
Actieplan verbetering
MTB route Zoetermeer

“steen voor steen verbeteren”



Speerpunten:
- duurzaamheid
- toegankelijkheid
- jaarrond begaanbaar
- uitdagend



MTB Heuvel
Acties:
 Gericht op onderhoud.

Doel:
 Verbetering jaarrond 

toegankelijkheid.

Secties:
 Verleggen startpad;
 Verharden modderbocht;
 North shore nabij 

hondenstrand;
 Algemene verharding route.



Sectie 1
Routedeel: van startbord 
tot eerste flauwe bocht
Doel: ontwijken 
moddergrond.
Middel: verleggen MTB 
pad
Acties:
- Aanleggen nieuwe pad.
- Aanpassen 

bewegwijzering.

--- was
--- wordt



Sectie 2
Routedeel: modderbocht 
achterin vlakke routedeel 
(zie rode lijn)
Doel: verharden 
ondergrond.
Middel: verharden rijpad.
Acties:
- Aanbrengen 

verharding.



Sectie 3
Routedeel: passage 
tussen riet langs water 
(zie rode lijn)
Doel: ontlasten 
ondergrond.
Middel: aanleggen north
shore.
Acties:
- Aanbrengen north

shore.



Sectie 4
Routedeel: diverse 
plekken (zie rode lijnen)
Doel: verstevigen 
ondergrond.
Middel: verharden rijpad.
Acties:
- Aanbrengen 

verharding.



Graasgebied
Acties:
 Gericht op onderhoud;
 Gericht op verbetering 

toegankelijkheid.

Doel:
 Verbetering jaarrond 

toegankelijkheid;
 Verbetering voor alle niveaus.

Secties:
 Kruisen drassig gebied;



Sectie 5
Routedeel: onderaan 
eerste afdaling (zie rode 
lijn)
Doel: verstevigen 
ondergrond en herzien 
kruising ruiterpad.
Middel: verharden rijpad.
Acties:
- Aanbrengen 

verharding;
- Aanbrengen keerlus 

MTB’ers.
--- vorm keerlus



Sectie 6
Routedeel: tweede klim
Doel: toegankelijk maken 
voor minder gevorderden.
Middel: aanpassen rijpad.
Acties:
- Aanleggen switch-

klimpad.
- ‘Share the road’ 

stijgend voetpad.



Sectie 7
Routedeel: derde klim
Doel: toegankelijk maken 
voor minder gevorderden, 
verduurzaming pad.
Middel: verplaatsen rijpad.
Acties:
- Vervallen bestaand 

rijpad.
- ‘Share the road’ pad op 

naastgelegen voetpad.

--- was
--- wordt



Sectie 8
Routedeel: switchback 
afdaling en naastgelegen 
klim
Doel: toegankelijk maken 
voor minder gevorderden.
Middel: aanpassen rijpad.
Acties:
- Aanleggen dubbel 

switch-pad voor dalen 
en stijgen.

--- afdaling
--- beklimming



Sectie 9
Routedeel: diverse 
kruisingen ruiterpaden
Doel: verminderen 
kruisingen MTB’ers en 
overige gebruikers.
Middel: omwisselen MTB 
rijpad en ruiterpad.
Acties:
- Omwisselen MTB pad 

en ruiterpad.
- Aanbrengen 

kombochten.
--- MTB pad
--- ruiterpad



Sectie 10
Routedeel: uitkijkpunt
Doel: verlegging wegens 
herinrichting vallei.
Middel: vervallen rijpad en 
gebruiken wandelpad.
Acties:
- Vervallen rijpad over 

uitkijkpunt;
- “share the road” pad 

voor aansluiting naar 
rockgarden-berg.

--- was
--- wordt


