
PAARDENSPORTPLAN WEERT



• Aantal maneges in Weert en omgeving: 9

• Aantal pensionstallen in Weert en omgeving: 1

• Aantal paardenfokkerij gerelateerde bedrijven: 5

• Aantal handels- en trainingsstallen in Weert e.o.: 12

• Aantal paardensportverenigingen in Weert: 6

• Aantal paardensportverenigingen in Weert e.o.: 27

• Aantal leden van verenigingen in Weert: ca. 300

• Aantal bedrijven dienstverlenend (hoefsmederij e.d.) 8

• Aantal ruiterbewijs- en koetsierbewijshouders in Weert: 150

• Stichting Paardensport Limburg

• Paardenhuis Hooge Dunk

• HCE Cijfers 2014

PAARDENSPORT STERKE SECTOR IN WEERT



• Recreatief en wedstrijdgericht

• 80 km aaneengesloten ruiterpadenroutes, verbonden met 110 km 
routes in de buurgemeente Cranendonck en 600 (!) km in België

• Veel lokale en regionale wedstrijden

• Fokpaardendag (georganiseerd door vitale stichting)

• Veel accommodaties

• Veilingen 

PAARDENSPORT, EEN BREED AANBOD



• Waarom?
In 2012 behoefte en ambitie om lokale paardensector te 
versterken, resulteerde in werkconferentie in 2013. Veel 
energie in de sector zelf, dus alle aanleiding om ideeën te 
bundelen in een Paardensportplan Weert

• Door wie?
Stakeholders uit de hippische sector onder leiding van de 
Stichting Paardensport Limburg, gefaciliteerd door het 
Huis voor de Sport Limburg en de gemeente Weert

• Met wie?
KNHS en FNRS

PAARDENSPORTPLAN



• SWOT-analyse
-Analyse van de huidige stand van de sector in Weert 
-Op zoek naar de sterke, zwakke punten en bedreigingen
-Waar liggen de kansen en hoe kunnen deze benut worden

• Visievorming
-Uitgaan van feit dat Weert paardenstad ís en ook binnen

provincie Limburg één van de drie ‘paardensportgemeenten’
-Geen luchtkastelen, maar realistische doelstellingen die 

invulling geven aan de kansen

• Uitvoeringsprogramma
-Uitvoerbaar en pragmatisch

PAARDENSPORTPLAN, AANPAK



• Integrale samenwerking van alle stakeholders via een sterk platform 
(Stichting Paardenstad Weert) voor de realisatie van een regio met 
vitale organisaties, een passend aanbod en voorzieningen

• Uitnodigend, toegankelijk en laagdrempelig paardensportcentrum 
als virtueel hart van Paardenstad Weert

• Passend sportaanbod

• Inzicht in en informatie over het totale aanbod in Weert

• Vitale hippische verenigingen

• Samenwerking ondernemers, verenigingen en evenementorganisaties 
cruciaal!

PAARDENSPORTPLAN, VISIE 



• Uitvoeringsprogramma, getrokken door de sector zelf

• Financiering primair door de sector zelf

• Gemeente en provincie faciliteren

1. Inrichten krachtig platform (Stichting Paardenstad Weert)

2. Realiseren van een paardensportcentrum Weert

3. Passend sportaanbod (verenigingen,trainingsstallen,FNRS,KNHS,HCE)

4. Versterken van de lokale/regionale verenigingen

5. Positionering Weert als Paardenstad

6. Fokpaardendag beter benutten als podium voor de paardensector

PAARDENSPORTPLAN, UITVOERING 



PAARDENSPORTPLAN, UITVOERING 

1. … 

2. Realiseren van een paardensportcentrum 
Weert: 
-initiatief Rob Ehrens
-HCE 2.0
-evenemententerrein IJzeren Man

3. … 

4. … 

5. Positionering Weert als Paardenstad
-praktijkonderwijs Paardensport 
(HAS en CITAVERDE)

-Regionaal Trainings Centrum KNHS

6. … 



PAARDENSPORT IN WEERT-WEST
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