
 

  

      

 

Mountainbike: Leidraad nieuwe 
routes en verbindingen 

Checklist voor nieuw te ontwikkelen of te verbeteren 

mountainbike routes en verbindingen.  
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Mountainbike: Leidraad nieuwe routes en verbindingen.       CONCEPT.  

Hulpmiddel bij het ontwerp van nieuwe of verbeteren van routes en verbindingen. 

Om bij te dragen aan ‘Drenthe de 5 sterren mountainbike provincie’. 

Dynamisch document; verbetertips zijn welkom via de mail  i.roelfs@drenthe.nl 

 

 

Drenthe de 5-sterren mountainbike provincie achtergrond: 

De provincie Drenthe is ambitieus als het om fietsen gaat en heeft als eerste provincie het 

UCI Bike Region label ontvangen én heeft 5 sterren kwalificatie als fietsregio. Op deze 

ambitie wordt steven ingezet, zowel beleidsmatig als in de uitvoering. 

 

Mountainbiken heeft de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt en kan een substantiële 

bijdrage leveren aan de fietsambities van Drenthe. Waren er in 2006 naar schatting nog zo’n 

180.000 actieve mountainbikers in Nederland, anno 2016 is dit aantal gesteven naar ruim 

320.000. De mountainbike gemeenschap heeft samen met Recreatieschap Drenthe en de 

provincie Drenthe het initiatief genomen om ook het mountainbiken in de provincie een 

kwaliteitsimpuls te geven. Dit heeft geleid tot het plan Drenthe 5-sterren MTB provincie.          
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Checklist voor nieuw te ontwikkelen of te verbeteren mountainbike routes en 

verbindingen. 

 

 Attractieve infrastructuur, 

uitgangspunten:  

Ja  Nee Omschrijving  

1 Routes hebben goede verbinding en 

zoveel mogelijk aansluiting  op 

dorpskernen, horeca, recreatie en 

toeristische centra. Inclusief 

bewegwijzering over en weer.  

   

2 Routes gaan langs interessante objecten 

in het gebied op het vlak van natuur, 

avontuur en eventueel cultuur. 

   

2a Routes bevatten minstens 1 

bijzonderheid of accent  die uniek is voor 

Nederland 

   

3 Routes zijn voorzien van uniforme 

bewegwijzering. 

   

4 Bij de ontwikkeling van de routes is 

rekening gehouden met verschillende 

doelgroepen (kinderen, gezinnen, 

ouderen e.d.) en niveaus (licht, middel, 

zwaar). Niet elke route hoeft overigens 

voor elke doelgroep te zijn. 

   

5 Routes hebben voldoende kilometers 

voor beoogde doelgroep.  

   

6 Er is de mogelijkheid om routes te 

combineren en af te korten. 

   

7 Routes hebben duidelijke startpunten 

met parkeerruimte, informatieborden. De 

startpunten zijn in of bij dorpscentra, 

horeca of andere toeristische centra. 

   

 

  



  

 Toekombestendig beheer, 

uitgangspunten:  

Ja  Nee Omschrijving 

9 Routes worden gemaakt met duurzame 

materialen en indien mogelijk 

gebiedseigen materialen. 

   

10 Routes zijn onderhoudsarm aangelegd.    

11 Het beheer is geregeld voor minimaal 10 

jaar, vastgelegd in beheerovereenkomst. 

   

 

 Innovatie en ondernemerschap , 

uitgangspunten:  

Ja  Nee Omschrijving 

12 Er zijn innovatieve, originele ideeën 

gebruikt bij de ontwikkeling van de 

routes.  

   

13 Bij de ontwikkeling van de routes is er 

rekening gehouden met toekomstige 

trends en ontwikkelingen.  

   

14 De route gaat langs interessante 

objecten in het gebied of ontwikkelt zelf 

een interessante trekpleister.  

   

15 Er is samenwerking met ondernemers in 

het gebied w.b. ontwikkeling, beheer en 

communicatie. 

   

     

 

 Natuurgericht en veilig, uitgangspunten:  Ja  Nee Omschrijving 

16 Routes zijn op natuurlijke manier 

geïntegreerd en zijn vanaf het 

beginstadium afgestemd met de 

terreinbeheerder en waar mogelijk de 

plaatselijke IVN vereniging. 

   

17 Routes volgen de lijnen van het 

omliggende landschap. 

   

18 Er is overleg en afstemming geweest 

tussen de recreatieve gebruikers bij de 

routeontwikkeling. 

   

19 Routes passen binnen geldende (natuur) 

wet- en regelgeving. Initiatiefnemers 

leggen dit neer bij terreineigenaar. 

   

20 Routes doen geen afbreuk aan 

natuurwaarden. 

   

21 Routes doen geen afbreuk aan beleving 

van andere gebruikersgroepen. 

   

22 Routes voldoen aan veiligheidseisen.    



  

 

 

 Route informatie en communicatie   Ja  Nee Omschrijving 

23 De route is digitaal ingetekend en het 

concept plan is gedeeld met het 

recreatieschap Drenthe 

info@recreatieschapdrenthe.nl  

Het recreatieschap zorgt voor plaatsing 

op MTB kaart Drenthe, website van 

Drenthe.nl en website mtbroutes.nl    

check.  Afstanden in km.  

   

     

 Hoe gaan we om met borden, folders 

e.d.  ? 

   

     

 

Bent u van plan om een route te ontwikkelen?  Leg dan contact met Herman Strijbosch , 

h.strijbosch@ziggo.nl van de begeleidingsgroep MTB-visie Drenthe. Hij kan met u 

meedenken, informatie verstrekken en u vertellen over de mogelijkheden die het 

onderhoudsfonds biedt.  

 

Wilt u voor subsidie van de provincie Drenthe in aanmerking komen? Des te vaker u ja kunt 

antwoorden des te groter de kans op subsidie. Zie verder voor de subsidievoorwaarden op 

het subsidieloket van de  provincie Drenthe  (linkje toevoegen naar subsidieregeling 

kwaliteitsimpuls optimaal fietsnetwerk infra en optimaal fietsnetwerk beleving en innovatie) of 

neem contact op met Ina Roelfs projectleider Fietsnetwerk provincie Drenthe  

i.roelfs@drenthe.nl  0592-365543.  
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