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e eerste aanzet voor een of-
ficiële mountainbikeroute 
in het bos kwam gek genoeg 
niet van mountainbikers, 

maar vanuit Staatsbosbeheer. Dat 
vertelt Gert Edelenbos, zelf fervent 
mountainbiker en verbonden aan de 
Stichting Roggebotzand, die verant-
woordelijk is voor het onderhoud 
van de route: “Staatsbosbeheer 
wil dat mensen de bossen opzoe-
ken. Maar zij wil wel dat fietsers, 
wandelaars en ruiters elkaar daar 
niet in de weg zitten, waar wel iets 
voor te zeggen is. Voordat de route 
aangelegd werd, werd het bos al 
regelmatig bezocht door mountain-
bikers, maar die maakten gebruik 
van alle andere paden en dat leidde 
wel eens tot overlast. Dat was het 
sein voor Staatsbosbeheer om na 
te denken over een aparte route. 
Zij hebben toen Wielervereniging 

de IJsselstreek en Schaatstrainings-
groep Dronten benaderd om mee 
te denken. Daar sloten zich een 
paar enthousiaste mountainbikers 
bij aan en daaruit is onze stichting 
ontstaan, die mee heeft geholpen 
om de route te creëren.”

“De lay-out van het eerste parcours 
was niet heel spannend, want er 
werd vooral gebruik gemaakt van 
bestaande brandgangen. Al snel 
gingen we met Staatsbosbeheer in 
gesprek waar we in het parcours 
aanpassingen konden maken. 
Sindsdien zijn we dat blijven doen 
en zo zijn er allerlei mooie uitdagin-
gen in de route gebouwd. Daar-
door is deze steeds aantrekkelijker 
geworden. Daardoor komen moun-
tainbikers nu niet meer alleen uit 
Dronten en Kampen, maar ook van 
ver daar buiten.”

“Roggebotzand was vroeger een 
oude zandbank in de Zuiderzee. Je 
rijdt hier dus veelal op zand en niet 
op klei. De heuveltjes middenin het 
parcours zijn daar de meest dui-
delijke voorbeelden van. Het lijken 
net duinen. De natte stukken met 
veel klei hebben we zoveel mogelijk 
aangepakt of zijn geschrapt. Zo blijft 
de route het hele jaar door begaan-
baar.”

RESPECT VOOR DE NATUUR
Edelenbos benadrukt ook de sa-
menwerking met Staatsbosbeheer. 
“Over mountainbikers bestaat soms 
het idee dat ze kriskras door de 
natuur crossen, maar dat is hier 
niet het geval, want er ligt nu een 
vast parcours. En we werken goed 
samen met Staatsbosbeheer als het 
gaat om het onderhoud. Zo zul-
len we tussen 15 maart en 15 juni 
geen groot materiaal inzetten, maar 
alleen handgereedschap, in ver-
band met het broedseizoen. En ook 

daarbuiten letten we op vogels en 
andere flora en fauna. We respec-
teren de natuur en proberen alles 
zo zorgvuldig mogelijk te doen. Bij 
onze laatste uitbreiding van het 
parcours is er zelfs een ecoloog mee 
geweest om te kijken of er geen 
dieren, nesten of andere bijzonder-
heden waren die we anders zouden 
storen.”

VRIJWILLIGERS
“De afwisseling maakt de route 
mooi om te fietsen. Zand- en klei-
grond, maar ook naald- én loofbo-
men, waterpartijen en bosweides. Je 
zou soms bijna even vergeten dat je 
in de polder rijdt. Het is leuk om te 
horen dat mountainbikers blij ver-
rast zijn door deze route. Het neemt 
bij hen de vooroordelen over moun-
tainbiken in de polder wel weg.”
Edelenbos geeft de credits daarvoor 
aan een grote groep enthousiaste 
vrijwilligers en enkele sponsoren: 
“De sponsoren zijn enorm belang-

rijk, en ook zij zijn enthousiast. 
Klamer Fietsen, Leisure Bikecentre 
en Jan Brinkman zijn fietsbedrijven, 
maar ook Hedi Bouw, WebbyWebby, 
Wolff Multidiensten en FH Trade. Al-
lemaal sponsoren uit de omgeving.”
“Stichting Roggebotzand is ver-
antwoordelijk voor de route, maar 
uiteindelijk zijn het de vrijwilligers 
die het werk doen. Het onderhoud, 
maar ook het bedenken van nieuwe 
mogelijkheden. Mensen die hun 
vaste rondje vroeger deden op de 
Veluwe, doen dat nu hier. En ieder-
een is even enthousiast.”
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MOUNTAINBIKEN OP EEN OUDE 
ZUIDERZEE-ZANDBANK

ZANDBANK IN DE ZUIDERZEE
“De route beslaat nu zo’n 21 kilome-
ter. We benutten alle mogelijkheden 
die er in Roggebotzand te vinden zijn.
Het parcours is erg technisch, rela-
tief snel en met rustpunten op de 
goede plekken. De heuveltjes die er 
zijn, hebben we ten volle gebruikt. 
Edelenbos erkent dat het gebrek 
aan hoogte als een nadeel wordt 
gezien, maar ook de natte kleigrond. 
Dat laatste is ten onrechte, stelt hij: 

MTB-route Roggebot: 

AAN DE RAND VAN OOSTELIJK 

FLEVOLAND IS BOSWACHTERIJ 

ROGGEBOTZAND TE VINDEN. 

HET BOSGEBIED LIGT OP DE 

GRENS VAN HET ‘OUDE’ LAND 

VAN DE GEMEENTE KAMPEN 

EN HET ‘NIEUWE’ LAND VAN DE 

GEMEENTE DRONTEN. SINDS 

EEN PAAR JAAR IS HET IN TREK 

BIJ MOUNTAINBIKERS. EEN 

POPULAIRE MTB-ROUTE IN DE 

POLDER? DAT LIGT NIET VOOR 

DE HAND, MAAR TOCH STAAT DE 

ROUTE GOED AANGESCHREVEN.

Mountainbikeroute Roggebotzand 
is te vinden in het gelijknamige bos 
aan de provinciale weg N307 in de 
gemeente Dronten. Meer info vind 
je op www.mtbroutes.nl/flevo-
land/dronten.


