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Een vloedgolf quads?
Wildcrossen is al jaren een doorn in het oog van de Nederlandse terreinbeheerders.
Schade aan bospaden, gevaarlijke situaties, agressief gedrag en vooral geluidsoverlast zijn de belangrijkste problemen die wildcrossers met zich meebrengen. Inmiddels
is bij onze zuiderburen een nieuw fenomeen in opspraak geraakt: de quad. Gaat deze
snelle, wendbare vierwieler ook in Nederland voor problemen zorgen?
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te weren zijn schaars. Fysieke maatregelen in

Quads kunnen veel grond verplaatsen, waardoor diepe sporen kunnen ontstaan.
(foto www.atvtrails.org)

van ondervinden.

het veld zijn vaak niet effectief. Toezicht is

Van veel beheerders kregen we teruggekoppeld

Conclusies

vooral effectief als het om gecoördineerde

dat daarom meer toezicht en strengere

In het artikel van de Belgische Bosrevue

acties gaat met de nodige publiciteit,

controles gewenst zijn om de overlast door

spreekt men van een ”booming new sport” en

waardoor een duidelijk signaal afgegeven

wildcrossers te beperken. Vanwege de grote

“het in groten getale opduiken van quads”. De

wordt aan wildcrossers. Als dergelijk toezicht

wendbaarheid en snelheid is aanhouding

conclusie die we aan de hand van dit verken-

ontbreekt en steeds meer legale crossterreinen

echter erg moeilijk. Er zijn crossers die het zelfs

nende onderzoek kunnen trekken is dat dit wat

gesloten worden is het zeer aannemelijk dat de

als sport zien om een beheerder achter zich

betreft quads in Nederland nog niet het geval

problemen zullen toenemen.

aan te krijgen. Verbaliseren gebeurt vrijwel

is. Maar toch is het belangrijk om de ‘vinger

altijd op basis van wetsartikel 461 (verboden

aan de pols’ te houden, want problemen zijn in

Stefan van den Heuvel

toegang). Het is voor gemotoriseerde voertui-

een vroeg stadium vaak veel efficiënter en

Daniël Korai

gen immers vaak verboden om zich in

effectiever op te lossen. Ons advies is dus om

Stagiaires Stichting Probos

natuurterreinen te begeven. Op de onverharde

niet te wachten tot het probleem urgent is,

openbare wegen mag dit wel en overlast die

maar al in een vroeg stadium samen met

ontstaat op deze wegen is dan ook zeer

quadrijders, -fabrikanten en –verkopers om de

moeilijk aan te pakken. Aanhouding op basis

tafel te gaan zitten om mogelijke problemen te

van de Flora en Fauna wet kan wel, maar dan

voorkomen!

Een vloedgolf quads?
Wildcrossen is al jaren een doorn in het oog van de Nederlandse terreinbeheerders.
Schade aan bospaden, gevaarlijke situaties, agressief gedrag en vooral geluidsoverlast zijn de belangrijkste problemen die wildcrossers met zich meebrengen. Inmiddels
is bij onze zuiderburen een nieuw fenomeen in opspraak geraakt: de quad. Gaat deze
snelle, wendbare vierwieler ook in Nederland voor problemen zorgen?

Patrick Jansen
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