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2 praktijkvoorbeelden 
 

• MTB routes –  
   Nationaal Park Hoge Kempen 
 
• Evenement Battle of Thor –  
   Klaverberg 



MTB routes  
Nationaal Park Hoge 
Kempen 





Nationaal Park Hoge Kempen 
Nationaal Park: natuurgebied met een aaneengesloten 

oppervlakte van minstens 1000 hectare. 
Hoofdfunctie: natuurbehoud, maar in een nationaal park 
is recreatief medegebruik (wandelen, fietsen, paardrijden, 
natuurbeleving, natuuronderzoek, …) mogelijk, in zoverre 
dat er geen schade wordt berokkend aan natuur en 
landschap. 

Beheer NPHK: grotendeels ANB 
in beheerplannen voor deelgebieden al zonering (3 P’s) 

Recreatie NPHK 
Projectbureau NPHK initieert & coördineert 
Routestructuren wandelen, fietsen, ruiteren 

 
 



Nationaal Park Hoge Kempen 
‘Natuursector’ soms weigerachtig  

  t.o.v. MTB: is dit nog zachte  
  recreatie? 

Opmaak toegankelijkheidsreglement 
  2012 – 2014 voor heel het NPHK,  
  voorlopig zonder MTB  

Intensief overlegproces 
Duidelijk kader 

 
 



MTB in de Hoge Kempen 
Concrete start routestructuren MTB in het NPHK: maart 2014 
Opening MTB routenetwerk: 15 oktober 2016 
Ervaringen 

Tijd nodig voor kwalitatief en gedragen project 
Gefaseerde aanpak 
Belang van overleg 
Respect voor elkaar 

Voortschrijdend inzicht 
Nood aan attractieve parcours, single tracks 
Niet alles kan overal 

Samenwerking loont 
 









Resultaat 
160 km nieuwe routes in 6 lussen 

   in 6 gemeenten, met aansluiting  
Boswachters zijn blij dat er een  

   goed aanbod is 
Veel positieve reacties van bikers 
Onmogelijk om iedereen tevreden  

   te stellen 
Lokale natuurvereniging heeft kritiek, verantwoording 
Voor sommigen zijn de routes te moeilijk 
Niet iedereen houdt zich aan de afspraken: afval, 
afwijken van de paden, … toezicht nodig 
Voor sommigen is het niet genoeg, online tracks door 
niet-toegankelijke gebieden 
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  Evenement 
Battle of Thor 
   Klaverberg 



Klaverberg 
Natuurgebied ca. 1000 ha 
Structuurvisie en beheerplan in opmaak, maar nog geen 

eensgezindheid 
Zonder dat kader is het moeilijk op vlak van 

Toezicht & communicatie 
Beoordeling aanvragen evenementen 
Routestructuren 
 

 



Terril Waterschei 
Erg uitnodigend voor allerlei recreanten / sporten  

Uitzicht, ruimte, open vlakte, open water, hellingen, … 
Maar 

Beschermd landschap 
Risico op erosie: enkel passieve recreatie toegelaten, geen 
activiteiten die geulvorming veroorzaken 
Broedseizoen van 1/3 tot 1/9 door grondbroeders:   

             veldleeuwerik,  
             nachtzwaluw, … 
 
 



Obstacle run 
In 2015: 2 aanvragen min of meer gelijktijdig voor een 

evenement in juli 
Uiteindelijk: akkoord voor 1 obstacle run in 2016 buiten 

broedseizoen, onder voorwaarden - jaarlijks weerkerend 
 

 



 
 



Ervaringen 
Tijdig aanvragen helpt 
Goede afspraken maken goede vrienden 
Wederzijds begrip  
Interne en externe kritiek blijft 

Zorgen voor goede onderbouwing 
Leren leven met kritiek 
Belang van communicatie: inhoud, vorm, medium, … 

Hoe leg je uit aan de individuele bezoeker dat quads niet 
zijn toegelaten, maar dat de organisatie wel een quad mag 
gebruiken? 
Hebben recreanten begrip voor natuurwaarden? 

Geen dankbare taak voor de lokale boswachter(s) (kost 
veel tijd, geeft niet altijd voldoening, …) 

 
 

 



Ervaringen 
Niet eenvoudig om impact op voorhand in te schatten 

Activiteit begin september, maar 2 weken opbouw nodig 
Obstakels op zich kunnen meevallen, maar wat is er 
nodig om materialen ter plekke te krijgen? 
Impact van 7000 lopers / materialen op vlak van 
natuurwaarden / erosie: nood aan monitoring 
Hoeveel van dergelijke evenementen kan een gebied aan? 
Wanneer is de ecologische draagkracht van een gebied 
overschreden? 

‘Nee, want’ lijkt soms makkelijker dan ‘ja, maar’ 
Evenwicht tussen de 3P’s! 
 

 
 

 



Door samenwerking 
creëren we wederzijds 
begrip. Dat is al een 
hele stap. 
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