“Paardrijden over de grens“
Euregio Rijn-Maas-Noord kent projectsubsidie
toe
Het Duits-Nederlandse Grenspark Maas-Swalm-Nette betovert met zijn
mooie landschappen: Veel wandel en fietsroutes voeren door bos en
heide, langs meren, rivieren en veengebieden. Een grensoverschrijdend
ruiterroutenetwerk ontbreekt echter nog.
Aan de Nederlandse zijde van het grensgebied van Venlo tot EchtSusteren bestaat reeds een goed ruiterroutenetwerk. Maar dat houdt op
bij de grens. Het is een lang gekoesterde wens van veel ruiters aan beide
zijden van de grens om dit uit te breiden, zodat er een groot
grensoverschrijdend netwerk ontstaat. Dit biedt ruiters een veel groter
gebied om te beleven. Kreis Viersen (D), het routebureau Noord- en
Midden-Limburg, Limburg Marketing en Grenspark Maas-Swalm-Nette
zijn een project gestart om een gemeenschappelijk Ruiterroutenetwerk te
realiseren, deels gefinancierd door de EU.
Voordat het zo is zijn er nog veel vragen te beantwoorden: Welke wegen
en paden zijn geschikt en veilig om over te rijden? Waar kunnen de
ruiterpaden over de grens met elkaar verbonden worden? Welke
veterinaire en andere regels bemoeilijken het grensoverschrijdende
paardrijden?
De projectpartners, waaronder Kreis Viersen (initiator van het project) en
talrijke gemeentes aan beide zijden van de grens, willen onder leiding van
Grenspark Maas-Swalm-Nette en samen met Ruiterverenigingen en
andere betrokken deze vragen beantwoorden. Het doel is om in mei 2021
een uitvoeringsplan op te stellen dat door alle betrokken partijen wordt
gedragen. „Het zou geweldig zijn als straks naast wandelaars en fietsers
ook ruiters ongehinderd kunnen genieten van de schoonheid van het
gehele grenspark”, aldus de voorzitter van het Grenspark Andreas Budde.
Euregio Rijn-Maas-Noord heeft in februari een subsidie toegekend van €
25.000 (50% van de projectkosten) uit het INTERREG V A programma.
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