
Startnotitie Heuvelrugberaad (HRB) 
> Wat is het Heuvelrugberaad? 
Het  Heuvelrugberaad  is  een  samenwerkingsverband  bestaande  uit  toerfietsverenigingen, 
mountainbikeclubs,  de  Nederlandse  Toer  Fiets  Unie  en  vrije  mountainbikers  dat  is  ingesteld  om  de 
toegankelijkheid  van  gebieden  die  binnen  het Nationaal  Park Utrechtse Heuvelrug  (NPUH)  vallen  voor 
mountainbikers te verbeteren dan wel te waarborgen.   Het Heuvelrugberaad  is opgericht om de wensen 
en  belangen  van mountainbikers  en mountainbike  /  toerfietsverenigingen  in  kaart  en  op  één  lijn  te 
brengen. Daarmee  ontstaat  een  samenwerkingsverband  dat  een  helder,  eenduidig  en  breed  gedragen 
doel voor ogen heeft en zodoende als stakeholder betrokken wil worden bij beheer en inrichting van het 
NPUH  op  mountainbikegebied.  De  Werkgroep  Heuvelrugberaad  stelt  zich  ten  doel  om  sociaal  en 
ecologisch verantwoord mountainbiken samen met de gebruikersgroep, terreinbeheerders/eigenaren, het 
Overlegorgaan van het Nationaal Park, Provincie(s) en gemeenten op  'Heel de Heuvelrug'  in de praktijk 
vorm  te  geven.  De  volgende  verenigingen  en  personen  zijn  als  deelnemer  afgevaardigd  in  het 
Heuvelrugberaad: 

‐ Toerclub Het Scherpe Woud (Marten Hoffmann)  
‐ Axa Valleirenners (Nico van Voorst, Bert Lam) 
‐ Driebergse Tour Club (Wim van Veldhuizen) 
‐ Mountain Bike Club  Midden Nederland (Karen van Schuppen) 
‐ NTFU (Herman Etten, Mark Torsius) 
‐ Ren en Toerclub Duurstede (Joost Christiaans) 
‐ Stichting Mountainbike Promotie Nederland (Leo Versteeg) 
‐ Toerclub Het Scherpe Woud (Marten Hoffmann) 
‐ Trim en Toerclub Leusden (Henk Boer) 
 
> Waarom is het Heuvelrugberaad ingesteld? 
Het  Nationaal  Park  Utrechtse  Heuvelrug  (en  omliggende  terreinen)  is  een  belangrijk  gebied  voor 
mountainbikers. Niet alleen  lokale mountainbikers maar ook tal van verenigingen en mountainbikers uit 
andere delen van het land maken gebruik van dit gebied om te kunnen sporten/recreëren. Er vindt in het 
gebied intensieve recreatie plaats waardoor beheersmaatregelen op een aantal plaatsen wenselijk zijn. De 
aard (duurzaamheid, attractiviteit e.d.) en  lengte van het aantal routes  is momenteel ontoereikend voor 
het aantal mountainbikers dat met regelmaat gebruik maakt van de Utrechtse Heuvelrug.  

Het  behartigen  van  een  algemeen  mountainbikebelang  is  moeilijk  omdat  er  verschillende  behoeften 
bestaan die nogal uiteen kunnen  lopen. Dit betekent dat de mountainbikesport geen eenduidig  signaal 
kan afgeven richting terreinbeherende en/of overheidsinstanties waardoor het uitoefenen van invloed op 
een  beleid  nauwelijks  effect  heeft.  Het  Heuvelrugberaad  vormt  een  brede  vertegenwoordiging  van 
regionale mountainbikers  en  verenigingen  die  consensus  tussen    verschillende mountainbikebelangen 
nastreeft. Dit is een voorwaarde om uit te groeien tot een volwaardig gespreks‐ en samenwerkingspartner 
voor de verschillende terreinbeherende en bestuurlijke organisaties op de Utrechtse Heuvelrug / binnen 
het NPUH. Alleen  dan  kan  een  goede  dialoog  ontstaan  en  gezocht worden  naar  een  oplossing  die  tot 
tevredenheid leidt van beheerder en gebruiker. 



> Werkwijze van het Heuvelrugberaad 
Bijeenkomsten van het Heuvelrugberaad vinden plaats op het uniebureau van de Nederlandse Toer Fiets 
Unie.   Voor het  vaststellen  van doelen  en plannen  en het uitvoeren  van  activiteiten uit naam  van het 
Heuvelrugberaad dienen de  leden vooraf overeenstemming  te hebben. Leden van het Heuvelrugberaad 
kunnen afgevaardigd worden voor bijeenkomsten van bv het Gebruikersplatform van het NPUH of andere 
(particuliere)  terreinbeherende organisaties. Wanneer het doel  van het Heuvelrugberaad  is bereikt  kan 
het samenwerkingsverband opgeheven worden en kunnen structurele activiteiten worden ondergebracht 
bij de verenigingen/mountainbikeclubs. 

> Missie 
Het  Heuvelrugberaad  is  een  samenwerkingsverband  bestaande  uit  toerfietsverenigingen, 
mountainbikeclubs, de NTFU en vrije mountainbikers dat is ingesteld om de belangen van mountainbike‐ 
en  toerfietsverenigingen  en  de    niet‐georganiseerde  mountainbikers  te  behartigen  zodat  zij  de 
mountainbikesport  binnen  het  Nationaal  Park  Utrechtse  Heuvelrug  optimaal  kunnen  beoefenen.  Het 
creëren, verbeteren en/of behouden van voldoende duurzame en attractieve mountainbikemogelijkheden 
staat hierbij centraal. Daarbij zijn respect voor de natuur en andere recreanten de voorwaarden waarop 
de mountainbikesport volgens het Heuvelrugberaad beoefent zal moeten worden.   

Het  Heuvelrugberaad  is  ervan  overtuigd  dat  door  een  goede  afstemming  en  samenwerking  tussen 
beheerders en gebruikers verschillende recreatievormen binnen het NPUH naast elkaar kunnen bestaan 
en  bestaansrecht  hebben.  Het  Heuvelrugberaad  wil  in  deze  vertegenwoordiger  zijn  voor  de 
mountainbikesport  en  betrokken  worden  bij  de  besluitvorming  omtrent  beheers‐  en 
inrichtingsvraagstukken binnen het Nationaal Park. 

> Visie 
Door  afstemming  en  samenwerking  tussen  enerzijds  terreineigenaren,  beheerders  en  beleidsmakers 
binnen het NPUH en anderzijds   vertegenwoordigers van de mountainbikesport  is binnen het NPUH een 
uitgebreid,  attractief  en  duurzaam  mountainbikeroutenetwerk  ontstaan.    Bij  de  aanleg  van  het 
routenetwerk  is  rekening  gehouden met  de  natuurwaarden  van  het  gebied  en  de  aanwezigheid  van 
andere recreanten. Mountainbikeverenigingen, toerfietsverenigingen en vrije mountainbikers nemen een 
actieve  rol  in  bij  het  beheer  en  onderhoud  van  het  ontstane  routenetwerk  en  het  naleven  van  de 
toegangsregels en gedragscodes.  

Georganiseerde mountainbiketochten/  evenementen  kunnen blijven plaatsvinden  binnen  het NPUH  en 
vinden niet uitsluitend plaats op het mountainbike routenetwerk. Het uitzetten van parkoersen gebeurt in 
overleg met de betreffende  terreinbeheerder waarbij  rekening gehouden wordt met de natuurwaarden 
van het  gebied, de  veiligheid  en de  aanwezigheid  van  andere  recreanten. Het  aantal  evenementen  en 
maximaal aantal deelnemers per evenement wordt in overleg met de betreffende beheerders vastgesteld 
en  nageleefd.  De  beheermaatregelen  hebben  geleid  tot  acceptatie  en  imagoverbetering  van  de 
mountainbikesport in de beleving van terreineigenaren, beheerders en bezoekers van het Nationaal Park. 

 

Sta  je achter deze notitie? Laat  je stem dan horen en onderteken het burgerinitiatief. Daarmee geven 
we  een  signaal  richting  de  provinciale  politiek  dat  de mountainbikesport  een  plaats  verdient  op  de 
Utrechtse Heuvelrug en mountainbikers een erkende (recreatieve) gebruikersgroep vormen. 

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van het Heuvelrugberaad en de ontwikkelingen  binnen het 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, ga dan naar www.singletracks.nl en meld  je aan op de nieuwsbrief 
van Singletracks mountainbiking. 

 


