Aanpassing bestaande MTB route Schietbaanse bossen

Mountainbikers kunnen vanaf volgend jaar hun hart ophalen met technische parcoursdelen in de
Schietbaanse bossen. Daarmee worden mountainbikers meer uitgedaagd om technische
vaardigheden op te doen. Volgend jaar moet het technische parcours klaar zijn.
Wie weleens de mountainbikeroutes in Asten gefietst heeft, kan het beamen: de routes liggen er goed
en verzorgd bij. Met routes in de Dennendijkse bossen, Polderse, de Oostappense Bossen en de
Schietbaanse bossen, heeft Asten een mooi netwerk opgebouwd voor de actieve MTB-er. En dat loont
want de laatste jaren wordt het beoefenen van het mountainbiken steeds populairder en neemt het
aantal (jeugdige) MTB-ers toe, zo ook binnen de Astense Toerwielerclub vereniging (TWC) die inmiddels
meer dan 30 actieve MTB-ers telt. Naast deze actieve MTB leden telt TWC ook nog tientallen
wegrenners die in de herfst en wintermaanden hun racefiets verruilen voor hun MTB.
Het beheersen van techniek wordt steeds belangrijker bij het mountainbiken. Om die reden is een jaar
geleden het idee geboren om de bestaande mountainbike route in de Schietbaanse bossen op te
waarderen naar een meer uitdagend parcours waarmee mountainbikers meer uitgedaagd worden om
technische vaardigheden te leren. Het voordeel om de bestaande route in de Schietbaanse bossen aan
te passen, is dat deze dicht bij het centrum ligt en al elk jaar opgenomen wordt in de 3 vaste
evenementen van TWC, namelijk de Veldtourtocht, CrazyBike Ride en de NightBike. Tevens ontstaat er
geen aantasting van het bestaande bos. Het burgerinitiatief BikePark Asten was geboren!
Burgerinitiatief BikePark Asten
Er is een uitgebreid plan ontwikkeld hoe de bestaande mountainbike route aangepast kan worden. Dat
plan is als burgerinitiatief aangeboden aan de gemeente en het bestuur van TWC. Beide partijen hebben
het initiatief positief ontvangen en leveren een financiële bijdrage. De gemeente omarmt het plan
omdat het initiatief past binnen de maatschappelijke doelstellingen zoals opgenomen in de
Toekomstagenda Asten 2030. Denk hierbij aan de opgave voor Vitale kernen waar met name de
leefomgeving centraal staat. Naast gemeente en bestuur van TWC zijn er inmiddels ook andere
sponsoren benaderd waaronder de Fiets3Daagse, de Ona en het Wit Gele Kruisfonds.

Met de inmiddels toegezegde subsidie/sponsoring zijn voldoende financiële middelen gevonden om
daadwerkelijk te kunnen starten met het aanpassen van de bestaande mountainbike route.
De werkzaamheden zullen in fases verlopen en ongeveer een jaar in beslag nemen. Het uitvoeren van
het initiatief gebeurt door vele TWC-vrijwilligers en andere geïnteresseerden die een handje willen
meehelpen. Hiervoor is een nieuwe vereniging opgericht te weten BikePark Asten waar Twan Bekx en
Ruud van Mullekom de bestuurders zijn. Met zowel de gemeente als TWC zijn concrete afspraken
gemaakt waarbij verantwoordelijkheden, onderhoud etc. zijn vastgelegd. Verder is er overleg geweest
met verschillende maneges om ook de ruiterpaden te integreren waarbij zowel ruiters als MTB-ers hun
eigen paden hebben. Maar ook voor de wandelaars zal bekeken worden hoe zij op een veilige manier
kunnen wandelen door de Schietbaanse bossen. Enkele toegangspoorten met instructies voor alle
gebruikers van het bos zullen tegen die tijd geplaats worden.
Enkele kenmerken van de mountainbike route nadat de bestaande route aangepast is:
 Snellere kombochten en heuvels dan nu het geval is;
 Uitdagendere hindernissen opgebouwd met duurzame materialen;
 Een aangepast parcours voor MTB-ers, zowel voor beginners als gevorderden, jong en oud;
 Vrij toegankelijke mountainbike route voor iedereen, geen toegangskosten;
 Integratie met een nieuw aan te leggen ruiterpad voor de diverse maneges;
 Integratie met wandelaars die gebruik kunnen blijven maken van de wandelpaden.
De voordelen om te kiezen voor de Schietbaanse bossen, zijn:
 Het gebruik van de bestaande mountainbike route in de Schietbaanse bossen;
 Dichtbij het centrum en vrij toegankelijk voor iedereen;
 Geen aantasting bestaande her cultivering en aanplant jonge bomen.
Binnenkort zal samen met de gemeente Asten een start gemaakt worden met het aanpassen van de
bestaande mountainbike route.
Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de vereniging BikePark Asten, email:
BikePark.Asten@gmail.com

