
ATB-fietsers 
op Veluwezoom 
aangepakt 

ATB-fietsers (ATB staat voor all 
terrain bike) zorgen in de terrei
nen van Natuurmonumenten 
soms voor problemen. Het gaat 
vaak om jonge mensen, die zich 
niet houden aan het gebod om op 
voor fietsers bestemde w e g e n en 
paden te blijven. Onnodige ver
nieling van b o d e m en vegetatie en 
verstoring van het dierenleven zijn 
soms het gevolg. Ook treedt er 
ergernis op bij bijvoorbeeld w a n 
delaars, die zich wèl aan de toe 
gangsbepalingen houden. Paarden 
van ruiters kunnen van plotseling 
opduikende ATB'ers schrikken. 

In december 1995 zijn de beheerders 
van Natuurmonumenten van het 
Nationaal Park Veluwezoom een 
offensief tegen ATB-fietsers buiten de 
fietspaden begonnen. Zij traden waar
schuwend op tegen de ATB'ers, die de 
geldende regels overtraden. De waar
schuwing ging gepaard met uitleg van 
de achtergronden van de regels. Een 
aantal ATB-fietsers werd ook daad
werkelijk aangehouden. De meesten 
wisten heel goed waar ze mee bezig 
waren. Men was ook bekend met het 
gegeven, dat Natuurmonumenten 
deze vorm van recreatie niet in haar 
terreinen kan accepteren. In januari 
1996 scherpte Natuurmonumenten 
haar maatregelen aan. Waar nodig zijn 
de opzichters verbaliserend gaan 
optreden. 

Te veel schade, te veel onrust door A TB 'ers 

Het aangescherpte beleid is er ook 
naar. Tien, twintig jaar geleden ge
doogde Natuurmonumenten het 
bescheiden gebruik van zandpaden 
door fietsers. Sinds de massale komst 
van speciale terreinfietsen is er echter 
geen houden meer aan. Ook wildwis
sels worden steeds vaker door fietsers 
gebruikt. Natuurmonumenten noemt 
dit een 'volstrekt onhoudbare ontwik
keling'. ATB'ers mogen op Veluwe
zoom daarom praktisch alleen nog op 
de officiële fietspaden rijden, een fiets-
padennet overigens van liefst 50 km. 
Om de problemen het hoofd te bieden 
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zijn de aangescherpte regels dus maar 
voor één uitleg vatbaar. Er is op Velu
wezoom een beleid van het scheiden 
van bezoekersstromen: wandelaars op 
wandelpaden, fietsers op fietspaden en 
ruiters op ruiterpaden. Daar blijft het 
bij. Ook binnen het eigen terreinbezit 
moet Natuurmonumenten een al te 
grote versnippering tegengaan. Er 
komen in het gebied dus geen aparte 
ATB-fietspadenroutes. Wat dat betreft 
zit Natuurmonumenten op de (lande
lijke) lijn van de Voorlopige Commis
sie Nationale Parken. • 


