
 

 

 

              Zaterdag 2 juni 2018 

Rond de Drentse dorpen Hooghalen, Grolloo, Elp en Schoonloo ligt een robuust natuurgebied, het 

Hart van Drenthe. 5000 hectare aaneengesloten natuur, met gevarieerde bossen, onverwachte 

vennen, weidse heidevelden, stuifzand en grillige beken. Hier, in het Hart van Drenthe, kun je het 

wildernisgevoel beleven. Je kunt het gebied te voet, op de fiets maar zeker ook te paard verkennen. 

Daarom heeft Stal Vredenheim een leuke route uitgezet door dit prachtige stukje natuur. Het Hart 

van Drenthe maakt deel uit van het Nationaal Park Drentsche Aa. De uitgezette route voert je dwars 

door het Grolloërveen en laat je de mooiste plekjes van dit natuurgebied zien.  

De route is circa 25 km lang en start vanaf Stal Vredenheim aan de Vredenheimseweg 9 in Grolloo. Er 

wordt in tijdsblokken gestart van 30 minuten om zo de drukte op de route een beetje te beperken. 

Op de “gevaarlijke” oversteekplaatsen staan mensen om je te helpen oversteken. Onderweg is er één 

pauze plaats waar je wat lekkers kunt halen.   

Handig om te weten:  

• Start vanaf 9 uur tot 12 uur. Om 12 uur moet iedereen vertrokken zijn. Je start in het tijdsblok 

waarin je ingedeeld bent. Heb je niets aangegeven dan wordt je door ons ingedeeld.  

• Je rijdt op eigen risico en dient hier bij aanmelding ook een formulier voor te ondertekenen.  

• Aanmelden kan bij het secretariaat binnen in de kroeg van Stal Vredenheim waar ook koffie 

en thee voor je klaar staat.  

• Parkeren in het land tegenover Stal Vredenheim op aanwijzen van de organisatie.  

• Na aanmelding start in je in het tijdsblok waarin je ingedeeld bent.  

• Het eerste deel van de route zal langs de doorgaande weg zijn, dit is de route om in het 

Staatsbos te komen. Ook het laatste stuk gaat langs de rustige doorgaande weg om zo terug 

ge komen bij Stal Vredenheim.  

• De route is aangegeven met groen/wit afzetlint en je kunt hem volgen via je mobiele telefoon 

met de app: Paard&Kaart.  

• Onderweg staan de volgende fotografen: Claudia Dermois Fotografie en Carola Bruins 

Fotografie.  

• Op de pauzeplaats welke aangegeven staat op de routekaart is er een versnapering voor jullie.  

• Tijdens de route mag je ook het water in bij één van de vennetjes. Denk erom de bodem is 

NIET effen en we adviseren dan ook om dit alleen in stap te doen.  

• Op de terugweg is het laatste stukje dezelfde route als de heenweg.  

• Wanneer je paard niet lang of alleen op de trailer kan staan, stuur dan even een berichtje dan 

zorgen we dat er een stal beschikbaar is.  

• Om 17 uur dient iedereen weer terug te zijn bij stal. Bij terugkomst staat er een lekkere kop 

soep voor je klaar in de kroeg.  

• Inschrijfgeld € 15,- per combinatie en € 10,- voor personen mee op de menwagens, vooraf via 

de bank te voldoen. Je aanmelding is pas definitief wanneer je het inschrijfgeld o.v.v. je naam 

+ startnummer voldaan hebt.  

• Aanmelden kan tot 9 mei 2018. VOL = VOL.  



Regels:  

• Zonder eigen risicoformulier kan er niet deelgenomen worden.  

• Zonder de betaling vooraf te voldoen kan er niet deelgenomen worden.  

• Deelname is volledig op eigen risico, het dragen van en cap is verplicht. Het dragen van een 

bodyprotector niet maar wordt wel geadviseerd.  

• Wanneer je een andere (groep) ruiters/amazones in wilt halen laat je altijd weten dat je achter 

hun rijdt en geef je aan dat je wilt passeren en vraag eventueel of je dit in draf mag doen.  

• Gooi geen vuilnis weg tijdens de route maar neem dit netjes mee naar de pauze plaats of 

terug naar de start/finish plaats.  

• Betreden van natuurcamping Uteringskamp en zwemplas de Iberenplas is ten strengste 

verboden te paard. Hiervoor kun je een proces verbaal krijgen van de boswachter.  

• Zorg dat je paard in goede conditie is en ook in goede conditie terug komt bij de stal.  

 

In geval van nood/ alarmlijn:  
 

Mocht er onderweg iets zijn, de weg kwijt, noodgeval of iets anders, neem dan contact op met:  

• Wilma Brinkman: 06-52090634 of Roos Scanu: 06-42644705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Aanmeldformulier:  

Achternaam:              

Voornaam:              

Adres:              

Postcode:              

Woonplaats:              

Emailadres:              

Telefoonnummer:              

Geboortedatum:              

Naam paard:              

Paard of a, b, c, d, e pony:            

Ik rijdt mee als:   RUITER/AMAZONE of MENCOMBINATIE            (doorhalen wat niet van toepassing is)  

Ik rijdt met de volgende personen de route/bij menners aantal personen op de wagen:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Ik print, lees en onderteken en eigen risico formulier thuis en neem deze op dag zelf mee:   Ja  / Nee  

 

Zet achter de tijdsblokken je 1
ste

 en 2
de

 keus als starttijd:  

(we doen ons best om zoveel mogelijk aan de aangegeven tijdswensen te voldoen)  

09.00 uur – 09.30 uur           

09.30 uur – 10.00 uur            

10.00 uur – 10.30 uur            

10.30 uur – 11.00 uur            

11.00 uur – 11.30 uur            

11.30 uur – 12.00 uur             

 



Eigen risico formulier:  

Aan: Deelnemer Voorjaarsrit Stal Vredenheim 

Datum: Zaterdag 2 juni 2018 

Betreft: risico deelname 

 

Geachte deelnemer,  

U doet mee aan de eerste editie van de voorjaarsrit van Stal Vredenheim op zaterdag 2 juni 2018. In 

overleg met Staatsbosbeheer mogen wij deze rit organiseren. Tijdens de rit kunt u genieten van dit 

prachtige natuurgebied.  

Deelnemen aan een georganiseerde rit brengt bepaalde risico’s met zich mee. Jij en je paard zij in een 

nieuwe omgeving met andere paarden. Onderweg kan uw paard schrikken, u kunt mekaar moeten 

passeren, en er moeten doorgaande wegen overgestoken worden en u komt verschillende fietspaden 

tegen. Wees voorzichtig en alert maar probeer ook van de mooie route te genieten. Zowel zwemplas 

de Iberenplas als natuurcamping Uteringskamp zijn verboden om te betreden.  

Er wordt van de deelnemers verwacht dat de deelnemende paarden in goede conditie zijn zodat het 

ook voor de paarden een leuke ervaring is. Wel zullen menners soms een andere route moeten 

nemen dan iemand te paard. Deelname aan deze mooie en unieke rit doet u op eigen risico. Stal 

Vredenheim en Staatsbosbeheer zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele letsel of 

schade. Het dragen van een cap is voor zowel ruiters als menners VERPLICHT! 

Ten slot willen we u veel plezier en een goede rit toewensen!  

Namens Stal Vredenheim  

 

Naam Deelnemer: (voluit geschreven)……………………………………………………………………… 

Handtekening Deelnemer:…………………………………………………………………………………… 

Indien minderjarig, hieronder een handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger:  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


