
 
 

Social media berichten Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug 

In deze toolkit vind je voorbeeldberichten over het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug die je op jouw social 

media kanalen kunt delen. 

Afbeeldingen 

De bijbehorende afbeeldingen zijn te downloaden via de toolbox Ruitervignet onze website. 

Hashtags en taggen van organisaties 

Deel je een bericht over het Ruitervignet? Gebruik dan de hashtags #ruitervignetuh en 

#nputrechtseheuvelrug. Tag de social media kanalen van het Nationaal Park: 

Facebook: @NPutrechtseheuvelrug  

Instagram: @nputrechtseheuvelrug 

LinkedIn: @Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

 

Post 1 lanceringsbericht  
 
Vanaf nu is het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug 
online te bestellen. Het vignet is verplicht vanaf 1 
januari 2022 voor ruiters en menners die 
gebruikmaken van de paden die over het Utrechtse 
Heuvelrug vignet-gebied lopen. Er zijn verschillende 
vignetten beschikbaar, van een dagvignet tot een 
jaarvignet. 
 
Met de bijdragen uit het vignet kunnen we de 
paardenpaden onderhouden, zorgen we voor de 
boomveiligheid en beheren we de omliggende 
natuur. Zo kunnen ruiters en menners toegang 
krijgen tot goed begaanbare paardenpaden. 
 
Meer informatie of direct bestellen? Ga naar 
ruitervignetuh.nl 
 

 
 
 
 
 

POST 2 
 
Vanaf 1 januari 2022 is de aankoop van een 
Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug verplicht voor 
ruiters en menners die gebruikmaken van de paden 
die over het Utrechtse Heuvelrug vignet-gebied 
lopen. Dit zijn verschillende terreineigenaren op de 
Utrechtse Heuvelrug overeengekomen. Stichting 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is aangewezen 
als uitvoerende partij voor het ruitervignet. De 
kosten voor een jaarvignet zijn vastgesteld op €60,- 
 
Bestel nu jouw vignet op www.ruitervignetuh.nl.  
 

 
 
 

POST 3>  Type vignetten en kosten 
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Vanaf 1 januari 2022 is het Ruitervignet Utrechtse 
Heuvelrug verplicht voor ruiters en menners die 
gebruikmaken van de paden die over het Utrechtse 
Heuvelrug vignet-gebied lopen. Er zijn verschillende 
vignetten: 
 
Een jaarvignet voor individuele ruiters, menners, 
maneges en andere hippische ondernemers. 
Een maandvignet, een weekvignet en een dagvignet.  
Voor families en bijrijders is er het meerpersoons 
jaarvignet. Hiermee kunnen meerdere familieleden 
of bijrijders (max. drie) één jaarvignet aanschaffen als 
ze samen op één paard rijden.  
 
De vignetten zijn vanaf nu online te bestellen via 
www.ruitervignetuh.nl 
 

 
 
POST 4: waar geldig 
 
Vanaf 1 januari 2022 is het Ruitervignet Utrechtse 
Heuvelrug verplicht op de paden van 
Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, 
Natuurmonumenten, gemeente Soest, Zeist en 
Rhenen, de landgoederen Eyckenstein, Remmerstein 
en De Kleine Hoogstraat en het recreatieterrein RCN 
Het Grote Bos. Deze partijen tekenden de 
samenwerkingsovereenkomst met Stichting 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het aantal 
deelnemende eigenaren neemt de komende 
maanden nog steeds toe. In totaal bieden zij samen 
een gebied van ruim 200 kilometer aan hippische 
paden. 
 
Op de website www.ruitervignetuh.nl vind je een 
kaart met daarop het actuele overzicht van waar het 
vignet geldig is.  
 

 

POST 5: Gebruikersvoorwaarden 
 
Voor het paardrijden en aangespannen rijden 
(mennen) op de paardenpaden die vallen binnen het 
Utrechtse Heuvelrug vignet-gebied, is het vanaf 1 
januari 2022 verplicht om in het bezit te zijn van het 
Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug. Hiermee mogen 
ruiters en menners gebruikmaken van de 
paardenpaden. Natuurlijk gelden er wel een aantal 
voorwaarden en gedragsregels. Lees ze hier: 
bit.ly/32631bV 
 

 

POST 6: Het meerpersoons jaarvignet 
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Zijn jij en je familieleden en/of bijrijders van plan om 
in 2022 de mooiste ruiterpaden van de Utrechtse 
Heuvelrug te ontdekken? Dan is het meerpersoons 
jaarvignet misschien wat voor jou. Wanneer er door 
meerdere familieleden of bijrijders op één paard 
gereden wordt, kan dit vignet door 3 personen 
gebruikt worden. Het vignet mag alleen wel door één 
persoon per buitenrit worden gebruikt. 
 
De vignetten zijn online te bestellen op de website 
van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug via 
www.ruitervignetuh.nl 
 

 
POST 7: Dag-, week-, en maandvignet 
 
Wil je een keer iemand meenemen om samen de 
ruiterpaden op de Utrechtse Heuvelrug te berijden? 
Behalve de reguliere en meerpersoons jaarvignetten, 
is het voor ruiters en menners ook mogelijk om een 
maand-, jaar-, of zelfs dagvignet aan te schaffen. De 
geldigheidsdatum van het vignet vind je terug op het 
digitale bewijs dat je na aanschaf ontvangt. 
 
Meer informatie of direct bestellen? Ga naar 
www.ruitervignetuh.nl 
 

 
 
 

POST 8: Voordelen Ruitervignet 
 
Met het ruitervignet kan je niet alleen gebruikmaken 
van de vele ruiterpaden, maar draag je ook bij aan 
het onderhoud en beheer van de paden en de 
omliggende natuur. Dit betekent opengestelde, 
onderhouden en veilige paden voor alle ruiters en 
menners! 
 
Lees er meer over op www.ruitervignetuh.nl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POST 9: Paardrijden in Soest 
 
De gemeente Soest heeft een eigen ruitervignet, 
maar als je vanaf 1 januari 2022 in het bezit bent van 
een Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug, mag je ook 
binnen het vignetgebied van Soest rijden. 
 
Het ruitervignet van Soest blijft bestaan en is alleen 
geldig in het vignetgebied van Soest. 
 
Bekijk de kaart op www.ruitervignetuh.nl voor een 
actueel overzicht van gebieden waar het Ruitervignet 
Utrechtse Heuvelrug geldig is. 
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Posts vanaf 1 januari 2022 

POST 10: Ik heb al een vignet 
 
Ben jij al in het bezit van een ruitervignet voor een 
van de gebieden op de Utrechtse Heuvelrug? Lees 
dan even verder. 
 
Een aantal gebieden behoudt vanaf 1 januari 2022 
zijn eigen vignet, zoals Goois Natuurreservaat, 
Landgoed Pijnenburg, Den Treek – Henschoten en 
Soest. Wel kun je in Soest ook rijden met het 
Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug. 
Het vignet van Utrechts Landschap voor Panbos – 
Beerschoten wordt vervangen door het Ruitervignet 
Utrechtse Heuvelrug. 
 
Meer informatie of direct bestellen? Ga naar 
www.ruitervignetuh.nl 
 

 

POST 11: Hippische ondernemingen 
 
Ben jij een hippische ondernemer en benieuwd wat 
de regels zijn rondom het Ruitervignet Utrechtse 
Heuvelrug? 
 
Iedere hippische onderneming dient in het bezit te 
zijn van een vignet voor het totaal aantal paarden dat 
per keer buiten rijdt. Het maakt niet uit welke 
paarden er buiten rijden, de vignetten zijn niet 
gekoppeld aan de naam van een paard of ruiter. De 
vignetten staan op naam van de hippische 
onderneming. 
 
Meer weten? Neem een kijkje op 
www.ruitervignetuh.nl 

 

POST 1: algemeen 

Ben jij van plan om te gaan paardrijden op de 
Utrechtse Heuvelrug? Sinds 1 januari 2022 is een 
Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug verplicht voor 
ruiters en menners die gebruikmaken van de paden 
die over het Utrechtse Heuvelrug vignet-gebied 
lopen. 

Er zijn verschillende vignetten beschikbaar, van een 
dagvignet tot een jaarvignet.  

Meer informatie of direct bestellen?  
www.ruitervignetuh.nl 
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POST 2: Meldingsformulier m.b.t. onderhoud 

Heb je een melding met betrekking tot het 
onderhoud van de paardenpaden of van gevaarlijke 
situaties? Laat het weten via het meldingsformulier. 
Je melding wordt door het Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug opgepakt en doorgestuurd naar de 
desbetreffende terreineigenaar. 

Het meldingsformulier vind je hier.  

 

 

 

https://spits.np-utrechtseheuvelrug.online/platform/ts1wzPFeV1cq0wxiTPdq

