
Paradijs!
Zuid-Limburg en de Euregio als het paradijs voor
mountainbikers. Dat is de droom van stichting
Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg.  
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SPONSORING



Ger Wagemans, voorzitter

van MOZL en  fervent wiel-

renner en mountainbiker.

H
eerlijk in de buitenlucht, vech-
tend tegen heuvels, de banden
laten zoeven op mooie paden, je-
zelf uitdagend. Mountainbikers
draaien hun hand niet om voor
een pittig tochtje.

Zuid-Limburgse liefhebbers van de mountainbi-
kesport hebben zich in een vijftiental clubs ver-
zameld. En het aantal fans blijft groeien. Niet
vreemd met zo’n prachtige en uitdagende routes
in je achtertuin. De stijgende populariteit en het
groeiend bewustzijn over natuur en recreatie
waren voor de clubs de reden hun krachten te
bundelen. Een samenwerking die vorm kreeg in
de stichting Mountainbike Ontwikkeling
Zuid-Limburg, geleid door een actief en gedre-
ven bestuur van vrijwilligers en ondersteund
door Limburg Cycling. Voorzitter Ger Wagemans
over de ambities en plannen van MOZL.

 
SAMEN STERK Ger: ‘Zo’n 15 tot 20 jaar

geleden werden de eerste mountainbike-paden
aangelegd. Door relatieve onbekendheid des-
tijds met het aanleggen van routes zijn dat niet
de meest optimale routes; denk aan stukken as-
falt en veldwegen waar ook wandelaars en paar-
den lopen. In de loop der jaren zijn de technie-
ken geëvolueerd waarmee je op een duurzame
en verantwoorde manier paden aan kunt leggen,
met oog voor bodem, flora & fauna. De clubs
kampen stuk voor stuk met dezelfde problema-
tiek, nemen gráág hun verantwoordelijkheid,
maar zijn in hun eentje te klein om die kwali-
teitsslag te maken. Met vereende krachten zou
het wél kunnen lukken. Eén club als aanspreek-
punt van de verenigingen die contacten onder-
houdt met de natuur- en terreinbeheerders, die
alle kennis deelt en die zich buigt over vergun-
ningen en financiën.' 

 
SPORT EN NATUUR HAND IN HAND 

‘Samen bereik je de mooiste dingen, dus werken
we nauw samen met natuurorganisaties, Pro-

vincie Limburg, gemeenten, terreinbeheerders
-als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Lim-
burgs Landschap, maar ook IKL, Waterschap
Limburg, agrariërs en andere grondbezitters-,
VVV Zuid-Limburg en ondernemers. Ons doel?
Van Zuid-Limburg en de Euregio het paradijs
voor mountainbikers maken. Een gebied met
een uitgekiend netwerk van goed onderhouden
paden, die een mooie uitdaging zijn voor de ge-
oefende fietser, maar waar ook de beginner zijn
hart kan verliezen aan deze mooie activiteit.
Waarbij respect voor de natuur bij de verster-
king van het routenetwerk bovenaan staat én
dat bijdraagt aan de economische kracht van
onze regio. En laat ik duidelijk zijn: het gaat niet
om méér paden. We verbeteren de kwaliteit van
de huidige 17 routes, zo’n 450 kilometer.’ 

Het onderhoud van de pa-

den is een samenwerking

tussen vrijwilligers van de

clubs, natuurverenigingen,

terreinbeheerders en 

gemeente.

RABO EN MOZL
Rabobank en MOZL

passen goed bij elkaar.

Wij hechten waarde

aan een vitale omge-

ving. Mede door onze

financiële support kan

MOZL de Vijlen- route

verbeteren. De "mod-

derbak" in het Vijlener-

bos blijkt voor fietsers

één doffe ellende.

Door aanleg van een

alternatieve track, met

respect voor de na-

tuurwaarden, blijft de

mooie afdaling behou-

den. 



Goed onderhouden en uitda-

gende paden zorgen ervoor

dat mountainbikers met ple-

zier voor die route kiezen. 

WE DOEN MEE ‘De ambities en de drive
van de verenigingen met hun vrijwilligers (afge-
lopen jaar werkten zij maar liefst 7000 uur op
vrijwillige basis), de beleving voor de fietser, de
winst voor de natuur en de winst voor
Zuid-Limburg deden Provincie Limburg beslui-
ten MOZL financieel te ondersteunen: geduren-
de 3 jaar ontvangen we een mooi bedrag dat
rechtstreeks geïnvesteerd word in de verbete-
ring van de infrastructuur. Ook gemeenten en
bedrijfsleven dragen nadrukkelijk bij.'

 
AANPAK WERKT De aanpak van MOZL

blijkt te werken. Een voorbeeld is de “St. Pie-
tersberg Route” in Maastricht, ook wel “rondje
Observant” genoemd. Een druk gebied met fiet-
sers en wandelaars. Patrick Janssen van Track &
Trail, autoriteit op het gebied van de aanleg van
duurzame mountainbikeroutes, tekende voor
het ontwerp en in nauw overleg met Natuurmo-
numenten is de uiteindelijke route bepaald. Ver-
volgens hebben vrijwilligers van mountainbike-
club Trailz043 met bloed, zweet en tranen de
uitvoering op zich genomen, uiteraard geholpen
door materieel van professionele bouwers. Het
resultaat is een prachtige, technische en pittige
route die zelfs is uitgeroepen tot beste MTB-trail
van 2018! In dit project kreeg ook het zo veel
mogelijk scheiden van de gebruikersgroepen
fietsers en wandelaars aandacht, dat was zelfs
een kernopdracht. Nu heeft elke groep een eigen
“track” en behoren onderlinge irritaties tot het
verleden. Op dezelfde manier zijn door de vrij-
willigers van club Discovery in Parkstad ver-
schillende verbeteringen doorgevoerd, o.a. het
traject voor het NK MTB in 2017.’

 
EN ... ACTIE! 'Voor het komende jaar staan

weer heel wat routes op de agenda: Valkenburg,
Eijsden-Margraten, Meerssen, Vaals, Maastricht
en Sittard-Geleen. We blijven hard werken aan
onze mooie missie: Zuid-Limburg wordt het pa-
radijs voor mountainbikers.’  

'Bij het onderhoud en de
aanleg van paden is er
alle aandacht voor de

bodem en respect voor
flora en fauna.'


