
De mooiste en meest verrassende ruiter- en menpaden vind je 
in Limburg. Via de knooppunten rijg je indrukwekkende land-
schappen over grotendeels onverharde paden en zandgrond 
aan elkaar. Goed voor 650 kilometer onversneden rijplezier!

Met deze handige ruiterkaart heb je het Limburgse ruiter- en 
menroutenetwerk op zak: bewegwijzerde paden, alle knoop-
punten, pleisterplekken, parkings, hindernissen, doorwaad-
plaatsen, paardvriendelijke cafés en logies. Ideaal om je tocht 
− met welgekomen rustpunten onderweg − uit te stippelen.

In volle galop door de bossen of samen met je paard genieten 
van de rust en stilte … in Limburg is het heerlijk ruiteren. En 
dat Limburg open staat voor ruiters en hun paarden bewij-
zen onze gastvrouwen en -heren die jou en je paard maar wat 
graag in de watten te leggen. 
 
Igor Philtjens
voorzitter Visit Limburg - gedeputeerde

1. MUSSENBURGHOF** 1  
Hotel
Brugstraat 76, 3960 Bree
+32 89 46 11 38
mussenburghof.be

40  3     

2. ‘T WELTHOF**** 2  
B&B
Roterstraat 62, 3960 Bree
+32 495 57 72 22
welthof.be 

11  20                                       

3. TABIBITO 3  
B&B
Godsheidestraat 5, 3600 Genk
+32 477 42 65 46
tabibito.be 

4  4                                       

4. TOEGANGSPOORT KATTEVENNEN P4  
Kattevennen z/n, 3600 Genk

5. FLAMING STAR RANCH 
 5

 P5  
Winter 17, 3930 Hamont-Achel
+32 477 28 06 60
flamingstar.be

6. PIJNVEN P6  
Kiefhoekstraat z/n,  
3940 Hechtel-Eksel

7. DE BINNENVAART TAVERNE  7  P7  
‘T VAARTJE                 
Binnenvaartstraat 49, 
3530 Houthalen-Helchteren 
+32 11 52 67 20
debinnenvaart.be

8. MANEGE TER BIESEN P8  
Begijnenbos 11, 3621 Lanaken

9. DREAM ON WHEELS 9   
B&B 
Gelderhorsten 101, 3920 Lommel 
+32 498 31 50 41 
dreamonwheels.be

4
 

2
  

10. SOEVEREIN P10  
Sportveldenstraat 10,  
3920 Lommel

11. KREKERSHOF  11   
Anders logeren 
Krekershofweg 24, 3680 Maaseik 
+32 477 77 22 28 
krekershof.be

12  9         

12. ZAVELBOS: TAVERNE ‘T ZAVELTJE 12

Kattebeekstraat 1, 3680 Maaseik 
+32 89 75 81 46 
zavelbos.be

13. COMMANDERIJ GRUITRODE P13  
Opstraat z/n, 3670 Oudsbergen

14. DE BLAUWE MAATEN 14

B&B 
Roesstraat 13, 
3670 Oudsbergen 
+32 476 90 02 85 
deblauwemaaten.be

17

 
10

  

 

  Heymansweg 2, 3670 Oudsbergen | Neerglabbeek 
+32 89 810 800, info@orshof.be, www.orshof.be

PAARDRIJDEN IN LIMBURG

TIP 

JE PAARDRIJVAKANTIE START 
OP VISITLIMBURG.BE/PAARDRIJDEN 
Je verblijf in Limburg nog beter voorbereiden?  
Neem een kijkje op visitlimburg.be/paardrijden.  
Je ontdekt er alle paardvriendelijke cafés en  
logeeradresjes, heel wat tips voor je ruitertocht  
en stippelt vlot je route online uit. 

Van ruitercomfort gesproken!

24. FRANCISCUSHOF*** 24  
 24

 
B&B
Fierkens-Heikant 53, 3910 Pelt
+32 11 66 36 65 
franciscushof.be

15  3     

25. HEITHOEVE  25   
Vakantiewoning
Kooiveldstraat 8, 3900 Pelt
+32 471 92 07 04 
heithoeve.be

17  5                                         

26. MANÈGE BOSSCHERHOF 26  P26

Genkerweg 36, 3690 Zutendaal 
+32 89 61 11 07 
bosscherhof.com

100     

27. CRIJBOHOEVE*** 27  
B&B 
Oude Postweg 1, 3690 Zutendaal 
+32 89 61 19 23 
crijbohoeve.be

10  10          

28. WINGS CREEK RANCH 28

B&B
Sint-Josefsstraat 39,  
3690 Zutendaal
+32 486 47 77 57 
wingscreekranch.be

4  4          

15. DE FRIETBOETIEK  15  P15

Soetebeek 23, 
3670 Oudsbergen 
+32 89 46 84 45 
frietboetiek.be

16. DE WIJSHAGERHOEVE 16   
Anders logeren 
Wijshagerkiezel 101, 
3670 Oudsbergen 
+32 498 52 51 30 
de-wijshagerhoeve.be

8  8      

17. ORSHOF 17  
 17

 P17   
Anders logeren 
Heymansweg 2,
3670 Oudsbergen 
+32 89 810 800 
orshof.be

60  32                                          

18. SENTOWER P18  
Leemkuilstraat 21,  
3660 Oudsbergen

19. ZOMERTERRAS AEN DE BULLENSCHOOL  19

Bullenstraat 25, 
3670 Oudsbergen 
+32 479 87 05 10

 

20. BREUGELHOEVE          20
 

20
 P20

ONTMOETINGSCENTRUM 
Anders logeren 
Weyerstraat 1, 3990 Peer
+32 11 63 13 31 
breugelhoeve.be

61

21. WESTERN SALOON PONY EXPRESS  21  
Aardstraat 2, 3990 Peer 
+32 476 24 99 58 

5
  

22. DE BALLASTHOEVE  22  P22  
Ballaststraat 75, 3900 Pelt
+32 11 60 61 01
ballasthoeve.be 

23. DE BOSUIL   23    P23  
Bosuilstraat 4, 3910 Pelt 
+32 11 64 29 85 
opdebosuil.be

PAARDVRIENDELIJKE HORECA EN PARKINGS

Staan jullie te trappelen om Limburg te verkennen? De icoontjes op de 
kaart wijzen je de weg. De locaties aangeduid met parkingsymbool  P 1  
zijn een ideaal beginpunt van je tocht en bieden voldoende ruimte voor 
trailers en vrachtwagens.

Honger of dorst? Gelegen op maximaal 1 km van het netwerk verwen  
je jezelf met een streekbier of streekgerecht in een paardvriendelijk 
(eet)café 1 . Je paard rust intussen uit en geniet van een emmer fris 
water.

Overnachten doe je in één van de paardvriendelijke logies 1  op  
maximaal 5 km van het ruiter- en menroutenetwerk. Je paard voelt  
zich er meteen thuis in de omheinde weide en propere stal.

visitlimburg.be/paardrijden 

RUITERKAART
LIMBURG 2023-2024

650 KM
KNOOPPUNTROUTES 
VOOR RUITERS 
EN MENNERS 

Aantal personen 
in het logies 
Number of persons 
in the accommodation

Aantal stallen/boxen 
 voor paarden 
Number of stables/
boxes for horses

Stalling voor je koets
Carriage storage

Paardenweide 
Horse pasture

LEGENDE

288

3
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14. DE BLAUWE MAATEN

17  10    
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Meldpunt
Visit Limburg hecht veel belang  
aan de kwaliteit van het ruiter-  
en menroutenetwerk.  
Opmerkingen? Laat het ons weten 
via visitlimburg.be/meldpunt, 
toerisme@limburg.be, of bel naar 
+32 11 23 73 16.

Limburgse Kempen
Limburg Kempen

Nationaal Park Hoge Kempen
Hoge Kempen National Park

aangrenzend netwerk
adjacent network

ruiter- en menrouteknooppunt  
horse back riding and buggy route junction

LEGENDE
ruiter- en menroute (onverhard)
rider and horse trail (unpaved)

route enkel toegankelijk voor ruiters
route only accessible to riders

ruiter- en menroute (verhard)
rider and horse trail (paved)

bewegwijzering van / naar routes
signposting to / from routes

kilometeraanduiding
distance in kilometer

sassysteem, toegankelijk voor  
2 span (max. 1,75 m breed)
lock system, only accessible for one  
pair of horses (max. 1.75 m wide)

helling
slope

autosnelweg
motorway

straat met straatnaam
street / road name

spoorweg met station
railway with railwaystation

landsgrens
international boundary

provinciegrens
province boundary

gemeentegrens
municipal boundary

gemeente
municipality

deelgemeente
village

heide
heather

zandgebied
sandy area

water

bosgebied
woodland

bebouwde kom
built-up area

industriezone
industrial area

parking / startplaats
parking place / starting point

toeristisch infokantoor
tourist information office

natuurdomein
nature area

kerk
church

museum

mijnsite
mining site

mijnterril / mijnsteenberg
mine heap

windmolen
windmill

watermolen
watermill

paardvriendelijk café
horse-friendly cafe

paardvriendelijk eetcafé
horse-friendly brasserie

paardvriendelijk verblijf
horse-friendly accommodation

ruitertunnel
equestrian tunnel

hindernis
obstacle

doorwaadplaats
water crossing

Stappen, in draf of in galop: in het noorden 
van Limburg gaan jij en je paard van knooppunt 
tot knooppunt langs duinen en vennen, tussen 
akkers en paarse heide en door schaduwrijke 
bossen. Zadel op voor puur avontuur in de 
Limburgse Kempen!

Zin om samen te galopperen over zandgrond en door 
water? Het ruiter- en menroutenetwerk in Bocholt, Bree, 
Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, 
Peer en Pelt bestaat uit heerlijk onverharde paden 
en bekoorlijke decors. Voel je één met de omgeving 
tussen grazende koeien en schapen, klaterende 
watermolens en pittoreske dorpjes met Teutenhuizen. 
Wissel de rustgevende landschappen af met spannende 
hindernissenparcours en doorwaadplaatsen voor nog 
meer beleving. 

SFEERVOL GASTVRIJ
Weer op adem komen van die adembenemend mooie 
routes doe je onderweg op één van de gezellige 
pleisterplaatsen, uitgerust met picknickbanken, paddock, 
bindpaal en waterpomp. Of houd halt aan één van de 
sfeervolle cafés en logies met paardvriendelijk label in 
de buurt van het ruiterpad. Hier vind je een bindpaal, 
een comfortabele stal en een zacht bed. Terwijl jij nipt 
van een streekbiertje, lest je paard zijn dorst met een 
emmer fris water. Dit is paardrijden, prachtig en puur.

PURE
PAARDENPRACHT

NIEUW IN 2023 
Ga op ontdekking op het vernieuwde ruiternetwerk. 
Een ruiternetwerk dat veiliger en nog belevingsvoller 
is door de aanleg van nieuwe doorwaadplaatsen, 
pleisterplekken en picknickplekken (zoals o.a. 
in Hamont-Achel). Zo ontdek je in Lommel op 
traject 115-114 een belevingsvolle ruiterkuil en in 
Oudsbergen twee geheel nieuwe trajecten 125-127 
en 129-128. De nieuwe trajecten worden midden 
2023 aangepast op het terrein. 

Meer info en andere nieuwigheden vind je op  
visitlimburg.be/paardrijden.

Een droom voor ruiters en menners
Deze B&B met zes rustiek ingerichte kamers is gelegen in een landelijke en bosrijke 
omgeving vlakbij knooppunt  52  van het ruiter- en menroutenetwerk. Volg de 
knooppunten en doorkruis met paard en/of koets de Duinengordel met zijn bossen, 
duinen, vennen en doorwaadplaatsen. Na je rit breng je je paard naar de weide of 
stal waar de gastvrouw en -heer zorgen voor de verzorging. 

Roesstraat 13, 3670 Oudsbergen, +32 476 90 02 85 
weckx.eric@telenet.be, deblauwemaaten.be


