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Rijstijl en mindset  
Er zijn gelukkig veel offroad organisaties die een Groene Code hanteren en die codes lijken erg 
op elkaar. Voor mij is Code Groen rijden simpelweg rijden met respect voor de lokale bevolking 
en de natuur. En uiteraard volg je de instructies van de gids. 
 
Allereerst: ik rij al 40 jaar offroad en heb vooral prettige ervaringen met omstanders. 
 
Respect voor mensen, natuur en milieu 

• we rijden alleen waar dit is toegestaan 
• we respecteren de verkeersregels en andere weggebruikers 
• we volgen de aangegeven route en creëren geen nieuwe routes of sporen 
• we weten dat, waar je niet mag rijden, anderen onze sporen kunnen gaan volgen, 

dat hieruit volgend schade kan ontstaan en het kan resulteren in verboden 
• we maken goede rijafspraken met onze mederijders 
• we volgen de aanwijzingen van de organisatie op 
• we rijden rustig en beheerst dus veilig 
• we kennen de capaciteiten van ons voertuig en onszelf 
• we voorkomen onnodige stofwolken of opspattend water, modder, keitjes 
• we duiken niet zomaar in ondoorzichtige waterplassen (gevaarlijk) 
• afval houden we bij ons 
• we rijden lekvrij 
• bij reparaties onderweg vangen we vloeistoffen op 
• we voorkomen schade aan bomen en planten 
• wanneer nodig, laten we lucht uit de banden 
• we zorgen dat ramen, spiegels, verlichting etc. aan wettelijke eisen blijven voldoen 
• onze kentekenplaten blijven leesbaar 
• we letten op brandgevaar en vermijden of zijn voorzichtig met open vuur 
• ons is duidelijk dat onze hete uitlaat in droge natuur ook brandgevaarlijk is 
• we sluiten geopende hekken (waar je langs mag) na het passeren 
• we geven ruimte aan en rijden rustig (snelheid/geluid) langs mederijders, fietsers, 

wandelaars, ruiters, boeren en bewoners 
• we passeren anderen op vriendelijke wijze, bijvoorbeeld met een groet 
• bij nerveuze paarden stoppen we en doen de motor uit - we nog even wachten tot ze een 

eind voorbij zijn 
• normale tot stille uitlaat 
• bij langer dan 1 minuut stoppen doen we de motor uit 
• we passeren anderen op vriendelijke wijze, bijvoorbeeld met een groet 
• als anderen willen dat we stoppen dan stoppen we 
• we vermijden discussies en leggen uit dat we Code Groen rijden 
• we luisteren vooral, tonen begrip en communiceren de-escalerend 

 
Bedankt!! We willen het heerlijke offroad rijden nog vele jaren blijven doen. 
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