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Gebruikers participeren!
Door de heuvelachtige duinen is
Boswachterij Schoor! zeer geliefd
bij mountainbikers, "je kunt er zo
lekker over de wandelpaden
scheuren". Zou deze tak van
sport over waaien? dachten de
beheerders van SBB eerst. Maar
nee. Het werd zelfs een Olympische sport en bij iedereen staat
ondertussen zo'n ding in de
schuur.
De natuur en overige recreanten
ondervonden overlast. Want

- het ontzien van kwetsbare gebieden,
- geen extra paden: het verbinden van huidige uitsleeppaden
met weinig gebruikte wandelpaden,
- een spannende route, want

"als je iets doet moet je het
goed doen."
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genoeg want zelfs Friezen komen
hier helemaal naar toe, lets voor
u? Bel dan voor een routebe-

schrijving het bezoekerscentrum
't Zandspoor, tel. 072-5093350.

Het succes komt doordat de gebruikers zich verenigd hebben,
beheerders aangeven wat de
marges zijn en ze samen naar

De fietsvereniging participeerde
in het uitzetten en de aanleg van
het parcours. Maar zij is ook ver-

wandelaars kijken niet zo vrolijk

antwoordelijk voor het onder-

als de vouwen uit hun broek worden gefietst.
Men zocht een oplossing.
Verbaliseren kon, maar de doelstelling van het terrein gaf ruimte
voor verdere invulling, En dus
gingen de beheerders eens praten met de gebruikers: de fietsers.
Natuurlijk wel binnen de marges
van de doelstelling namelijk:
- geen extra overlast voor natuur
of recreatie,

houd, En dat werkt uitstekend:
sluipwegen sluiten ze eerder af

goede oplossing zoeken.
SBB heeft op meer plaatsten
mountainbike-routes aangelegd,
(mond.med. Robert Graat, SBB)
Renske Schulting

dan SBB ze ontdekt. De eerste
drie maanden zag de vereniging
actief toe op het gebruik van de
route, Fietsers op de wandelpaden werden gelijk achter de
broek gezeten.
Het resultaat is goed, Na één jaar
waagt slechts een enkele fietser
zich nog op een wandelpad, In
het weekend trekt de route 1000
tot 2000 fietsers en is uitdagend
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