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De aanleiding
De wens van een doe-team in de Goorn en de vereniging MTB – Noord West (een actieve vereniging
vóór en dóór mountainbikers in Noord-Holland) is om een mountainbike route in Koggenland te
realiseren. Vervolgens is samen met het doe-team gekeken of en op welke wijze er in gemeente
Koggenland een mountainbike route gerealiseerd kan worden. Met dit concrete initiatief als gevolg.
Besluit college
Het college heeft groen licht gegeven voor het aanvragen van vergunningen voor de realisatie van
een mountainbike route in het dorpsbos in de Goorn, dit zal verzorgd worden door de ambtelijke
organisatie.
De locatie
De beoogde locatie bevindt zich in het dorpsbos in De Goorn. De wens van het doe-team is om daar
een mountainbike route van circa 800 meter te realiseren. Met verschillende kombochten en
heuveltjes (zie figuur 1 en 2). De nog te realiseren route bevindt zich in het noordelijkste deel van het
dorpsbos. Deze route is ontwikkeld in een nauwe samenwerking met het doe-team en de vereniging
MTB- Noord West.
De locatie van de, nog te realiseren, route wordt op dit moment door de gebruikers (wandelaars) niet
intensief gebruikt. Om de route zo veilig mogelijk in te richten wordt, door middel van borden, aan
de aanwezigen gevraagd om rekening te houden met mogelijke passanten en overige mountainbikers
(dit wordt op andere locaties in Nederland op dezelfde wijze vormgegeven). De doelgroep is de jeugd,
die op deze manier een klein maar uitdagend mountainbike parcours tot zijn beschikking heeft

Figuur 1
Figuur 2
(zie oranje markering voor de exacte locatie in figuur 1).

Stand van zaken
De realisatie van een mountainbikeroute past binnen het bestemmingsplan en de criteria van de
Reserve vitaal platteland, vanwaar uit initiatieven van Doe teams worden gefinancierd. Voor de
aanleg hiervan moet echter nog wel een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Ook moet,
alvorens men overgaat tot de realisatie van de mountainbikeroute, door middel van een
natuurwaarde onderzoek, worden aangetoond dat er bij de aanleg van de mountainbikeroute geen
natuurwaarden worden aangetast. Zodra de vergunning verleend is dan willen we met de
werkzaamheden starten.
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