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Beste lezer,
Voor u ligt het lonkend perspectief van het Westerkwartier 
Paardenkwartier. Het Westerkwartier is een regio vol 
potentie en ambitie om door te ontwikkelen tot een  
regio waar de paarden(sport)sector groeit en floreert.  
De regio Westerkwartier en de impact van de 
paardensector zijn de uitgangspunten voor het 
schrijven geweest. De passie en betrokkenheid van de 
ondernemers in de regio is aanstekelijk en verbindend. 
Ook al staat de paardensector bekend als een zeer 
complexe sector. De drive om er samen een succes 
van te maken is gigantisch en vraagt om richting.
 
Ontwikkelingen vanuit economisch-, ruimtelijk- en 
sport&onderwijs perspectief zijn geanalyseerd en 
hebben geleid tot ‘het lonkend perspectief’. Het lonkend 
perspectief is het Westerkwartier met een aantrekkelijk 
hippisch vestigingsklimaat waar de regio van profiteert 
en dat de regio versterkt. Wij zijn ervan overtuigd dat 
er in de regio Westerkwartier volop kansen zijn om nog 
verder door te ontwikkelen tot het Paardenkwartier van 
het Noorden. De passie voor paarden, de passie voor 
mooie sport en de passie voor de regio komen samen in 
dit lonkend perspectief. Wij ondersteunen de gewenste 
regionale ontwikkelingen als LTO paardenhouderij en 
LTO afdeling Zuidelijk Westerkwartier van harte en 
hopen op een voortvarende implementatie van de 
geïnventariseerde kansen en mogelijkheden.

Ralph van Venrooij
Voorzitter LTO Paardenhouderij



Wat verbindt ons?
HET WESTERKWARTIER EN PAARDEN

1
wester paarden
kwartier kwartier

DE STICHTING 
WESTERKWARTIER  
PAARDENKWARTIER
Op advies van de Provincie Groningen, LTO Noord en met steun 
van de Rabobank is in 2008 de stichting Westerkwartier 
Paardenkwartier opgericht. Het initiatief tot oprichting 
is destijds genomen door hippische ondernemers 
gevestigd in de landstreek Westerkwartier. Het 
gezamenlijke doel is de paardensector in de 
regio te versterken in al haar facetten. 
Daartoe zijn een vijftal speerpunten 
opgesteld.

SPEERPUNTEN
S T I C H T I N G  W E S T E R K W A R T I E R 
P A A R D E N K W A R T I E R

 KENNISUITWISSELING  
tussen hippische ondernemers

PROMOTIE  
van het hippisch Westerkwartier

ONTWIKKELING  
van ruiter- en menroutes en toerisme

REALISATIE 
OPLEIDINGSCENTRUM  
voor de paardensector

VERBETERING 
VESTIGINGSKLIMAAT  
voor hippische ondernemers 
 

De speerpunten hebben Westerkwartier 
Paardenkwartier richting gegeven.  
Mede hierdoor zijn er al mooie resultaten 
geboekt. In de infograhic hiernaast is  
 dit weergegeven.
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VERKIEZINGEN 
PAARDENMAN OF 
VROUW VAN HET 

WESTERKWARTIER

VRIJWILLIGER EN 
JEUGDTALENT VAN  

HET WESTERKWARTIER

>30 
EDITIES VAN HET 

ONDERNEMERSCAFÉ 

 >40
 ACTIEVE
LEDEN

16 
NIEUWE MEN- &  
RUITERROUTES 

O R G A N I S A T I E 

VELE HIPPISCHE 
EVENEMENTEN  

o.a.: clinics, jaarlijkse showavond, 
dressuur-, men- en springtrainingen, 

‘Westerkwartier Paardenvertier’  
met meer dan 200 deelnemers.

 

De stichting is opgericht in maart 2008

Initiatief van de hippische  
ondernemers in het Westerkwartier

B E H A A L D E
RESULTATEN

Jeugdtalent Jennifer Veenstra
Vrijwilliger Trijntje Gorter

Jeugdtalent Chantal Windstra
Vrijwiliger Jan Hoeksema

 

Jeugdtalent 
Kathy Roggen

Jeugdtalent
Marcel Heuker

Jeugdtalent 
Tonnie Cazemier
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Toekomstvisie

Wij zijn trots op hetgeen we tot 
dusver hebben bereikt. Het motiveert 
en vormt direct de aanleiding 
om actief te blijven sturen op de 
vastgelegde speerpunten. Maar om 
onze ambities ook daadwerkelijk 
voor de langere termijn richting te 
geven, focus aan te brengen en acties 
te prioriteren zijn vervolgstappen 
noodzakelijk. Vandaar dat wij het 
initiatief hebben genomen, om met 
behulp van verschillende partijen, 
onze visie op papier uit te werken. 

Het is een samenspel tussen hetgeen 
de landstreek Westerkwartier en de 
paardensector te bieden hebben. In 
de volgende hoofdstukken volgt een 
uiteenzetting van beide, te beginnen 
met de regio Westerkwartier.

Man
Derk Mekkes

Man
Anne Jan Hazenberg

 
Man

Trienco van de Velde

Man
Evert Dolfijn

 
Man 

Wim Cazemier

 
Vrouw 

Martje Hecker

 
Man

Abel Vink



Grootegast

Zuidhorn

Leek

Marum

De gemeenten

Gelegen in de provincie Groningen, duidelijk 
afgebakend door de geografische grenzen van de 
provincies Friesland en Drenthe en de natuurlijke 
grens met het Reitdiep, ligt de landstreek 
Westerkwartier. Momenteel bestaat het 
Westerkwartier nog uit vier gemeenten, te weten: 
Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. 

Per 1 januari 2019 gaan deze vier fuseren tot 
één, de gemeente Westerkwartier. Het nationaal 
landschap Middag-Humsterland gaat in zijn 
geheel onderdeel uitmaken van de gemeente 
Westerkwartier. Het Westerkwartier telt  
61.056 inwoners (bron: CBS 2017).

Coulisselandschap

Het Westerkwartier kent veel biodiversiteit, 
in het noorden zijn hogere zandruggen te 
vinden, in het zuiden meer open laagveen. Het 
landschap van het Zuidelijk Westerkwartier 
heeft beeldbepalende landschapselementen 
zoals hout- en elzensingels, poelen, dobben, 
knotwilgen en hagen. De houtsingels zorgen  
voor beslotenheid en een groene dooradering 
van het landelijke gebied. In z’n geheel vormen 
ze het karakteristieke coulisselandschap.

DE REGIO 

HET WESTERKWARTIER



(Agrarische) bestemming

De 37.000 hectare die het gebied beslaat, 
bestaat voor meer dan de helft uit cultuurgrond. 
Agrariërs, met name melkveehouders, zijn voor 
het merendeel in het bezit van deze grond. Naast 
de agrarische sector is in de omgeving van Leek 
een industrieel gebied ontwikkeld. Elk van de, nu 
nog, vier gemeenten beschikt over een centrum 
met gevestigde detailhandel.
 

Recreatie

Het Westerkwartier, ook wel de ‘Tuin van 
Groningen’ genoemd, is door de geboden 
rust en ruimte in trek bij toeristen. Door het 
landschap lopen verbindende routes die worden 
afgelegd door zowel mens als dier. Eet- en 
overnachtingsmogelijkheden zijn onder andere 
gelegen in de authentieke dorpen. Daarnaast is 
de stad Groningen een trekker van formaat.



H O N D E R D E N 
HIPPISCHE 
EVENEMENTEN 

ONDER ANDERE: 

 CH WESTERKWARTIER  
IN 2018 DE 38STE EDITIE (VOORHEEN CH MARUM)

 INDOOR TOLBERT  
 IN 2018 DE 30STE EDITIE

 CENTRALE 
 STAMBOEKKEURINGEN 

 GRASBAANDRAVERIJEN 
DOOR STICHTING DRAFSPORT  

ADUARD-ZUIDHORN IN ADUARD

 VEULENVEILINGEN 

 OUTDOOR TOLBERT 

 TUIGPAARDENCONCOURS 
 GROOTEGAST 

 WESTERKWARTIER 
 PAARDENVERTIER 

MET > 200 DEELNEMERS TE PAARD 

 SPRINGWEDSTRIJDEN T/M 1.40M 
WEKELIJKS +/- 250 STARTS

Paarden hebben historisch gezien altijd hun 
aanwezigheid in het gebied gehad. Vanaf de 
mechanisering van de landbouw is de functie van 
het paard veranderd van een werkdier naar een 
gezelschapsdier voor recreatie, show en sport.

In 2017 telde het Westerkwartier totaal  
1.117 paarden en pony’s (bron: CBS). De meeste 
dieren worden geteld in de huidige gemeente 
Grootegast, hier verblijven 401 paarden en 
pony’s. Het merendeel van de dieren is te vinden 
op de 125 bedrijven met paarden en pony’s. 
Wederom de meeste in Grootegast (38), op  
de voet gevolgd door de huidige gemeenten  
Marum (34), Zuidhorn (29) en Leek (24).
  

DE STATUS 

PAARDEN IN HET WESTERKWARTIER
Tijdens het weideseizoen, van mei t/m oktober, 
zijn er jaarlijks veel extra paarden uit heel 
Nederland in het Westerkwartier voor 
weidegang in grote groepen. 

De laatste decennia heeft de 
verbondenheid met het paard 
geleid tot een indrukwekkende 
lijst van paardenevenementen, 
in het Westerkwartier gefokte 
topsportpaarden en verkregen 
onderscheidingen. De infographic 
hiernaast vat het beeldend samen.



ONDER ANDERE: 

E R E G A L E R I J  
‘KWPN FOKKER  
VAN HET JAAR’ 

EEN LANDELI JKE OEUVRE-PRI JS ,  TOEGEKEND  
AAN FOKKERS UIT  HET WESTERKWARTIER

  2006 › RIJPAARDEN  
SIETSE VAN DELLEN, OPENDE

 2010 › TUIGPAARDEN
WIM CAZEMIER, NUIS 

(WOONACHTIG IN DE VERENIGDE STATEN)

2014 › SPRINGPAARDEN 
ANNA WOLTERS, WILMA WOLTERS 

EN RIK ONGERING, DORKWERD

2014 › TUIGPAARDEN  
ATE VEENSTRA, OPENDE

In het Westerkwartier zijn topfokkers gevestigd, 
wordt handel gedreven in sportpaarden en 

beoefenen professionals de wedstrijdsport. De recreatieve 
aantrekkingskracht van paarden is groot, zowel in de vorm van 

actieve paardensporters als in bezoekers van evenementen. Het aantal 
en de verscheidenheid in paard gerelateerde evenementen, trekt jaarlijks 
vele deelnemers en bezoekers. Zowel van binnen als buiten de regio. Alvorens 
uiteindelijk in te zoomen op de mogelijke (economische) spin-off op het 
Westerkwartier, allereerst meer over de invloed van de paardensector in Nederland.

TOPSPORTPAARDEN  
G E F O K T  I N  H E T  W E S T E R K W A R T I E R 

 OLYMPIC 

SUNRISE
GEREDEN DOOR  
ROB EHRENS

BULANA
GEREDEN DOOR 

NICOLA WILSON (GBR)

PALOMA
GEREDEN DOOR  

ERIC VAN DER VLEUTEN
 

QUEEN OF 
DIAMONDS

GEREDEN DOOR  
JEAN-CLAUDE VAN 

GEENBERGHE (BEL)

PYBALIA
GEREDEN DOOR  

PHILIPPE GUERDAT (CH)

OLYMPIC 

COCKTAIL  
GEREDEN DOOR  

ANKY VAN GRUNSVEN 

KWPN DEKHENGST  

WHISTLER 
GEREDEN DOOR  

MOLLY ASHE (USA)

 KWPN DEKHENGST

WITTINGER 
GEREDEN DOOR  
JUR VRIELING

KWPN 
TUIGPAARDHENGST

INDIANA



€300 
miljard

In Nederland maken paarden een belangrijk 
onderdeel uit van de (economische) samenleving. 
De omzet in de Nederlandse paardensector is 
jaarlijks €1,8 miljard (bron: CBS 2017). Hierbij 
wordt een onderscheid gemaakt in directe- en 
indirecte omzet. Onder de directe omzet worden 
de inkomsten uit stalling, handel, sport, instructie, 
fokkerij en training verstaan. 
De indirecte omzet van de paardensector 
wordt onder andere gegenereerd door 
dierenartsen, hoefsmeden, kleding en 

Export

Doordat de belangstelling voor de paardensport wereldwijd toeneemt, is de vraag naar paarden de 
afgelopen jaren sterk gegroeid. In 2013 verkocht Nederland ter waarde van €200 miljoen aan paarden 
naar het buitenland, de laatste jaren neemt het bedrag verder toe. Sinds de Olympische Spelen 
van Peking in 2008 is in Azië de populariteit van de paardensport enorm toegenomen en vliegen er 
jaarlijks 14.000 paarden vanuit Nederland naar China. Met name de springsport is in het Midden-
Oosten meer en meer in opkomst, naast de al populaire paardenraces. Niet alleen de vraag naar 
paarden is gestegen, maar ook die naar trainers en bondscoaches. Nederland is grootleverancier van 
trainers aan landen over de hele wereld.

DE CIJFERS 

IMPACT VAN DE PAARDENSECTOR
Economische waarde

€1,8 
miljard

NL

=

STIMULANS  WERKGELEGENHEID

ruitersportartikelen, fourage, stallenbouw, trailer- 
en vrachtwagenverkoop, harnachement, paddock- 
en weideafzetting, stapmolens, manegebodems, 
rijhallenbouw, verzekeringen, toerisme en de 
omzet van paardenevenementen. De omzet in de 
Nederlandse paardensector levert jaarlijks slechts 
€100,- miljoen minder op dan Nederlandse betaalde 
voetbal. De paardensport vertegenwoordigt 
wereldwijd een economische waarde van  
€300 miljard en de sector biedt werk aan 2 miljoen 
mensen. In Nederland verdienen vele tienduizenden 
mensen hun salaris in de paardensport. Ieder  
7e paard levert een arbeidsplaats op.



Evenementen

Verdeeld over 79 landen vinden er jaarlijks 
3.825 grote internationale evenementen plaats. 
In Nederland worden ieder jaar vijf grote 
internationale concoursen georganiseerd te 
weten:
■ Jumping Amsterdam
■ Indoor Brabant, Den Bosch
■ Global Champions Tour, Valkenswaard
■ Military Boekelo, Enschede
  •  De cross-country wordt bezocht door  

60.000 personen en is hiermee  
één van de grootste outdoor 
sportevenementen van Europa

■ CHIO Rotterdam

Gezamenlijk trekken bovenstaande evenementen 
jaarlijks 270.000 bezoekers. CHIO Rotterdam 
behoort samen met het KLM Open en het ABN 
Amro World Tennis Tournament tot de top drie van 
grootste ‘hospitality-evenementen’ van Nederland. In 
de media is de paardensport populair, in Nederland 
volgen 1,2 miljoen mensen de paardensport.

Aantal paarden

Volgens cijfers van het Compendium voor de 
Leefomgeving (CLO) is tussen 1980 en 2009 het 
aantal paarden en pony’s, gehuisvest op een 
landbouwbedrijf, gestegen van 67.000 naar 
145.000. Mede door de aanvang van de financiële 
crisis in 2008 daalde dat aantal tussen 2009 en 
2015 naar 118.000. Naast de paarden en pony’s 
op landbouwbedrijven is een groot aantal elders 
gehuisvest, bijvoorbeeld op maneges. Eind 2016 
werd geschat dat er in Nederland tussen de 
400.000 en 450.000 paarden zijn. Daarmee staat 
Nederland op de 8e plaats van de EU landen met 
de meeste paarden. Frankrijk voert de lijst aan 
met 840.259 paarden en pony’s.

Actieve beoefenaars

In Nederland zijn 6.600 paardenbedrijven, 
waarvan 1.000 maneges. Volgens cijfers uit 2014 
van de Koninklijke Hippische Sportfederatie 
(KNHS) zijn er in Nederland 500.000 actieve 
paardensporters, waarvan 80% vrouw is. Naast 
maneges telt Nederland 1.500 rijverenigingen 
die jaarlijks 7.300 evenementen organiseren. 
De KNHS heeft een kleine 200.000 leden, 
waarvan ongeveer 50.000 actief deelneemt aan 

de wedstrijdsport. De KNHS becijfert dat het, 
verdeeld over 8 disciplines, jaarlijks resulteert 
in 765.000 wedstrijdstarts. De recreatieve 
aantrekkingskracht van paarden is groot, er 
worden bijvoorbeeld 17 miljoen buitenritten per 
jaar gereden.

Kwaliteit

Het Koninklijk Warmbloed Paard Nederland 
(KWPN) is al jaren het best presterende 
sportpaardenras ter wereld. Zowel de Nederlands 
gefokte dressuur-, eventing- als springpaarden 
nemen al jaren de hoogste posities in op de 
wereldranglijsten. Met 10.000 geboren veulens 
per jaar is het KWPN ook het grootste stamboek. 

“De paardensport is één 
van Nederlands grootste 

exportproducten, groter dan 
de export van bloembollen en 

melkpoeder.”



Met het weergeven van de contouren van het Westerkwartier 
en de paardensector die zich prima manifesteert, is er een beeld 
geschetst. Bepaalde landelijke trends en ontwikkelingen zijn in meer 
of minder mate van toepassing op het Westerkwartier en al dan 
niet specifiek op de paardensector in het Westerkwartier. Om de 
paardensector in al haar facetten in de regio te kunnen versterken 
zijn met name de economische spin-off, inpassing in het landschap 
en talentontwikkeling van belang. Vandaar dat de ontwikkelingen 
worden ondergebracht in de perspectieven economie, ruimte en sport 
& onderwijs. De ontwikkelingen zijn niet per definitie aan slechts één 
van de perspectieven toe te schrijven, er is sprake van overlap.

Gepaardgaande ontwikkelingen2

Vestigingsklimaat 

Een optimaal vestigingsklimaat is belangrijk voor 
de economische groei van de paardensector 
en die van de regio. België heeft, ten opzichte 
van Nederland, een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt. In België kunnen (top)ruiters zich 
direct vestigen door stallen te kopen of te huren 
voor de lange termijn en niet, zoals in Nederland, 
tot maximaal drie maanden.
Nederland, ook Noord-Nederland, mist hierdoor 
een deel van de buitenlandse professionele 
ruiters. Vanuit de hele wereld, bijvoorbeeld uit 

Brazilië, Groot-Brittannië en Ierland komen ruiters 
naar België om zich te vestigen en de paarden 
te trainen. De ruiters rijden de paarden op de 
vele wedstrijden in de directe omgeving, waar 
ook veel handel in paarden wordt gedaan. De 
beste paarden komen bij de beste ruiters terecht, 
waarmee de kans toeneemt om de topsport te 
bereiken. 
Wanneer het hippisch vestigingsklimaat in het 
Westerkwartier actief wordt verbeterd trekt 
dit ook professionele ruiters aan. Immers het 
kopen van de grond en het bouwen is in Noord-
Nederland aanmerkelijk goedkoper.

ECONOMIE



Stimulans lokale middenstand

Noord-Nederland heeft ook toptrainers en 
-ruiters waar de buitenlandse ruiters graag van 
leren. Nederland is in trek bij ruiters uit alle 
Europese landen, het Midden-Oosten, China 
en de Verenigde Staten. De ruiters verblijven 
wekenlang in ons land voor trainingsstages. 
Naast topfaciliteiten om de paarden te stallen en 
te rijden zoeken de ruiters en de verzorgers van 
de paarden ook verblijfplaatsen. Verhuurders van 
appartementen komen graag met deze doelgroep 
in contact. De ruiters en paardenverzorgers 
leveren een directe bijdrage aan de lokale 
economie, doordat ze gebruik maken van de 
dagelijkse voorzieningen.

Bereikbaarheid

Er is een wereldwijd stijgende vraag naar 
Nederlandse sportpaarden. Voor kopers van 
potentiële topsportpaarden, zowel direct 
gekocht bij de fokkers als inmiddels opgeleid 

tot sportpaard, wordt Noord-Nederland beter 
bereikbaar. Het Noorden was, via de A7, A28 
en A32, met de auto al goed te bereiken. 
Inmiddels neemt het aantal vluchten van 
en naar Groningen Airport Eelde toe. Door 
afspraken met de luchthavens van bijvoorbeeld 
Kopenhagen en München, die fungeren als 
hub, kunnen kopers van paarden vanuit de 
hele wereld direct naar het Noorden gevlogen 
worden. 

Im- en export van paarden

Groningen Airport Eelde is hiermee goed 
ingericht voor personenvluchten, maar voor 
het vervoeren van paarden zijn nog geen 
mogelijkheden. Nederlandse paarden vliegen 
via de luchthavens van Amsterdam, Brussel, 
Luik en Frankfurt de wereld over naar landen en 
steden zoals China, Mexico, Chili, New York en 
Miami. Door de toenemende bedrijvigheid en 
vestiging van hele grote bedrijven lijken kansen 
te ontstaan.

In de provincie Groningen zijn multinationals zoals 
Google en IBM gevestigd. De drie noordelijke 
provincies ondersteunen in ieder geval tot 2020 
het noordelijke promotie-initiatief Top Dutch. 
Top Dutch heeft onder andere een campagne 
gelanceerd om een vestiging van Tesla naar 
Noord-Nederland te halen. Verder is de inzet 
meer internationale bedrijvigheid naar het 
Noorden te trekken met als doel 2000 nieuwe 
arbeidsplaatsen te realiseren. Bij de vestiging 
van nog meer multinationals neemt de vraag 
naar cargo-vluchten vanuit Groningen Airport 
Eelde mogelijk toe. Dierenvervoer is een 
onderdeel van het vrachtvervoer, export van 
paarden via de noordelijke luchthaven komt 
dan binnen bereik. Voor de groeiende markt 
van paardentransporteurs is dit een welkome 
aanvulling, te meer doordat de duur van het 
transport voor de paarden hiermee wordt verkort.

“Wereldwijd stijgt de 
vraag naar Nederlandse 

sportpaarden.” 



Vrijkomende agrarische 
bebouwing
De wet- en regelgeving in de landbouw neemt 
toe. Tevens loopt de maatschappelijke discussie 
over dierenwelzijn en milieu op. Hiermee is het 
verdienmodel van de sector melkveehouderij 
onder druk komen te staan, met als gevolg dat de 
animo voor bedrijfsopvolging sterk is gedaald. Dit 
leidt vervolgens tot vergrijzing, meer stoppende 
bedrijven en tot gebouwen die leeg blijven staan. 

De landelijke bedrijfsruimte die leeg komt te 
staan is bekend onder het begrip ‘vrijkomende 
agrarische bebouwing’ (VAB). Deze huidige 
en toekomstige VAB’s zijn een risico voor het 
landschap, omdat door leegstand algehele 
achteruitgang kan plaatsvinden. Provincie 
Groningen en de gemeenten zien graag dat de 
bedrijfsgebouwen een herbestemming krijgen. 
Te meer omdat een globale inventarisatie inzicht 
heeft gegeven in het relatief grote aantal VAB’s 
in het Westerkwartier. Het is wenselijk op korte 
termijn de daadwerkelijke aantallen VAB’s en hun 
staat van onderhoud in kaart te brengen. 
Onder agrariërs leeft het bestemmen van 

de gebouwen, hier is rondom de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018
navraag naar gedaan. Zie ook de tabel op 
deze pagina (bron: Nieuwe Oogst).

De invulling van het platteland is aan 
vernieuwing toe, waarbij er gewerkt moet 
worden aan een efficiënter en duurzamer 
systeem. Daarbij moet verder worden 
gekeken dan alleen de productie van voedsel.

Vergrijzing

In het Zuidelijk Westerkwartier worden 
175 van de 611 agrarische bedrijven geleid 
door ondernemers ouder dan 65 jaar. De 
vergrijzing onder de agrarische bevolking 
stijgt al jaren. De landelijke trend van minder 
bedrijfsopvolgers wordt in het Westerkwartier 
versterkt door de kleinschaligheid van de 
bedrijven. De bedrijven die wel een opvolger 
hebben gaan door met schaalvergroting, 
waardoor meerdere kleine bedrijven worden 
samengevoegd op één locatie. Doordat 
die bedrijven in omvang groeien en er 
meer kapitaal in de agrarische bedrijven 
zit, wordt het traject tot daadwerkelijke 
bedrijfsovername verlengd. Meervoudige 
bedrijfsvoering biedt soms nog nieuwe 
kansen voor een tijdige bedrijfsopvolging. 

RUIMTE

“De invulling van het 
platteland is aan 
vernieuwing toe” 



Schaalvergroting

In het Westerkwartier zijn 115 bedrijven met een 
veestapel tot 70 koeien. Dit zijn de bedrijven die 
waarschijnlijk zullen samengaan of toegevoegd 
aan een groter bedrijf. De schaalvergroting, 
door een verandering in het gebruik van de 
productiefactoren; grond, kapitaal en arbeid 
streven naar lagere productiekosten en hogere 
opbrengsten, is hier mede debet aan.

Vrijkomende 
agrarische 

bebouwing

Landbouwverkeer

Groene energie
(Zonnepanelen/

windmolens)

Veiligheid
(Criminaliteit op  
het platteland)

Gemeentelijke 
belastingen  
(ozb)

Bestemmings-
plannen en 

ruimtelijke 
ordening

Natuurontwikkeling

Faunaschade
Anders

In de 
gemeentepolitiek 

vinden boeren 
en tuinders dit 

het belangrijkste 
onderwerp
(In procenten)

17,8

13,7

Verduurzamen

Makelaars in de regio zien mogelijkheden voor 
het herbestemmen van VAB’s. De boerderijen 
zijn in trek bij paardenliefhebbers en worden 
omgebouwd tot woonboerderijen, waar 
kleinschalig paarden aan huis gehouden 
kunnen worden. Naast het behouden van de 
karakteristieke gebouwen wordt het gebouw 
tevens verduurzaamt. De asbest wordt tijdig 

gesaneerd om vervolgens de daken te voorzien 
van zonnepanelen. De natuur kan betrokken 
worden bij de bebouwing door het geheel en 
specifieke bouwwerken, zoals een buitenbak, 
aan te kleden met houtsingels. In de boerderijen 
is veel ruimte voor het bouwen van ruime 
paardenstallen. 

3,73,9

9,8

8,1
4,9

9,3
28,8



Verbreding

Daarnaast is de rust en ruimte die het platteland 
biedt de basis voor de doorontwikkeling van 
bedrijfstakken. Vanaf 2007 is al een sterke stijging 
van het aantal zorgboerderijen waarneembaar. 
Ook appartementen, bed&breakfasts en dergelijke 
spelen er op in en profiteren. Nieuwe kansen 
dienen zich ook aan. Bijvoorbeeld, de agrarische 
gebouwen lenen zich voor woonconcepten waar 
gescheiden gezinnen gezamenlijk kunnen wonen. 
Én equicoaching, een coachingsmethode in 
combinatie met paarden, is sterk in opkomst.

LANDSCHAP

De maatschappelijk vraag naar nieuwe activiteiten op het platteland, die meestal 
verbonden zijn aan agrarische bedrijfsvoering, leidt tot nieuwe verdienmodellen. 
Mensen komen graag naar het platteland, in de maatschappij wordt de 
verbinding aangegaan tussen de burger en de boer. De burger wil dichter bij de 
productie komen te staan, waardoor er kortere ketens ontstaan. Deze behoefte 
vertaalt zich op de agrarische bedrijven in meer nevenactiviteiten. In het Zuidelijk 
Westerkwartier hebben 48 agrarische bedrijven verbredingsactiviteiten, zoals 
een boerderijwinkel, kamperen bij de boer of het opwekken van windenergie.

Multifunctionele landbouw

Landschap

Het herstel en beheer van de houtsingels 
is in het Zuidelijk Westerkwartier de 
belangrijkste landschappelijke opgave voor 
de komende jaren. En daarmee één van de 
speerpunten van de Provincie Groningen. 
Wanneer houtsingels goed onderhouden 
worden zijn ze heel belangrijk voor de 
biodiversiteit. Door een collectieve aanpak 
kan een lint van houtsingels hersteld, 
behouden en onderhouden worden. 

De Provincie Groningen heeft 
als doelstelling in het Zuidelijk 
Westerkwartier waterberging en de 
uitbreiding van het Natuur Netwerk Nederland 
(NNN), voorheen bekend als Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS), te realiseren. Het 
grootste deel van het gebied, dat loopt van 
Opende tot het Leekstermeer, is nog in 
gebruik als landbouwgrond en moet worden 
verworven om te worden ingericht voor 
natuur, waterberging en recreatie. 



Paarden in het landschap

Door de toenemende verstedelijking, gebrek 
aan tijd en stress heeft de burger meer behoefte 
aan stilte en buiten zijn. Al vanaf het begin van 
deze eeuw is een stijging te zien in het aantal 
mensen dat recreatief paardrijdt, deze trend 
blijft zich doorzetten. Er is behoefte aan het 
vergroten van het ruiterroutenetwerk in het 
Westerkwartier, welke moet worden ingepast 
in het landschap. Naast men- en ruiterroutes 
is er vraag naar het inrichten van een terrein 
ten behoeve van de paardensportdiscipline 
eventing. De belanghebbenden worden graag 
meegenomen in de planvorming rondom de 
integrale gebiedsopgave.

Toerisme

Het hippische toerisme stijgt, er is 
heel veel vraag naar gebieden waar 
zowel paardrijden mogelijk is als 
overnachtingsmogelijkheden zijn. De 
KNHS regio Groningen werkt mee aan 
de uitbreiding van het ruiternetwerk. 
Aansluiting zoeken met Enjoy the Ride 
ritten, georganiseerd door KNHS-
verenigingen of FNRS-ruitersportcentra, 
is interessant voor het Westerkwartier.

Al meer dan een decennium ondergaat 
Nederland een plattelandsverandering. 
Langzaam verschenen naast koeien ook 
paarden in de wei. Onder andere de stijging 
van de welvaart heeft ertoe bijgedragen dat 
mensen meer konden besteden, hierdoor is 
de paardensector gegroeid. Met de groei van 
de paardensector is paardenwelzijn ook meer 
voor het voetlicht gekomen. De maatschappij 
betrekt zich steeds meer bij het paard en het 
paardenbedrijf. Voor de Sectorraad Paarden is 
paardenwelzijn één van de hoofdthema’s. 

“Het aantal mensen dat 
recreatief paardrijdt stijgt.” 



SPORT EN ONDERWIJS

Met het Nationaal Hippisch Centrum in 
Ermelo, Den Goubergh in Roosendaal, 
Paardensportcentrum Lichtenvoorde in 
Vragender en Equestrian Centre De Peelbergen in 
Kronenberg, heeft Nederland momenteel enkele 
grote hippische centra.

In de provincie Limburg is met de realisatie 
van Equestrian Centre De Peelbergen een 
prachtige accommodatie gerealiseerd. Door de 
samenwerking van overheden met het hippische 
bedrijfsleven is het centrum tot stand gekomen. 

In de paardensector is behoefte aan nog 
enige vergelijkbare centra met functies 
als opleidingscentrum, wedstrijd- en 
evenementenlocatie, waar tevens trainings- en 
uitrijmogelijkheden zijn. Naar voorbeeld van 
Limburg en Twente kan het Westerkwartier 
putten uit de opgedane ervaringen aldaar.

Multidisciplinaire centra

Outdooraccomodatie 
HJC Manege, Tolbert

“In de paardensector is 
behoefte aan nog enige 
vergelijkbare centra.” 



Concoursterrein De Wolden in Veeningen, 
Hippisch Centrum Exloo in Exloo en de Hedde 
Jan Cazemier Manege in Tolbert zijn locaties die 
hippisch Noord-Nederland op de kaart hebben 
gezet. Om daadwerkelijk van betekenis te zijn in 
Nederland en aansluiting te vinden in België is 
doorontwikkeling van de faciliteiten geboden.

In het Westerkwartier is de Hedde Jan Cazemier 
Manege in Tolbert in 2015 uitgebreid met vier 
grote outdoor pistes. De twee hoofdpistes 
zijn voorzien van een eb- en vloed bodem 
waarmee het waterpeil geregeld kan worden, 
zodat de bodems altijd een optimale kwaliteit 
hebben. De geboden kwaliteit is één van de 
factoren waardoor (top)ruiters en sportstallen 
in alle disciplines graag trainen en wedstrijden 
rijden in Tolbert. Iedere week wordt er een 
springwedstrijd georganiseerd, met gemiddeld 
250 starts op één dag van binnen en (ver) buiten 
de provinciegrenzen.

Medio 2019 wordt de indooraccommodatie van 
de Hedde Jan Cazemier Manege uitgebreid met 
een grote indoorrijhal van 45 x 80 meter, de 
grootste in Nederland. De totale accommodatie 
wordt hiermee een trainings-, wedstrijd-, en 
evenementenlocatie van formaat met dito  
parkeer- en horecavoorzieningen. De Hedde Jan 
Cazemier Manege heeft een directe verbinding 
met het Westerkwartier en is centraal gelegen in 
de noordelijke provincies. Voor de topfokkers in 
het Westerkwartier kan het een podium zijn voor 
de presentatie van veulens en jonge paarden. 
Evenals voor getalenteerde sportpaarden die 
door handelaren en topruiters worden gescout. 

De ambities met de accommodatie reiken verder, 
door van betekenis te zijn voor de hippische 
sector in Nederland en wellicht in de toekomst 
over de landsgrenzen heen. 

Topsportfaciliteit

Klaas de Jong Ontwerpen

“De grootste 
in Nederland” 



Ruiter/prestatie?
Margot Arkema

Tonnie Cazemier

Chantal Windstra

“Talent en onderwijs 
koppelen aan 

vakmanschap.” 



De fokkerij in het Westerkwartier brengt, zoals 
al beschreven, kwalitatieve sportpaarden. Op 
dit moment wordt er regionaal onvoldoende 
geïnvesteerd in het opleidingstraject van de paarden. 
Hierdoor worden talentvolle paarden op jonge 
leeftijd (inter)nationaal verkocht, waardoor het 
Westerkwartier onvoldoende van de verdiensten van 
de verkoop van topsportpaarden profiteert.

Vergelijkbaar met de vroegtijdige verkoop van 
talentvolle paarden, komen talentvolle ruiters 
tevens onvoldoende tot ontplooiing. Onder 
paardrijtalenten is behoefte aan een professionele 
hippische sportopleiding. In combinatie met 
de sportopleiding kan een programma worden 
opgezet, waarbij veelbelovende sportpaarden uit het 
Westerkwartier worden opgeleid. Dit is zowel voor 
de paardrijtalenten als de eigenaren van de paarden 
interessant. 

Opleidingscentrum

Jur Vrieling

Jur Vrieling samen 
met bondscoach  
Rob Ehrens

In de Hedde Jan Cazemier Manege in Tolbert 
zijn alle faciliteiten aanwezig om te fungeren als 
totaal opleidingscentrum. Voor talentvolle ruiters 
biedt de opening van het Topsportzorgcentrum 
op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen, 
medio zomer 2018, ook kansen. Een plek voor 
topsport, topzorg en ondernemen. Sporters 
krijgen onder andere toegang tot mentale 
training om te leren zich zo op de sport te 
focussen en de prestaties te verbeteren. 

Naast de ontplooiing van talent kan onderwijs 
ook gekoppeld worden aan vakmanschap 
en specialisaties binnen hippische bedrijven. 
Technologische innovaties zijn een manier om 
bedrijven succesvoller te maken, binnen de 
paardensector zijn er nog legio mogelijkheden.



De beschreven ontwikkelingen vanuit de invalhoeken economie, ruimte en 
sport & onderwijs vormen zowel uitdagingen als kansen. Door hetgeen het 
Westerkwartier en de paardensector te bieden heeft te combineren met de 
ontwikkelingen ontstaat het lonkend perspectief; het Westerkwartier als 
aantrekkelijk hippisch vestigingsklimaat. Met relatief al veel paarden binnen 
het Westerkwartier kunnen paarden een verbindende factor zijn tussen de 
huidige vier gemeenten. Het Westerkwartier kan dé paardengemeente van 
Nederland worden waar de gehele regio van profiteert. 
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Behoud natuur en landschap

In het Westerkwartier stijgt het aantal agrarische bebouwingen 
dat vrijkomt. Hieronder bevinden zich karakteristieke panden die 
zich lenen voor een herbestemming. Een deel van de gebouwen 
wordt omgebouwd tot woonboerderij, met de faciliteiten om een 
aantal paarden te kunnen houden. Aan de bebouwing grenzen 
enkele hectares waar een aantal paarden geweid wordt. Naast de 
weides, waar steeds vaker paarden in plaats van koeien grazen, is 
er aansluiting met een uitgebreid netwerk van men- en ruiterroutes 
door de natuur. De paardenobjecten worden aantrekkelijk in de 
leefomgeving en het coulisselandschap ingepast, die vervolgens 
onderhouden en beheerd worden. Met de herbestemming van 
de gebouwen blijven daken beschikbaar voor zonnepanelen. 
Ontwikkelaars van cultureel erfgoed werken samen met architecten 
en passen tevens windmolens in op de kavel. 

Het lonkend perspectief



Economische impuls voor de regio
Men- en ruiterroutes zijn zeer interresant voor onder andere volledig 
geoutilleerde horecazaken en agrarische bedrijven met uitgebreide 
activiteiten. Een groeiend aantal toeristen bezoekt het Westerkwartier 
voor een hapje en drankje, om te overnachten en om te wandelen of 
te fietsen. Steeds vaker wordt het gebied ook met een eigen paard 
verkend of wordt deze gehuurd. En meer paarden leidt tot meer 
werkgelegenheid, immers iedere 7e paard genereert een arbeidsplaats. 

Behalve de actieve paardensporters is hier ook de belangstelling 
toegenomen voor de tientallen paardgerelateerde evenementen  
(in uiteenlopende disciplines). Lokale ondernemers profiteren steeds 
zichtbaarder van de aantrekkingskracht van de paardensector, doordat 
de verschillende doelgroepen gebruik maken van de dagelijkse 
voorzieningen. Een unieke kans voor deze regio, die ook wordt 
uitbetaald in de portemonnee van de lokale ondernemers.

Training staat aan de basis van de successen. 
In de top trainings- en wedstrijdfaciliteiten 
van een centraal gelegen multidisciplinaire 
accommodatie worden talenten opgeleid 
in verschillende paardensport disciplines. 
Dit optimaal bereikbare centrum trekt vele 
wedstrijdruiters aan om zowel hobbymatig als 
professioneel de paardensport te beoefenen. 

Potentiële toppers trainen graag bij coaches in 
Noord-Nederland. Juist in het Westerkwartier
omdat de ruiters en de verzorgers van de 
paarden gemakkelijk huisvesting vinden. 
Zowel voor tijdelijke trainingsstages als voor 
een langdurig verblijf. Waarbij definitief 

vestigen aantrekkelijk is door de relatief lage 
grondprijzen en de rode loper ontvangst voor 
de houder van paarden. 

De goed opgeleide, in het Westerkwartier 
gefokte, paarden vallen ook op bij 
paardenhandelaren. Vanuit de Verenigde 
Staten, China en het Midden-Oosten komen 
de kapitaalkrachtige koopmannen naar 
Noord-Nederland. Paarden worden, na een 
gedegen opleiding, vanuit het Westerkwartier 
over de gehele wereld geëxporteerd om zich 
op het hoogte podium, de Olympische Spelen, 
te presenteren. 

1

1

Topsportklimaat



Komende tot ‘het lonkend perspectief’ zijn er al enige speerpunten, 
of noem het wensen, van overheden, belanghebbende organisaties, 
ondernemers en gebruikers benoemd. Het streven van de stichting 
Westerkwartier Paardenkwartier is partijen te verbinden om tot 
aanknopingspunten te komen.
 
Aan de hand van de speerpunten van de stichting Westerkwartier 
Paardenkwartier wordt er aan aanzet gegeven om actiepunten te 
formuleren en een planning te maken. Om gedegen tot uitvoering 
over te kunnen gaan, moet de visie verder worden uitgediept. In 
die zin dat de diversiteit in de (activiteiten van de) paardensector 
vele verschillende stakeholders met zich meebrengt. Met deze 
ondernemers, overheden en belanghebbende organisaties willen we 
in gesprek om tot een breed gedragen visie te komen. Om vervolgens 
door middel van te vormen werkgroepen te komen tot (jaar)plannen.

 

Het Westerkwartier als  
aantrekkelijk hippisch  
vestigingsklimaat

4



SPEERPUNTEN IN ACTIE 

 3 ONTWIKKELING  
 van ruiter- en menroutes en toerisme

■  Verder uitbreiden van ruiter- en menroutes 
en deze met elkaar verbinden. Vervolgens  
de routes promoten.

■  Organiseren Noordelijk 
Eventingkampioenschap.

 4  REALISATIE 
OPLEIDINGSCENTRUM  
voor de paardensector

■  De (toekomstige) gemeente Westerkwartier 
benoemt de Hedde Jan Cazemier Manege 
in Tolbert als een belangrijk economisch 
project.

■   Organiseren van sportevenementen die 
voor maatschappelijke en economische 
spin-off zorgen. Dat uit zich bijvoorbeeld in 
een toename van sportparticipatie, extra 
bekendheid voor Nederland en een impuls 
voor de (lokale) economie. 

 5  VERBETERING 
VESTIGINGSKLIMAAT  
voor hippische ondernemer

■  In kaart brengen aantal VAB’s in het Westerkwartier 
d.m.v. een quickscan die resulteert in een 
‘hittekaart’.

■  VAB beleid schrijven naar voorbeeld van andere 
gemeenten. 

■  Bij de realisatie van paardenobjecten aansluiting 
vinden met o.a. Landschapsbeheer Groningen en 
de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

■  Nieuwe vestigers warm verwelkomen door ‘de rode 
loper uit te rollen’. Realisatie door op gemeentelijk 
niveau, met aangereikte randvoorwaarden vanuit 
de provincie, helder beleid ten aanzien van 
kleinschalige paardenhouderij te formuleren. 
Ruime beschrijvingen, minder regels, de 
beoefening en beleving van de paardensport  
krijgt de ruimte.

■  Creëren samenwerking tussen ondernemers  
en overheden om top-, breedtesport en recreatie  
te faciliteren en ontwikkelen. 

■  Stimuleren dat de volwaardige bestemming 
paardenhouderij gegeven wordt aan zowel 
productgerichte als gebruiksgerichte bedrijven. 
Bedrijven zoals maneges, sport-, pension-, en 
trainingstallen profiteren van een verruimde 
agrarische bestemming. 

 1   KENNISUITWISSELING  
tussen hippische ondernemers

■  Doorgaan met professionaliseren van de 
stichting Westerkwartier Paardenkwartier. 

■ Aantrekken nieuwe leden. 

 2 PROMOTIE  
 van het hippisch Westerkwartier

■  Benoemen van een projectmanager  
(24-32 uur per week).

■  Delen van visie verdiepen d.m.v. 
vervolgonderzoek. 

■  Alle stakeholders in beeld brengen 
en vervolgens een projectorganisatie 
samenstellen.

■  Werkgroepen vormen die 
uitvoeringsprogramma’s opstellen. 
Hierbij o.a. de (toekomstige) gemeente 
Westerkwartier betrekken en uitnodigen 
zitting te nemen.

■  Ontwikkeling excursieprogramma om o.a. 
toekomstige vestigingskandidaten middels 
een te ontwikkelen ontvangstprogramma 
te enthousiasmeren en een inkijkje 
te geven wat het Westerkwartier 
paardenliefhebbers te bieden heeft.
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