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Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van onafhankelijke, objectieve en actuele informatie ten
behoeve van de nieuwe visie van Limburg Paardensport 2030. Er zijn vier onderzoeksvragen:
1. Wat zijn de belangrijkste en meest actuele kerncijfers over de Limburgse paardensector, waarbij
Limburg waar mogelijk wordt vergeleken met andere provincies en Nederland als geheel?
2. Wat waren in de periode 2010-2020 de belangrijkste ontwikkelingen in de Limburgse paardensector en
welke rol heeft Limburg Paardensport daarin gespeeld?
3. Wat zijn de sterktes en zwaktes van de stichting Limburg Paardensport en wat zijn de kansen en
bedreigingen voor de Limburgse paardensector?
4. Wat moeten de belangrijkste doelen voor de Limburgse paardensector voor 2030 zijn, welke
prioriteiten dienen gesteld te worden en welke rol (te volgen strategie) is daarbij voor Limburg
Paardensport weggelegd?
Er is kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd om deze vragen te beantwoorden, namelijk
semigestructureerde interviews met twaalf sleutelpersonen, analyse van bestaande data en
documentanalyse. Deze samenvatting schetst de belangrijkste uitkomsten.
In Limburg zijn in 2020 190 vestigingen van organisaties die tot de categorie paardensport en maneges
gerekend worden en 100 vestigingen van paardenfokkerijen. Er zijn in 2020 97 hippische
(sport)accommodaties in Limburg. Volgens de landbouwtelling waren er in 2019 7.114 paarden en pony’s
bij 517 agrarische bedrijven in Limburg. Volgens de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
(KNHS) werden er in 2019 173 hippische wedstrijden in Limburg georganiseerd, zijn er in dat jaar 6.087
startpassen in de KNHS-regio Limburg verstrekt en waren er circa 8.200 KNHS-leden in Limburg
woonachtig. De economische omvang van de Limburgse paardensector op jaarbasis werd in 2017 op 175
miljoen euro geraamd.
Tot de belangrijkste ontwikkelingen in Limburgse paardensector behoren de realisatie van Equestrian
Centre De Peelbergen (officieel geopend in 2016) en de realisatie van de hippische zone Grandorse (in
2017 in gebruik genomen), waar Equestrian Centre De Peelbergen onderdeel van uitmaakt. Voor beide
projecten lag de kiem in de private sector, waarbij de gemeente en provincie zijn aangehaakt. Bij de
totstandkoming van Grandorse heeft Limburg Paardensport een aanjagende en verbindende rol vervuld.
Vóór die tijd, in 2015, werd mede dankzij Limburg Paardensport een 860 kilometer lang
knooppuntennetwerk in Midden-Limburg gerealiseerd. Eind 2020 is er zicht op de totstandkoming van een
provinciaal dekkend netwerk. Mede door de voorzieningen in Grandorse werd het vanaf 2018 mogelijk om
aansprekende hippische evenementen te organiseren. Op initiatief van Limburg Paardensport en Limburg
Marketing is in 2019 in samenwerking met partners in Limburg de landelijke pilot van het Limburgs
initiatief PaardenWelkom gestart.
De stichting Limburg Paardensport is in staat geweest om elk jaar het aantal partners van de stichting te
laten groeien. In 2016 telde de stichting veertien partners, in 2020 is dat opgelopen tot 26. In de sector
wordt de manager, en in mindere mate de voorzitter, gezien als de verpersoonlijking van Limburg
Paardensport. Het bleek niet goed mogelijk om binnen dit onderzoek de meerwaarde van Limburg
Paardensport voor de Limburgse paardensector op alle punten goed aan te tonen. Dat neemt niet weg dat
er voldoende bewijslast is om te stellen dat de sector overwegend positief oordeelt over de bijdrage van
de stichting aan de ontwikkeling van de hippische sector in Limburg. Het sporttakplatform is daarmee van
belang geweest voor de positieve ontwikkeling van de paardensector in Limburg. Met name de actieve en
verbindende rol van de manager worden gewaardeerd. Het aantal activiteiten van Limburg Paardensport is
omvangrijk en divers, zeker in het licht van de capaciteit van de stichting. Op maar liefst vijf domeinen -
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economie, ruimte, sport, opleidingen en branding - worden door Limburg Paardensport activiteiten
aangejaagd en ondersteund. Op projectniveau zijn de activiteiten van Limburg Paardensport voor de bij
het project betrokken (partner)organisaties zichtbaar. Daarentegen is er bij organisaties binnen de
Limburgse paardensector geen compleet overzicht van activiteiten van de stichting Limburg Paardensport
en welke bijdrage de stichting aan projecten levert.
Er zijn elf sterktes, negen zwaktes, twaalf kansen en dertien bedreigingen geïdentificeerd. Tot de sterktes
van Limburg Paardensport behoren de actieve en verbindende manager en het groeiende netwerk van
partners. Te veel operationeel werk, onvoldoende focus in het beleid en het niet goed aan kunnen tonen
van de geïsoleerde resultaten van het werk van de stichting worden als de zwaktes gezien. Tot de kansen
behoren het verzilveren van dat wat is gerealiseerd (accommodaties, kennis, ervaring) en het intensiveren
van de internationale samenwerking. Bedreigingen zijn de dreiging van dierziektes en de zwakke positie
van Limburgse maneges, verenigingen en kleine concoursen.
De sleutelpersonen stellen vooral voor om doelen voor de Limburgse paardensector voor 2030 op te stellen
met betrekking tot breedtesport en jeugd, en economie. In mindere mate wordt gewezen op
internationale samenwerking en topsport-/evenementen. Cruciaal is dat er in de Limburgse paardensector
consensus is over en draagvlak voor de doelen voor 2030. In eerste instantie zijn de partners van Limburg
Paardensport de groep waarmee de stichting tot overeenstemming over de doelen van de sector dient te
komen. Daarnaast is het wenselijk dat de partners van Limburg Paardensport en andere organisaties in de
Limburgse paardensector in een vervolgstap afgeleide activiteiten en doelen voor zichzelf bepalen, zodat
door de hele sector naar het gezamenlijke doel toegewerkt kan worden. Dit wordt idealiter vastgelegd in
een akkoord of adhesiebetuiging.
Op basis van de resultaten van de SWOT-analyse zijn tien strategische opties verwoord:
1. Acteer op tactisch en strategisch niveau. Het op deze wijze handelen strookt met het beleid uit het
verleden, maar in de praktijk blijkt er toch werk op operationeel niveau te worden uitgevoerd.
2. Verminder de werkdruk van de manager. Dit kan door meer focus in het beleid aan te brengen en de
energie te richten op de doelen van de stichting en de doelen van de sector.
3. Maak het werk van Limburg Paardensport en het (geïsoleerd) effect daarvan van inzichtelijk. Dit kan
door het extern delen van jaarverslagen en werkplannen, door het laten uitvoeren van evaluaties van
het werk van de stichting en middels ingredient branding.
4. Investeer in moderne communicatie. Een meer gebruiksvriendelijke website of een app kunnen in dit
kader overwogen worden.
5. Stel doelen voor de eigen stichting op. Naast het belang van het stellen van doelen voor (en met) de
sector verdient het aanbeveling dat Limburg Paardensport voor zichzelf SMART geformuleerde doelen
stelt. Evaluaties hiervan bieden meer inzicht in de effecten van het werk van de stichting (zie ook 3).
6. Ondersteun het vermarkten van de regio op mondiale schaal. De regio is het gebied in een straal van
150 kilometer rond Maastricht behoort tot de koploperregio’s van de wereldwijde hippische sector.
Die sterke positie verdient verdere uitbouw, mede vanwege het economisch belang.
7. Jaag het versterken van de verenigingen en maneges in Limburg aan. Niet alle Limburgse maneges,
verenigingen en laagdrempelige concoursen passen bij het ambitieniveau van de sector. Er kan
bijvoorbeeld worden ingezet op minstens één kwalitatief goede manege in elke Limburgse gemeente.
8. Zet in op topsportevenementen voor een breder publiek. Personen uit de hogere sociale klassen
maken volgens sleutelpersonen een steeds groter deel van het publiek uit. Andere doelgroepen, zoals
recreanten en hobbyfokkers worden daardoor onvoldoende bediend.
9. Stimuleer paardeninclusief beleid. De paardensector moet meer in beeld zijn bij belangrijke
economische, ruimtelijke en sociale vraagstukken bij gemeenten en de provincie.
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10. Steun versterking van Maastricht Aachen Airport voor paardenhandel. Dit is vanuit economische optiek
wenselijk. Wel dient hierbij een goede balans tussen people, planet en profit te worden nagestreefd.
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De stichting Limburg Paardensport is een netwerkorganisatie met de ambitie om de positie van Limburg
als paarden(sport)provincie te versterken. In 2010 is door de stichting het ‘Limburgs Paardensportplan’
gepubliceerd (Ernes & Rensen, 2010). Hierin is de visie geschetst op de versterking van de Limburgse
paarden(sport)sector. In 2016 heeft Limburg Paardensport daarvan een update gemaakt (“Limburg
Paardensport 2.0”), voor de periode 2017-2020 (Limburg Paardensport, 2016a). Limburg Paardensport
wenst eind 2020 een nieuwe visie te presenteren voor de periode 2021-2030 (“visie 3.0”) en wenst de
nieuwe visie mede te baseren op onafhankelijk onderzoek. Het Mulier Instituut is gevraagd om dit
onderzoek uit te voeren.

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van onafhankelijke, objectieve en actuele informatie ten
behoeve van de nieuwe visie van Limburg Paardensport 2030. De onderzoeksvragen zijn:
1. Wat zijn de belangrijkste en meest actuele kerncijfers over de Limburgse paardensector, waarbij
Limburg waar mogelijk wordt vergeleken met andere provincies en Nederland als geheel?
2. Wat waren in de periode 2010-2020 de belangrijkste ontwikkelingen in de Limburgse paardensector en
welke rol heeft Limburg Paardensport daarin gespeeld?
3. Wat zijn de sterktes en zwaktes van de stichting Limburg Paardensport en wat zijn de kansen en
bedreigingen voor de Limburgse paardensector?
4. Wat moeten de belangrijkste doelen voor de Limburgse paardensector voor 2030 zijn, welke
prioriteiten dienen gesteld te worden en welke rol (te volgen strategie) is daarbij voor Limburg
Paardensport weggelegd?

De onderzoeksvragen zijn door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek beantwoord:
semigestructureerde interviews met twaalf sleutelpersonen, analyse van bestaande data en
documentanalyse. De kaders van het project lieten het niet toe om grootschalig (online) onderzoek in de
Limburgse paardensector te doen.
De sleutelpersonen zijn in samenspraak met Limburg Paardensport geselecteerd. Daarbij is ernaar
gestreefd een evenwichtige selectie te maken. Wij zijn de sleutelpersonen erkentelijk voor hun
medewerking. Voor de lijst van sleutelpersonen, zie bijlage 1.

Het volgende hoofdstuk bevat een terugblik op de periode 2010-2020. De onderzoeksvragen 1 tot en met 3
worden hierin geadresseerd. In hoofdstuk 3 wordt de blik vooruit gericht, het tijdvak 2021-2030 staat
daarin centraal. In dit hoofdstuk wordt de vierde onderzoeksvraag beantwoord. Tot besluit zijn de
conclusies in hoofdstuk 4 verwoord. Aan het begin van het rapport is een samenvatting opgenomen.
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In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op de periode 2010-2020. Na een uiteenzetting van de belangrijkste
elementen van het provinciale sportbeleid, volgt een schets van de belangrijkste ontwikkelingen in de
Limburgse paardensector in de afgelopen tien jaar en de rol die Limburg Paardensport daarin gespeeld
heeft. Vervolgens passeren de resultaten van de interne en de externe analyse de revue. Daarna is een
conclusie verwoord.

Een provincie met sportbeleid is niet vanzelfsprekend sinds de commissie-Lodders in 2008 heeft
voorgesteld dat niet meer dan twee overheidslagen zich met één thema zouden moeten bezighouden en
sport niet als een taak van de provincie wordt gezien (Van der Poel & Hoeijmakers, 2020). Dat Limburg
een sportbeleid heeft (en continueert, zie hoofdstuk 3) is vanuit die optiek opmerkelijk.
In het vorige Beleidskader Sport (Provincie Limburg, 2016a), over de periode 2013-2016, is vermeld dat
Limburg zich (meer) wil ontwikkelen als een aantrekkelijke regio om in te wonen, werken, studeren en
recreëren. Centraal staat het versterken van het leef- en vestigingsklimaat. Omdat sport mede invulling
geeft aan de leefomgeving en het vestigingsklimaat, investeerde de provincie ook in sport. De focus ging
hierbij uit naar drie onderwerpen, namelijk breedtesport/sportstimulering, talentontwikkeling/topsport
en (top)sportevenementen. Sport wordt als doel en middel gezien, een middel om maatschappelijk
gewenste doelen te realiseren. Dit zijn doelen op het gebied van ruimte en economie, maar ook ten
aanzien van gezondheid en leefbaarheid.
De provincie koos er toentertijd niet voor om alle sporten te versterken, maar concentreerde zich in de
periode 2013-2016 op negen sporten: wielrennen, handbal, atletiek, paardensport, triatlon, tafeltennis,
turnen, volleybal en zwemmen. Gaandeweg de beleidsperiode is de focus komen te liggen op twee
zogenaamde speerpuntsporten: wielrennen en paardensport.1
In een nadere uitwerking van het beleid zijn voor elke sport die de provincie structureel ondersteunde
sporttakplatforms (en sportzones) in het leven geroepen. Daarmee werd door de provincie beoogd een
effectiever en efficiënter sportbeleid te realiseren, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van de sport bij de sportsector zelf zou moeten komen te liggen. De betreffende sportsector zou een
autonome koers moeten varen: de sport bepaalt (Provincie Limburg, 2016b; Marx, Blom & Smits, 2020).
Een sporttakplatform is een rechtspersoon die door de stakeholders van een sporttak erkend wordt en
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering van een provinciaal sporttakplan en de daaraan
verbonden samenwerkingsovereenkomsten (Provincie Limburg, 2017).
Een sporttakplan is een meerjarig plan waarin door de betreffende sportbond en de betrokken Limburgse
partijen ambities en beleid zijn uitgewerkt om die sport op het terrein van breedtesport,
talentontwikkeling, topsport, evenementen en accommodaties in Limburg duurzaam te versterken
(Provincie Limburg, 2017). Dit zou volgens de provincie in concrete doelen en resultaten vertaald moeten
worden (Provincie Limburg, 2016b). De provincie vindt dat een sporttakplatform zoveel mogelijk
cofinanciering binnen zou moeten halen zodat de financiële afhankelijkheid van de provincie gaandeweg
wordt afgebouwd.

1
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Ook in andere landen zijn er voorbeelden van (regionale) overheidsinvesteringen in de
paardensector, zoals in Oostenrijk en Frankrijk (o.a. Feilmayr & Mann, 1999; Liljenstolpe,
2009; Jouven et al., 2015).

Limburg Paardensport 2020 | Mulier Instituut

In deze paragraaf wordt beschreven wat in de periode 2010-2020 de belangrijkste ontwikkelingen in de
Limburgse paardensector waren en welke rol de stichting Limburg Paardensport daarin heeft gespeeld.
Hiervoor is naast de interviews en een overleg met Limburg Paardensport geput uit de jaarverslagen van
de stichting (Limburg Paardensport, 2015; Limburg Paardensport, 2016c; Limburg Paardensport, 2017;
Limburg Paardensport, 2018b; Limburg Paardensport, 2019b; Limburg Paardensport, 2020b). De informatie
is per jaar of tijdvak geordend.











Door het beëindigen van de bedrijfsvoering van hippisch centrum De Leistert in de Limburgse
gemeente Leudal in 2012 ontstond een gevoel van urgentie in de Limburgse paardensector, met name
onder ruiters en handelaren. De krachten en middelen van de sector werden gebundeld, het
collectieve belang werd vooropgesteld en gezamenlijk werd ingezet op de realisatie van een nieuwe
hoogwaardige hippische accommodatie in de gemeente Horst aan de Maas. Na een intensief traject,
onder andere met de gemeente, kwam dit van de grond. Tien bedrijven waren initiatiefnemer en die
hebben ieder 100.000 tot 500.000 euro geïnvesteerd. De basis voor Equestrian Centre De Peelbergen
was gelegd.
Equestrian Centre De Peelbergen is in 2015 opgeleverd (de officiële opening volgde in 2016). Volgens
Limburg Paardensport (2015) heeft de accommodatie gezorgd voor een boost in de regio (ontwikkeling
van sector en sport), onder andere vanwege de vestigingen van buitenlandse ruiters (o.a. uit Turkije
en Brazilië). Ook alle sleutelpersonen oordelen in het algemeen positief over de totstandkoming van
deze accommodatie, die betekenisvol wordt geacht.
Paardenbedrijven en sportfaciliteiten in de regio werden op grote schaal gerenoveerd en uitgebreid.
De paardenhandel floreerde en hippische evenementen werden fors opgewaardeerd.
Jumping Indoor Maastricht werd in 2013 georganiseerd, op 3-sterrenniveau. In 2011 en 2012 vond het
evenement niet plaats.
Een 860 kilometer lang knooppuntennetwerk werd in 2015 in Midden-Limburg gerealiseerd.
De provincie benoemde de paardensport als speerpuntsport (zie ook paragraaf 2.1).

2016
 Equestrian Centre De Peelbergen werd officieel geopend, nadat in 2015 de deuren reeds geopend
waren. Dit was een impuls voor het aantal internationale springwedstrijden in de regio. Met
Equestrian Centre De Peelbergen ontstond een nieuwe ontmoetingsplek voor de sport en de handel.
 Equine Fertility Centre in Maria-Hoop werd geopend. Daaraan vooraf ging een internationaal
symposium met presentatie van de nieuwe reproductietechnieken.



De hippische zone Grandorse werd officieel in gebruik genomen.2 Het gebied telt elf kavels voor
paardenhouderijen, een evenemententerrein en een commerciële zone. Equestrian Centre De
Peelbergen is in dit gebied gesitueerd.

2

Grandorse is afgeleid van de woorden grand, horse en endorse.

Limburg Paardensport 2030 | Mulier Instituut

9






Er zijn succesvolle evenementen in de provincie georganiseerd, zoals het wereldkampioenschap voor
enkelspannen en paramennen en de eerste editie van de combinatie van Paard & Koets met
menwedstrijden.
Jumping Indoor Maastricht groeide door naar een 4-sterrenniveau en haalde de FEI World Cup
vierspannen binnen.
Het initiatief van partijen in de sector – waaronder Limburg Paardensport - om in Weert te komen tot
een internationaal opleidingscentrum voor de paardensport strandde. Dit project had ook positieve
opbrengsten, zoals de totstandkoming van talentcentrum Rob Ehrens (de eerste in Nederland voor de
springsport).



Op initiatief van Limburg Paardensport en Limburg Marketing is in Limburg in samenwerking met de
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS, de nationale hippische sportbond) de
landelijke pilot van het Limburgs initiatief PaardenWelkom gestart om faciliteiten te vermarkten en
daarmee de economie aan te jagen. In augustus had Limburg de primeur waarbij de eerste drie
Limburgse bedrijven het PaardenWelkom-label ontvingen.



De provincie Limburg, de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (vakgroep paardenhouderij) en de KNHS
Regio Limburg hebben in 2011 samen met de provinciale sportorganisaties Huis voor de Sport Limburg
en Topsport Limburg de krachten in een projectgroep gebundeld. Ze hebben de ambitie om de
Limburgse paardensector als dé paardenprovincie van Nederland (verder) te versterken. Cissy Schuring
werd als programmamanager aangesteld. De strategische koers van deze samenwerking is verwoord in
het Limburgs Paardensportplan (Ernes & Rensen, 2010) (zie ook paragraaf 1.1).
Lokale samenwerkingsverbanden zijn gesmeed en er werd kennis gedeeld ter versterking van de
breedtesport.
De Masterclass werd ontwikkeld. Het doel van de Masterclass was jonge ondernemers te ondersteunen
in het verder verbeteren van de bedrijfsvoering. Vooral personen uit familiebedrijven namen deel.
Kennismakingsprogramma’s met paardensport voor kinderen via basisscholen kwamen van de grond.
Om de continuïteit beter te borgen en de slagkracht te vergroten, is in 2014 de stichting Limburg
Paardensport opgericht. Cissy Schuring bleef ook in deze opzet de functie van manager bekleden. Een
jaarlijks werkplan vormt het spoorboekje voor de uitvoering door de manager. Het stichtingsbestuur is
eindverantwoordelijk. Limburg Paardensport bestond al voordat door de provincie de (andere)
sporttakplatforms in het leven werden geroepen.
In het Limburgs Paardensport Plan is een visie geschetst hoe de paardensport én de paardensector in
Limburg versterkt kunnen worden.3 Ook de rol van Limburg Paardensport is verwoord: die van
mediator of schakel. In deze visie is een drietal perspectieven geïntegreerd, namelijk het
sportperspectief, het economisch perspectief en het ruimtelijk perspectief. Per perspectief zijn
doelen benoemd.
In 2014 werd voor het eerst tijdens Jumping Indoor Maastricht, een openbaar toegankelijk jaarlijks
symposium, door Limburg Paardensport georganiseerd.










3
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Deze is opgesteld ten tijde van het Olympisch Plan 2028 en (daardoor) ook gericht op het
realiseren van doelen die te maken hadden met de (mogelijk) organisatie van de Spelen in
Nederland (en hippische evenementen in Limburg) en Nederland (nog meer) een ‘sportland’
te maken. In 2020 is er bij het Rijk de ambitie niet meer om de Spelen binnen te halen.
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2015
 In 2015 is tijdens City Polo Maastricht door Limburg Paardensport een samenwerkingsovereenkomst
met de provincie getekend, met een looptijd tot en met 31 december 2020. Daarnaast bekrachtigde
Limburg Paardensport de samenwerking met twaalf andere partners. Op dat moment was de KNHS
Regio Limburg partner, later haakte de KNHS (nationale hippische sportbond) aan.
 De eerste drie jaar na oprichting, kreeg Limburg Paardensport van de provincie extra (financiële)
ruimte om het bestaansrecht te borgen. De stichting beschouwt deze periode als aanloopperiode.
 Limburg Paardensport noteerde in het jaarverslag over 2015 dat niet alle activiteiten van de stichting
zichtbaar zijn in financiële overzichten omdat de stichting niet bij alle activiteiten de leiding heeft.
De stichting jaagt nieuwe initiatieven aan en legt verbindingen, maar is niet ingericht voor uitvoering
van die activiteiten. Die rol is er voor organisaties in de sector.
 Deelnemers uit de verschillende jaargangen van de Masterclass ontmoetten elkaar in het
ondernemersnetwerk: een netwerk- en kennisplatform voor de ontwikkeling van meer business.
 De basis werd gelegd voor sportstimuleringsprogramma’s zoals de KNHS Talent Boost, Fokker zoekt
Ruiter en de Limburg Future Pro’s. Ook werd de aanzet voor de ontwikkeling van het keurmerk
PaardenWelkom gegeven.
 In de gemeente Nuth werd met de gemeente en een werkgroep van ondernemers,
evenementenorganisaties en verenigingen toegewerkt naar de oprichting van de stichting
Paardensport Nuth ter promotie en versterking van de breedtesport (waaronder het routenetwerk).

















In 2016 is een update gemaakt van het Limburgs Paardensport Plan (“Limburg Paardensport 2.0”),
voor de periode 2017-2020 (Limburg Paardensport, 2016a). Het aantal focusgebieden werd uitgebreid
en betreft economie, ruimte, sport, opleidingen en branding.
De investeringen en activiteiten in de paardensector hebben de lokale en provinciale overheid in
gemeenten als Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Nuth gestimuleerd om te investeren in
gebiedsontwikkeling en aanvullende faciliteiten voor de paardensport.
Met de KNHS zijn zes projecten benoemd ter versterking van de verenigingsstructuur en het
sportaanbod.
In het voorjaar werd gestart met de jaarlijks terugkerende netwerkbijeenkomsten voor partners en
stakeholders met als doel elkaar bij te praten over ontwikkelingen en om nieuwe contacten en
initiatieven te stimuleren.

Commitment van gemeenten in Noord-Limburg en de provincie Limburg werd verkregen om in NoordLimburg het knooppuntennetwerk uit te breiden. Hiermee heeft Limburg naast de ruim 800 kilometer
in Midden-Limburg, op termijn ook in Noord-Limburg 700 kilometer aan ruiter- en menroutes. De lobby
in Zuid-Limburg werd gestart om een provinciaal dekkend netwerk te creëren.
In opdracht van de provincie Limburg heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar het
economisch belang en potentie van de paardensector in Limburg’ (Hover et al., 2017). Het onderzoek
leerde onder meer dat de jaarlijkse omzet van de Limburgse paardensector geschat wordt op 175
miljoen euro.
De eerste editie Limburgs Paardensport Gala met de eerste uitreiking van de Limburgse Paardensport
Prijzen vond plaats. Het gala wordt door Limburg Paardensport beschouwd als hét zakelijk evenement
van het jaar voor de sector, overheden en het bedrijfsleven.
De Euro Dressuur Cup werd opgestart: een competitie voor de breedtesport op locaties in Nederland,
Duitsland en België voor deelnemers uit deze drie landen.
Met het oog op de gewenste versterking van verenigingen is door de stichting met partners gewerkt
aan projecten om dit te stimuleren, waaronder de organisatie van wedstrijden en de fusie van
paardensportverenigingen.
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Uit het jaarverslag blijkt dat de stichting de balans zoekt tussen het initiëren en uitvoeren van
projecten: ‘De vraag blijft iedere keer hoever je gaat met initiëren en aanjagen. Vanaf wanneer laat
je het aan de sector over?’ Het uitgangspunt wordt vermeld: ‘Insteek is dat de partners de
uitvoerende taken op zich nemen.’
Om Limburg te profileren in een internationale omgeving is gezocht naar kansrijke verbindingen voor
samenwerking in de Euregio.
Met partners zijn projecten opgestart om de paardensport te promoten. Onder andere het #JIMMY’S
Scholenprogramma (1.000 kinderen deden mee), de Limburgse basisschoolkampioenschappen (250
kinderen deden mee) en kennismakingsactiviteiten met de paardensport tijdens de Rosline Bixie
Events (750 kinderen waren van de partij).
Limburg Paardensport ziet kansen voor inzet van de paardenhouderij als bouwsteen voor
landschappelijke ontwikkeling. Wegens gebrek aan middelen bleek het in beeld brengen van die
kansen niet mogelijk.
De oprichting van de stichting Grandorse werd geformaliseerd. Limburg Paardensport was hiervan
mede-initiator.
Gemeenten werden door Limburg Paardensport ondersteund bij visieontwikkeling en het faciliteren
van breedtesport.
Het bestuur van Limburg Paardensport werd uitgebreid met adviseurs namens de KNHS Regio Limburg
en de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) ter bevordering van het draagvlak, de betrokkenheid
en de slagkracht van de stichting.
Goede profilering en positionering van de stichting werd als belangrijk aandachtspunt benoemd.

2018
 Het bestuur werd uitgebreid naar zeven bestuursleden die allen acteren op persoonlijke titel.
 De stichting verzorgde de inrichting en uitvoering van de secretariële en financiële administratie in
eigen beheer, in tegenstelling tot de eerdere situatie waarin deze werd gefaciliteerd door derden.
 De stichting kreeg een nieuwe rol als intermediair van provinciale stimuleringsbudgetten.
 Door de uitbreiding van het aantal focusgebieden, het verzorgen van de administratie in eigen beheer
en de nieuwe rol als intermediair van de provinciale stimuleringsbudgetten is de hoeveelheid werk
gegroeid. Dit vergde meer mankracht en budget.
 De stichting ziet zichzelf genoodzaakt de PR en communicatie te verzorgen omdat de beoogde
samenwerking met een communicatiebureau niet van de grond kwam en de provincie hiervoor geen
extra financiële steun verleende. Dit werd door de stichting als onwenselijk gezien omdat de aard van
de activiteiten – veelal achter de schermen - vraagt om een goede profilering en communicatie.
 Samen met hippische bedrijven ging Limburg Paardensport met Maastricht Aachen Airport in gesprek
om een groei van paardenvliegtransporten te bewerkstelligen (in 2019 is dit voortgezet).
 Start van het tweejarig project Equicross Potentials met ondersteuning van de Europese
subsidieregeling Interreg. Dit project heeft als doel om meer synergie en samenwerking in de
grensregio te creëren en is van belang voor de ontwikkeling van de hippische sector, waaronder de
breedtesport. De wet- en regelgeving voor transport van paarden tussen Nederland en Duitsland bleek
een knelpunt, net als de per land verschillende sportreglementen voor de breedtesport.
 De eerste handelsmissie vond plaats: Limburg Paardensport is met een groep topondernemers uit de
regio naar de Wereldruiterspelen in Tryon geweest voor uitbreiding van het netwerk, het ophalen van
nieuwe kennis, het creëren van een podium en het stimuleren van zaken en samenwerking.
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Volgens het beleid van Limburg Paardensport neemt de manager geen uitvoerende taken op zich (zie
ook hiervóór). In de praktijk gebeurt dit volgens het jaarverslag wél, namelijk wanneer projecten niet
door organisaties in de sector worden uitgevoerd, maar de stichting (de sector) het uitvoeren van die
projecten wel belangrijk acht.
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Er wordt gekozen voor secretariële en financiële ondersteuning van de manager, evenals inhuur van
derden voor ondersteuning bij PR en communicatie. Dit vond op projectbasis plaats, niet structureel.
De stichting ontbeerde mogelijkheid voor het aangaan van lange termijn verplichtingen.
De overeenkomsten met de partners van het eerste uur werden verlengd, het betrof meerjarige
overeenkomsten (termijnen van drie jaar).
De KNHS sloot aan als partner (driejarige overeenkomst). In samenwerking met de bond is gepoogd
een landelijke paardensportontmoetingsdag tijdens Jumping Indoor Maastricht te organiseren, maar
dat is niet gelukt.
Belangstellenden uit andere provincies en uit het buitenland werden door Limburg Paardensport
ontvangen tijdens werkbezoeken. De stichting beoogde hiermee kennis te delen en geïnteresseerden
te inspireren ten behoeve van de versterking van de sector in andere regio’s.
In samenwerking met Jumping Indoor Maastricht is bezien welke mogelijkheden er bestaan voor het
versterken van de verbinding met de (regionale) breedtesport. Dit heeft volgens Limburg Paardensport
geresulteerd in extra activiteiten en meer verbinding met de breedtesport tijdens Jumping Indoor
Maastricht 2019 en in de aanloop naar Jumping Indoor Maastricht 2020.










De tweede handelsmissie vond plaats, naar Palm Beach International Equestrian Centre Wellington en
World Equestrian Center Ocala (Florida).
Het talentenprogramma Limburg Future Pro’s ging van start.
Realisatie fun-elementen langs de ruiter- en menroutes in de gemeente Beekdaelen.
Het routenetwerk in Noord-Limburg werd opgeleverd.
De online Limburg Paardensport Meet-Up vond plaats.






De groei van het aantal partnerships dat Limburg Paardensport ontwikkelde, is gevisualiseerd in figuur 2.1.
In 2016 (een jaar na het ‘aanloopjaar’ 2015) zijn veertien partnerships beklonken. In de navolgende jaren
is dit gelijkmatig gestegen naar 26 partnerships in (oktober) 2020.
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Bron: Jaarverslagen Limburg Paardensport, 2016-2020. Bewerking: Mulier Instituut.

Hierna wordt ingegaan op de missie, visie en strategie. Een goede missie, visie en strategie is gebaseerd
op input van relevante derden en wordt niet alleen binnen de organisatie zelf vormgegeven (Arthur,
2004).
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De missie van een organisatie betreft de rol en de ambities van de organisatie in het werkterrein (NIMA,
1993). De bijbehorende vraag is: waarom bestaat de organisatie? Limburg Paardensport heeft momenteel
de volgende missie geformuleerd: ‘Wij zijn een netwerkende organisatie en dé aanjager voor ontwikkeling
van de paardensector in de regio. Door te faciliteren, entameren en inspireren wordt ingezet op het
versterken van de hippische dynamiek. Wij zijn omgevingsbewust, leggen verbindingen en helpen ambities
tot ontwikkeling en uitvoering te brengen’ (Limburg Paardensport, 2020c).

De visie van een organisatie is de voorstelling van de toekomst van een organisatie (Marcus & Van Dam,
1995). De bijbehorende vraag is: wat wil de organisatie zijn? De actuele visie van Limburg Paardensport is
door de stichting als volgt verwoord: ‘Ons motto is: samen succesvol in de regio! Op basis van actieve
partnerships worden ambities van de paardensector op lokaal of provinciaal niveau gekatalyseerd
onderverdeeld naar de pijlers economie, sport, opleidingen, ruimte en branding’ (Limburg Paardensport,
2020c). Met ‘de regio’ wordt verwezen naar het gebied in een straal van 150 kilometer rond Maastricht
(Ernes & Rensen, 2010). Dit betreft delen van Limburg, Brabant, Belgisch Limburg en Noordrijn-Westfalen.

De strategie van een organisatie verwijst naar de manier waarop doelstellingen bereikt moeten worden
(NIMA, 1993; Marcus & Van Dam, 1995). De bijbehorende vraag is: wat moet de organisatie doen? In het
beleidsplan van Limburg Paardensport (2016a) staat dat de stichting initieert en aanjaagt. Dit strookt met
de wens van de provincie over de werkwijze van sporttakplatforms (Marx, Blom & Smits, 2020).
De stichting Limburg Paardensport beschikte in oktober 2020 over een netwerk van 26 partners (zie figuur
2.1). Partners zijn met name overkoepelende organisaties die actief zijn in verschillende segmenten van
de paardensector of daar veelvuldig mee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan partners als de KNHS
(nationale hippische sportbond) en de brancheorganisatie Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra
(FNRS) die zich richten op respectievelijk de segmenten verenigingen, organisatoren van evenementen en
hippische ondernemers. Andere partners zijn gemeenten, onderwijsinstellingen en (andere)
dienstverleners. Voor een overzicht van de partners en doelgroepen, zie bijlage 2. Met deze partners kent
de stichting een relatief groot (en groeiend) netwerk. In de praktijk is dit netwerk groter dan alleen die 26
partners omdat ook de relaties van de partners (o.a. leveranciers, klanten, verenigingen,
ruitersportcentra) door de partners geraadpleegd en geactiveerd kunnen worden. De partners van Limburg
Paardensport kunnen derhalve zowel direct als indirect – vanuit een intermediaire rol – van waarde voor
de Limburgse paardensector zijn.
De inkomsten van Limburg Paardensport stegen tussen 2014 en 2018 van circa 113.000 euro naar ongeveer
430.000 euro (+282%) (tabel 2.1). In 2019 was er voor het eerst een terugloop van inkomsten, in dat jaar
bedroegen de inkomsten circa 389.000 euro. De bijdrage van de provincie fluctueerde tussen 61 procent
(2016) en 85 procent (2015). Het doel van Limburg Paardensport is om de provinciale bijdrage jaren af te
bouwen, conform de wens van de provincie.
De omvang en samenstelling van de inkomsten van jaar tot jaar hangt samen met de veranderende
activiteiten van Limburg Paardensport. In de periode 2015-2017 ontving Limburg Paardensport
bijvoorbeeld extra financiële steun van de provincie voor het oprichten van de stichting en het realiseren
van partnerships. Daarnaast ontving de stichting in 2018 een hogere bijdrage de provincie omdat Limburg
Paardensport een nieuwe rol als intermediair voor de verstrekking van provinciale subsidies op zich nam.
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bijdrage provincie (€)

82.430

135.000

100.000

197.500

325.000

305.000

Bijdrage derden (€)

30.311

23.663

63.000

88.643

105.324

83.721

73

85

61

69

76

78

Bijdrage provincie (% van totaal)

Totaal (€)
112.741 158.663 163.000 286.143 430.324 388.721
Bron: Limburg Paardensport (2016c), Limburg Paardensport (2017), Limburg Paardensport (2018b), Limburg
Paardensport (2019b) en aanvullende informatie Limburg Paardensport. Bewerking: Mulier Instituut.

Aan de twaalf sleutelpersonen is gevraagd welke woorden er als eerste spontaan in hen opkomen als zij
denken aan Limburg Paardensport. ‘Verbinding’ (of verbinder) wordt door de helft van de sleutelpersonen
geassocieerd met Limburg Paardensport. Naast verbinding noemen twee andere sleutelpersonen het
samenbrengen van de Limburgse ondernemers in de paardensportbranche. Een aantal sleutelpersonen
associëren Cissy als persoon met Limburg Paardensport, zoals deze geïnterviewde die antwoord geeft op
de vraag wat de associatie met Limburg Paardensport is: ‘Ik zou bijna zeggen Cissy’. Er is veel waardering
voor de inzet van de manager. Enkele sleutelpersonen associëren Limburg Paardensport met de promotie
van de paardensport en zien Limburg Paardensport als de vertegenwoordiging naar de overheid. Een
aantal woorden zijn één keer genoemd zoals: ‘gedurfd’, ‘ambitieus’, ‘bevlogen’, ‘veelomvattend’,
‘succesvol’, ‘initiatief’, ‘de weg wijzen’, ‘innoveren’, ‘ontwikkelen’, ‘professionaliseren’ en
‘maatschappelijke dialoog’.

Gevraagd naar de bekendheid met de activiteiten van Limburg Paardensport (deze vraag is niet gesteld
aan bestuursleden die zijn geïnterviewd) benoemt een aantal sleutelpersonen dat de activiteiten van
Limburg Paardensport heel breed zijn. Een paar sleutelpersonen gaat in op de verbindende functie van
Limburg Paardensport (een netwerkorganisatie) en het samenbrengen van de verschillende sectoren. Eén
geïnterviewde benoemt het zoeken van internationale samenwerking door Limburg Paardensport. Niet
iedereen in de sector weet wat de stichting doet, wat geïllustreerd wordt door een uitspraak van een
sleutelpersoon: ‘Ik krijg vaak de vraag: wat doen ze [Limburg Paardensport] eigenlijk? (…) Maar zolang ze
er niet aan hoeven te betalen zal het ze niet zoveel interesseren.’ Niet alle sleutelpersonen weten precies
uit hoeveel personen de stichting bestaat. Voor velen is Cissy Schuring de verpersoonlijking van de
stichting (samen met voorzitter Jan Janssen).
De helft van de sleutelpersonen ziet Limburg Paardensport als een verbinder en aanjager in de Limburgse
paardensector. Zij geven aan dat zonder Limburg Paardensport de sector vandaag de dag meer verdeeld
zou zijn. De gezamenlijke visie en geloof zouden dan ontbreken. Limburg Paardensport heeft de
verbinding en samenwerking gezocht met het bedrijfsleven en de overheid. Bedrijven zijn verder gaan
kijken dan alleen hun eigen belang. Zo zegt één geïnterviewde: ‘De sector was redelijk versnipperd
(überhaupt in heel Nederland). Cissy heeft de crossovers en de verbindingen gezocht. Proberen partijen
bij elkaar te brengen en dat heeft de sector naar een hoger niveau gebracht. Limburg als voorbeeld voor
de rest van Nederland’. Volgens een aantal sleutelpersonen zou de coördinatie van de (financiële) steun
van de provincie zonder Limburg Paardensport ontbreken. Naast de samenwerking tussen bedrijven en met
de overheid wordt door één geïnterviewde ook de samenwerking tussen verenigingen genoemd. Limburg
Paardensport heeft in samenwerking met de bond en de politiek verenigingen laten nadenken over hun
toekomst (zoals fuseren of stoppen).
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Over het bestuur zijn er verschillende signalen van sleutelpersonen. Een aantal sleutelpersonen zegt over
het bestuur van Limburg Paardensport dat de taakverdeling binnen het bestuur verbeterd kan worden, het
bestuur voldoende tegenspraak moet kunnen krijgen en de bestuurlijke continuïteit een uitdaging is. Er is
ook een sleutelpersoon die aangeeft dat er in het bestuur sterke persoonlijkheden zijn die voldoende
tegenspraak moeten (kunnen) krijgen. Een ander meldt dat elk bestuurslid eigen stokpaardjes heeft, wat
eensgezindheid niet altijd bevordert.

In deze paragraaf wordt bondig verslag gedaan van de interne analyse: de belangrijkste sterktes en
zwaktes van Limburg Paardensport in 2020.4

De belangrijkste sterktes van de stichting Limburg Paardensport staan in onderstaande tabel. In deze
tabel, en in de andere tabellen die horen bij de SWOT-analyse, is een kolom opgenomen met de bron. Dit
verwijst naar de gebruikte informatiebron van de betreffende uitkomst. Voor de analyse is geput uit de
literatuur, uit de interviews met sleutelpersonen en uit bestaande data.

Interviews

1

Groot en groeiend netwerk

X

X

2

Verminderde financiële afhankelijkheid provincie door toename partners

X

3

Stabiele, gewaardeerde, verbindende en zeer actieve manager

X

X

4

Ambassadeurs die het platform Limburg Paardensport uitdragen

X

X

5

Verbindingen die worden gelegd

X

X

6

Goed voorbeeld in Nederland voor andere provincies en de grensregio

X

7

Meer samenwerking en minder verdeeldheid in sector bewerkstelligd

X

X

8

Verbreding naar nieuwe beleidsvelden bewerkstelligd

X

X

9

Gelegde koppelingen tussen top- en breedtesport

X

X

10 Financiële steun door provincie (speerpuntsport)

X

X

11 Centrale ligging in West-Europa en deel van sterke internationale hippische regio

X

X

Data

Literatuur

Bron

Hieronder worden de sterktes geïllustreerd en wordt erop gereflecteerd. De nummering correspondeert
met de nummering in tabel 2.2.
1. De stichting wordt gekenmerkt door een groot en groeiend netwerk. Er zijn 26 partners aangesloten,
maar ook organisaties die niet (structureel) partner zijn, zijn bekend met de stichting.

4
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De interne en externe analyse is deels gebaseerd op documenten (en deels op interviews en
analyse van data). De belangrijkste gebruikte publicaties zijn: Hover et al. (2017), HAS
Hogeschool (2019), Marx, Blom & Smits (2020), Limburg Paardensport (2018a), Limburg
Paardensport (2019a), Limburg Paardensport (2020a), Limburg Paardensport (2020b),
Peters & Van Spanje (2014).
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2. Met de toename van het aantal partners (zie ook figuur 2.1) wordt de (financiële) afhankelijkheid van
de provincie verminderd. De praktijk leert echter dat de hoogte van de provinciale bijdragen per jaar
fluctueert, zodat van een verminderde financiële afhankelijkheid geen sprake is (zie tabel 2.1).
3. Limburg Paardensport wordt door alle sleutelpersonen gezien als een organisatie met een actieve en
zeer gewaardeerde manager. Volgens een sleutelpersoon is de hele sector vertegenwoordigd in het
bestuur, met alle benodigde kennis. Uitspraken van sleutelpersonen zijn: ‘Alles wat in Limburg met of
rond een paard gebeurt, loopt via Limburg Paardensport.’ Steeds meer mensen weten Limburg
Paardensport volgens deze persoon te vinden met verzoeken of problemen’, ‘dicht op de praktijk’,
‘platte structuur’, ‘het is een instrument’, ‘het verbinden van mensen, van de sport’, ‘overheidslink’,
‘de drive van de manager’, ‘het vermogen om mensen te verbinden’’, ‘een brede basis, geaccepteerd
in het veld’, ‘innovatierijk, ze kijken ook naar buiten, niet alleen in Limburg’, ‘Cissy is overal’.
4. Er zijn volgens de provincie ambassadeurs die de sector en het platform uitdragen (Marx, Blom &
Smits, 2020).5 Meerdere sleutelpersonen noemen Cissy (en Jan) als ambassadeur(s) van het platform.
In de ogen van Limburg Paardensport is de sector zelf de belangrijkste ambassadeur.
5. Alle sleutelpersonen zien Limburg Paardensport als een organisatie die verbindingen legt tussen de
deelsectoren in de paardensector. Deze functie strookt met de functie die de stichting zichzelf heeft
toegekend (zie paragraaf 2.2). Een sleutelpersoon meldt dat er een duidelijke visie is op alle
beleidsterreinen, maar vraagt zich tegelijkertijd af of die voor iedereen duidelijk is. De meeste
mensen zullen Limburg Paardensport volgens deze persoon zien als de netwerkorganisatie die ervoor
zorgt dat de paardensport belangen goed worden behartigd.
6. Enkele sleutelpersonen benoemen dat Limburg Paardensport in andere provincies als goed voorbeeld
wordt gezien. Tot op heden zijn er geen provincies met een soortgelijke organisatie. De huidige
structuur met Limburg Paardensport als koepelorganisatie van de paardensector, de mate van
samenwerking binnen de sector en de steun van de provincie is volgens de meeste geïnterviewden een
voorbeeld voor andere regio’s. Zo zegt één geïnterviewde: ‘Omdat de bereidheid tot inleveren niet
overal hetzelfde is. In Limburg is een grote mate van acceptatie, ook tussen de amateur- en
topsportwereld (…) omdat paarden in de cultuur van Limburg zitten’.
7. Meer dan de helft van de sleutelpersonen geeft aan dat, mede door de verbindingen die door Limburg
Paardensport worden gelegd, samenwerking in de sector wordt gestimuleerd die anders niet (zo snel)
van de grond gekomen was.
8. Limburg Paardensport heeft de hippische sport meer verbonden met andere beleidsvelden, onder
andere economie, gezondheid en ruimtelijke ordening. Voor een provinciale overheid waarbij sport
(ook) als middel wordt gezien om doelen op andere terreinen te realiseren, is dat een wenselijke
ontwikkeling. Die verbindingen dienen vooral gezien te worden als een voorwaarde om doelen op
andere terreinen te realiseren.
9. De helft van de sleutelpersonen meldt de koppeling tussen de top- en breedtesport die door de
stichting gelegd is. Voorbeelden zijn Go for Gold Kids Paardensport en de activiteiten die (mede
dankzij bemiddeling van Limburg Paardensport) aan Jumping Indoor Maastricht worden gekoppeld.

5

Uit de rapportage (Marx, Blom & Smits, 2020) is niet goed op te maken op welke groep met
‘ambassadeurs’ wordt gedoeld. Mogelijk zijn dat de partners, topruiters of bondscoaches.
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10. Vrijwel alle sleutelpersonen verwijzen naar de structurele financiële steun van de provincie. Dat heeft
de sport (en de sector) veel gebracht. De indruk heerst dat de publieke investeringen hebben
bijgedragen aan investeringen uit de private sector, maar dat geldt óók andersom.
11. Limburg ligt centraal in West-Europa en is deel van een sterke internationale hippische regio. De
Limburgse paardensector wordt door enkele geïnterviewden uniek genoemd vanwege de ligging tussen
Duitsland en België. Ongeveer de helft van de geïnterviewden meldt dat Limburg en de omringende
regio van het niveau wereldtop is. De Limburgse paardensector onderscheidt zich op wereldschaal
volgens enkele geïnterviewden door meerdere sterke grote handelstallen op korte afstand en doordat
de concoursen dicht bij de vliegvelden zijn waardoor er weinig reistijd is. Ook de
weersomstandigheden zijn volgens een sleutelpersoon perfect.

De belangrijkste zwaktes van de stichting Limburg Paardensport staan in onderstaande tabel.

Literatuur

Interviews

Data

Bron

1

Grote financiële afhankelijkheid van provincie

X

X

X

2

Te veel operationeel/uitvoerend werk door manager (hoge werkdruk)

X

X

3

Onvoldoende focus in het beleid

X

X

4

Geen SMART verwoorde doelen voor de stichting en de sector

X

X

5

Geïsoleerd effect van werk Limburg Paardensport niet helder

X

X

6

In spagaat tussen doelen van provincie en die van de sector

X

X

7

Onvoldoende zicht op kansen in gemeenten

X

8

Geen verantwoordelijkheid voor resultaten van ondersteunde projecten

X

9

Beeld dat er onvoldoende aandacht voor de breedtesport (‘de basis’) is

X

Onderstaand worden de zwaktes geïllustreerd en wordt erop gereflecteerd. De nummering correspondeert
met de nummering in tabel 2.3.
1. Alhoewel de financiële afhankelijkheid van de provincie de afgelopen jaren is verminderd door
toetreding van nieuwe stichtingspartners (zie sterktes), wordt er door sleutelpersonen in 2020 toch op
gewezen dat te veel wordt geleund op de financiële provinciale steun. Dat wordt op dit moment niet
als een euvel ervaren, maar dat wordt het wel wanneer het provinciale beleid een andere wending
krijgt (al zijn daar geen concrete aanwijzingen voor). Steun aan de sport is immers geen wettelijke
taak voor een provinciale overheid (zie ook paragraaf 2.1). Bovendien is steun voor de sport niet per
definitie steun voor de paardensport en –sector.
2. De structureel hoge werkdruk van de manager (1 fulltime-equivalent) wordt als een serieus
aandachtspunt beschouwd. Dit is niet opzienbarend: er is nauwelijks structurele ondersteuning en er
zijn 26 partners van de stichting die correct bediend moeten worden. Een illustrerende uitspraak over
de gelimiteerde capaciteit: ‘Cissy heeft beperkte capaciteit en die rent van links naar rechts en van
voor naar achter, maar je moet je afvragen wat de effectiviteit daarvan is. (…) Die vraag zullen ze
[Limburg Paardensport] zichzelf ook stellen.’
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3. De hoge werkdruk wordt door het beleid van de stichting in de hand gewerkt omdat er onvoldoende
focus in het beleid is. Volgens het opgetekende beleid (Limburg Paardensport 2016a) richt Limburg
Paardensport zich op vijf focusgebieden (economie, ruimte, sport, opleidingen en branding) en vijf
segmenten van de paardensector (sport en houderij, toeleveranciers en dienstverlening, recreatie en
toerisme, onderwijs en overig). De combinatie van vijf focusgebieden en vijf segmenten leidt tot 25
aandachtsgebieden. Op basis van het gedocumenteerde beleidsplan kan worden opgemaakt dat de vijf
focusgebieden en vijf segmenten allemaal even belangrijk zijn. Er worden – in elk geval op papier geen prioriteiten gesteld. Uit de jaarlijkse werkplannen, waarin de activiteiten van Limburg
Paardensport voor een jaar zijn verwoord, kan evenmin een prioritering worden afgeleid. Een kritisch
geluid van een sleutelpersoon over de breedte van het werkterrein van de stichting: ‘Ze [Limburg
Paardensport] zijn met heel veel zaken bezig, topsport, amateursport, meerdere sectoren. Er is geen
focus. Ze doen alles, dat is betrokkenheid, maar van alles komt niks terecht.’
4. Er staan geen SMART verwoorde doelen in het beleidsplan en in de werkplannen van Limburg
Paardensport. Een uitzondering betrof het werkplan van 2015 (Limburg Paardensport, 2015), waarin
wel enkele SMART verwoorde doelen te bespeuren zijn.6 Door het ontbreken van de SMART doelen is
niet goed te meten in hoeverre de doelen van de stichting worden gerealiseerd en hoe effectief en
efficiënt er gewerkt wordt.7 Dat Limburg Paardensport bovenal acteert in dienst van de sector zou de
stichting niet moeten weerhouden om ook voor zichzelf doelen te stellen. Het is alleen mogelijk om
de doeltreffendheid en doelmatigheid van de stichting (zie hoofdstuk 3) te evalueren als concrete
doelen worden gesteld. Indien dit achterwege blijft, is het niet makkelijk om het bestaansrecht van
de stichting aan te tonen en te laten zien wat de toegevoegde waarde van de stichting Limburg
Paardensport is. Het mag niet worden uitgesloten dat het niet kunnen aantonen van de meerwaarde
van de stichting op den duur (bij de provincie) kan leiden tot erosie van het draagvlak voor de
stichting. Daarnaast zijn er ook nauwelijks SMART omschreven doelen voor de Limburgse
paardensector. Hier kleven dezelfde nadelen aan. Een uitspraak van een sleutelpersoon is illustrerend
voor het punt dat meerdere sleutelpersonen maken: ‘Ze [Limburg Paardensport] dragen hun
paardenhart volledig uit, daarover geen discussie, dat is zo, alleen ik mis eigenlijk (…) bovenliggende
doelen waarover zij ook rapporteren: waar staan we, wat bereiken we, hoe komen we daar? Ze doen
heel veel maar (…) met alle respect vraag ik me af, is dat een druppel op een gloeiende plaat, waar
leidt dat toe? Zoals het nu gaat, gaan we niet komen waar we moeten komen met elkaar, denk ik. (…)
Ik mis op hoger niveau echt die ambitie.’
5. De begrijpelijke rol die Limburg Paardensport zichzelf heeft aangemeten maakt het niet eenvoudig om
het (geïsoleerde) aandeel of de toegevoegde waarde in projecten van de stichting duidelijk te maken.
Over de bijdrage van Limburg Paardensport – en met name de manager - kan worden gesteld dat die
easy to see, but hard to prove is: de manager is op veel plekken actief en wordt ook gezien, maar de
(meer)waarde van de inspanningen is niet goed te duiden. Dit wordt door Limburg Paardensport deels
zelf in de hand gewerkt omdat dit soort informatie er wel is, maar zeer beperkt wordt geopenbaard.
De activiteiten zijn vastgelegd in jaarverslagen en werkplannen, maar dat zijn tot heden interne
documenten.8 De indruk is ontstaan dat Limburg Paardensport zich tot op zekere hoogte te bescheiden

6

7
8

Daarin is onder andere te lezen: “Limburg beschikt in 2015 over tenminste twee
hoogwaardige locaties met een bovenlokale functie voor indoor- en outdoorwedstrijden en
ander sportaanbod op breedtesportniveau waarvan temminste één locatie ook
topsportevenementen in één of meerdere disciplines.”
Er ontbreekt ook een evaluatiesysteem om de doelen te evalueren.
Tot op zekere hoogte is de rapportage over ‘Go for Gold Kids Paardensport’ hier een
uitzondering op (Limburg Paardensport, 2016b). Voor dit project zijn in dat rapport de
activiteiten en bepaalde typen output inzichtelijk gemaakt. Al was het beter geweest als een
onafhankelijke partij dit in beeld had gebracht.
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en te veel achter de coulissen opstelt omdat de stichting in dienst van de sector handelt. Een
pakkende uitspraak uit de gelederen van de stichting daarover: ‘Het gaat niet om ons [Limburg
Paardensport], maar om de sector’. Enerzijds siert die houding de stichting. Anderzijds bescheidenheid en dienstbaarheid zijn niet alleen deugden - leidt dat tot vragen in de sector over wat
Limburg Paardensport nu precies doet, waar ze aan bijdraagt en wat de toegevoegde waarde is (zie
ook zwakte 4).
6. Als zwakte (of minstens een aandachtspunt) is vermeld dat Limburg Paardensport in spagaat staat
tussen de doelen van het sportbeleid van de provincie en de sportieve doelen van de sector. Die
spagaat ontstaat doordat de provincie vindt dat het werk van Limburg Paardensport moet zijn
toegespitst op het realiseren van de doelen van het sportbeleid (en bijbehorende maatschappelijke
doelen), maar de provincie tegelijkertijd aan Limburg Paardensport de opdracht meegeeft dat ‘de
sport bepaalt’ en dat de stichting (in samenspraak met de achterban) autonoom moet opereren. De
sportieve doelen van de provincie hoeven niet altijd – gedurende de gehele beleidsperiode - in de pas
te lopen met de sportieve doelen die de paardensportsector (exclusief de provincie) stelt. Een
sleutelpersoon daarover: ‘Zijn de doelen van de provincie wel de doelen waar de paardensector op zit
te wachten?’
7. De gemeenten Horst aan de Maas, Weert en Nuth (en sinds twee jaar de gemeente Beekdaelen)
worden, meer dan andere gemeenten, beschouwd als koplopers van de Limburgse paardensector. Voor
veel andere Limburgse gemeenten ontbreekt het zicht op kansen en bedreigingen. Vermeldenswaardig
is dat Limburg Paardensport proactief en reactief handelt. Dit betekent dat (organisaties in)
gemeenten ook zelf bij Limburg Paardensport voor ondersteuning kunnen aankloppen. Uitgaande van
de huidige capaciteit van de stichting is het niet mogelijk om voor alle gemeenten in dezelfde mate
actief te zijn. Een selectiecriterium dat door de stichting is gebruikt is de mate waarin gemeenten (en
private bedrijven) zélf een verzoek om ondersteuning bij Limburg Paardensport indienen.
8. De zwakte ‘Geen verantwoordelijkheid voor resultaten van ondersteunde projecten’ is
gedocumenteerd in een evaluatie die is uitgevoerd door de provincie (Marx, Blom & Smits, 2020). Om
die reden is dat aspect ook hier benoemd. Het is echter de vraag of deze zwakte Limburg
Paardensport kan worden aangerekend omdat het ontbreken van (een grote) verantwoordelijkheid
inherent is aan de (met de provincie overeengekomen) rol van aanjager, mediator en schakel (zie
paragraaf 2.2). Vanuit die rol is het niet voor de hand liggend dat de stichting verantwoordelijk is voor
de resultaten van de projecten, wel kan daarop door de stichting worden gestuurd.
9. In de sector is het beeld dat er bij Limburg Paardensport onvoldoende aandacht is voor wat ‘de basis’
wordt genoemd: de breedtesport. Breedtesport is een breed begrip, maar vaak wordt gedoeld op
verenigingen, maneges en kleine concoursen. Het is de vraag of dit beeld strookt met de activiteiten
die Limburg Paardensport in de praktijk daadwerkelijk uitvoert (zie paragraaf 2.2). Vermoedelijk is
dat niet het geval. Topsport trekt meer (media-)aandacht en daarmee ook de bijdragen van Limburg
Paardensport bij die projecten. Daar komt bij dat lang niet alle activiteiten door de stichting, onder
andere op het gebied van breedtesport, extern worden gecommuniceerd (zie hiervóór).

In deze paragraaf wordt verslag gedaan van de externe analyse: de belangrijkste kansen en bedreigingen
in de Limburgse paardensector. Na een opsomming volgt een illustratie en reflectie.

De belangrijkste kansen in de Limburgse paardensector staan in onderstaande tabel.
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Literatuur

Interviews

Data

Bron

1

Sterke infrastructuur (o.a. bedrijven, accommodaties, evenementen)

X

X

X

2

Hippisch DNA in Limburg

X

X

3

Politiek draagvlak

X

X

4

Intensivering internationale samenwerking

X

X

5

Aanbod voor veel hippische disciplines

X

X

6

Veel kennis en ervaring, goed sporttechnisch kader

X

X

7

Groot netwerk ruiter- en menroutes

X

X

8

Hippisch College Limburg

X

X

9

Equestrian Centre de Peelbergen en Grandorse

X

X

10 Afbouw landbouw en veeteelt (o.a. herbestemming gebieden)
11 Contact tussen mens en dier maakt paardensport/-sector bijzonder

X

X

X

X

12 Breedtesport versterken (verenigingen, maneges, kleine concoursen)

X

X

Hieronder worden de kansen geïllustreerd en wordt erop gereflecteerd. De nummering correspondeert
met de nummering in tabel 2.4.
1. Equestrian Centre De Peelbergen wordt door alle sleutelpersonen gezien als de parel van de
paardensport in Limburg. Grandorse, het gebied waar de accommodatie is gevestigd, biedt goede
perspectieven voor de toekomst, al zijn er ook bedreigingen (zie hierna). Sleutelpersonen zijn
eensluidend dat er op het succes van Equestrian Centre De Peelbergen en Grandorse moet worden
voortgebouwd. Tot de sterke infrastructuur behoren ook de handelsstallen en evenementen. De helft
van de sleutelpersonen ziet de grote evenementen als een positieve ontwikkeling in de Limburgse
paardensector. De evenementen bij Equestrian Centre De Peelbergen worden genoemd, maar ook de
impuls aan Jumping Indoor Maastricht. De sterke infrastructuur komt ook tot uiting in resultaten van
data-analyses van het CBS (statistieken vestigingendemografie en landbouwtelling) en het Mulier
Instituut (Databestand SportAanbod). Voor een cijfermatig overzicht, zie bijlage 3. De cijfers leren:



De economische omvang van de Limburgse paardensector op jaarbasis wordt door Hover et al.
(2017) op 175 miljoen euro geraamd.
Er bestaat geen compleet en actueel overzicht van bedrijven die (deels) in de paardensector
actief zijn. Wel kan inzicht worden verstrekt in de ontwikkeling van twee typen bedrijven (die
voor 100% in de sector actief zijn), namelijk bedrijven die behoren tot de groep ‘paardensport en
maneges’ en ‘paardenfokkerijen’.9 In Limburg zijn volgens het CBS in 2020 190 vestigingen van
organisaties die tot de categorie paardensport en maneges gerekend worden. Dit zijn zeventien
vestigingen per 100.000 inwoners, waarmee Limburg van alle provincies de derde positie inneemt
indien deze provincies worden geordend op basis van het aantal vestigingen per 100.000 inwoners.

9

Een bedrijf dat trailers verkoopt of verhuurt of een onderwijsinstelling zijn voorbeelden van
bedrijven die ten dele in de paardensector actief (kunnen) zijn.
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Volgens het CBS zijn er in Limburg in 2020 100 paardenfokkerijen. Dit zijn negen vestigingen per
100.000 inwoners, waarmee Limburg van alle provincies de (gedeelde) vijfde positie inneemt
indien deze provincies worden geordend op basis van het aantal vestigingen per 100.000 inwoners.
Analyses op data van het Databestand SportAanbod van het Mulier Instituut wijzen uit dat er in
2020 97 hippische (sport)accommodaties in Limburg gevestigd zijn, 11 procent van het totaal
aantal hippische accommodaties in Nederland (ter illustratie: 6% van de Nederlanders woont in
Limburg). In 2020 zijn er drie provincies die meer accommodaties telden.
Er waren 7.114 paarden en pony’s in Limburg in 2019, aldus de landbouwtelling van het CBS.10 Dat
staat gelijk aan 637 per 100.000 inwoners. Van alle provincies neemt Limburg de zesde positie in,
indien deze provincies worden geordend op basis van het aantallen per 100.000 inwoners.
Volgens het CBS waren er in 2019 517 organisaties met paarden en pony’s in Limburg, wat gelijk
staat aan 46 per 100.000 inwoners. Van alle provincies neemt Limburg de achtste positie in, indien
deze provincies worden geordend op basis van het aantallen per 100.000 inwoners.
In 2019 vonden volgens de KNHS 6.516 hippische wedstrijden in Nederland plaats die geografisch
aan een provincie gekoppeld waren. Voor de wedstrijden waarbij een provincie is geregistreerd, is
de verdeling naar provincie in beeld gebracht. Die analyse leert dat er in Limburg in 2019 173
wedstrijden plaatsvonden, 3 procent van alle KNHS-wedstrijden in Nederland (6% van de
Nederlanders woont in Limburg). Er zijn negen provincies waarin meer KNHS-wedstrijden
plaatsvinden dan in Limburg.
In 2019 zijn er volgens de KNHS 6.087 startpassen in de KNHS-regio Limburg verstrekt. 7 procent
daarvan betrof personen met een buitenlandse nationaliteit. Er is geen regio met een hoger
aandeel buitenlandse startpashouders.

2. Limburg wordt door sleutelpersonen alom gezien als een provincie met hippisch DNA. Hierbij baseert
men zich niet alleen op de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. Ook daarvoor was de hippische
sport stevig in de provincie verankerd. De laatste jaren is dit geïntensiveerd.
3. Het politieke draagvlak is een kans omdat dit resulteert in extra financiële slagkracht die voor een
belangrijk deel kan worden geïnvesteerd op de manier die de sector zelf nodig acht. Bovendien
vergroot de publieke investering de kans dat de private sector aanhaakt. Dit gold in het verleden
andersom: de provincie was bereid te investeren (o.a. Equestrian Centre De Peelbergen) omdat de
private sector eerst over de brug kwam.
4. Intensivering van de internationale samenwerking is kansrijk. Potentiële buitenlandse investeerders en
andere geïnteresseerden laten zich niet leiden door landsgrenzen, maar bezien een regio vanuit een
breder, grensoverschrijdend perspectief. Er is meer rendement te halen uit de positionering van
Limburg samen met de aangrenzende buitenlandse regio’s.
5. Met het brede aanbod voor veel hippische disciplines kunnen veel hippische doelgroepen worden
bediend.
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De landbouwtelling van het CBS meet het aantal paarden en pony’s en het aantal
organisaties met paarden en pony’s. Deze telling is gericht op agrarische organisaties en
meet derhalve noch het aantal paarden en pony’s van particulieren (zonder
landbouwbedrijf), noch het aantal paarden en dieren bij niet-landbouwbedrijven. Het is een
deeloverzicht. Om vanuit de cijfers van de landbouwtelling te komen tot een schatting van
het totaal aantal paarden kan een correctiefactor van 5,2 worden toegepast (Hover et al.,
2017). In een verder verleden is ook met een correctiefactor van 3 gewerkt (Hoogeveen &
Van Calker, 2007; Hoogeveen & Roest, 2009). Het totaal aantal paarden en pony’s is naar
schatting dus 3 tot 5,3 keer zo hoog als de aantallen in de landbouwtelling.
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6. Er is, ook in vergelijking met andere provincies, veel kennis en ervaring in Limburg opgebouwd. Op
meerdere fronten, zoals een goed sporttechnisch kader (o.a. Rob Ehrens met zijn stal), expertise rond
evenementen (Jumping Indoor Maastricht, Equestrian Centre De Peelbergen) en fokkerij en handel.
7. In Limburg is een groot netwerk ruiter- en menroutes gerealiseerd. Deze voorziening is een belangrijke
voorwaarde voor de recreatieve beoefening van de paardensport en biedt kansen om de breedtesport
te stimuleren. Limburg kan (nog meer) onderscheidend worden door bijvoorbeeld het aanbieden van
dagtochten met de juiste voorzieningen (o.a. restaurants die ruiters en paarden faciliteren). Met het
PaardenWelkom-label is daarin al een start gemaakt en dit kan verder worden uitgebouwd.
8. Het Hippisch College Limburg biedt kansen voor de toekomst omdat dit samenwerkingsverband kan
voorzien in de behoefte aan de benodigde kennis en vaardigheden in de sector. Eén geïnterviewde
merkt hierbij op dat dit initiatief eerder van de grond had kunnen komen, anderen reppen niet over
de timing. Volgens Limburg Paardensport heeft de realisatie van het Hippisch College Limburg meer
tijd gekost omdat er eerder ambities waren om een ‘hippische campus’ in Weert te realiseren
(Limburg Paardensport, 2015). Dat is weliswaar niet gelukt maar tijdens de aanloop naar de
verwezenlijking van Hippisch College Limburg is wel geprofiteerd van de kennis en ervaring die zijn
opgedaan in Weert (zie ook paragraaf 2.2).
9. Equestrian Centre De Peelbergen wordt alom beschouwd als een zeer succesvol initiatief, mogelijk
gemaakt door de publiek-private samenwerking, en waarbij aan publieke zijde de gemeente Horst aan
de Maas en de provincie Limburg zich sterk hebben gemaakt voor een prestigieuze accommodatie,
hetgeen niet zonder risico’s was. Het centrum is – ook vanuit internationaal perspectief bezien - een
toplocatie voor paardensport. Equestrian Centre De Peelbergen bewijst dat, wanneer de juiste
infrastructuur er is, dit een aanzuigende werking kan hebben op aansprekende evenementen.
Equestrian Centre De Peelbergen is de aanjager geweest voor de (verdere) gebiedsontwikkeling van de
hippische zone Grandorse en de rest van de regio.
10. Een deel van de agrarische organisaties in de landbouw en veeteelt staat op het punt van stoppen of
afbouwen. De paardensector kan een nieuwe bestemming voor dit land vormen, wat kansrijk voor de
sector is. Te verwachten is dat de versoepeling van de regelgeving (de omgevingswet) een dergelijke
ontwikkeling zal bespoedigen.
11. Het contact tussen mens en dier maakt de paardensport/-sector bijzonder. In marketingtermen kan
vanwege dit onderscheidende kenmerk gesproken worden van een unique selling proposition. De
bredere maatschappelijke aspecten van (contact met) paarden zijn onderbelicht. In de praktijk wordt
veel nadruk gelegd op hippische economie (Hover et al., 2017). Maar het contact met paarden kan ook
voor andere vanuit andere optieken betekenisvol zijn, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Mensen
met een handicap kunnen bijvoorbeeld baat hebben bij het contact met een paard.
12. Meerdere sleutelpersonen zien het (beter) ondersteunen van de breedtesport als kans voor de
Limburgse paardensector. Zij zien dit als investeren in ‘de basis’, investeringen in de lagere termijn,
waaronder in de toppers van de toekomst. Volgens hen wordt hierdoor ook het maatschappelijk
draagvlak vergroot. Eén andere geïnterviewde benoemt dat de paardensector zich meer
maatschappelijk relevant kan maken. Bijvoorbeeld door kinderen ‘met een ‘rugzakje’ te helpen of
door het aanbieden van huiswerkbegeleiding op de manege (innovatie en ondernemerschap!). Eén
geïnterviewde benoemt als voorwaarde voor het ondersteunen van de breedtesport dat Limburg
Paardensport alleen energie moeten stoppen in verenigingen die ‘willen luisteren’. Ook ten aanzien
van deze kans is het vermeldenswaard dat het de vraag is of er bij sleutelpersonen en andere
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personen in de sector een goed beeld is van de inspanningen die Limburg Paardensport voor de
breedtesport levert.

De belangrijkste bedreigingen in de Limburgse paardensector staan in onderstaande tabel.

Interviews

1

Verminderde toegankelijkheid gebieden voor recreatief paardrijden

X

X

2

Relatief zwakke maneges, verenigingen en kleine concoursen

X

X

3

Paardensector niet stevig verankerd in gemeentelijke beleidsagenda’s

X

X

4

Regelgeving en stikstofmaatregelen remmen buitenlandse investeringen

X

X

5

Dreigende nood aan goed opgeleide professionals

X

X

6

Beeldvorming sport (elitair) en ethische vragen (fokkerij en sport)

X

X

7

Te weinig kennis over paarden(houderij)

X

X

8

Moeizame evenementensponsoring bedrijfsleven

X

X

9

Dreiging dierziektes

X

X

10 COVID-19 en maatregelen

X

X

11 Krimp KNHS-leden en relatief weinig KNHS-wedstrijden in Limburg

X

12 Zwakke positie Maastricht Aachen Airport belemmert handel
13 Wachtlijsten bij lesbedrijven/maneges

Data

Literatuur

Bron

X
X

X

Hierna worden de bedreigingen geïllustreerd en wordt erop gereflecteerd. De nummering correspondeert
met de nummering in tabel 2.5.
1. Steeds meer gebieden in Nederland worden gesloten waardoor die niet meer toegankelijk zijn voor
ruiters. Dit remt de recreatieve beoefening van de paardensport. Natuurbeheerders zouden meer bij
de paardensport betrokken moeten worden, paarden worden te vaak gezien als ongewenst in
natuurgebieden.
2. De helft van de sleutelpersonen spreekt over relatief zwakke maneges en verenigingen. Die maneges
zouden niet professioneel genoeg zijn, wat zich onder meer uit in een niet-representatieve
presentatie (paarden in de modder, lelijk hekwerk, gammele schuurtjes met golfplaten dak). Er is van
één persoon ook een afwijkend geluid te horen, die vindt de stand van zaken thans bij maneges géén
probleem: ‘Alle toppers van nu begonnen op een aftandse manege, paarden in de modder is OK. Anky
van Grunsven, Jeroen Dubbeldam, noem maar op, die zijn allemaal begonnen in een oude stal met
een betonnen vloer.’ De professionalisering en internationalisering door Equestrian Centre De
Peelbergen leidden weliswaar tot een impuls voor de grote (topsport)concoursen, maar de kleine
concoursen bleven daardoor volgens enkele sleutelpersonen achter. De kleine concoursen hebben het
moeilijk (een sleutelpersoon rept over ‘de doodsteek’). In dit kader meldt een sleutelpersoon
treffend: ‘Equestrian Centre De Peelbergen [en de daar georganiseerde evenementen] moet meer van
de Limburgers zelf worden. Als je dit niet doet gaat het op de langere termijn mis, zeker als er
publiek geld geïnvesteerd blijft worden.’
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3. Het ontbreekt aan een stevige verankering van de paardensector in gemeentelijke beleidsagenda’s,
onder andere op het terrein van landschap/herbestemming, economie en recreatie en toerisme. Het is
voor de sector van belang dat (meer) gemeenten dit op hun agenda krijgen.
4. Maatregelen om de stikstofuitstoot aan banden te leggen, belemmeren de bouw van hippische
accommodaties, niet in de laatste plaats in Grandorse. Volgens een tweetal sleutelfiguren is met de
stikstofbank een mogelijke oplossing binnen bereik.
5. Er dreigt een tekort aan goed opgeleide mensen in de paardensector. Er is weliswaar veel vraag naar
studenten, maar het werkgeverschap laat te wensen over en werk in de paardensector wordt door
organisaties te vaak niet als een volwaardige baan beschouwd. Dit duwt studenten in de positie dat zij
sneller kiezen voor een studierichting die niet is gericht op de paardensector, waardoor de instroom
van goed opgeleide professionals in de paardensector afkalft. Het Hippisch College Limburg (zie
kansen) zou dit tij moeten keren.
6. Er is een zorg over het imago van de paardensport: het beeld dat Nederlanders van de paardensport
hebben is dat het ‘elitair’ en ‘duur’ is. De meningen lopen uiteen of dit beeld strookt met de
feitelijke kenmerken van de sport. Een duur imago betekent niet dat een sport in de praktijk ook
daadwerkelijk ‘duur’ is. Een imago van een tak van sport is niet zelden een karikatuur (Hover & De
Jong, 2011). Er wordt in dit kader ook een suggestie gedaan om tegenwicht te bieden aan de hippische
evenementen die te veel voor de happy few worden (o.a. Jumping Indoor Maastricht, maar
bijvoorbeeld ook de concoursen van Tops in Valkenswaard). Daarnaast is er het beeld van een sector
die volgens sommigen op momenten de ethische grenzen opzoekt. Enkele sleutelpersonen reppen over
kritische vragen die worden opgeworpen in het kader van de paardenfokkerij en dan met name de
embryotransplantatie en de gang van zaken met draagmerries. Ethische vragen rond de sport
verwijzen naar personen die vraagtekens plaatsen bij het rijden op een paard (‘daar is een paard niet
voor op de wereld gezet’) en het opzoeken of overschrijden van fysieke grenzen van paarden in de
topsport (laten inslapen van paarden na een ernstig ongeval tijdens een wedstrijd).
7. Er is onvoldoende kennis over paarden(houderij). Een belangrijk deel van de huidige paardensporters
is niet opgegroeid in een omgeving met paarden of pony’s. Dat zet de goede omgang met paarden
onder druk.
8. Het verbinden van het bedrijfsleven aan hippische evenementen verloopt moeizaam. In dat kader
wordt frequent verwezen naar Jumping Indoor Maastricht. Er kan meer inzet gepleegd worden in het
betrekken van het bedrijfsleven. Gevraagd naar de oorzaken van deze uitdaging wordt er door een
sleutelpersoon op gewezen dat Jumping Indoor Maastricht qua betekenis en grootte ‘tussen Tops en
CHIO in zit’.
9. Ongeveer de helft van de sleutelpersonen refereert aan dierziektes. Veel dieren bij elkaar werkt
ziektes in de hand. In het kader van dierziektes refereert een sleutelpersoon aan een recent bericht
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit instituut berichtte over het West
Nijl-virus dat ook in Nederland is aangetroffen. Het virus is aangetroffen bij een vogel. Mensen en
paarden kunnen geïnfecteerd raken als ze worden geprikt door een besmette mug. Een dergelijk
incident – of een andere ziekte - kan leiden tot stilstand van het paardentransport (met economische
gevolgen), net zoals ten tijde van de varkenspest en gekkekoeienziekte. De Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) ziet toe op de veiligheid, maar die organisatie zou volgens een sleutelpersoon
doorslaan in regel- en bemoeizucht. In België en Duitsland zijn er minder (strenge) regels, wat de
concurrentiepositie van de Limburgse handel ondermijnt.
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10. COVID-19 en de maatregelen als gevolg hiervan vormen een bedreiging. Vooral
evenementenorganisatoren, accommodaties, topruiters, handelsstallen en maneges worden hierdoor
financieel getroffen. Leveranciers (hoefsmeden, voer) ervaren aanmerkelijk minder negatieve
effecten (Equnews, 2020). COVID-19 heeft tot op zekere hoogte invloed gehad op de paardenhandel
(de extreem gefortuneerden kochten naar verluidt niet minder, ondanks de beperkende maatregelen).
COVID-19 leidde ook tot afgelaste evenementen, zoals het WK vierspannen.
11. In 2019 waren er volgens de KNHS circa 8.200 KNHS-leden woonachtig in Limburg. Dat zijn er 731 per
100.000 inwoners, wat relatief weinig is in vergelijking met andere provincies. Wel valt op dat de
terugloop van leden tussen 2017 en 2019 in Limburg minder is dan in Nederland als geheel. Voor de
tabellen, zie bijlage 3. Het totaal aantal KNHS-leden is tussen 2016 en 2019 gedaald van circa 184.000
leden naar circa 149.000 leden (-19%), met name de lidmaatschappen direct bij de bond liepen in dat
tijdvak terug (-38%) (KNHS, 2020).11
12. Luchthaven Maastricht Aachen Airport had volgens twee sleutelpersonen een meer mondiale
luchthaven moeten zijn. Luik is nu belangrijker. Probleem volgens een sleutelpersoon is dat de
aangelegde extra 250 meter landingsbaan niet gebruikt mag worden omdat er weerstand is, onder
andere vanuit de milieuhoek. Als die extra 250 meter niet gebruikt mag worden, kunnen grote
vliegtuigen niet landen. Voor vluchten met paarden is dat ook problematisch, met name voor de
export van Nederlandse paarden.
13. Tegenover de teruglopende KNHS-leden in Limburg (zie hiervóór) staan wachtlijsten bij
lesbedrijven/maneges in Limburg. Ook elders in Nederland kampen lesbedrijven met wachtlijsten,
soms oplopend tot meer dan 100 wachtende personen per manege. De noodgedwongen sluiting van
lesbedrijven/maneges vanwege COVID-19 heeft de lange wachtlijsten vermoedelijk verder in de hand
gewerkt. Andere oorzaken aan de aanbodzijde van de markt zijn volgens de FNRS een tekort aan
gezonde en brave paarden, ruimte of instructeurs (Uijtewaal, 2020).

Omdat sport mede invulling geeft aan de leefomgeving en het vestigingsklimaat, investeerde de provincie
ook in sport. Paardensport is één van de twee speerpuntsporten. Limburg Paardensport wordt gezien als
het eerste sporttakplatform en een organisatie die verantwoordelijk is voor het aanjagen van de
uitvoering van het Limburgs Paardensportplan.
Wat betreft de uitkomsten van de SWOT-analyse wordt hier volstaan met enkele belangrijke uitkomsten.
Sterktes van Limburg Paardensport zijn: de actieve en verbindende manager en het groeiende netwerk
van partners. Te veel operationeel werk, onvoldoende focus in het beleid en het niet goed aan kunnen
tonen van de geïsoleerde resultaten van het werk van de stichting behoren tot de zwaktes van de
stichting. Tot de kansen in de Limburgse paardensector worden de sterke infrastructuur en het
intensiveren van de internationale samenwerking gerekend. Bedreigingen zijn er ook, waaronder de
dreiging van dierziektes en de zwakke positie van maneges, verenigingen en kleine concoursen.

11
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De bond behoort tot de tien grootste van het land en de KNHS is niet de enige bond die
ledentallen ziet teruglopen.
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Het tijdvak 2021-2030 staat in dit hoofdstuk centraal. Eerst passeert een korte schets van het provinciale
sportbeleid voor de toekomst. Vervolgens wordt ingegaan op mogelijke doelen van Limburg Paardensport
voor 2030 en de strategie. Tot slot is een conclusie opgenomen.

In het vorige hoofdstuk is teruggeblikt op het provinciaal sportbeleid in het verleden. In deze paragraaf
gaat de aandacht uit naar het actuele, onlangs vastgestelde sportbeleid. Dit betreft het Beleidskader
Sport Provincie Limburg 2020-2023 (Provincie Limburg, 2020a). De belangrijkste informatie van het
sportbeleid in het kader van dit onderzoek is hieronder kort opgesomd. Grosso modo betekent het nieuwe
beleid omtrent speerpuntsporten een voortzetting van het eerdere beleid.










De missie van de provincie is dat Limburg de gezondste, sportiefste en innovatiefste regio van
Nederland wordt.
Sport is zowel doel als middel om de doelen van het collegeprogramma 2020-2023 te verwezenlijken
(Provincie Limburg, 2020b). Maatschappelijke opgaves waaraan met het sportbeleid volgens de
provincie een bijdrage moet worden geleverd zijn in het kort: gezondheid, sportdeelname, sociale
cohesie, economie, en (openbare) ruimte.
Het streven is om middelen efficiënt en effectief te besteden.
De sporttakplatforms blijven actief en besteden aandacht aan topsport en talentontwikkeling,
breedtesport (waaronder verenigingen) en evenementen.12
De sporttakplatforms dienen maximaal bij te dragen aan de beoogde doelen van het sportbeleid en dit
moet blijken uit onderzoek (monitoring, evaluatie).
Het uitgangspunt bij de sporttakplatforms dat ‘de sport bepaalt’ blijft van kracht.
In het beleidskader zijn indicatoren opgenomen om de voortgang van de bijdrage aan het beleid te
meten.13
Voor de uitvoering van het sportbeleid is voor de periode 2020 – 2023 15,4 miljoen euro beschikbaar
(exclusief middelen vanuit toerisme en recreatie, o.a. voor de paardensport). Circa 8,3 miljoen euro
van dat bedrag is voor de sporttakplatforms gereserveerd.

Allereerst wordt ingegaan op de antwoorden van sleutelpersonen op de vraag hoe zij de Limburgse
paardensector in 2030 zouden zien. Ongeveer de helft van de sleutelpersonen kon deze vraag goed
beantwoorden. ‘De Limburgse paardensector in 2030:

Provinciale steun aan evenementen kan ook plaatsvinden met andere middelen van de
provincie, de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen. De evenementen die vanuit
deze regeling ondersteund worden, kunnen geen aanspraak maken op een bijdrage vanuit
de sporttakplatforms voor dit evenement en vice versa. Voor paardensport gold dit eerder
voor (het wereldbekerscenario) Jumping Indoor Maastricht 2018 en 2019.
13
Al ontbreken streefwaarden en een goede schets van de aanpak van de evaluatie.
12
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… is de mondiale hot spot waar je naar toe gaat als je in Europa rijdt.’14
… heeft Equestrian Centre De Peelbergen als allround paardendorp waardoor Equestrian Centre De
Peelbergen het internationale draaipunt van de sport is geworden.’
… is afgestemd met de buurlanden waardoor het klimaat voor de paardenhouders eenvoudiger en
aantrekkelijker is.’
… heeft een routenetwerk uitgerold over heel Limburg en aangesloten op de buitenlandse netwerken.’
… is hét gebied voor de paardenvakantie op alle gebieden.’
… heeft elke vier jaar de Wereldruiterspelen in Limburg en omringende regio.’15
… heeft grote handelsstallen die zich door ontwikkelen voor het bereiken van een groter publiek.’
… heeft in iedere gemeente een goede grote faciliteit waar mensen hun paard neer kunnen zetten en
vanuit daar de hobby kunnen beoefenen.’

Bij het bepalen van de mogelijke doelen voor de stichting Limburg Paardensport is ervan uitgegaan dat het
provinciale beleid geen richting geeft aan de doelen van Limburg Paardensport, conform de lijn van de
provincie (de sport bepaalt, zie paragraaf 2.1). De twaalf sleutelpersonen haalden tezamen 32 doelen
aan. Bepaalde doelen bevatten meerdere thema’s (of subdoelen). Om die reden is per doel bezien welke
thema’s daarin naar voren kwamen (zie bijlage 4). De 32 doelen hadden betrekking op negen thema’s
(tabel 3.1).16

Aantal

%

12

32

Economie

9

24

Internationale samenwerking

5

13

Topsport-/evenementen

5

13

Nationale samenwerking

3

8

Meer aandacht voor andere disciplines dan springen

1

3

Focus op hoofddoel, niet op afgeleide doelen

1

3

Meer maatschappelijke impact

1

3

Anticipeer met communicatie op publieke opinie over paardenwelzijn

1

3

38

100

Breedtesport en jeugd

Totaal

Duidelijk is dat er door de sleutelpersonen vooral wordt geopteerd voor doelen met betrekking tot
respectievelijk breedtesport en jeugd (12 keer genoemd), economie (9 keer) en internationale
samenwerking (5 keer) en topsport-/evenementen (ook 5 keer). Dergelijke doelen sluiten goed aan bij het
provinciale (sport)beleid (zie paragraaf 3.1).

Met een ‘Europees seizoen’ doelt deze sleutelpersoon vermoedelijk op het deelnemen aan
een reeks wedstrijden in Europa.
15
Dit evenementenconcept kan volgens een sleutelpersoon nieuw leven worden ingeblazen
met een goed bid uit Limburg en de regio.
16
De thema’s zijn in overleg met Limburg Paardensport benoemd.
14
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De doelen die door de sleutelpersonen worden benoemd, zijn betekenisvol en kunnen worden
meegenomen in het proces om te komen tot doelen voor de sector. Aangenomen mag worden dat
sleutelpersonen de vragen hebben beantwoord vanuit het collectieve belang van de organisaties in de
Limburgse paardensector, de vragen van het interview waren hier immers expliciet op gericht. Toch is het
niet uitgesloten dat er tot op zekere hoogte aan individuele belangen of bedrijfsbelangen is gedacht en er
voor eigen parochie werd gepreekt. Bij de interpretatie van de resultaten dient dit meegewogen te
worden.17 Bij het vaststellen van doelen voor de sector kan ook andere informatie dan de informatie uit
voorliggend onderzoek benut worden.
Cruciaal is dat er in de Limburgse paardensector consensus is over en draagvlak is voor de doelen voor de
sector 2030. In eerste instantie zijn de 26 partners van Limburg Paardensport de groep waarmee de
stichting tot overeenstemming over de doelen dient te komen. Een goed moment om tot consensus te
komen is een netwerksessie, georganiseerd door Limburg Paardensport.18
Na een beslissing over de doelen voor de Limburgse paardensector is een vervolgstap om die SMART te
formuleren. Puur ter illustratie en inspiratie worden voorbeelden genoemd:







In 2030 bedraagt de economische omvang van de Limburgse paardensector 200 miljoen euro.
In 2030 zijn alle kavels van Grandorse verkocht, vinden jaarlijks {aantal} internationale wedstrijden
plaats die tezamen meer dan {aantal} deelnemers trekken en genereren de bedrijven gezamenlijk een
jaarlijkse omzet van {aantal} euro.
In 2030 (of 2028 of 2032) worden de Wereldruiterspelen in de regio georganiseerd, waarbij er {aantal}
aanpalende activiteiten voor de breedtesport worden georganiseerd die {aantal} deelnemers trekken,
waarover minstens {aantal} procent daar (zeer) positief op terugblikt.
In 2030 is er in elke Limburgse gemeente een kwalitatief hoog aanbod voor recreatief paardrijden bij
een manege en/of een vereniging.

Tot slot is het wenselijk dat de partners van Limburg Paardensport (en bij voorkeur ook andere
organisaties in de Limburgse paardensector) afgeleide activiteiten en doelen voor zichzelf bepalen, zodat
gezamenlijk aan het gezamenlijke doel gewerkt kan worden. Dit wordt idealiter vastgelegd in een akkoord
of adhesiebetuiging (en de nodige media-aandacht).

Strategie is een kwestie van kiezen, voor de lange termijn. Meestal is dat een periode van enkele jaren.
Volgens Porter (1996) draait strategievorming in essentie om de vraag: wat doe je niet? In de praktijk
betekent dit dat een organisatie frequent goede kansen in de markt laat lopen omdat die niet passen
binnen de gekozen strategie. Het uitvoeren van een strategie stelt derhalve eisen aan de vasthoudendheid
van Limburg Paardensport ten aanzien van de uitgezette koers. Een succesvolle strategie wordt
gekenmerkt door doeltreffendheid en doelmatigheid. Deze termen zijn onderstaand kort gedefinieerd. In
bijlage 5 is een visualisatie van het beleidsproces opgenomen, met onder meer de definitie van de termen
output en outcome.

Zoals verwoord in hoofdstuk 1 stonden de kaders van dit onderzoek het niet toe om een
grootschalig kwantitatief onderzoek onder een groot aantal personen en bedrijven in de
sector te doen.
18
Indien doelen naar een internationaal niveau worden getrokken dient er ook
grensoverschrijdende afstemming te zijn.
17
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Doeltreffendheid (effectiviteit): de mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de
onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd (relatie tussen output en outcome);
Doelmatigheid (efficiëntie): de relatie tussen de effecten van het beleid en de kosten van het beleid
(relatie tussen input en outcome).

De vraag die in deze paragraaf centraal staat is: wat zou de strategie van Limburg Paardensport kunnen
zijn, die erop gericht is om te stimuleren dat de doelen van de Limburgse paardensector ook behaald
worden? De strategie geeft weer op welke manier de doelen bereikt moeten gaan worden. Deze vraag kan
pas goed worden beantwoord als beslist is over de doelen van de sector en daar een breed draagvlak voor
is. Dat is op het moment van het schrijven van dit rapport nog niet het geval.
Dat neemt niet weg dat er op basis van de onderzoeksresultaten die in dit rapport zijn opgetekend
antwoord kan worden gegeven op de vraag wat de strategie van Limburg Paardensport kan zijn. Hierbij
wordt met name voortgeborduurd op de meest in het oog springende suggesties van de sleutelpersonen en
de uitkomsten van de SWOT-analyse. In een later stadium – bijvoorbeeld tijdens een netwerksessie (zie
hiervóór) - vergt dit nadere beschouwing.19

Een bijzonder kenmerk van Limburg Paardensport is dat de stichting een monopoliepositie heeft: er zijn
geen soortgelijke organisaties in de paardensector (niet in Limburg en ook niet in Nederland). Er is dus
geen concurrent die een vergelijkbaar aanbod van diensten en producten heeft. Dat betekent dat bij de
strategievorming concurrenten niet als referentie kunnen dienen en basisstrategieën niet goed toepasbaar
zijn.20 Om tot een strategie te komen worden twee stappen onderscheiden (naar Kotler & Armstrong,
2012):



SWOT-analyse;
Strategische opties of adviezen.

De resultaten van de SWOT-analyse, de eerste stap, staan in het voorgaande hoofdstuk. Hier wordt nu op
voortgeborduurd. Onderstaand zijn strategische opties verwoord. Tussen vierkante haakjes staat vermeld
op welke uitkomsten van de SWOT-analyse de strategie vooral betrekking heeft.21 De opties zijn getoetst
aan drie criteria, namelijk:
1. Past het bij de missie en visie? (suitability)
2. Is het naar verwachting haalbaar? (feasibility)
3. Is het naar verwachting acceptabel voor de organisatie en betrokkenen? (acceptability)
De tien strategische opties zijn hierna geschetst.
1. Acteer op tactisch en strategisch niveau [S3, Z2]

Er kan bijvoorbeeld op verschillende manieren een economische impuls worden
bewerkstelligd, die elkaar bovendien niet uitsluiten: van investeren in innovaties in de zich
razendsnel ontwikkelende fokkerij tot het stimuleren van de (internationale) paardenhandel.
Nederland (Limburg) is een wereldspeler in de export van paarden. In 2017 werden vanuit
Nederland circa 10.000 paarden geëxporteerd (veelal naar de Verenigde Staten) met een
waarde van 300 miljoen euro (Hover & Van Eldert, 2019). In deze handel in paarden is in de
keten – van spermacel tot (sport)paard - een grote reeks bedrijven actief. Deze handel van
niet te onderschatten economische betekenis.
20
Veelgebruikte basisstrategieën zijn kostenleiderschap (lage prijs t.o.v. concurrentie),
differentiatie (unieke positie t.o.v. concurrenten vanwege bijzonder product) en focus
(concentratie op één doelgroep).
21
S = sterkte, W = zwakte, O = kans, T = bedreiging.
19

30

Limburg Paardensport 2020 | Mulier Instituut

De sleutelpersonen zijn eensgezind over de algemene werkwijze van Limburg Paardensport. De stichting
dient op strategisch en tactisch niveau te handelen, niet op operationeel niveau. Eén sleutelfiguur duidt
dit breed gedeelde beeld pakkend: ‘Ze [Limburg Paardensport] moeten niet doen, maar zórgen dat het
gebeurt.’ Een ander citaat: ‘Limburg Paardensport moet faciliteren, zorgen dat iets wordt gedaan of
mogelijk wordt.’ Dat wijst op een voortzetting van de rol die eerder vertolkt werd. In de praktijk is echter
gebleken dat de stichting zich toch genoodzaakt voelt om – in tegenstelling tot het beleid – een
substantiële hoeveelheid operationeel werk te doen. Hoewel dit als lovenswaardig kan worden gezien
omdat het getuigt van betrokkenheid, een verantwoordelijkheidsgevoel en proactief handelen, is dit
tegelijkertijd een valkuil. Immers, dit strookt niet met de afgesproken werkwijze en bovendien voert het
de werkdruk (die toch al hoog is, zie paragraaf 2.3) op.
2. Verminder de werkdruk van de manager [S3, Z2]
Uitgaande van een gelijkblijvende begroting en capaciteit aan fulltime-equivalenten, kan de werkdruk van
de manager verminderen door meer focus aan te brengen in het werk van de stichting. Dat kan op twee
manieren. In de eerste plaats door die focus meer te richten op de doelen van de stichting (zie
strategische optie 5) en de doelen van de sector. Zaken die daar niet aan bijdragen worden niet opgepakt
of krijgen een lagere prioriteit. In de tweede plaats dient het werk van de manager zich te richten op die
tactische en strategische taken die de sector zelf niet (goed genoeg) kan oppakken.
Een sleutelpersoon oppert ook om meer projecten met partners van Limburg Paardensport te ontwikkelen.
Partners zouden nu te veel sympathisant zijn en zij zouden zich nadrukkelijker kunnen opstellen als
actieve projectpartner. Co-creatie is hier het sleutelwoord. Hiermee heeft Limburg Paardensport reeds
enige ervaring opgedaan, maar dat is niet altijd goed genoeg uit de verf gekomen. Belangrijk is om bij een
dergelijke samenwerking duidelijke afspraken te maken en toe te zien op de navolging daarvan.
3. Maak het werk Limburg Paardensport en het (geïsoleerd) effect daarvan inzichtelijk [S3, Z5]
De uitspraak be good and tell it is voor de helft van toepassing op Limburg Paardensport. In het algemeen
wordt er door de sleutelpersonen (zeer) positief gesproken over het werk van Limburg Paardensport en
met name de manager (be good). Er blijven door Limburg Paardensport echter kansen onbenut om dat ook
uit te dragen (tell it) waardoor er vragen ontstaan over wat de stichting doet en aan welke projecten
wordt bijgedragen. Het uitdragen van het werk en de bijdrage van de stichting kan relatief eenvoudig.
Bijvoorbeeld door (delen van) jaarverslagen en werkplannen (in een publieksvriendelijke, grafisch
aantrekkelijke versie) extern te verspreiden.22 Evaluaties kunnen licht werpen op de bijdrage van de
stichting.
Om de zichtbaarheid van (de betrokkenheid van) Limburg Paardensport bij projecten te verhogen kan
worden ingezet op co-branding. Dit betekent dat een project waarbij Limburg Paardensport ondersteuning
heeft geboden, Limburg Paardensport ervoor kan zorgen dat de betrokkenheid (beter) tot uiting komt in
marketing en communicatie. Meer precies zou de samenwerking in de vorm van co-branding met Limburg
Paardensport moeten worden beschouwd als ingredient branding, een vorm van co-branding (Helmig,
Huber & Leeflang, 2008). Limburg Paardensport is daarbij als het ware te beschouwen als een
“ingrediënt” of (aanjagend, verbindend) onderdeel van het project én dat wordt als zodanig expliciet voor
het voetlicht geplaatst, met naam, logo of anderszins. Ter illustratie: voorbeelden van bekende (en
succesvolle) ingredient branding activiteiten uit andere sectoren zijn de samenwerking tussen Coca-Cola

22

Een aandachtspunt is dat uit de jaarverslagen die eerder zijn samengesteld niet goed is op
te maken wat met de "kapitalisatie van projecten" wordt bedoeld. Dit is ook niet
onderbouwd en niet objectief. Geadviseerd wordt om dit beter te definiëren, beter te
onderbouwen en zo objectief mogelijk vast te (laten) stellen.
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en NutraSweet en de samenwerking tussen IBM en Intel (Helmig, Huber & Leeflang, 2008). Bij beide
projecten werden ‘ingrediënten’ of partners – met succes - expliciet voor het voetlicht geplaatst.
4. Investeer in moderne communicatie [S1, S5, Z5]
Een paar sleutelfiguren opteren voor moderne en flexibele communicatie. Volgens hen zou een website of
een magazine te statisch en onvoldoende flexibel zijn. Iemand stelt de ontwikkeling van een app voor
waar dagelijks nieuwe informatie op kan worden geplaatst. Dit zou ook bij kunnen dragen aan het
vergroten van het bereik van informatie over de Limburgse paardensector. Eén sleutelpersoon wijst er
namelijk op dat ‘het brede publiek’ nog beter bereikt moet worden. Eén sleutelpersoon roept ook op om
meer met sociale media te doen. Sociale media zijn ook een manier om de jeugd meer in contact te
brengen met de paardensport.
5. Stel doelen voor de eigen stichting op [S3, Z4]
Naast het belang van het stellen van doelen voor (en met) de sector, verdient het aanbeveling dat
Limburg Paardensport voor zichzelf SMART geformuleerde doelen stelt. Deze doelen kunnen op
verschillende niveaus worden vastgesteld: op het niveau van activiteiten, output en outcome (zie bijlage 5
voor een toelichting). Het meest praktisch is het benoemen van doelen op het niveau van activiteiten en
output. Willekeurige voorbeelden van doelen op het niveau van activiteiten zijn: 1) in januari 2030 telt
Limburg Paardensport 50 geformaliseerde partnerships en 2) in 2021 initieert Limburg Paardensport
minstens vier cursussen voor Limburgse manegebedrijven gericht op het verder verbeteren van het
hippisch ondernemerschap. Voorbeelden van doelen op output-niveau zijn: 1) in 2030 beoordelen de
partners van Limburg Paardensport het optreden van de stichting met een gemiddeld rapportcijfer van 8,0
en 2) de in 2021 georganiseerde cursussen trekken tezamen minstens 80 deelnemende personen.
6. Ondersteun het vermarkten van de regio op mondiale schaal [S5, S11, K1, K4, K9]
Grandorse, met Equestrian Centre De Peelbergen, is hierbij hét hippische epicentrum in de regio. De regio
is het gebied in een straal van 150 kilometer rond Maastricht (zie paragraaf 2.2). Het internationaal
profileren van de regio kan op meerdere manieren. Een sleutelpersoon daarover: ‘Zet niet alleen in op
Limburg, het geld komt van provincie, dat wordt begrepen, maar dat is niet de schaal voor de focus en
activiteiten.’ Onder andere door handelsmissies te coördineren (óók naar Azië, met name China), door
buitenlandse vestigingen van paardenbedrijven na te streven, door potentiële paardenkopers wegwijs te
maken (volgens een sleutelfiguur vinden die lang niet altijd snel genoeg de weg), door het aanjagen van
organiseren van topevenementen in Limburg en door het stimuleren van investeringen in de fokkerij kan
dit worden bewerkstelligd.23
7. Jaag het versterken van de verenigingen en maneges in Limburg aan [Z9, K1, K6, K12, B2, B14]
Dit betreft maneges, verenigingen en laagdrempelige concoursen. Een sleutelpersoon verwijst naar het
Young Leaders Program van de nationale sportbond KNHS. Dit voorstel sluit ook goed aan bij de door de
sleutelpersonen gewenste aandacht voor de jeugd. Volgens een sleutelpersoon zouden verenigingen ook
geholpen zijn met advies over hoe je een evenement goed organiseert. Ook wordt voorgesteld om in te
zetten op minstens één kwalitatief goede manege in elke Limburgse gemeente. Een goede manege wordt
gekenmerkt door een hoogwaardige accommodatie (verzorgd, opgeruimd, nette voorzieningen) en een
deskundige begeleiding. Hierbij past ook, wat één sleutelpersoon voorstelt, het accommodatiebeleid
beoordelen in samenwerking met gemeenten en gezamenlijk bezien of de accommodaties in de gemeente
van afdoende niveau zijn. Die exercitie kan leiden tot de conclusie dat er beter één goede in plaats van
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Over de fokkerij merkt een sleutelpersoon op dat Limburg hier nu nog een vrij sterke
positie heeft maar dat er – met het oog op innovaties die snel worden doorgevoerd -moet
worden geïnvesteerd om die positie te behouden.
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vier minder goede accommodaties voor paardrijden kunnen zijn.24 Over dit onderwerp wordt ook
opgemerkt: ‘Als je niet investeert in verenigingen kan dat lastig uit te leggen zijn. Burgers kunnen denken
bij investeringen met het oog op de economie: ze investeren in toch al rijke personen.’
8. Zet in op topsportevenementen voor een breder publiek [S1, Z9, K12, B2]
Er is het beeld ontstaan dat het publiek dat topsportevenementen bezoekt – Jumping Indoor Maastricht,
maar bijvoorbeeld ook Indoor Brabant – de afgelopen jaren is veranderd. Personen uit de hogere sociale
klassen maken een steeds groter deel van het publiek uit.25 Hobbyfokkers en andere liefhebbers zouden de
evenementen meer zijn gaan mijden. Dit versterkt de beeldvorming van een elitaire sport, mede omdat
deze evenementen veel aandacht in de media krijgen.
Volgens een sleutelpersoon zijn er te veel hippische evenementen die vooral aantrekkelijk zijn voor
topsporters en de bijna professioneel werkende recreanten. Dit geluid klinkt ook voor Equestrian Centre
De Peelbergen, waar door de accommodatie ‘niet meer van de Limburgers zelf is’. Voorgesteld wordt om
van de concoursen weer een ‘volksfeest’ te maken. Een citaat daarover: ‘Je moet zorgen voor sfeer, meer
show en bijvoorbeeld een optreden van André Rieu die in een koets wordt binnengereden […]. CHIO Aken
laat zien dat dat kan, een feest, daar hebben ze ook 100 jaar aan moeten werken. En ook de Vierdaagse in
Nijmegen. Dat is ook een volksfeest, iedereen is er.’
9. Stimuleer paardeninclusief beleid [S1, S2, S5, S8, Z1, K10, B3]
Dit betekent dat de paardensector in beeld moet zijn bij belangrijke economische, ruimtelijke en sociale
vraagstukken bij gemeenten en de provincie. Limburg Paardensport kan zich inspannen om ook vanuit de
economische, ruimtelijke en sociale budgetten hippische projecten gefinancierd te krijgen. Dit is te
legitimeren, maar vergt overredingskracht en voldoende kennis over de paardensector bij beleidsmakers.
Een sleutelpersoon wijst erop dat het helpt dat de Limburgse gedeputeerde van sport óók economie, het
vliegveld en toerisme en recreatie in zijn portefeuille heeft.
10. Steun versterking van Maastricht Aachen Airport voor paardenhandel [S1, B12]
Dit is vanuit economische optiek wenselijk (paardenhandel). Wel dient hierbij naast de economische
baten, het milieu en de lokale bevolking (leefbaarheid) in ogenschouw te worden genomen: een goede
balans tussen people, planet en profit.

Sleutelpersonen is gevraagd wat er door andere personen en/of organisaties gedaan zou moeten worden
om de doelen van te realiseren en wat de belangrijkste randvoorwaarden om de doelen te realiseren zijn.
Over de bijdragen van derden wordt gemeld:




‘Een (betere) samenwerking met de KNHS (nationale sportbond), omdat Limburg onderdeel is van
Nederland. De bond heeft bijvoorbeeld ook een filosofie over de jeugd en over het promoten van het
Nederlandse paard. Er moet afstemming plaatsvinden om te zorgen dat Limburg niet een compleet
andere richting op gaat.’
‘Het behouden van ambassadeurs binnen de Limburgse paardensector.’

Dit is in de praktijk meestal niet vanzelfsprekend omdat de gemeente weinig bemoeienis
heeft met commerciële organisaties (maneges).
25
Dit vloeit voort uit interviews, het is niet gestaafd met cijfers. Dit is niet altijd het gevolg
van een hoge toegangsprijs, er zijn in Nederland evenementen met topruiters die gratis
bezocht kunnen worden, bijvoorbeeld in Valkenswaard bij de Tops International Arena.
24
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‘Er moet meer onderzoek worden gedaan, bijvoorbeeld rond gezondheid van dieren, fysiologie en
bedrijfstak kennis. In vergelijking met de rundveehouderij is onderzoek in de paardenhouderij een
schijntje.’
‘Sommige verenigingen moeten erkennen dat ze op een doodlopend spoor zitten en moeten de
bereidheid hebben om met een ander te gaan samenwerken.’
‘Het verbeteren van het onderwijs.’
‘Marketing van Limburg.’
‘De verbinding zoeken met de agrarische sector, want steeds meer boeren gaan op zoek naar nieuwe
vormen van bedrijfsvoering (dus bijvoorbeeld stallen verhuren als boxen voor paarden).’
‘De grote natuurterreinbeheerders betrokken houden, want zij beredeneren vanuit natuurbescherming
en zij zien paarden liever niet in hun natuur.’

Genoemde randvoorwaarden zijn:








‘Blijvende steun van de overheid.’
‘Limburg Paardensport minder afhankelijk maken van de provincie.’
‘Betere publieke acceptatie van paardensport.’
‘Limburg Paardensport als organisatie uitbreiden en professionaliseren.’
‘Eén heldere visie over wat die stip aan de horizon is.’
‘Eensgezindheid in het bestuur.’
‘Een meer actieve rol van de partners van Limburg Paardensport.’

De stichting Limburg Paardensport is één van de Limburgse sporttakplatforms. Met een sporttakplatform
wordt door de provincie beoogd een effectiever en efficiënter sportbeleid te realiseren, waarbij de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de sportsector zelf ligt. De missie van de provincie is dat
Limburg de gezondste, sportiefste en innovatiefste regio van Nederland wordt. Sport is in het beleid zowel
doel als middel om maatschappelijke opgaves rond gezondheid, sportdeelname, sociale cohesie,
economie, en (openbare) ruimte op aan te pakken.
De sleutelpersonen stellen voor om doelen voor de Limburgse paardensector voor 2030 op te stellen met
betrekking tot breedtesport (waaronder aandacht voor de jeugd) en economie. Iets minder frequent wordt
door de sleutelpersonen gewezen op internationale samenwerking en topsport-/evenementen.
Wat betreft de strategie zijn tien (elkaar aanvullende) opties verwoord. Dit betreft: acteer op tactisch en
strategisch niveau, verminder de werkdruk van de manager, maak het werk Limburg Paardensport en het
geïsoleerd effect of de toegevoegde waarde daarvan inzichtelijk, investeer in moderne communicatie, stel
doelen voor de eigen stichting op, ondersteun het vermarkten van de regio op mondiale schaal, jaag het
versterken van de verenigingen en maneges in Limburg aan, zet in op topsportevenementen voor een
breder publiek, stimuleer paardeninclusief beleid en steun versterking van Maastricht Aachen Airport voor
paardenhandel.
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In dit laatste hoofdstuk worden de onderzoeksvragen bondig beantwoord.

Hier wordt volstaan met een beknopte opsomming, voor alle kerncijfers en toelichtingen, zie bijlage 3.














In Limburg zijn volgens het CBS in 2020 190 vestigingen van organisaties die tot de categorie
paardensport en maneges gerekend worden. Dit zijn zeventien vestigingen per 100.000 inwoners,
waarmee Limburg van alle provincies de derde positie inneemt indien deze provincies worden
geordend op basis van het aantal vestigingen per 100.000 inwoners.
Volgens het CBS zijn er in Limburg in 2020 100 vestigingen van paardenfokkerijen. Dit zijn negen
vestigingen per 100.000 inwoners, waarmee Limburg van alle provincies de (gedeelde) vijfde positie
inneemt indien deze provincies worden geordend op basis van het aantal vestigingen per 100.000
inwoners.
Analyses op basis van data uit het Databestand SportAanbod van het Mulier Instituut wijzen uit dat er
in 2020 97 hippische (sport)accommodaties in Limburg gevestigd zijn, 11 procent van het totaal aantal
hippische accommodaties in Nederland (ter illustratie: 6% van de Nederlanders woont in Limburg). In
2020 waren er drie provincies die meer accommodaties telden.
Er waren volgens de landbouwtelling van het CBS in 2019 7.114 paarden en pony’s in Limburg. Het
totaal aantal paarden en pony’s in Limburg is naar schatting 3 tot 5 keer zo hoog (het CBS telt niet
alle dieren mee). Dat staat gelijk aan 637 paarden en pony’s per 100.000 inwoners. Van alle provincies
neemt Limburg de zesde positie in, indien deze provincies worden geordend op basis van de aantallen
per 100.000 inwoners.
Volgens het CBS waren er in 2019 517 organisaties met paarden en pony’s in Limburg, wat gelijk staat
aan 46 per 100.000 inwoners. Van alle provincies neemt Limburg de achtste positie in, indien deze
provincies worden geordend op basis van het aantallen per 100.000 inwoners.
In 2019 vonden volgens de KNHS 6.516 hippische wedstrijden in Nederland plaats die geografisch aan
een provincie gekoppeld waren. Voor de wedstrijden waarbij een provincie is geregistreerd, is de
verdeling naar provincie in beeld gebracht. Die analyse leert dat in 2019 173 wedstrijden plaatsvonden
in Limburg, 3 procent van alle KNHS-wedstrijden in Nederland (6% van de Nederlanders woont in
Limburg). Er zijn negen provincies waarin meer KNHS-wedstrijden plaatsvinden dan in Limburg.
In 2019 zijn volgens de KNHS 6.087 startpassen in de KNHS-regio Limburg verstrekt. 7 procent daarvan
betrof personen met een buitenlandse nationaliteit. Er is geen regio met een hoger aandeel
buitenlandse startpashouders.

Het beëindigen van de bedrijfsvoering van hippisch centrum De Leistert in de gemeente Leudal in 2012
vormde achteraf bezien een keerpunt in de provinciale hippische sector. Door de sluiting viel een
belangrijk platform weg, waardoor een gevoel van urgentie in de Limburgse paardensector ontstond, met
name onder ruiters en handelaren. De krachten en middelen van vooraanstaande organisaties in de sector
werden gebundeld, het collectieve belang werd vooropgesteld en gezamenlijk werd ingezet op de
realisatie van een nieuwe hoogwaardige hippische accommodatie in de gemeente Horst aan de Maas.
Na een intensief traject van de initiatiefnemers, de gemeente Horst aan de Maas en de provincie werd in
2015 Equestrian Centre De Peelbergen opgeleverd. De officiële opening volgde in 2016 en weer een jaar
later, in 2017 werd de hippische zone Grandorse – met Equestrian Centre De Peelbergen als belangrijke
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speler - officieel in gebruik genomen. Er is brede consensus dat de realisatie van Equestrian Centre De
Peelbergen en Grandorse de belangrijkste ontwikkelingen in de Limburgse hippische sector zijn geweest.
De afgelopen jaren hebben dat uitgewezen. Maar nog meer wordt er verwacht van de economische kansen
voor de toekomst omdat het gebied (en de regio) het in zich hebben om één van de belangrijkste
hippische regio’s in de wereld te kunnen worden, zo niet dé mondiale nummer één.
In 2015 werd een 860 kilometer lang knooppuntennetwerk in Midden-Limburg gerealiseerd en in 2017 zijn
afspraken gemaakt om te komen tot een provinciaal dekkend knooppuntennetwerk te realiseren. Deze
ontwikkelingen zijn met name relevant voor de recreatieve beoefening van de paardensport.
Mede dankzij de realisatie van Equestrian Centre De Peelbergen en Grandorse zijn er succesvolle
evenementen in de provincie georganiseerd. Bijvoorbeeld in 2018: het wereldkampioenschap voor
enkelspannen en paramennen en de eerste editie van de combinatie van Paard & Koets met
menwedstrijden.
In 2019 is in samenwerking met VVV Midden-Limburg en de nationale sportbond KNHS de landelijke pilot in
Limburg van het Limburgs initiatief PaardenWelkom opgestart om faciliteiten te vermarkten en daarmee
de economie te stimuleren.
Wat betreft de bijdrage van Limburg Paardensport wordt herkend dat de stichting een aanjagende en
verbindende rol heeft vertolkt bij de totstandkoming van Grandorse. Omdat Limburg Paardensport in 2014
is opgericht en 2015 gezien werd als een jaar van opstarten en verkennen, was de stichting niet goed in
staat om een bijdrage te leveren aan de bouw van Equestrian Centre De Peelbergen, een project dat al in
2012 in gang werd gezet. Limburg Paardensport is in staat geweest om elk jaar het aantal partners van de
stichting te laten groeien. In 2016 telde de stichting veertien partners, in 2020 is dat opgelopen tot 26. In
de sector wordt de manager, en in mindere mate de voorzitter, gezien als de verpersoonlijking van
Limburg Paardensport. Het bleek niet goed mogelijk om binnen dit onderzoek de meerwaarde van Limburg
Paardensport voor de Limburgse paardensector op alle punten goed aan te tonen. Dat neemt niet weg dat
er voldoende bewijslast is om te stellen dat er in de sector overwegend positief wordt geoordeeld over de
bijdrage van de stichting aan de ontwikkeling van de hippische sector in Limburg. Het sporttakplatform is
daarmee van belang geweest voor de positieve ontwikkeling van de paardensector in Limburg. Met name
de actieve en verbindende rol van de manager wordt erg gewaardeerd. Aandachtspunten voor de stichting
zijn er ook, zoals uit het onderstaande blijkt.

Er zijn elf sterktes, negen zwaktes, twaalf kansen en dertien bedreigingen geïdentificeerd. In deze
conclusie wordt volstaan met enkele belangrijke uitkomsten. Sterktes van Limburg Paardensport zijn: de
actieve en verbindende manager en het groeiende netwerk van partners. Te veel operationeel werk,
onvoldoende focus in het beleid en het niet goed aan kunnen tonen van de geïsoleerde resultaten van het
werk van Limburg Paardensport worden als de zwaktes van de stichting gezien. Tot de kansen behoren het
verzilveren van dat wat is gerealiseerd (accommodaties, kennis, ervaring) en het intensiveren van de
internationale samenwerking. Bedreigingen vormen de dreiging van dierziektes en de zwakke positie van
maneges, verenigingen en kleine concoursen.

De sleutelpersonen stellen voor om doelen voor de Limburgse paardensector voor 2030 op te stellen met
betrekking tot breedtesport en jeugd, en economie. In mindere mate wordt door sleutelpersonen gewezen
op internationale samenwerking en topsport-/evenementen.
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Wat betreft de strategie zijn tien (elkaar aanvullende) opties verwoord. Deze zijn zo goed mogelijk
getoetst op drie criteria, namelijk of de opties passen bij de missie en visie, of die naar verwachting
haalbaar zijn en of de opties naar verwachting acceptabel zijn voor de stichting, partners en andere
betrokkenen. De strategische opties zijn: acteer op tactisch en strategisch niveau, verminder de werkdruk
van de manager, maak het werk Limburg Paardensport en het (geïsoleerd) effect daarvan van inzichtelijk,
investeer in moderne communicatie, stel doelen voor de eigen stichting op, ondersteun het vermarkten
van de regio op mondiale schaal, jaag het versterken van de verenigingen en maneges in Limburg aan, zet
in op topsportevenementen voor een breder publiek, stimuleer paardeninclusief beleid en steun
versterking van Maastricht Aachen Airport voor paardenhandel.
Belangrijk is dat er in de Limburgse paardensector consensus is over de (gezamenlijke) ambities voor 2030.
Hierover dient in eerste instantie met de 26 partners van Limburg Paardensport afstemming plaats te
vinden en daarna met andere belanghebbenden. Consensus en draagvlak vergroten de kans dat de
ambities worden bereikt en organisaties in de sector er gezamenlijk de schouders onder zetten. De doelen
dienen SMART geformuleerd te worden omdat dat de duidelijkheid ten goede komt en geëvalueerd kan
worden in hoeverre de doelen in 2030 behaald zijn.
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Peter van Nieuwenborg - Horse Service International;
Giel Polman - Limburg Marketing en VVV Midden-Limburg;
Jan Rensen - Dressuurstal Tristan, Hippisch College Limburg, bestuurslid Limburg Paardensport;
Herman Vrehen – IKL Limburg, bestuurslid Limburg Paardensport;
Geert van Wijlick – KNHS Regio Limburg, bestuurslid Limburg Paardensport;
Marco Zeekaf – Equestrian Centre de Peelbergen.

De interviews zijn via Microsoft Teams en telefonisch afgenomen.
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Partners en doelgroepen van Limburg Paardensport – per 2020 - zijn hierna opgesomd. Dit overzicht is
gebaseerd op een opgave van Limburg Paardensport in november 2020.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Provincie Limburg;
Gemeente Weert;
Gemeente Horst a/d Maas;
Gemeente Beekdaelen;
Gemeente Eijsden-Margraten;
Gemeente Peel en Maas;
Gemeente Venray;
Van Santvoort Makelaars;
Aelmans Adviesgroep;
IKL Limburg;
ABAB Accountants en adviseurs;
FNRS;
Rabobank;
Maastricht Aachen Airport;
KNHS;
Huis voor de Sport Limburg;
HAS Hogeschool;
CITAVERDE College;
Advance Communications;
Sander Kleikers Media;
Imagro;
Platform Agrotoerisme;
Nationaal Trendpanel Paard;
Limburg Marketing;
MKB-Limburg;
LWV.

1.
2.
3.
4.

Organisatoren paardenevenementen;
Verenigingen;
Ondernemers;
Paardenliefhebbers (sporters, fokkers, studenten, trainers et cetera).
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2017

2020

Aantal per
Drenthe

Aantal per

Aantal

100.000 inw.

Aantal

100.000 inw.

% verandering

90

18

100

20

11

Friesland

110

17

120

18

9

Gelderland

280

14

295

14

3

50

13

60

16

19

140

12

145

12

2

65

11

75

13

15

Noord-Brabant

270

11

320

12

16

Utrecht

100

8

120

9

14

30

7

35

8

12

Noord-Holland

190

7

215

7

10

Zuid-Holland

205

6

225

6

8

1.695

10

1.895

11

10

Zeeland
Overijssel
Groningen

Flevoland

Nederland

Bron: CBS, 2020. Bewerking: Mulier Instituut.

2017

2020

Aantal per

Aantal per

Aantal

100.000 inw.

Aantal

100.000 inw.

% verandering

Drenthe

100

20

70

14

-30

Friesland

125

19

90

14

-28

Overijssel

170

15

145

12

-16

Gelderland

250

12

195

9

-23

Noord-Brabant

305

12

270

11

-13

Zeeland

35

9

25

7

-29

Groningen

40

7

35

6

-13

Utrecht

65

5

65

5

-5

120

4

100

3

-19

Flevoland

15

4

15

4

-4

Zuid-Holland

85

2

90

2

4

1.410

8

1.195

7

-17

Noord-Holland

Nederland

Bron: CBS, 2020. Bewerking: Mulier Instituut.
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2019

2016
Aantal

%

Aantal

%

% verandering

Gelderland

1.180

16

1.036

16

Noord-Brabant

1.138

16

944

14

Zuid-Holland

1.032

14

924

14

Noord-Holland

832

11

777

12

Overijssel

688

9

619

9

Utrecht

661

9

654

10

Drenthe

577

8

563

9

Friesland

446

6

437

7

Groningen

249

3

216

3

Zeeland

196

3

173

3

-12
-17
-10
-7
-10
-1
-2
-2
-32
-13
-12

0

0

0

0

7.254

100

6.516

100

Flevoland
Nederland

Bron: KNHS, 2017 & 2020. Bewerking Mulier Instituut.
¹ Wedstrijden zijn bij de KNHS ingedeeld in regio's. De regio's komen overeen met de provincies. Alleen
Flevoland is opgesplitst in Gelderland, Overijssel en Utrecht.

2020

2017
Aantal

%

Aantal

%

Zuid-Holland

150

18

162

18

Noord-Brabant

122

15

132

15

Gelderland

110

13

118

13

Friesland

58

7

59

7

Utrecht

56

7

62

7

Groningen

53

6

55

6

Noord-Holland

52

6

57

6

Drenthe

51

6

54

6

Overijssel

32

4

33

4

Zeeland

25

3

27

3

Flevoland

23

3

25

3

825

100

881

100

Nederland

Bron: Databestand SportAanbod, 2017 & 2020. Bewerking: Mulier Instituut.
¹ Vergeleken met 2017 is er in 2020 een betere data-uitwisseling rondom maneges. Door betere datakwaliteit
is het aantal maneges in het databestand SportAanbod vermoedelijk toegenomen.
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2016

2019

Aantal per
Aantal

100.000 inw.

Drenthe

8.231

Utrecht

18.499

Gelderland

Aantal per
Aantal

100.000 inw.

% verandering³

20

6.639

1.349

-20

19

12.635

941

-35

29.466

15

23.947

1.156

-20

Friesland

8.820

12

8.066

1.245

-9

Overijssel

14.549

12

12.364

1.069

-16

4.431

9

3.480

909

-22

36.251

9

29.701

808

-19

5.644

7

4.924

843

-13

Noord-Brabant

24.273

5

20.885

821

-16

Noord-Holland

27.053

4

23.352

818

-16
133

Zeeland
Zuid-Holland
Groningen

Flevoland

1.692

2

4.068

977

Overig²

6.373

n.v.t.

3.377

n.v.t.

194.745

8

161.600

935

Nederland

-18

Bron: KNHS, 2017 & 2020. Bewerking Mulier Instituut.
¹ Het gaat om het aantal unieke personen met een betaald of gratis lidmaatschap in het desbetreffende jaar.
² Onder andere gastlicenties/personen woonachtig in buitenland.
³ De procentuele verandering tussen 2016 en 2019 is voor een deel te verklaren doordat de KNHS in 2017
een nieuwe lidmaatschapsstructuur heeft doorgevoerd waardoor onder andere veel ‘slapende’ leden uit het
systeem zijn gehaald.

Verenigingen Nederland

Verenigingen Limburg

Aantal

Index (2010=100)

Aantal

Index (2010=100)

2010

1.343

100

122

100

2011

1.274

95

123

101

2012

1.248

93

120

98

2013

1.234

92

122

100

2014

1.209

90

121

99

2015

1.196

89

141

116

2016

1.175

87

141

116

2017

1.146

85

117

96

2018

1.077

80

104

85

2019

1.056

79

104

85

Bron: KNHS, 2017 & 2020. Bewerking Mulier Instituut.
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2016

2019
Aandeel met

Aandeel met

buitenlandse

buitenlandse

%

Totaal

nationaliteit (%)

Totaal

nationaliteit (%)

verandering

2.080

4,1

2.131

4,3

2

1.039

4,9

1.071

6,6

3

KNHS-regio Noord-Brabant 5.781

2,7

6.065

3,2

5

KNHS-regio Overijssel

3.636

0,5

3.756

0,7

3

KNHS-regio Drenthe

2.539

0,6

2.625

0,8

3

KNHS-regio Groningen

1.362

1

1.463

1,1

7

KNHS-regio Gelderland

6.220

0,6

6.479

0,9

4

KNHS-regio Zeeland

Bron: KNHS, 2017 & 2020. Bewerking Mulier Instituut.

2016

2019
Aandeel met

Aandeel met

buitenlandse

buitenlandse

%

Totaal

nationaliteit (%)

Totaal

nationaliteit (%)

verandering

5.110

6

6.087

6,7

19

1.410

5

1.767

6,5

25

KNHS-regio Noord-Brabant 10.336

3,3

12.837

3,7

24

KNHS-regio Overijssel

7.130

1,2

9.192

1,8

29

KNHS-regio Drenthe

4.421

1,1

5.778

1,9

31

KNHS-regio Groningen

2.105

1

2.783

1,3

32

KNHS-regio Gelderland

9.784

0,8

12.208

1,5

25

KNHS-regio Zeeland

Bron: KNHS, 2017 & 2020. Bewerking Mulier Instituut.
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2016
Aantal per
Aantal 100.000 inw.

Aantal

Aantal per
100.000 inw.

% verandering

Friesland

8.223

1.273

8.530

1.317

3

Drenthe

4.377

896

4.765

968

8

Overijssel

8.815

770

9.111

788

2

Gelderland

15.157

745

17.074

824

11

Noord-Brabant

15.970

639

16.518

649

2

Groningen

3.103

532

3.068

525

-1

Zeeland

1.924

505

2.128

556

10

Utrecht

4.714

370

5.141

383

3

Flevoland

1.153

285

1.115

268

-6

Noord-Holland

6.238

224

6.679

234

4

Zuid-Holland

6.489

179

6.325

172

-4

82.313

485

87.568

507

5

Nederland

2019

Bron: CBS, 2020. Bewerking: Mulier Instituut.

2016

2019

Aantal per

Aantal per

Aantal

100.000 inw.

Aantal

100.000 inw.

% verandering

1.010

156

931

144

-8

Drenthe

494

101

485

99

-3

Overijssel

987

86

924

80

-7

Friesland

Gelderland

1.560

77

1.494

72

-6

Zeeland

265

70

255

67

-4

Groningen

365

63

346

59

-5

1.425

57

1.411

55

-3

371

29

348

26

-11

Noord-Brabant
Utrecht
Flevoland

84

21

81

19

-6

Noord-Holland

480

17

454

16

-8

Zuid-Holland

517

14

437

12

-17

8.071

48

7.683

44

-6

Nederland

Bron: CBS, 2020. Bewerking Mulier Instituut.

Limburg Paardensport 2030 | Mulier Instituut

47

Categorie 1
1 Anticipeer met goede communicatie op
publieke opinie over paardenwelzijn

Anticipeer met
communicatie op
publieke opinie
over
paardenwelzijn

2 Breng de jeugd in contact met de
(recreatieve) paardensport

Breedtesport en
jeugd

3 De Limburgse jeugd, waaronder jonge
talenten, meer bij paardensport betrekken
en hen beter ondersteunen
4 Ieder kind dat wil paardrijden de
mogelijkheid bieden

Breedtesport en
jeugd

5 Meer aandacht voor breedtesport,
bijvoorbeeld in elke gemeente in Limburg
een manege waar goed paardenonderwijs
wordt aangeboden
6 Inspelen op niet-levensvatbare verenigingen
om de leden te bieden wat ze nodig hebben,
er zijn te veel verenigingen met te weinig
leden
7 Meer focus op recreanten, bijvoorbeeld
streven naar een kwaliteitsmanege in elke
Limburgse gemeente die voldoet aan
gewenste richtlijnen
8 Promoot de basis/breedtesport, voorkom dat
het een elitaire sport wordt, dit zal ook
zorgen voor meer draagvlak in de politiek
9 Steun kleine laagdrempelige concoursen

Breedtesport en
jeugd

10 Investeer in jonge personen (amazones,
ruiters, bestuurders) die het waard zijn, de
basis (verenigingen) moeten een stabiel
fundament vormen
11 Meer vernieuwing door meer jonge personen
te betrekken

Breedtesport en
jeugd

12 Communiceren verdienmodel van de
paardensector
13 Doorontwikkelen Equestrian Centre De
Peelbergen
14 Doorontwikkeling Grandorse

Economie

15 Limburg (en omgeving) moet een mondiale
hotspot willen zijn, voor meerdere
deelsectoren
16 Limburg blikt uit in fokkerij, zet daarop in

Economie

17 Maastricht Aachen Airport moet de
belangrijkste luchthaven voor import en
export van paarden worden
18 Organisatie van handelsmissies

Economie

19 Uitbouwen Grandorse

Economie

20 Zet in op imago van paardenprovincie,
nationaal en internationaal

Economie
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Categorie 2

Breedtesport en
jeugd

Breedtesport en
jeugd
Breedtesport en
jeugd
Breedtesport en
jeugd
Breedtesport en
jeugd

Breedtesport en
jeugd

Economie
Economie

Economie

Economie
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Categorie 3

21 Gericht blijven op het grotere doel, recreatie
en onderwijs zijn afgeleiden van het
hoofddoel

Focus op
hoofddoel, niet
op afgeleide
doelen
22 Meer samenwerken met andere provincies en Internationale
andere landen
samenwerking

Nationale
samenwerking

23 Nog meer samenwerken waardoor de sector
zich beter op de kaart zet

Internationale
samenwerking

Nationale
samenwerking

24 Verder investeren in samenhang en
samenwerking, meer met elkaar dat over
elkaar spreken
25 Internationale profilering door
topevenementen mét aandacht voor
breedtesport
26 Bevorderen internationale transacties (o.a.
werknemers, handel, gezamenlijke
evenementenorganisatie)
27 Aandacht naar meer verschillende
disciplines, nu te veel aandacht voor
springen

Internationale
samenwerking

Nationale
samenwerking

Internationale
samenwerking

Topsport/evenementen

28 Meer maatschappelijke impact

Breedtesport en
jeugd

Internationale
samenwerking
Meer aandacht
andere
disciplines dan
springen
Meer
maatschappelijke
impact

29 Bestaande evenementen, zoals JIM, naar een
hoger sterrenniveau, in samenwerking met
het bedrijfsleven en met aandacht voor
breedtesport
30 Nieuwe grote evenementen organiseren,
zoals de World Equestrian Games of de
Olympische Spelen
31 Topevenementen organiseren, Jumping
Indoor Maastricht laten doorgroeien

Topsport/evenementen

32 Topsport is een sterkte van de provincie, zet
daarop in

Topsport/evenementen

Breedtesport en
jeugd

Topsport/evenementen
Topsport/evenementen
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Het beleidsproces van een organisatie kan worden verdeeld in vijf fasen, namelijk input, activiteiten,
output, outcome en impact (figuur b5.1). Tezamen vormen deze fasen de resultatenketen.

1.

Input: mensen en middelen die worden ingezet;


2.

Activiteiten: projecten die met de input worden uitgevoerd;


3.

Output: de prestaties die met de activiteiten worden geleverd;


4.

Outcome: de directe effecten van de prestaties;


5.

Impact: de uiteindelijk bereikte veranderingen in de maatschappij.

Bron: Rijksoverheid, 2020. Bewerking: Mulier Instituut.
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