
Natuurmonumenten overlegt met de Nederlandse Toer Fiets Unie 
(NTFU) over speciale voorzieningen voor fietsers op een All Terrain 
Bike (ATB). Deze sport kan overlast in natuurgebieden veroorzaken, zo 
blijkt uit verschillende onderzoeken. Toch werkt Natuurmonumenten 
ook in haar terreinen aan oplossingen om aan de groeiende vraag naar 
ATB-routes te kunnen voldoen. Begin september 1997 vond hierover 
een gesprek plaats tussen Natuurmonumenten en de NTFU. 

In de terreinen van Natuurmonumen
ten staat natuurbel ev'ng voorop. Dit is 
vastgelegd in de Recreatienota van 
Natuurmonumenten (1986). De ter
reinen zijn opengesteld voor natuurre
creatie, dus voor bezoekers die komen 
om te gemeten van de natuur en de 
rust. Natuurmonumenten biedt dan 
ook mogelijkheden voor deze vorm 
van recreatie, zoals wandelen, fietsen, 
paardrijden en kanoën. De vereniging 
verleent in principe geen medewer
king aan grootschalige, massale, spor
tieve activiteiten. 

Hinderlijk 
Natuurmonumenten beschouwt ATB-
ers als gewone fietsers. Dat betekent 
dat ze gebruik mogen maken van de 
fietspaden. Voor de ware ATB-ge-
bruiker is dat echter niet voldoende. 
De sport komt het best tot haar recht 
in een uitdagend landschap met on
verharde paden en steile hellingen. Bi-
kers wijken dan ook graag van de 
fietspaden af en gaan op avontuur. 
Uit onderzoeken (Rapport Van Ko
nijnenburg, 1993) blijkt dat ATB-fiet-
sers erosie, bodemverdichting, bescha
diging van vegetatie, verstoring van 
dieren en ook vervuiling veroorzaken. 
Bovendien is aangetoond dat maar 
liefst vijftig procent van de wandelaars 
mountain-bikers in een natuurgebied 
als negatief ervaren. Mensen ergeren 
zich aan het zien en horen van fietsers 
buiten de daarvoor bestemde paden. 
Deze ergernis vermindert de optimale 
natuurbeleving. Ook vinden zelfs aan

rijdingen plaats tussen wandelaars en 
fietsers. Door Natuurmonumenten 
uitgevoerd recreatie-onderzoek in de 
Kaapse Bossen en Buurserzand maakt 
duidelijk dat respectievelijk 53 en 20 
procent van de wandelaars de ATB-
fietsers als hinderlijk ervaart. 

Afspraken 
Natuurmonumenten heeft in haar ter
reinen al een aantal voorzieningen 
voor ATB-fietsers. In het natuurge
bied Brunssummerheide (L.) ligt een 
ATB-route van 52 kilometer. De 
Sprengenberg (Ov.) en de Sint Jans-
berg (L.) zijn opgenomen in een 
ATB-route. De populariteit van het 
ATB-fietsen groeit. Daarmee neemt 
ook de druk op Natuurmonumenten 
toe om mee te werken aan speciale 
ATB-routes in haar terreinen. Voor 
Veluwezoom en het Bergerbos (Gld.) 
zijn dan ook routes in voorbereiding. 
Natuurmonumenten is wel bereid 
mee te werken aan deze ATB-voor-
zieningen, maar dan moeten daar af
spraken over worden gemaakt. Een 
goede vergelijking is te maken met de 
ruitersport. In veel terreinen liggen 
ruiterpaden. Deze zijn echter alleen 
toegankelijk met een vergunning. 
Voor ATB-fietsers zou Natuurmonu
menten ook een dergelijk systeem in 
willen voeren. Dit vindt de vereniging 
nodig, om de fietsers goed aan te kun
nen spreken op hun gedrag. Bij herha
ling van een overtreding kan de toe
zichthouder optreden door bijvoor
beeld de vergunning in te trekken. 

Over wat Natuurmonumenten kan 
betekenen voor de ATB-fietser heb
ben namens Natuurmonumenten di
recteur Terreinbeheer Ton Bosman 
en Leny Bregman van de afdeling On
derzoek en Beheerplannen overleg ge
voerd met de NTFU. 
Natuurmonumenten is van mening 
dat de aanleg van ATB-routes slechts 
zinvol is wanneer de terreinen groot 
genoeg zijn en de meest kwetsbare de
len van het terrein worden ontzien. 
De ATB-ers moeten zoveel mogelijk 
op bestaande zandpaden fietsen. Bo
vendien streeft Natuurmonumenten 
naar een zogenaamde doorsteek door 
de terreinen; de route ligt dan voor 
het grootste deel buiten het betreffen
de natuurgebied. Verder is met de 
NTFU afgesproken dat de veldtour-
tochten die dit najaar en winter in ter
reinen van Natuurmonumenten op 
het programma staan, door beheerders 
zullen worden geëvalueerd. Volgend 
jaar zullen Natuurmonumenten en de 
NTFU aan de hand van deze evaluatie 
verdere afspraken maken of deze mas
sale, sportieve evenementen kunnen 
blijven gehandhaafd. • 

De Nederlandse Tour Fiets Unie 
(NTFU) is een overkoepelende or
ganisatie waarbij 400 fietsverenigin-
gen zijn aangesloten. In totaal zijn 
30.000 mensen aangesloten bij een 
van deze clubs. Jaarlijks organiseren 
ze voor zowel leden als niet-leden 
ongeveer 7000 tourtochten. Vooral 
veldtochten zijn erg populair. In de 
winterseizoen van 1995/1996 zijn 
er 230 van deze tochten gehouden 
waaraan in totaal 100.000 fietsers 
meededen. Enkele van deze tochten 
vonden plaats in terreinen van Na
tuurmonumenten. 
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