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Trailupdate
Nationaal Park Veluwezoom krijgt een nieuwe
mtb-route. Heel veel is er nog niet bekend over
de exacte details, maar hopelijk volgt in juli een
hamerslag op de vergunningaanvraag. “Dan kan
de eerste schop hopelijk dit jaar nog de grond
in”, zegt Susanne Blommaert.
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gende en mooie route van te maken.

lijden. Een nieuwe route is hard nodig,
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Blommaert legt uit waarom er een
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route is ongeveer twintig jaar oud.

voor meer veiligheid en voorkomen dat
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mtb-ers en andere bezoekers elkaar in

veel mountainbikers als tegenwoordig.

de weg zitten.”
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proces waarbij veel partijen betrokken

hadden een mtb-route. Gaandeweg is
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het aantal recreanten, mountainbikers
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eigen wensen en nuttige kennis, maar

Meer variatie

we moeten ons ook aan de regelgeving

De eerste opzet van de route bestaat uit

rond Natura 2000 houden omdat het

verschillende lussen die recht doet aan

een natuurgebied is waarin we opere-

verschillende groepen fietsers: single-

ren.” Voor de vernieuwing van de route

tracks en hoogteverschillen wisselen

heeft Natuurmonumenten daarom een

meer technische gedeeltes af. “Meer kan

specialist uit de mtb-wereld ingescha-

ik daar nog niet over zeggen”, zegt Blom-

keld: Karst Zijlstra. Zijlstra is zelf fana-

maert. De uitgangspunten zijn volgens

tiek mountainbiker en ondernemer bij

Karst Zijlstra in ieder geval dat de route

mtbclinic.nl. Zijlstra zit samen met de

landschappelijk gevarieerd is, en uitda-

mountainbikers om tafel om een leuke

gend voor elk niveau. Daarbij moet er

en uitdagende route maken. “Ik ben

een scheiding zijn met de overige recrea-
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de gemeente Rheden”, zegt Zijlstra. “Ik

metjes.” Rob Hartgers van Last Gear:

geef op projectmatige basis advies aan
Natuurmonumenten om tijdens de aanleg van de route deze eventueel te verfijnen en te beoordelen of de route niet afwijkt van het ontworpen plan en de
overeengekomen uitgangspunten. Natuurlijk stem ik daarbij af met boswachters uit het gebied. Zij weten waar
kwetsbare soorten voorkomen en kennen de leefgebieden van het wild als
geen ander. Daarnaast gebruik ik mijn
jarenlange ervaring als mtb-instructeur
en -gids en luister ik naar ideeën van
andere fietsers om tot een aantrekkelijke route te komen. Ook onderhoud ik
contacten met mountainbikers om te
komen tot een netwerk van vrijwilligers
die betrokken zijn bij het onderhoud
van de route.”
Rob Hartgers is namens mtb-vereniging
Last Gear betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe route. “Met een
aantal leden zijn wij onderdeel geweest
Op de hoogte blijven van
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mochten wij onze ideeën geven over de

tes? Check de trailupdate op

route. Hier werd ook naar geluisterd.
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Het initiatief om ons erbij betrekken
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kwam vanuit Natuurmonumenten en
daar zijn we erg blij mee.”
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