Rekener Handvest
Handvest voor het grenzeloos Recreatief gebruik van Paarden
Met dit Handvest wordt beoogd de beperkingen ongedaan te maken die ruiters en menners bij de uitoefening
van hun sport in de openbare ruimte krijgen opgelegd en word er gestreefd dat het paardrijden, ondanks de
steeds toenemende motorisering en industrialisering een eigen plaats behoudt.
Wij, de ondertekenaars van dit Handvest, onderschrijven navolgende:
 het behoud van het Paard als eigenstandig vervoer‐ en transpormiddel;
 het recht om de wereld per Paard te bereizen; respectvol afgestemd met en op andere
verkeersdeelnemers en recreanten;
 de bescherming en het behoud van de natuur voor toekomstige generaties;
 de respectvolle omgang met paarden;
 het bevorderen en erkennen dat het paardrijden en mennen in een historische traditie staat, die het
waard is om te behouden. Paardrijden en mennen in de openbare ruimte verhogen de waardering
voor de omgeving;
 de bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Kinderen leren door de omgang met het
paard waarden als verantwoordelijkheid, respect, en eerbied voor levende wezens.
Wij, de ondergetekenden,
 zijn ervan overtuigd dat paarden als onderdeel van onze samenleving bijzondere bescherming en
zorg nodig hebben, om in onze geïndustrialiseerde wereld te kunnen leven. Er moet rekening worden
gehouden met het natuurlijke gedrag van paarden.
 promoten het rijden en mennen als sportieve buitenactiviteit en stimuleren groene toeristische
paardrijprojecten, die vooral in economisch zwakkere regio's van groot belang kunnen zijn.
 ondersteunen het behoud van historische inter‐ en nationale transportroutes (post‐en handelsroutes)
als een cultureel erfgoed; en zoeken kansen om deze routes, net zoals vroeger, over de huidige
grenzen heen met Paarden te bereizen;
 we zetten ons in voor de diversiteit, uniciteit en schoonheid van de natuur, het landschap, de flora en
fauna; wij zijn ons bewust van de noodzaak deze te beschermen en te behouden;
 pleiten voor zorgvuldige kennisoverdracht en levenslange kennisontwikkeling om de harmonie
tussen mens en paard te ondersteunen.
Ondergetekenden, staan voor het in stand houden van de bijzondere waardering voor Paarden; en voor het
fundementele recht van mens en paard tot het hebben van een vrije toegang tot de openbare natuurlijke
omgeving.
Handtekening:

Het lange afstandsrijdersgilde (Long Riders Guild)
Het "Weitreitergilde" (het Lange Afstands Gilde) is 's‐werelds eerste vereniging van lange afstandrijders.
Opgericht in 1994, om mannen en vrouwen aller naties te verenigen, die in één enkele rit meer dan 1000 mijl
(1600 kilometer) afgelegd hadden. Doel is, om zich gezamenlijk in te zetten voor de vrijheid van allen en de
persoonlijke (kennis)ontwikkeling van het individu, om daarmee te waarborgen dat onze kennis over lange
afstandsritten ook voor toekomstige generaties beschikbaar zal blijven. Belangrijkste insteek voor deze ritten
is het vermijden van lijden en de onnodige belasting van de paarden.
Vereinigung der Freizeitreiter und ‐fahrer in Deutschland e. V. (VFD) ‐ (Vereniging van recreatieve rijders en
menners in Duitsland).
De VFD werd opgericht in 1973, om een algemeen rijverbod te voorkomen dat in een duitse federale boswet
was opgenomen. De VFD is vandaag de dag de op één na grootste hippische federatie in Duitsland.
De VFD houdt zich, als belangenbehartiger voor recreatieve rijders en menners zeer nadrukkelijk bezig met de
effecten en invloeden van het houden van paarden, het rijden en mennen op het ons omringende landschap
en het milieu. De biologen van onze vereniging hebben geconstateerd, dat de extensieve ‐natuurlijk
gehouden‐ paardenhouderij door haar aanleg van soortenrijk grasland en het conserveren van oude
graslanden, bijdraagt aan de bescherming van de natuur en dat zij een bijdrage levert aan de biodiversiteit.
Bovendien profiteren zowel de natuur, als ook onze paarden en ruiters van het behoud van onverharde wegen
en de deconstructie van verharde wegen. De VFD werkt middels haar opleidingsprogramma's aan een
respectvolle houding van haar ruiters en menners voor de natuur en zij zet zich in opdat haar leden zich
passend en attent gedragen ten opzichtte van anderen, die de natuurlijke omgeving als hun favoriete plek tot
recreëren hebben gekozen.

