Brochure - Criteria kwaliteitskeurmerk
hippische routestructuren

De hierna omschreven criteria zijn absolute voorwaarden voor het verkrijgen van het
NHRP Kwaliteitskeurmerk Hippische Routestructuren.
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6.
7.
8.

9.

Binnen de routestructuur mogen geen omstandigheden aanwezig zijn waarbij mens en
dier onnodige risico’s lopen.
De routestructuur dient vrij te zijn van oude incourante en verwarrende hippische
routemarkeringen.
Er dient geen routemarkering te zijn bevestigd op straatmeubilair zoals lantaarnpalen,
verkeersborden, zitbankjes etc. etc.
Er mag zich binnen een afstand van 1,5 meter naast de routestructuur geen
prikkeldraad bevinden.
Routemarkering dient zich steeds aan de rechterzijde binnen een afstand van 5 tot 10
meter vóór een kruising, afslag of splitsing te bevinden. Dit geldt ook voor
onoverzichtelijke en gevaarlijke oversteken.
Routemarkering dient consequent op een hoogte te zijn geplaatst tussen de 60 en 90
cm boven het maaiveld.
Bij trajecten die langer zijn dan 500 meter dient steeds een herhalingsmarkering te
worden geplaatst.
De routestructuur dient voldoende vrije ruimte te bieden voor ruiters en/of menners.
Dit betekent een vrije breedte van minimaal 1,5 meter voor een ruiterpad, minimaal 2
meter voor een menpad (gehandicapten) en voor allen een vrije hoogte van minimaal
3 meter.
Steeds moet binnen de routestructuur duidelijk zijn of deze voor ruiters en/of menners
bedoeld is en dient te worden aangeduid door een afbeelding van een ruiter en/of
menner.

Door plaatselijke omstandigheden en voorwaarden van gebiedsbeheerders zijn uitzonderingen mogelijk, deze dienen te worden
voorgelegd en beoordeeld aan de betreffende keurmeester.

Voor meer informatie vraag naar de brochure “Richtlijnen voor het inrichten van hippische routestructuren” van het NHRP via mailadres
info@nhrp.nl
De in het NHRP Nederlands Hippisch Recreatie Platform samenwerkende organisaties zijn;
Nederlandse Vereniging voor Vrijetijdsruiters, Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter, Stichting Ruiteren & Mennen, Manege
& Ruiter Bond, Nederlandse Hippisch Activiteiten Vereniging en de Stichting Hippisch Toerisme Nederland.
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