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Beste heer Van der Kallen,

In uw brief van 7 augustus 2020 stelt u ons vragen over paarden in het gebied van de Heide. Graag beantwoorden wij 
hieronder uw vragen als volgt.

Vraag:
1. Bent u bekend met het gegeven dat er van de Heide gebruik wordt gemaakt om met paarden erdoor te lopen of te 

zwemmen, dan wel deze daar te drenken?
Antwoord:
Ja, op bepaalde gedeelten van de Heide is het toegestaan met paarden te rijden. In het gedeelte van de Heide dat 
eigendom is van stichting Brabants Landschap zijn speciaal daarvoor ruiterpaden aangelegd. Het gebied waar de 
waterpoel is gelegen is eigendom van de gemeente en in dit gebied zijn geen ruiterpaden aangelegd. Het is dan ook niet 
toegestaan hier met een paard te rijden ofte lopen. Het is namelijk zo dat een berijder van een paard wordt gezien als 
bestuurder in het kader van de Wegverkeerswet en deze dient zich dan ook aan de geldende verkeersregels te houden.

In artikel 8 van het reglement Verkeersregels en Verkeertekens 1990 is namelijk opgenomen dat ruiters het ruiterpad 
dienen te gebruiken wanneer dat er is. Wanneer dat er niet is mag de ruiter een berm gebruiken. De Heide kan niet 
worden aangemerkt als een berm en dat is ook de reden waarom dit gebied niet mag worden betreden met een paard. 
Ook niet wanneer naast het paard wordt gelopen.

Vraag:
2. Is er ook nu een verbod op paarden in het gebied/water?

Antwoord:
Ja, zolang er geen ruiterpaden zijn aangelegd die leiden naar de waterpoel is het niet toegestaan het gebied te betreden 
met een paard volgens de wettelijke regels. Ook niet wanneer er naast het paard wordt gelopen.

Vraag:
3. Indien ja, bent u bereidt de handhaving daarop te richten?

Antwoord:
Gezien het feit dat de gemeentelijke handhavers op dit moment drukdoende zijn met de controle op de naleving van de 
Noodverordening Covid 19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, heeft de handhaving op aanwezigheid van 
paarden rond de waterplas op dit moment een lage prioriteit. Wel nemen zij het mee wanneer zij in de omgeving van de 
Heide zijn voor andere taken.
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Vraag:
4. Zo nee, kan een dergelijke verbod weer ingesteld worden?
Antwoord:
Aangezien er een verbod geldt hoeft dat niet opnieuw te worden ingesteld. Wel zullen wij het wederom onder de 
aandacht brengen van manegehouders in de omgeving. Tevens zal het verbod beter op de aanwezige informatieborden 
worden aangegeven.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. M. Hinsen, bereikbaar 
via telefoonnummer 0164-277507.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 
namens het college,

Dhr. J.J.S.M. de Lange 
Wethouder


