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Een nieuwe mountainbikeroute in Winterswijk © Jan
Ruland van den Brink

Mountainbikers in
het bos: een plaag
of juist slimme
manier om ze op
één plek te
houden

De toename van het aantal
mountainbikeroutes in bossen zorgt
voor een toenemend aantal conflicten.
Soms in de natuur zelf, maar
inmiddels vooral in de rechtszaal en
in de politiek.
Albert Heller 14-10-22, 22:54 Laatste
update: 15-10-22, 17:26
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Hij kan er eigenlijk niet naar luisteren.
Terwijl professioneel routebouwer Patrick
Jansen Gelderse politici vertelt over de
aanleg van een nieuwe
mountainbikeroute door de bosrand van
de Vennebulten bij Heelweg, loopt Jaap
Dirkmaat van de Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap onrustig heen en weer.
,,Het is 200 kilometer nieuwe route door
nieuwe natuur”, foetert hij tegen een van
zijn collega’s. ,,Het gaat zelfs door
Natura 2000....”
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Felle tegenstander
Dirkmaat is een van de felste
tegenstanders van nieuwe
mountainbikeroutes in ons land. Hij heeft
niets tegen de mountainbikers,
benadrukt hij even later. Maar hij wil
opkomen voor de natuur.
,,Het is eigenlijk illegaal wat hier gebeurt.
Dit terrein is van het Gelders Natuur
Netwerk. Er worden nieuwe paden
aangelegd en de oude paden blijven
open. Daardoor wordt het bos steeds
meer doorkruist. Dit is een natuurgebied.
Maar hier wil geen dier meer leven. Ik
schaam me kapot!”
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Jan had geen idee dat hij op de
uitvaart van zijn vrouw was, tot hij
begon te zingen: ‘Hij brak’
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Bij de werkzaamheden voor de MTB-route door de
Vennebulten wordt gebruikgemaakt van een
minikraan om de bovenste laag weg te schrapen. ©
dg

Voor de rechter om gecross in het bos
Dirkmaat en andere natuurorganisaties
stappen de laatste jaren vaker naar de
rechter om routes voor mountainbikers te
weren uit de natuur. En met succes.
Een mtb-route in Holten is deze zomer
tijdelijk gesloten om hagedissen en
slangen te beschermen die de
zandpaden soms opzoeken, tot woede
van fietsliefhebbers. Een route in
Nijmegen is gedeeltelijk afgesloten
vanwege het vliegend hert, een kever.
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Nijmegen/Nederland: mountainbikers op de
speciale mtb-route in de bossen van het Rijk van
Nijmegen Dgfoto Foto: Bert Beelen © Foto: Bert
Beelen
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Ook hier in de Achterhoek, waar in de
afgelopen jaren 200 kilometer aan
nieuwe routes is aangelegd, dreigt een
rechtszaak. Want, de provincie moet dit
niet toestaan, zegt Dirkmaat tegen een
groepje Statenleden dat de Vennebulten
bezoekt.
Bezorgde natuurliefhebbers uit de buurt,
opgetrommeld voor het bezoek van de
politici, applaudisseren hard na zijn
betoog.
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‘Mountainbikers waren er al’
Bij onder meer GroenLinks zijn zorgen
over de invloed van de fietsers op de
natuur. En de drukte. Dat juist de
provincie om de hoek komt kijken is niet
gek. Gelderland heeft juist vaak
meegewerkt aan routes als deze. Om
recreatie en toerisme te bevorderen én
om te zorgen voor betere spreiding van
recreanten.
Want er is ook de andere kant. Die van
de groeiende groep mountainbikers die
genieten van hun sport en de omgeving.
,,Wij hebben het mountainbiken hier niet
geïntroduceerd”, benadrukt routebouwer
Patrick Jansen. ,,Die mountainbikers
waren er al, wij zorgen dat ze niet op de
plekken komen waar de natuur op z'n
kwetsbaarst is.”
Aparte mountainbikeroutes
Het is het verhaal waarom veel
terreineigenaren juist graag aparte
mountainbikeroutes willen in hun
natuurgebied. Tot pakweg tien jaar
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geleden waren de bestaande routes
vaak gedeeld met wandelpaden.
Dat zorgde voor conflicten en bovendien
zochten mountainbikers daardoor zelf
eigen routes op, op zoek naar meer
uitdaging.
Nu is die kick er, op aparte paden, weg
van de wandelaars. Op de Utrechtse
Heuvelrug, bij Ede, op de Posbank, rond
Nijmegen en in de Achterhoek kwamen
er afgelopen tien jaar allemaal nieuwe
routes bij.

PODCAST

Suzanne, voor altijd 17: over de
impact van een fataal verkeersongeluk

Goed voor economie en toerisme
De sport groeide de afgelopen jaren fors,
mede door de coronacrisis. In 2020
waren er volgens de Nederlandse
Toerfiets Unie (NTFU) 325.000
mountainbikers die regelmatig op hun
fiets in het bos zijn.

Luister hier naar het laatste
Gelderse voetbalnieuws

Al die mountainbikers zoeken zo veel
mogelijk uitdaging in hun omgeving. In
Nederland zijn daarom nog plannen voor
tientallen nieuwe routes.
Wethouders juichen het vaak toe, ook
met het oog op toerisme, want
uitdagende routes trekken mensen aan.
,,Wij denken dat we hier een goede zet
gedaan hebben”, zegt Eric-Jan de Haan,
wethouder van Lochem en voorzitter van
de Stichting Achterhoek Toerisme. ,,Ook
voor de economie en de leefbaarheid
van de kleine kernen.”
Volgens cijfers van NTFU lag er in 2021
660 kilometer aan MTB-routes, In
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Brabant gaat het om meer dan duizend
kilometer. Daarbij is het lastig te zeggen
hoeveel nieuwe kilometers aan
mountainbikepad er recent bij zijn
gekomen in Nederland, zegt Troy Corsen
van de NTFU. ,,Vaak worden oude
paden vervangen, dus komt er qua
kilometers voor de sporters zelf niet heel
veel bij. De nieuwe paden zijn wel veel
uitdagender.”

Impressie van de mountainbikeroute door het
Bergherbos in het Montferland. © Laurens
Delderfield/ Natuurmonumenten

Volgens Corsen is er bij een klein deel
van de Nederlanders een beeld ontstaan
dat MTB’ers schadelijker zijn voor de
natuur dan andere gebruikers. ,,Maar dat
is nooit aangetoond. Natuurbeheerders,
onderhoudsgroepen, allemaal werken ze
heel zorgvuldig.” Tegelijk weet ook hij dat
het steeds drukker is in het bos, niet
alleen met fietsers. ,,Soms levert dat
conflicten op.”
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Parcoursbouwer Patrick Jansen bij de aanleg van
een route in Harderwijk. © Ruben Schipper

De groep Gelderse Statenleden probeert
tijdens het werkbezoek de partijen bij
elkaar te brengen. Is er meer participatie
van natuurbeschermers mogelijk bij de
aanleg van routes?, vragen ze aan
Jansen.
Die is welwillend. ,,Op verzoek van de
terreinbeheerder spreken we vaak ook al
met sommige organisaties. Maar er zijn
nogal wat verschillende natuurclubs in dit
land.”
En een deel daarvan verzet zich
simpelweg tegen routes door
natuurgebieden als deze. ,,Dit mag
gewoon niet”, zegt Dirkmaat
omwonenden. ,,Het is in strijd met de
habitatrichtlijn die bepaalde soorten
beschermt.”
‘Als de route sluit, zoekt de
mountainbiker weer zijn eigen weg’
Routes als deze dan maar dichtgooien?
Voor de fietsers is het onmogelijk en
onbegrijpelijk. ,,Het is goed dat sommige
routes verlegd worden als daarmee
kwetsbare natuur wordt ontlast, zegt
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Corsen van de NTFU. ,,Maar in een
gebied geen MTB-route toestaan is geen
optie, dan nodig je de mountainbiker
weer uit zijn eigen pad te kiezen. En dat
wil niemand.”

PR dgfoto Gelderlander Beek: Jaap Dirkmaat bij
Huis Wylerberg © Paul Rapp

Nijmegen/Nederland: mountainbikers op de
speciale mtb-route in de bossen van het Rijk van
Nijmegen Dgfoto Foto: Bert Beelen © Foto: Bert
Beelen
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