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De milieu- en natuurverenigingen Benegora, IVN Groene Zoom, Namiro, de St. Brabantse
Wal en de Vogelwergroep Bergen op Zoom, hebben met zorg kennis genomen van de
discussie over de MTB-routes in het Grenspark Kalmthoutse Heide.
In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de aanleg van de padenstructuur van het
Grenspark met het doel de verschillende gebruikers zoveel mogelijk te scheiden. Recent zijn
de nieuwe MTB-routes gerealiseerd. Er kan over een afstand van maar liefst 100 km door de
bossen gereden worden.
Helaas is dat voor veel recreanten nog niet genoeg. Ruim 3700, meest Vlaamse fietsers,
hebben een petitie getekend omdat zij zich door de vastgestelde routes beperkt voelen en
ook nog van hun oude paden gebruik willen blijven maken. Reden voor het bestuur van het
Grenspark om te zeggen dat er voorlopig niet zal worden gehandhaafd en dat er geen
boetes worden uitgeschreven. Daarnaast verzetten mensen zich tegen het verplichte vignet
dat per 1 januari 2021 wordt ingevoerd.
De Woensdrechtse gemeenteraad stuurt de wethouder op pad om de invoering van dit
vignet te voorkomen en stelt dat de kosten voor onderhoud van de paden dan maar uit de
belastinggelden moeten worden betaald. Los van de vraag of het terecht is dat
gemeenschapsgeld wordt besteed aan de hobby van individuele recreanten, is de
argumentatie opmerkelijk: “Wij vinden dat onze bossen zonder beperking toegankelijk
moeten zijn voor iedereen die geen overlast veroorzaakt.”
De crux zit hier in de definitie van “overlast”. Veel andere recreanten, wandelaars en ruiters
vinden namelijk dat mountainbikers wel degelijk overlast veroorzaken en dat het goed is dat
er een scheiding is van de routes van verschillende gebruikers. Het is dan ook belangrijk om
duidelijk aan te geven welke delen van MTB-routes een overlap tonen van wandel- ruiter- en
fietspaden, want waar deze routes elkaar kruisen of samenvallen, ontstaan regelmatig
conflictsituaties.
Maar in deze discussie wordt met geen woord gerept over het, naar onze mening
belangrijkste aspect: de schade aan de natuur die ontstaat door het intensief gebruik van dit
gebied. Los van de vele individuele gebruikers, worden er in de weekenden regelmatig
veldritten georganiseerd met meer dan 1000 deelnemers. Dit gaat de draagkracht van de
kwetsbare natuur verre te boven!
Wij maken u er dan ook, nogmaals en hopelijk ten overvloede, op attent dat het Grenspark
een N2000-gebied is. Hier moet dus het belang van natuur voorop staan. Recreatief en
ander gebruik door mensen is mogelijk voor zover de natuurbelangen niet worden geschaad.
Met andere woorden: de mens is hier te gast en dient zich aan te passen aan de
beperkte mogelijkheden die het natuurbelang biedt.
Het is genoegzaam bekend dat het vrijgeven van een gebied voor MTB-ers leidt tot een
steeds intensiever padennet met schade aan bodem, planten en dieren tot gevolg.

Juist deze schade was een reden om paal en perk te stellen aan de wildgroei aan paden en
om te investeren in een aantrekkelijk en goed opgezet routenetwerk.
Als u akkoord gaat met het toch vrijgeven van meer routes en zeker als u openlijk bekend
maakt dat er niet gehandhaafd en niet bekeurd gaat worden, kunnen we hier spreken van
een absolute mislukking van het plan om de recreatie in goede banen te leiden.
Wat ons betreft kunnen de bossen inderdaad toegankelijk blijven voor mensen die geen
overlast veroorzaken, maar helaas horen mountainbikers daar niet bij. Zij richten schade aan
en verstoren kwetsbare diersoorten, ook de soorten waarvoor dit N2000-gebied is
aangewezen.
Wij roepen u op zich te houden aan de beperkingen die het beheerplan met zich meebrengt
en een halt toe te roepen aan de wildgroei aan MTB-routes en de talrijke georganiseerde
veldritten voor grote aantallen deelnemers.
In feite zijn de regels voor het recreatief gebruik van een N2000-gebied duidelijk genoeg:
de natuur staat voorop, dus gedraag je netjes en richt geen schade aan.
De uitwerking hiervan laat in de praktijk echter zeer te wensen over. Recreanten zijn zich niet
bewust van de nadelige effecten van hun activiteiten, ze worden niet goed en consequent
voorgelicht over wat wel en wat niet kan en mag, het bestuur van het park en de gemeente
Woensdrecht laten veel te veel toe waarbij het belang van de natuur wordt veronachtzaamd
en voor zover er wel beperkingen zijn, wordt er niet gehandhaafd. Dit geldt ook voor ruiters
en loslopende honden. De impliciete boodschap is ‘doe maar een dotje’. Voor de
natuurorganisaties is dit onacceptabel.
Wij verzoeken u dan ook om op korte termijn met vertegenwoordigers van de
natuurorganisaties in overleg te gaan om te komen tot een verantwoord recreatief
medegebruik van dit kwetsbare N2000-gebied.
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