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Wij juichen het iniatief toe van Stad Genk om in te zetten op de ontwikkeling en de 
bescherming van de natuur in de heidegebieden rond Genk. Jammer genoeg moeten 
we vaststelllen dat de toegankelijkheidsregeling van de nieuw voorgestelde 
beheerplannen voor Opglabbekerzavel niet voorziet in mogelijkheden voor fietsers en 
mountainbikers om ook van deze heidegebieden te genieten. Een recente studie geeft
nochtans aan dat  verbinding met de natuur samen met fysieke beweging en 
gezondheid de twee belangrijkste beweegredenen zijn waarom mountainbikers op de 
fiets zitten [1].

We begrijpen dat omwille van de kwetsbaarheid van het habitattype droge heide, 
versnippering wordt tegengegaan door het verminderen van paden en concentratie 
van de recreatiestroom op enkele hoofdpaden. In de beheerplannen wordt echter niet 
vermeld wat de beweegreden is om fietsers niet langer toe te laten tot deze paden. 
Bovendien wordt mountainbike expliciet tot de harde recreatie gerekend zonder dat 
hiervoor redenen worden gegeven of bronnen aangehaald. Onder andere in het 
natuurrichtplan Demervallei van ANB wordt mountainbike per definitie onder de 
zachte recreatie gerekend.

De brede doorgangspaden van Opglabbekerzavel die in de toegankelijkheidsregeling 
behouden worden enkel voor wandelaars, worden momenteel zowel door 
mountainbikers als ‘gewone’ fietsers uit de buurt gebruikt als veilige, verkeersvrije 
doorgangsweg tot bij Nieuwe Kemp als alternatief voor de drukke en gevaarlijke N76. 
Wij kunnen ons erg moeilijk voorstellen waarom het toelaten van fietsers op deze 
paden tot een verhoogde druk zou leiden in dit natuurgebied, zowel op het vlak van 
sociale conflicten tussen recreanten als op ecologisch vlak.
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Aangezien het brede paden betreft in open landschappen, waarbij mederecreanten 
vanop aanzienlijke afstand kunnen worden opgemerkt en waar voldoende ruimte is 
om elkaar te passeren zonder elkaar te hinderen of te doen schrikken, is sociaal 
conflict tussen recreantengroepen hier zeer onwaarschijnlijk. Wel is het bij gedeelde 
paden belangrijk dat alle recreantengroepen op de hoogte worden gesteld van de 
aanwezigheid van andere recreanten en dat wordt opgeroepen tot wederzijds respect,
bijvoorbeeld door het gebruik van volgende signalisatie:

 

Wat betreft de ecologische impact zijn wij ons als vereniging er van bewust dat elke 
vorm van recreatie in natuurgebied een zekere mate van verstoring met zich 
meebrengt. Er is echter geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat de impact van 
mountainbikers over de gehele lijn groter zou zijn dan deze van andere 
recreantengroepen. Studies die de impact op bodem en fauna onderzochten vinden 
wisselende resultaten, maar rapporteren over het algemeen gelijkaardige effecten van
mountainbikers als wandelaars [2,3,4,5]. Zeker op zandige bodems met goede 
drainage in relatief vlakke gebieden, zoals hier het geval, blijven aangelegde paden 
vaak goed bewaard en worden zij niet verbreed of geërodeerd. We begrijpen dat 
beheerders bezorgd zijn omwille van de wildgroei van nieuwe paden en daarom vaak 
de drastische beslissing nemen om mountainbikers als geheel uit het gebied te weren.
Echter is het maken van nieuwe paden geen ‘eigenschap’ van mountainbikers maar 
een individuele handeling van enkelingen. Vaak signaliseert deze handeling wel een 
duidelijk gebrek aan interessante paden met een hoge belevingswaarde voor de 
moderne mountainbiker in de omgeving. 
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Gezien het jarenlange gedoogbeleid verwachten wij dat het volledig afsluiten van het 
gebied op weinig begrip zal kunnen rekenen bij lokale mountainbikers en fietsers die 
deze paden al jarenlang als doorgangsweg gebruiken. Het is daarom te verwachten 
dat deze maatregelen niet het gewenste effect zullen hebben en dat de oude paden 
nog steeds zullen gebruikt worden. De controle voor overtredingen op deze 
toegankelijkheidsregeling zal hierdoor een zware belasting worden voor opzichters en 
vooral, het gewenste effect om versnippering tegen te gaan zal wellicht niet worden 
bereikt. Het openstellen van de doorgangspaden met een duidelijke motivering 
waarom andere paden worden afgesloten zal voor een beter draagvlak voor 
natuurbescherming zorgen bij de lokale fietsers, en hierbij ook voor een grotere 
bereidheid tot het volgen van de toegankelijkheidsregeling.

Bovendien halen wij graag aan dat ten noorden van het gebied (Nieuwe kempen) een 
10ha plot is toegewezen door ANB aan Sport Vlaanderen voor de uitbouw van een 
slingerende, bewegwijzerde mountainbikelus. Dergelijke initiatieven zijn 
lovenswaardig, maar werken ook alleen als de ontsluiting en verbinding naar andere 
routes en mountainbikegebieden verzekerd is. Dit kan door het brede doorgangspad 
dat door Opglabbekerzavel richting het noord-oosten tot bij dit plot loopt, ook open te 
stellen voor fietsers. Bovendien wordt ook zo een verkeersvrije en aantrekkelijke 
verbinding gemaakt tussen de rode mountainbikelus van Genk en de onder 
mountainbikers populaire terril van Winterslag met de Nieuwe Kempen, zonder 
hiervoor +- 9km te moeten omrijden. De precieze verbindingspaden die wij voorstellen
dat ook worden toegankelijk gemaakt voor fietsers kan u op onderstaande kaart 
bekijken (shapefile ook bijgesloten).

Onze regioverantwoordelijke gaat graag met u in gesprek indien advies gewenst is 
rond het creëren van een oplossing die zowel draagvlak heeft onder de lokale fietsers 
als de natuur ten goede komt.

Met vriendelijke groet en hopend op constructief overleg,

MBF Vlaanderen

Contactpersonen voor dit dossier:

Frederik Engels

0472103340 

mtbgidsgenk@gmail.com
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