zal er een praktische brochure ter beschikking zijn 
waarin de wegcode wordt opgenomen.

Online
Voor logo’s, beeldmateriaal en digitale teksten kan u terecht 
op www.vlaamspaardenloket.be. Klik vervolgens op de banner van 
deze campagne en daarna op “Downloads”. 
Op onze website vindt u ook onder andere enkele 
veiligheidsfilmpjes en een link naar de Facebookpagina. 
persinfo  : Luc De Seranno, woordvoerder van 
               minister-president Peeters - tel. 02 552 60 12
e-mail    : persdienst.peeters@vlaanderen.be 
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Info over het Vlaams Paardenloket
Vzw Vlaams Paardenloket werd in 2009 opgericht als 
aanspreekpunt, analysepartner en documentatiecentrum voor de 
Vlaamse paardensector en overheid. Iedereen kan ons gratis 
contacteren met vragen rond thema’s als ruimtelijke ordening, 
mestwetgeving, transport, identificatie, dierenwelzijn, 
veiligheid….
 
Kortom, indien u met paarden te maken krijgt, kan het 
Paardenloket u bijstaan:

• U kan er terecht met al uw vragen. 
• U vindt op www.vlaamspaardenloket.be een schat van 

informatie over paardenhouderij. 
• U blijft automatisch op de hoogte van belangrijke feiten 

en gebeurtenissen door uzelf aan te melden voor de 
elektronische nieuwsbrief (via de website). 

• ... 

Contactgegevens
VZW VLAAMS PAARDENLOKET | Duboislaan 2; 1560 Hoeilaart
www.vlaamspaardenloket.be | info@vlaamspaardenloket.be | 
02/658.09.50
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