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Route voor dummies 

- Een sportieve mountainbiker wil wel eens technischer rijden. Bestaande routes attractiever 

maken door technische uitdagingen in te lassen. Dit kan zowel goedkoop en eenvoudig, als 

duur. In het eerste geval houden we meer rekening met de recreatieve mountainbiker wiens 

verwachtingen niet zo hoog liggen en die tevreden zijn met eenvoudige constructies met een 

hoge belevingsgraad ( zie bvb. Blotevoetenpad). In het laatste geval richten we ons meer 

naar de geoefende mountainbiker en kan er  gekeken worden naar Nederland, waar de 

mountainbiker via een vignet een kleine bijdrage betaalt. Met de inkomsten ervan kan een 

gemeente de route blijvend opwaarderen en herinrichten. Het is wenselijk dat er een 

draagvlak hiervoor is en dat de mountainbikers ( de doelgroep zelf) inspraak hebben en mee 

het parcours herinrichten. Verantwoordelijkheid bij de doelgroep zelf leggen. Sport 

Vlaanderen en ANB kunnen misschien samen eens nadenken met welke natuurlijke 

materialen in en uit  het bos er technische parcours kunnen aangelegd worden. We verwijzen  

hiervoor ook naar reeds bestaande goede voorbeelden zie Probos. 

- Niet alleen technische snufjes zijn belangrijk, maar er kan ook ingespeeld worden op een 

gevarieerde ondergrond met klei, zand, kiezels, rots, …. 

- Kan er een standaard stappenplan ontwikkeld worden om vb. een MTB route te 

ontwikkelen? Een stroomschema waarbij duidelijk wordt welke stappen genomen moeten 

worden, hoe de routes uitgerold kunnen worden, samenwerkingsverbanden opgestart 

worden, …  Misschien moeten de bestaande richtlijnen verder op punt gezet worden en kan 

de stuurgroep misschien uitgebreid worden. Op lokaal niveau zitten sommige dossiers soms 

vast waarbij een partner op hoger bovenlokaal niveau soelaas zou kunnen bieden. 

- De medewerking van Ruimtelijke ordening, milieudiensten, ... is vaak onontbeerlijk. Er is 

nood aan afstemming. Deze diensten zouden vroeger in het verhaal meegenomen moeten 

worden. 

- De criteria voor vb. de loopomlopen moeten in een stedelijke context misschien herbekeken 

worden. We denken dan o.a. aan het % onverhard, de afstanden, … Een oproep tot 

versoepelen van de cirteria voor bepaalde loopomlopen in stedelijke context. 

Pimp je route 

- Alle routes/loopomlopen die ontwikkeld worden dienen zo ingericht te zijn dat alles 

overeenstemt met de bestaande (bos) wetgeving. 

- Indien routes vernieuwd worden, de frustraties die er waren tussen natuur en sport, positief 

meenemen en oplossen. 

- Er is vraag naar een overzicht op Vlaams niveau van vb. rolstoeltoegankelijke paden. ‘Sport 

voor iedereen’ verdient de nodige aandacht die er op vandaag niet steeds is. Langsheen 

paden en routes moet vb. ook de nodige aandacht besteed worden aan zitbanken, 

rustpunten, … 

- Een bundeling van good practices qua verharding kan zeker inspirerend werken bij de 

ontwikkeling en uitstippeling van nieuwe routes. 

 



Legalize it 

- Hoe technischer de routes zullen worden, hoe meer risico. Hoe gaan we hier mee om? 

Het is belangrijk om vooraf binnen het beheerplan samen te zitten met de juiste partners.. 

Dit kan ook gemachtigd worden via het bosbeheerplan, stedenbouwkundige vergunningen, 

… Maar dan moet het al heel goed zijn uitgewerkt binnen het beheerplan. Er dienen ook 

afspraken gemaakt te worden met AVES. 

- Financiering, toezicht, handhaving, onderhoud, …zie vignettensysteem in Nederland 

- Bij routes met obstakels is het wenselijk dat de gemeente een risicoanalyse maakt. Het 

moeten aanvaardbare risico’s blijven en de gemeente dient als een goede huisvader te 

handelen. 

- ANB heeft een verzekering voor alle gebieden waar een toegankelijkheidregeling geldt. 

- Ook belangrijk dat de routes bewegwijzerd zijn, regelmatig gecontroleerd worden, een 

kwaliteitslabel krijgen, …  

- De aanleg van een BMX parcours kan een klein beetje helpen om de recreant uit kwetsbare 

natuurgebieden te houden 

- Het is belangrijk om te weten van de gebruikers wat zij wensen m.b.t. een grotere 

toegankelijkheid. 

- Connectterra (NPHK): er wordt toegangsgeld gevraagd, met de inkomsten worden 

investeringen gedaan 

- Aanvragen van een Belgisch Kampioenschap moet heel goed op voorhand worden 

aangevraagd. Er zijn immers veel te veel randvoorwaarden om in aanmerking te kunnen 

komen. Een zone machtigen is heel tijdrovend. 

- Kunnen mountainbikeroutes in 2 richtingen worden aangelegd. Sport Vlaanderen oordeelt 

dat dit niet wenselijk is. Al de mtb-routes zijn in 1 richting ontwikkeld. 

- Qua aansprakelijkheid is er enezrijds de toegankelijkheidsregeling en anderzijds de 

zorgplicht. Wat de burgerlijke aansprakelijkheid betreft is er een verzekering via Ethias. In het 

kader van de zorgplicht zorgen de beheerders er voor dat er geen gevaarlijke overhangende 

takken zijn, dat er geen bomen op de paden liggen. Daarnaast is er ook een controle van de 

routes door het systeem van peters en meters. 

- Standaard is het zo dat de bos- en natuurgebieden toegankelijk zijn op de paden. Niet 

erbuiten. Uitzondering hierop zijn de aangeduide speel- en struinzones. Ook in het kader van 

vb. geocache kunnen de deelnemers 3m buiten het pad gaan om op zoek te gaan naar hun 

schat. Indien er van de paden afgeweken wil worden in het kader van een bepaalde activteit 

(educatief, sportief, …) moet er een toelating (machtiging) aangevraagd worden. De aanvraag 

wordt dan steeds bekeken in functie van de draagkracht van een bepaald gebied en het type 

activiteit. 

 


