RICHTLIJNEN
VOOR DE ONTWIKKELING VAN
VLAAMSE MOUNTAINBIKEROUTES

Een natuurlijke of bosrijke omgeving is de ideale biotoop voor heel
wat sporters. Door de hoge graad van verstedelijking in
Vlaanderen is het toegankelijk maken van de natuur voor route
gebonden activiteiten en de inrichting hiervan een zaak van
experten vanuit de sport- en de natuursector.
Sport Vlaanderen kiest voor de opmaak van een uniform en
kwaliteitsvol kader voor de verschillende routestructuren. Aan de
hand van duidelijke richtlijnen wenst Sport Vlaanderen de lokale
besturen te faciliteren en te begeleiden bij de ontwikkeling van
mountainbikeroutes en -netwerken en technische parcours.
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1. Soorten mountainbikeroutes
Een mountainbikeroute is een permanent bewegwijzerde route die bestaat uit één of meerdere
aaneengesloten lussen, die elk in een andere kleur zijn bewegwijzerd. Deze route kan één of meerdere
startplaatsen hebben.
Een mountainbikenetwerk is een geheel van bewegwijzerde permanente routes met meerdere lussen, één
of meerdere verbindingstrajecten en inrijroutes. Een netwerk doorkruist verschillende gemeenten.
Een marathonroute is een permanent bewegwijzerde route die bestaat uit één lange mountainbikelus van
min 80km. Met dit type route richten we ons voornamelijk naar de meer getrainde en fanatieke
mountainbiker, maar ook de recreatieve mountainbiker die meerdere dagen avontuur wil, komt hier in
aanmerking. De marathonroutes worden bewegwijzerd met zwarte pijlen met daarin 3 kleine oranje pijlen.
De marathonroutes worden bij voorkeur digitaal d.m.v. een gpx-bestand aangeboden.
Een kindvriendelijke mountainbikeroute is een route die heel wat troeven bezit voor gezinnen met jonge
kinderen. Deze route/lus krijgt dan een specifiek label ‘kindvriendelijk’ toegekend. Om in aanmerking te
komen als kindvriendelijk route of lus moet deze minimaal voldoen aan onderstaande criteria:
 de afstand van de lus is < 20 km
 de relatief goede berijdbaarheid (afhankelijk van type ondergrond)
 bezit faciliteiten op de route die voor extra beleving zorgen (zoals bv. kleine speelse hindernissen,
speelbos, speeltuin, drink- en eetgelegenheden, picknickplaats,...).
Een technische mountainbikezone is een afzonderlijke oefenzone met meerdere technische hindernissen,
welke deel kan uit maken van een mountainbikeroute of ingepland kan worden bij het begin van de route.
Naargelang de beoogde doelgroep en het niveau zijn er meerdere gemakkelijke of moeilijke aangelegde
technische hindernissen van rots, grond of hout in opgenomen; ook wel Technische Trail Kenmerken (TTK)
genoemd zoals rock gardens, vlonders, kombochten, heuvels, drops en north shore. De route wordt
hierdoor aantrekkelijker en tegelijk kan de mountainbiker zijn technische vaardigheden testen en trainen.
Afhankelijk van het niveau en de aanwezige TTK’s, wordt de MTB-zone ingedeeld in één van de vier types:
Biketrail, MTB-Funpark, Skillspark of Bikepark. Meer gedetailleerde info kan je verder terugvinden onder
criteria per soort (punt 2.2). Neem zeker ook de inspiratiegids boordevol nuttige tips en tricks door (onder
bijlage 5).
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2. Criteria per soort
2.1. Permanente MTB-route
Criteria:





De totale lengte van een nieuw te ontwikkelen mountainbikeroute is minimum 25 km en wordt
vanuit het startpunt in één rijrichting uitgestippeld.
De route is voldoende “sportief” en attractief en er wordt rekening gehouden met de impact van
het recreatief medegebruik van de route door andere route-gebonden sporten.
Aan de route wordt er in functie van de moeilijkheidsgraad een quotering toegekend.
De route moet getuigen van respect voor bos- en natuurgebieden. Het gebruik van wegen met
een bijzonder statuut of erfdienstbaarheid wordt best vermeden.

Veiligheid:




De route biedt maximale waarborgen inzake veiligheid. Drukke wegen en gevaarlijke kruispunten
worden zoveel mogelijk vermeden, er is een veilige afstand tot mogelijk gevaarlijke objecten
zoals bijvoorbeeld prikkeldraad, …
De gemeente heeft een zorgvuldigheidsplicht de gebruikers goed te informeren met betrekking
tot de veiligheidsaspecten, de mogelijke risico’s en de moeilijkheidsgraad.

Ondergrond:



Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van een onverhard wegdek.
Er wordt gestreefd naar een route met 70% onverharde wegen. Er moet een minimum van 50%
worden behaald.

Toelating eigenaar/ beheerder:


Er is steeds voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de eigenaar en de weg- en
terreinbeheerder voor openbare wegen, privé-wegen en andere doorgangen.

2.2. Technische MTB-zones
Definiëring:


Biketrail: De Biketrail is eerder aanbevolen voor de meer gevorderde mountainbiker met goede
offroadvaardigheden, zonder hiervoor technische trailfuncties (hindernissen) te moeten
beheersen. De Biketrail is een langer parcours met single tracks, kombochten, heuvels en
afdalingen die de biker voldoende technische uitdaging biedt. De stuurvaardigheid en controle
van de fiets zijn hierbij belangrijk. Op deze trail zijn geen andere natuurlijke of kunstmatige
hindernissen vereist. Een biketrail maakt deel uit van een permanente MTB-route of sluit er
minstens op aan.
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MTB-Funpark: Het MTB-Funpark is geschikt voor beginnende mountainbikers (ook kinderen) die
beschikken over een goede fitheid en enkele technische basisvaardigheden beheersen. Het MTBFunpark is een relatief kort parcours met enkele korte single tracks op een overwegend vlak
terrein, waar je voornamelijk ongevaarlijke natuurlijke hindernissen vindt zoals o.a. kleine
heuvels, kombochten, een korte afdaling, trapjes, balk of boomstammetje en eventueel een
wasbord en een zandstrook. Dit aangevuld met een kunstmatig gebouwde low-level drop en
jump (optioneel). Het doel is hier om met een groot fun-gehalte de eerste technische
basisvaardigheden te trainen, vooraleer een volgende hogere stap te zetten.



Skillspark: Het Skillspark is aanbevolen voor de meer gevorderde mountainbiker met goede
offroadvaardigheden die technieken beheerst om met technische trailfuncties om te gaan. Het
Skillspark is een langer parcours met trail- en oppervlaktetypes die steiler en zwaarder zijn. Op
het parcours zal je singletracks aantreffen met meerdere technische secties. die naast de
natuurlijke obstakels (heuvels, kombochten, waterovergangen, een bunny hop, een langere steile
downhill, e.d...), ook uitgerust is met kunstmatig gebouwde hindernissen, zoals o.a. drop-offs,
jumps, middelgrote trappen, rockgardens en North Shores van uitdagende aard.



Bikepark: Het Bikepark is geschikt voor ervaren bikers die streven naar een eliteniveau van
technische vaardigheden, waar ze op de vele extreem uitdagende hindernissen hun technische
vaardigheden kunnen botvieren. Een goede conditie wordt aanbevolen, doch is van minder
belang. Op een bikepark mag je je verwachten aan een grote variatie aan hindernissen met hoge
moeilijkheidsgraad. Deze omvat een reeks kleine, middelgrote en grote technische trailfuncties,
waaronder steile downhill trails, freeride-secties en verplichte sprongen. De meeste secties zijn
uitdagend en omvatten extreme niveaus van hindernissen, waaronder uiteraard ook zwaar
aangelegde rock gardens, dirt-jumps en 'big air' sprongen.

Criteria:
BIKETRAIL

MTB-FUNPARK
MAKKELIJK

SKILLSPARK
MOEILIJK

BIKEPARK
ZEER MOEILIJK

Een biketrail maakt
deel uit van een
permanente MTBroute of sluit er
minstens op aan.
vrij

 Overwegend vlak
 Hoogste reliëf 0-5m

 Glooiend
 Hoogste reliëf +5m

 Heuvelachtig
 Hoogste reliëf +10m

geen

>10% (min. 1x)

>15% (min 1x)

 Single tracks
 Kombochten
 Heuvels en
afdalingen
Bovenstaande trails
moeten voldoende
technische
uitdagingen bieden
-







Niveau
Omgevingskenmerken

Stijgingspercentages
(uphill en downhill)
Natuurlijke hindernissen
 verplicht

 optioneel

Kunstmatige hindernissen
(TTF: Technische Trail
Functies)
 verplicht

-

 optioneel

-

Single tracks
Kombochten
Kleine heuvels
Korte afdalingen
Bunny hop
(boomstam/balk)







Single tracks
Kombochten
Heuvels
Downhill (steil)
Bunny hop (boomstam/balk)

 Zandstrook (B: min
4m)
 Wasbord
 Boomwortels
 Brugje
 Skinny
 Trappen






Zandstrook (B: min 4m)
Wasbord
Boomwortels
Brugje







Skinny (H: max 30cm)
Trappen
Drops (H: min 50cm)
Jumps (H: min 50cm)
Rock Garden (hellingsgraad >5%)

 Drops (H: max 30cm)
 Jumps (H: max 30cm)

 North Shore (moeilijkheidsgraad: min.
1 gap, min. 1 step-down, min. 1 stepup, min. 1 versmalling/verbreding)











Single tracks
Kombochten
Grote heuvels
Wasbord
Zandstrook (B: min 4m)
Downhill (zeer steil)
Bunny hop (boomstam/balk)
Brugje
Boomwortels

Skinny (H: max 30cm)
Trappen
Drops (H: min 50cm)
Drops (H: min 70cm)
Jumps (H: min 50cm)
Dirt-Jumps (H: min 70cm)
Rock Garden (hellingsgraad min 15%)
North Shore (moeilijkheidsgraad:
aaneenschakeling van gaps, stepdowns, step-ups, versmallingen en
verbredingen)
 Wallride
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Aandachtspunten:








Hou bij de aanleg van je hindernissen rekening met het niveau (en leeftijd) van de doelgroep die
je voor ogen hebt!
De traillijnen moeten danig aangelegd worden zodat deze in een goede flow vlot en gemakkelijk
kunnen herhaald worden.
Het aanbieden van 3 of 4 downhill-lijnen met verschillende moeilijkheidsniveau's biedt een
meerwaarde aan je zone.
Voorzie voor elke hindernis een alternatief pad (chickenway)
De infofiches van bovenstaande hindernissen zijn afzonderlijk beschikbaar.
Naast de specifieke signalisatie, zal Sport Vlaanderen ook een infobord voorzien (routekaart met
traillijnen en positionering van de technische hindernissen).
Het MTB-Funpark, Skillspark of Bikepark moet bij voorkeur aansluiten bij een bestaande
permanente MTB-route

Inspiratiegids en infofiches:


Hou bij de aanleg van je technische MTB-zone rekening met de principes die je worden
aangereikt in de inspiratiegids (zie bijlage 5). Voor alle skills en technische hindernissen kan je
hierin ook de infofiches terugvinden.

3. Aanvraagprocedure










Elke initiatiefnemer (gemeente, federatie, vereniging, …) die de intentie heeft een permanente
mountainbikeroute of -netwerk te ontwikkelen of een bestaande route te vernieuwen dient een
aanvraag in bij de afdeling Sportpromotie (setting Sportieve Vrije Tijd) van Sport Vlaanderen. Er wordt
steeds een samenwerking verwacht met de betrokken gemeenten.
De aanvraag wordt eventueel besproken door de Provinciale Stuurgroep Sport, Natuur en Ruimtelijke
Ordening en finaal door de setting Sportieve Vrije Tijd van Sport Vlaanderen die uiteindelijk de
goedkeuring zal verlenen.
Na deze goedkeuring wordt er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de betrokken
gemeente(n) en Sport Vlaanderen. In deze overeenkomst worden ook afspraken m.b.t. het onderhoud
opgenomen. Na het ondertekenen hiervan gaat de erkenning in.
Na de erkenning van de aanvraag kan worden gestart met het uitwerken van de route onder begeleiding
van de consulent Sportieve Vrije Tijd van Sport Vlaanderen.
Als de route is ontwikkeld bezorgt de gemeente de infofiche aan Sport Vlaanderen. (Bijlage 2)
Indien je plannen hebt om een technische MTB-zone aan te leggen, raden we je aan vooraf contact op
te nemen met de consulent Sportieve Vrije Tijd. Samen met een deskundige van Cycling Vlaanderen
wordt er tijdens een voorafgaand terreinbezoek nuttig advies verleend.
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4. Nazorg & kwaliteitsbewaking








De gemeente duidt een persoon aan die als ‘peter/ meter’ van de route fungeert.
Deze peter/ meter controleert minstens tweemaandelijks de startplaatsen, de startborden en eventuele
connectieborden, de palen, de bewegwijzering van de route(s) en de verbindingen van de netwerken.
Ook de problemen met het maaien, het snoeien van overhangende takken, herstel wegdek en
toegankelijkheid worden gemeld.
Deze melding gebeurt via het digitaal rapporteringssysteem.
De gemeente staat in voor de nazorg van de route. Zij voert dit uit binnen een termijn van drie weken.
De nodige materialen voor vervanging van de signalisatieplaatjes (pijlen) worden door Sport Vlaanderen
gratis ter beschikking gesteld. (Bijlage 4)
Om de kwaliteit van de route te garanderen doet Sport Vlaanderen systematische controles.

5. Ondersteuning Sport Vlaanderen
Sport Vlaanderen voorziet uniform materiaal voor de ontwikkeling van de erkende mountainbikeroute en
-netwerk. Onderstaand materiaal wordt voor nieuwe en/of vernieuwde MTB-routes gratis ter beschikking
gesteld aan de gemeente. (Bijlage 4)







Startbord(en)
Connectieborden
Bewegwijzeringsplaatjes
Signalisatiebordjes technische hindernissen (enkel voor technische MTB-zones)
Plaatjes met naam gemeente/stad
Gevaarsborden

Voor onderstaand materiaal wordt er van de gemeente een cofinanciering van 50% verwacht:



Palen
Paalbeugels voor bewegwijzering

De consulent Sportieve Vrije Tijd van Sport Vlaanderen:





Neemt contact op met ANB (en eventuele andere Vlaamse Agentschappen) indien de route door gebied
loopt dat eigendom is of beheerd wordt door ANB (of andere Vlaamse Agentschappen).
Komt samen met een deskundige van Cycling Vlaanderen advies verlenen tijdens een voorafgaand
terreinbezoek (in geval van aanleg technische MTB-zone).
Belegt een jaarlijkse bijeenkomst met de gemeente/stad en haar peter/meters
Waakt er over dat de kwaliteit van de route gewaarborgd blijft.
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6. Inbreng gemeente/ stad
De gemeente/ stad staat in voor:








De plaatsing van alle materialen voor de route op hun grondgebied. (Bijlage 3)
De medefinanciering van de palen en paalbeugels (50%).
De praktische organisatie en financiering van de officiële opening.
De nazorg en het onderhoud van de route en routeverbindingen.
Een voorafgaande risicoanalyse en jaarlijkse keuring van de technische hindernissen (enkel in geval van
aanleg technische MTB-zone).
Het ondersteunen van de peters/meters van de route.
De gemeente/stad promoot de mountainbikeroute en promotionele initiatieven zoals Start to
Mountainbike, initiaties, belevingstochten, … via haar gemeentelijke communicatiekanalen.

7. Promotie
Sport Vlaanderen biedt volgend promotiemateriaal aan. (Bijlage 4)




Flyers
De route, die voldoet aan de kwaliteitsnormen, wordt gepubliceerd op de website van Sport
Vlaanderen.
Een rechtstreekse link van de MTB-route ter promotie op de gemeentelijke website.

8. Officiële opening



De datum van de officiële opening wordt in samenspraak met alle betrokkenen vastgelegd.
De gemeente/ stad staat in voor de praktische organisatie en de financiering hiervan. (Bijlage 6)

9. Bijlagen







Bijlage 1: Samenwerkingsverklaring Mountainbikeroutes in Vlaanderen
Bijlage 2: Infofiche voor een permanente mountainbikeroute
Bijlage 3: Types technische mountainbikezone
Bijlage 4: Promotiematerialen en signalisatie
Bijlage 5: Inspiratiegids voor technische MTB-zones, inclusief technische fiches
Bijlage 6: Draaiboek openingen
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Bijlage 1

SAMENWERKINGSVERKLARING
MOUNTAINBIKEROUTES IN VLAANDEREN
10. Betrokkenen


Sport Vlaanderen, vertegenwoordigd door Jo Haentjens, afdelingshoofd Sportpromotie,
Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente
...........................................................................................................................................................................,
vertegenwoordigd door
...........................................................................................................................................................................,
verklaren hiermee de samenwerking aan te gaan voor de ontwikkeling, plaatsing, onderhoud en promotie
van een mountainbikeroute / technische mountainbikezone / marathonroutes * in de gemeente
............................................................................................................................................................................

11. Doel van de samenwerking
Aan de hand van een uniform en kwaliteitsvol kader zorgt Sport Vlaanderen, in samenwerking met de
gemeente(n), voor een planmatige uitbouw en inplanting van mountainbikeroutes en -netwerken / technische
mountainbikezones / marathonroutes * in Vlaanderen.

12. Werkwijze





De gemeente die een mountainbikeroute / technische mountainbikezone / marathonroute * wenst te
ontwikkelen of renoveren, kan een aanvraag richten aan de afdeling Sportpromotie van Sport Vlaanderen.
Door het indienen van de aanvraag verklaart de gemeente de richtlijnen voor de ontwikkeling van de
Vlaamse mountainbikeroutes en -netwerken / technische mountainbikezones / marathonroutes * van Sport
Vlaanderen te aanvaarden.
De afdeling Sportpromotie van Sport Vlaanderen zal binnen de perken van de begrotingsvoorzieningen het
dossier behandelen.

13. Inbreng
13.1.





*

Sport Vlaanderen zorgt voor:

De ondersteuning en begeleiding van de gemeentelijke dienst bij de ontwikkeling en promotie van de
route.
De (mede)financiering, aanmaak en levering van de signalisatiematerialen zoals omschreven in de
richtlijnen voor de ontwikkeling van de Vlaamse mountainbikeroutes en -netwerken/ technische
mountainbikezones/ marathonroutes *.
Organiseert een info- en bedankingsmoment voor de peters

schrappen wat niet past.
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13.2.









De gemeente zorgt voor:

Het digitaal uittekenen van de route (gpx- of kml-bestand)
Het binnen redelijke termijn plaatsen van de signalisatie.
De medefinanciering van de palen en paalbeugels (50%).
De financiering en aanleg van de technische hindernissen (enkel voor Technische MTB-zones)
De organisatie en financiering van de opening van de route
Het promoten van de route
Het onderhoud en nazorg van de route in functie van permanente berijdbaarheid
Het aanstellen, ondersteunen en overleggen van en met een peter/ meter

Voor akkoord,

Op ………/………/………

te ..............................................................................................,

..............................................................

..............................................................

Gemeente

Sport Vlaanderen
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Bijlage 2

INFOFICHE
VOOR EEN PERMANENTE MOUNTAINBIKEROUTE
1. Mountainbikeroute
Naam van de route:..................................................................................................................................................

1.1.

Startplaatsen

Als er meer dan twee startplaatsen zijn, stuur je de gegevens mee via een extra document.

1.1.1............................................................ Startplaats 1
Naam: ..................................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................
Tel.: ......................................................................................................................................................
Openingsuren: .....................................................................................................................................
Ja

neen*



Is er parkeermogelijkheid?



Indien ja, adres: ............................................................................................................................
Ja
neen
Zijn er kleedkamers en douches?



Indien ja, adres: ............................................................................................................................
Ja
neen
Kan de fiets gereinigd worden?
Indien ja, adres: ............................................................................................................................






Materiaalkeuze startpaneel: .........................................................................................................
Ja
neen
Houten kader?
Ja
neen
Aluminium kader?
Ja
neen
Palen?

1.1.2............................................................ Startplaats 2
Naam: ..................................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................
Tel.: ......................................................................................................................................................
Openingsuren: .....................................................................................................................................
Ja

neen



Is er parkeermogelijkheid?



Indien ja, adres: .............................................................................................................................
Ja
neen
Zijn er kleedkamers en douches?
Indien ja, adres: .............................................................................................................................

*

aankruisen wat past
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Kan de fiets gereinigd worden?

Ja

neen*

Indien ja, adres: .............................................................................................................................





1.2.


Materiaalkeuze startpaneel: .........................................................................................................
Ja
neen
Houten kader?
Ja
neen
Aluminium kader?
Ja
neen
Palen?

Faciliteiten
Zijn er drankgelegenheden op de route?

Ja

neen

Indien ja, vermeld de volledige adressen:
1. ...............................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................................
4. ...............................................................................................................................................................
5. ...............................................................................................................................................................


6. ...............................................................................................................................................................
Ja
neen
Is er mountainbikeverhuur?
Zo ja, vermeld de naam, adres, tel. en eventueel e-mail en website:
1. ...............................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................................

1.3. Kenmerken


Totale lengte van de route: ............................................... km



Percentage onverhard (minstens 50%): ...............................%



Aantal lussen: ...........................................................................
Lengte van de lussen: ..............................................................
Lus 1: ……………km waarvan ……………km onverhard
Lus 2: ……………km waarvan ……………km onverhard
Lus 3: ……………km waarvan ……………km onverhard



Lengte van de inrijroutes (indien aanwezig): ..........................
(Een inrijroute is een, in de meeste gevallen, kort traject vanaf en terug naar de startplaats, maakt
geen deel uit van de mountainbikeroute (lus) zelf, maar verbindt de startplaats met de
mountainbikeroute.)
Route 1 - geel: ……………km waarvan ……………km onverhard
Route 2 - geel: ……………km waarvan ……………km onverhard

*

aankruisen wat past
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Wordt er een aansluiting gemaakt met (een) reeds bestaande mountainbikeroute(s)?

Ja

neen*

Zo ja, met welke mountainbikeroute (naam + gemeente)?......................................................................
Op welke manier?......................................................................................................................................
Ja
neen
Via een verbindingstraject (geel)?

-

Indien ja,
Verbindingstraject 1: met route: ................ - afstand: ..................km waarvan ..............km onverhard
Verbindingstraject 2: met route: ................ - afstand: ..................km waarvan ..............km onverhard
Verbindingstraject 3: met route: ................ - afstand: ..................km waarvan ..............km onverhard
Ja
neen
Via een rechtstreekse aansluiting?

-

(Dit is het geval wanneer de mountainbikelussen elkaar kruisen, raken of overlappen)
Indien ja,
Aansluitingspunt 1: met route: ................................................................................................................
Aansluitingspunt 2: met route: ................................................................................................................
Aansluitingspunt 3: met route: ................................................................................................................

1.4. Kindvriendelijke mountainbikeroute


Zijn er één of meerdere lussen die in aanmerking komen als kindvriendelijke
Ja
neen
mountainbikeroute?
Indien ja, welke lus?



Lus x: ..................................................................... met ................... km (de afstand van de lus < 20 km)
Ja
neen
Bezit kindvriendelijke faciliteiten op de route/lus die voor extra beleving zorgen?
indien ja,

-

Faciliteit 1: wat: ...................................., naam: ................................................................................,
adres: ...................................................................................................................................................
Faciliteit 2: wat: ...................................., naam: ................................................................................,
adres: ...................................................................................................................................................
Faciliteit 3: wat: ...................................., naam: ................................................................................,
adres: ...................................................................................................................................................
Faciliteit 4: wat: ...................................., naam: ................................................................................,
adres: ...................................................................................................................................................
Faciliteit 5: wat: ...................................., naam: ................................................................................,
adres: ...................................................................................................................................................
Faciliteit 6: wat: ...................................., naam: ................................................................................,
adres: ...................................................................................................................................................
Faciliteit 7: wat: ...................................., naam: ................................................................................,
adres: ...................................................................................................................................................
Faciliteit 8: wat: ...................................., naam: ................................................................................,
adres: ...................................................................................................................................................

2.

Signalisatie
*

aankruisen wat past
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Aantal startborden met poten: ..........................................................................................................................



Aantal startborden zonder poten: .....................................................................................................................



Aantal netwerkborden met poten:



Aantal netwerkborden zonder poten:



Aantal bewegwijzerplaatjes: ..............................................................................................................................

-

Aantal groene: ..............................................................................................................................................
Aantal blauwe: ..............................................................................................................................................
Aantal rode: ..................................................................................................................................................
Aantal gele: ...................................................................................................................................................
Aantal zwarte: ..............................................................................................................................................



Aantal gemeentebordjes: ..................................................................................................................................



Aantal gevaarbordjes: ........................................................................................................................................



Aantal palen: ......................................................................................................................................................



Aantal beugels: ...................................................................................................................................................

3.

Specifieke kenmerken

Geef een korte omschrijving van de route (zodat de mountainbiker een algemeen beeld krijgt van de route,
bijvoorbeeld: door bos, single tracks, klimmen, andere highlights, …) +/- 10 zinnen
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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4. Tweemaandelijkse controle/ onderhoud
4.1. Peter/ meter voor de route:
Naam: .............................................................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................................
Tel.: .................................................................................................................................................................
Gsm: ................................................................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................................................


Is deze peter/ meter een vertegenwoordiger van een mountainbike- of wielerclub?

Ja

neen*

Indien ja, van welke club? ........................................................................................................................


5.

Bij welke federatie is deze club aangesloten? .........................................................................................

Flyer

Indien gewenst worden voor nieuwe routes tot max. 1.000 flyers en/of het digitale ontwerp van deze flyer
gratis ter beschikking gesteld.



6.

Ik wens gedrukte flyers ................................................................................ (aantal)
neen
Ja
Ik wens een digitaal ontwerp van de flyer?

Bijlagen

Hierbij voeg ik volgende documenten toe:


Het vectoriële logo van de gemeente (digitaal), type .ai/ .eps



De vectoriële logo’s van eventuele partners (digitaal), type .ai/ .eps



Het gpx-bestand van de route

*

aankruisen wat past
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TYPES TECHNISCHE MOUNTAINBIKEZONE:
BIKETRAIL - BIKEPARK - SKILLSPARK - MTB-FUNPARK
NIVEAU
DEFINITIE

BIKETRAIL

MTB-FUNPARK
MAKKELIJK

SKILLSPARK
MOEILIJK

BIKEPARK
ZEER MOEILIJK

De Biketrail is eerder aanbevolen voor de meer gevorderde
mountainbiker met goede offroadvaardigheden, zonder
hiervoor technische trailfuncties (hindernissen) te moeten
beheersen.

Het MTB-Funpark is geschikt
voor beginnende mountainbikers (ook kinderen) die beschikken over een goede fitheid en
enkele technische basisvaardigheden beheersen.

Het Skillspark is aanbevolen
voor de meer gevorderde
mountainbiker met goede offroadvaardigheden die technieken beheerst om met technische trailfuncties om te gaan.

Het MTB-Funpark is een relatief
kort parcours met enkele korte
single tracks op een overwegend vlak terrein, waar je voornamelijk ongevaarlijke natuurlijke hindernissen vindt zoals o.a.
kleine heuvels, kombochten,
een korte afdaling, trapjes, balk
of boomstammetje en eventueel een wasbord en een zandstrook. Dit aangevuld met een
kunstmatig gebouwde low-level
drop en jump (optioneel).

Het Skillspark is een langer parcours met trail- en oppervlaktetypes die steiler en zwaarder
zijn.

Het Bikepark is geschikt voor ervaren bikers die streven naar
een eliteniveau van technische
vaardigheden, waar ze op de
vele extreem uitdagende hindernissen hun technische vaardigheden kunnen botvieren.
Een goede conditie wordt aanbevolen, doch is van minder belang.
Op een bikepark mag je je verwachten aan een grote variatie
aan hindernissen met hoge
moeilijkheidsgraad. Deze omvat
een reeks kleine, middelgrote
en grote technische trailfuncties, waaronder steile downhill
trails, freeride-secties en verplichte sprongen.
De meeste secties zijn uitdagend en omvatten extreme niveaus van hindernissen, waaronder uiteraard ook zwaar aangelegde rockgardens, dirt-jumps
en 'big air' sprongen.

De Biketrail is een langer parcours met single tracks, kombochten, heuvels en afdalingen
die de biker voldoende technische uitdaging biedt. De stuurvaardigheid en controle van de
fiets zijn hierbij belangrijk. Op
deze trail zijn geen andere natuurlijke of kunstmatige hindernissen vereist.
Een Biketrail maakt deel uit van
een permanente MTB-route of
sluit er minstens op aan.

Het doel is hier om met een
groot fun-gehalte de eerste
technische basisvaardigheden
te trainen, vooraleer een volgende hogere stap te zetten.

Op het parcours zal je singletracks aantreffen met meerdere
technische secties. die naast de
natuurlijke obstakels (heuvels,
kombochten, waterovergangen,
een bunny hop, een langere
steile downhill, e.d...), ook uitgerust is met kunstmatig gebouwde hindernissen, zoals o.a.
drop-offs, jumps, middelgrote
trappen, rockgardens en North
Shores van uitdagende aard.

CRITERIA
Omgevingskenmerken

Stijgingspercentages
(uphill en downhill)
Natuurlijke hindernissen
 verplicht

Een biketrail maakt deel uit van
een permanente MTB-route of
sluit er minstens op aan.
vrij

 overwegend vlak
 hoogste reliëf 0-5m

 glooiend
 hoogste reliëf +5m

 heuvelachtig
 hoogste reliëf +10m

geen

>10% (min. 1x)

>15% (min 1x)

 single tracks
 kombochten
 heuvels en afdalingen







single tracks
kombochten
kleine heuvels
korte afdalingen
bunny hop (boomstam/balk)














zandstrook (B: min. 4m)
wasbord
boomwortels
brugje
Skinny
Trappen

 zandstrook (B: min. 4m) wasbord
 boomwortels
 brugje
 Skinny (H: max. 30cm)
 Trappen
 Drops (H: min 50cm)
 Jumps (H: min 50cm)
 Rock Garden (hellingsgraad
>5%)

bovenstaande trails moeten
voldoende technische uitdagingen bieden
 optioneel

-

Kunstmatige hindernissen
(TTF: Technische Trail Functies)
 verplicht

-

 optioneel

-

 Drops (H: max 30cm)
 Jumps (H: max 30cm)

single tracks
kombochten
heuvels
downhill (steil)
bunny hop (boomstam/balk)

 North Shore (moeilijkheidsgraad: min. 1 gap, min. 1
step-down, min. 1 step-up,
min. 1 versmalling/verbreding)











single tracks
kombochten
grote heuvels
wasbord
zandstrook (B: min. 4m)
downhill (zeer steil)
bunny hop (boomstam/balk)
brugje
boomwortels

Skinny (H: max. 30cm)
Trappen
Drops (H: min 50cm)
Drops (H: min 70cm)
Jumps (H: min 50cm)
Dirt-Jumps (H: min 70cm)
Rock Garden (hellingsgraad
min 15%)
 North Shore (moeilijkheidsgraad: aaneenschakeling van
gaps, step-downs, step-ups,
versmallingen en verbredingen)








 Wallride
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Signalisatie v/d hindernissen
Aan elke technische hindernis komt er een aanduiding
in de vorm van een zwarte
pijl met daaronder het rode
driehoekje met de technische trail functie.
Om de technisch minder
onderlegde biker de kans te
geven de hindernis te ontwijken, voorzien we steeds
een gemakkelijk
(uitweg)pad, welke aangeduid wordt d.m.v. een
zwarte driehoek met groene bol.
Hindernissen buiten de
technische MTB-zones.
Je kan uiteraard ook steeds
een technische single track
of hindernis op de permanente MTB-route plaatsen.
Desgevallend wordt deze
aangeduid d.m.v. de gangbare pijl van de route
(groen, blauw of rood) met
daarin een zwarte bol.
Voorzie ook hier telkens
een gemakkelijk pad (chickenway).

AANDACHTSPUNTEN

Hou bij de aanleg van de hindernissen rekening met het niveau (en leeftijd) van de doelgroep die je voor ogen hebt!
De traillijnen moeten danig aangelegd worden zodat deze in een goede flow vlot en gemakkelijk kunnen herhaald worden.
Het aanbieden van 3 of 4 downhill-lijnen met een verschillend moeilijkheidsniveau biedt een meerwaarde aan je zone.
Voorzie voor elke hindernis een alternatief pad (chickenway)
De infofiches van bovenstaande hindernissen zijn afzonderlijk beschikbaar.
Naast de specifieke signalisatie, zal Sport Vlaanderen ook een infobord voorzien (routekaart met traillijnen en positionering van de
technische hindernissen).
 Het MTB-Funpark, Skillspark of Bikepark moet bij voorkeur aansluiten bij een bestaande permanente MTB-route
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PROMOTIEMATERIALEN EN SIGNALISATIE
1.

Promotiematerialen

1.1. Flyer
Een A5-flyer wordt indien gewenst éénmalig gratis ter beschikking gesteld in 1000 exemplaren.
1.2. Website Sport Vlaanderen
Op de website van Sport Vlaanderen kan je een overzicht vinden van alle erkende mountainbikeroutes.
Meer info op: www.vlaamsemountainbikeroutes.be

2. Signalisatie
2.1. Startbord/netwerkbord
Bij elke startplaats wordt een startbord van de omloop geplaatst. Dit bord wordt centraal op een goed
zichtbare locatie geplaatst. Indien de route geïntegreerd is in een MTB-netwerk, word eveneens een
MTB-netwerkbord geplaatst. Dit laatste kan eventueel op de versozijde. Ook voor de technische MTBzones voorzien we een passend infobord.
2.2. Connectiebord
Aan alle splitsingen waar de mountainbiker een keuze dient te maken (andere lus, andere verbinding, een
inrijroute, ...) wordt een connectiebord (kleiner formaat) geplaatst, zichtbaar voor alle aanrijrichtingen.
2.3. Palen
De vierkante kunststof paal, heeft een lengte van 1,50 m en steekt 1,00 m boven het maaiveld uit. De
palen worden tot 50 cm in de bodem verankerd (bij voorkeur met gestabiliseerd zand).
De palen/pijlen worden bij elke richtingsverandering, steeds langs de rechter kant van de weg geplaatst.
Aan elk kruispunt wordt er een paal/pijl voor en erna geplaatst, rekening houdend met de snelheid van de
mountainbiker (bv in een afdaling zal de paal verder van het kruispunt staan dan in een klim).
Op lange rechte stukken zonder kruispunt of bij mogelijke twijfel wordt er eveneens een paal/pijl
geplaatst.
2.4. Bewegwijzeringsplaatjes
De bewegwijzeringplaatjes en gevarenbordjes bestaan uit een rond aluminium plaatje (diameter 10 cm),
waarop een gelijkzijdige driehoek (met wisselende kleuren: groen, blauw, rood, zwart, geel) én twee
wieltjes zijn aangebracht. De plaatjes worden bij voorkeur met behulp van éénweg-schroeven bevestigd
op de vierkante palen.
De bewegwijzering wordt bij voorkeur steeds aan de rechterzijde aangebracht, bij elke
richtingsverandering (telkens voor en na het kruispunt) en regelmatig herhaald bij een lang aangehouden
richting. Hierop wordt het logo van Sport Vlaanderen vermeld.
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2.5. Signalisatie van technische MTB-hindernissen
Aan elke technische hindernis komt er een aanduiding in de vorm van een zwarte pijl met daaronder het
rode driehoekje met de technische trail functie.
Om de technisch minder onderlegde biker de kans te geven de hindernis te ontwijken, voorzien we steeds
een gemakkelijk (uitweg)pad, welke aangeduid wordt d.m.v. een zwarte driehoek met groene bol.
2.6. Gevaarbordjes en varianten
De gevarenbordjes worden geplaatst voor alle gevaarlijke punten. Dit kan gaan van risicovolle
verkeerssituaties tot gevaarlijke afdalingen etc.…
Deze plaatjes worden aangebracht onder de bewegwijzeringsplaatjes, en als er geen signalisatie aanwezig
is, op een extra paal of beugel.
De infobordjes worden geplaatst daar waar deze specifieke situatie zich voordoet. Dit zijn o.a. geen
toegang voor mountainbikers, opgepast voor wandelaars.
De oranje bordjes worden geplaatst om een specifiek traject aan te duiden.
Dit zijn o.a. terug naar start, tijdelijke trajectwijziging (bij wegenwerken), verbod op het strand van 1 juni
tot 15 september…
De gemeentebordjes worden enkel geplaatst op plaatsen waar een route/lus van de ene gemeente
samenvalt of splitst met een route/lus van een andere gemeente.
2.7. Paalbeugels voor bewegwijzering
De paalbeugel wordt geplaatst op bestaande ronde signalisatiepalen om een bewegwijzeringsplaatje mee
aan te brengen. De beugel wordt op 1 m boven het maaiveld geplaatst langs de rechter zijde van de
rijweg.
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INSPIRATIEGIDS VOOR
DE ONTWIKKELING VAN EEN UITDAGEND
MTB-PARCOURS
Het aanleggen van een technische MTB-zone vraagt een planmatige aanpak. Er dient een heel proces met de
nodige stappen doorlopen te worden om zo tot een duurzaam parcours te komen.
Met deze inspiratiegids willen we de nodige handvaten aanreiken om als gemeente of stad aan de slag te gaan om
een uitdagend mountainbikeparcours te ontwikkelen en een betere beleving te creëren voor de mountainbiker.
Naast deze gids, hebben we voor alle technische hindernissen tevens een afzonderlijke technische fiche gemaakt
die je een beter beeld weergeeft i.f.v. de opbouw van deze hindernissen.
Je kan deze inspiratiegids en de infofiches downloaden via de inspiratietool.
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DRAAIBOEK OPENINGEN
1. Datum opening
De openingsdatum wordt pas vastgelegd na overleg met de promotiedienst van Sport Vlaanderen. De
gemeente doet een voorstel van datum. Openingsdatum wordt pas vastgelegd na levering van alle materialen.
Bij het plannen van de officiële opening wordt ook rekening gehouden met de planning van de technische
dienst. De signalisatieplaatjes worden ten vroegste één week voor de opening geplaatst.

2. Inhoud/ programma
Liefst is er tijdens deze opening ook een atletiek- of jogclub, mountainbikeclub, kajakclub, ruiterclub, …
aanwezig met hun leden, zodat de permanente route kan ingelopen, ingereden of ingevaren worden. Een extra
belevingsmoment of combinatie met ander evenement is aan te raden. Alle partners krijgen de kans om na de
verwelkoming een korte speech te brengen. Inhoud van de speeches wordt vooraf besproken.
Na het officiële moment met onthulling van het startzuil/ bord wordt de route actief ingelopen, ingereden of
ingevaren (door meter, peter en/of club) en genodigden. Achteraf kan een receptie aangeboden worden aan
de genodigden.

3. Uitnodiging opening
Voor de uitnodiging van de opening levert Sport Vlaanderen een standaard ontwerpsjabloon.
De gemeente vermeldt hierop een korte tekst, locatie, datum en uur en agendapunten met sprekers. Het
ontwerp van de uitnodiging wordt eerst besproken met Sport Vlaanderen vooraleer deze gedrukt en/of
verspreid wordt.

4. Promotie
Voor de aankondiging van de opening wordt een persbericht opgemaakt. Een vermelding op de
website/gemeenteblad van de gemeente en van Sport Vlaanderen en op alle kanalen via social media. Foto’s
van de opening met korte boodschap, worden dezelfde dag van de opening gepost via instagram/facebook en
gedeeld via #sportersbelevenmeer.

5. Wie nodigt uit?
5.1. Gemeente







College
Sportraad
Sportdienst
Clubs
Lokale pers
…..
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5.2. Sport Vlaanderen





Sport Vlaanderen
Provinciale Stuurgroep Sponaro (indien aanwezig)
Peters/ meters
Perscontacten

6. Opening
De opening wordt georganiseerd en gefinancierd door de gemeente.
6.1. Programma “korte versie” (standaard voorstel)
10.00
10.30
12.00

Onthulling startbord – opening route
Startschot inrijden parcours
Receptie

6.2. Programma “Uitgebreide versie” (standaard voorstel)
10.30
11.00

11.30
12.00

Ontvangst genodigden
- Verwelkoming door de schepen van sport/burgemeester
- Toelichting van het Vlaams Mountainbikebeleid door Sport Vlaanderen
- De realisatie van de gemeentelijke mountainbikeroute door de schepen van sport.
Onthulling van het startbord
Receptie

Combinatie van beiden programma’s zijn natuurlijk mogelijk, alsook wijzigingen.

SPORT VLAANDEREN
Afdeling Sportpromotiedienst
Arenbergstraat 5
V.U. Sport1000
Vlaanderen
| Philippe Paquay | p/a Arenbergstraat 5 | 1000 BRUSSEL
Brussel

www.sport.vlaanderen
Volg ons op

| Volg ons op

#sportersbelevenmeer
#sportenindenatuur

