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Doelen 

 Promotie Bergeijk is een samenwerkingsverband van de gemeente Bergeijk, 
het Bergeijkse bedrijfsleven en VVV Bergeijk. Doel is om Bergeijk middels 
collectieve dorpspromotie stevig op de kaart te zetten en de 
aantrekkelijkheid van Bergeijk voor inwoners en bezoekers te vergroten.  
 

 Aanleiding voor vanavond is de titel “Bergeijk, groenste dorp van 
Nederland” en het besef dat Bergeijk onbenutte kansen biedt voor 
recreatieve ruiters, menners én ook voor ondernemers.  
 

 Inwoners, ondernemers en gemeente die samen de titel verzilveren! 
 

 Werkgroep ‘Bergeijk te paard’: ontwikkelen en realiseren van een 
aantrekkelijk routenetwerk  voor ruiters en menners in de prachtige groene 
omgeving van Bergeijk. 
 

 Aansluiten op landelijke en grensoverschrijdende routenetwerken. 



Voorbeeld 



Gebiedsbegrenzing 



Werkwijze 

Benoemen Points of Interest (POI’s) 
• Opstap-, parkeer-, trailerplaatsen 
• Pauzeplaatsen 
• Picknickplaatsen 
• Horeca 
• Paardvriendelijke Bed & Breakfast en campings 
• … suggesties? 

Verkennen van Routes 
• … 



Routecriteria 

• Veiligheid! 
• Zoveel mogelijk onverharde wegen 
• Toegankelijk voor ruiters én menners (breedte min. 2 mtr) 
• Vermijden combi-gebruik van routes door wandelaars, fietsers, 

auto’s 
• Vanuit knooppunten rondjes mogelijk maken van ca. 7-25 km 
• Routes langs POI´s 
• Fijnmazig knooppuntnetwerk maakt korte en lange ritten mogelijk 
• Landschappelijke aantrekkelijkheid en variatie 
• (Aansluiten op andere regioroutes (België, Nederland) 

 



Deelkaarten 

Kaarten beschikbaar via onze website 
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Voorlopige planning 

• 27 maart informatiebijeenkomst 
• inzamelen van jullie POI- en route-informatie vóór 10 juni 

(start van het ‘bouwenseizoen’…) 

• Zomer 2013: verwerking resultaten naar routevoorstellen 
• Najaar 2013: overleg financiers, grondeigenaren 
• 2014: aanleg 
 

 



Huiswerk 

• Na afloop aangeven welk gebied je wilt karteren 
• Inventariseren bestaande/oude routes 
• Verzamelen/benoemen van POI’s 
• Inventariseren/intekenen interessante routes (zonder rekening te 

houden met bestaande beperkingen) 

 
Hulpmiddelen: 
• Onze website bergeijktepaard.weebly.com o.a. voor kaartmateriaal 
• Smartphone App “Runtastic” voor vastleggen routes  
 

 



Vervolg 

• Website en email voor voortgangsinformatie 
• Vrijwilligers die bijdragen willen leveren of zitting in 

werkgroep? 
• Toekomst: uitzetten, financiering, aanleg, onderhoud, 

menhindernissen 
• Vragen en suggesties? 

 
 

 


