
PAARDRIJDEN OP
SCHIERMONNIKOOG

Schiermonnikoog is een schitterend eiland waar ook ruiters en 
menners graag van genieten. Voor een veilig en ordelijk 
verkeersverloop maken we met elkaar de volgende afspraken:  

Paardenpad
Gebruik de voorkeurspaden (                       ).
Gebruik de ‘alternatieve paden’ (                       ) alleen indien nodig, bijvoorbeeld 
voor weidegang, verzorging of om op de voorkeurspaden te komen.
Gebruik het Waterstaatpad (                        ) niet in de periode
15 april – 15 juli i.v.m. het broedseizoen voor vogels.

Overige afspraken
Houd rekening met overige verkeersdeelnemers. Een paardenpad is niet 
exclusief voor paarden, hier komt u soms ook wandelaars tegen.
Ruim de mest van uw paard op. Dit is verplicht binnen de bebouwde kom en 
daarbuiten op verharde wegen. Ook op de strandovergangen dient u 
paardenmest zo spoedig mogelijk op te ruimen. Dit betekent: weghalen, niet in 
de berm schuiven. 
Het is ten strengste verboden met paarden over de schelpenpaden te rijden, 
deze ondervinden hiervan veel schade. U mag wel oversteken.
Menners van aanspanningen kunnen aparte afspraken maken met de gemeente 
Schiermonnikoog over routes. Niet alle paden zijn geschikt voor aanspanningen.
Voor verzorging en/of weidegang is het toegestaan van de hier beschreven 
paden af te wijken. 

VRAGEN EN INFORMATIE
Met vragen over de routes of de mogelijkheden om 
een paard mee te brengen naar Schiermonnikoog 
kunt u terecht bij Manege Stal Florida: 

06 - 41 91 87 02 
stalflorida@gmail.com

Heeft u vragen over de regels, dan kunt u contact 
opnemen met de gemeente Schiermonnikoog : 

0519 - 53 50 50
postbus20@schiermonnikoog.nl
www.schiermonnikoog.nl BEWEGWIJZERING
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Waterstaatpad afgesloten van 15 april – 15 juli

               Voorkeurspad (verhard / onverhard)

Alternatief pad (verhard / onverhard)

Pad alleen open buiten broedseizoen

Buitenbak Ruitervereniging Schiermonnikoog

Manege Stal Florida

Activiteitenstrand en kampvuurlocatie
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