
 

 

  

 

 

PERSBERICHT 

Zwaarte mountainbikeroutes in kaart gebracht 

Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg onthult 

classificatiesysteem voor mtb-routes 

 

 

Zuid-Limburg kent op dit moment 21 mountainbikeroutes die sinds de jaren 

negentig zijn aangelegd. Deze routes liggen verspreid door heel Zuid-

Limburg. Elk jaar bezoeken vele duizenden mountainbikers uit binnen- en 

buitenland Zuid-Limburg. Om Zuid-Limburg attractief te houden voor deze 

gebruikers zijn wekelijks onderhoud, een duurzame lange termijnvisie met 

betrekking tot de route-ontwikkeling en goede contacten met de verschillende 

stakeholders voorwaarden om van Zuid-Limburg een van de meest 

succesvolle mtb-regio’s van Noord-Europa te maken. 

  

De afgelopen vijf jaar is binnen de Zuid-Limburgse mountainbikewereld veel 

werk verzet. Nieuwe routes zijn aangelegd, vele kilometers asfalt zijn uit 

bestaande routes gehaald en nieuwe fun-elementen toegevoegd. In het 

nieuwe vijfjaren plan (ambitiedocument) van MOZL wordt een nieuwe 

ontwikkeling voor de Zuid-Limburgse mountainbikeregio aangekondigd, een 

classificatiesysteem. 

  

Classificatiesysteem 

Op donderdag 9 juli onthulde Olympisch en wereldkampioen kampioen Bart 

Brentjens en wethouder gemeente Valkenburg aan de Geul Claudia 

Bisschops bij Landal Kasteeldomein de Cauberg het nieuwe 



classificatiesysteem voor de Zuid-Limburgse mtb-routes. Dit netwerk biedt 

voor elk niveau mountainbiker een geschikte route. Vanuit de gebruikers en 

clubs kwam echter de wens om de zwaarte van de route aan te duiden. 

  

Jean Debeij, secretaris van MOZL, legt uit: “We hebben op verschillende 

manieren contact met de gebruikers van de routes. Dit zijn gevorderde 

mountainbikers en liefhebbers die af en toe op de fiets stappen, maar ook 

mensen die nog nooit eerder in Limburg op de mountainbike zijn gestapt. Met 

name deze laatste groep vraagt om meer informatie. Niet iedereen kan of wil 

een technisch en fysiek zware route fietsen, zoals de Sint Pietersberg-route 

in Maastricht of de NK-parcoursen in Landgraaf en Sittard. Een systeem dat 

de zwaarte aangeeft verschaft duidelijkheid en geeft mensen een bruikbaar 

instrument in handen om een te gekke dag op de mountainbike in Zuid-

Limburg te plannen.” 

  

Ook Anya Niewierra, directeur Visit Zuid-Limburg, is positief over de 

introductie van het classificatiesysteem: “De mtb-infrastructuur is een 

belangrijk onderdeel van het Zuid-Limburgse toeristisch aanbod en het is 

belangrijk dat de regio op dit vlak kwalitatief en innovatief stappen blijft 

maken. Door een eenduidig classificatiesysteem kunnen toeristen zich vooraf 

een beeld vormen van de routes en uiteindelijk op maat gebruik maken van 

ons uitgebreide netwerk.” 

  

Samen met de mtb-clubs heeft MOZL de verschillende routes voorzien van 

een heldere classificatie. Een classificatie die informatie geeft aan de 

gebruiker over de zwaarte van de route. Dit systeem is vergelijkbaar met de 

skipistes, waarbij met kleuren wordt gewerkt. De zwaarte wordt bepaald door 

de mate van techniek die vereist is om de route af te leggen, de fysieke 

gesteldheid van de route (percentage singletracks, percentage asfalt, 

hoogtemeters) en de lengte van de route. Voor de mtb-routes in Zuid-

Limburg gaat deze classificatie er als volgt uitzien:  



 

 Zwart = XC-route 

Zeer technische routes, bestemd voor technisch geoefende 

mountainbikers. 

 Rood = mtb-route 

Technische route bestemd voor geoefende mountainbikers. 

 Blauw = mtb-route 

Route bestemd voor ervaren mountainbikers en ervaren gravelers. 

 Groen = mtb-route 

Geschikt voor beginnende mountainbikers en voor gravelers. 

Zie de kaart voor de classificatie van de 21 Zuid-Limburgse mtb-routes. 

  

De informatie over de classificaties wordt via de website en de social media 

kanalen van MOZL en Visit Zuid-Limburg gedeeld. De classificatie moet een 

begrip worden bij de gebruikers die op deze manier veel makkelijker hun 

route kunnen plannen op basis van hun niveau, fitheid van de dag in 

combinatie met de bodemgesteldheid. MOZL onderzoekt in dit verband de 

ontwikkeling van een smartphone-app met routes, classificatie en toeristische 

waardering, plus informatie over horeca. 

  

Tevens werd op 9 juli het eerste exemplaar van het MOZL Ambitiedocument 

(vijfjarenplan) aan deputé Van den Akker overhandigd. Dit document zet de 

lijnen uit voor de verdere ontwikkeling van de Zuid-Limburgse mtb-routes.  

 

 

NIET VOOR PUBLICATIE 

  

Over MOZL 

Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg is in 2015 op initiatief van 

de mtb-clubs opgericht. MOZL heeft als doel om een moderne, diverse, 

geïntegreerde, kwalitatieve, duurzame, inclusieve en grensoverschrijdende 



 

MTB-infrastructuur te ontwikkelen en te faciliteren voor een brede gebruikers 

doelgroep. MOZL is hierin de verbinder die verantwoordelijk is voor de 

aanleg van nieuwe routes, aanpassingen aan bestaande routes, de 

contacten met natuurorganisaties en de mountainbikeclubs die zorgdragen 

voor het onderhoud aan de routes. 

Meer informatie: www.mozl.nl. 

  

Voor meer informatie en rechtenvrij beeldmateriaal mail of bel naar: 

George Deswijzen   |   george.deswijzen@gmail.com   |    06-30400453  

 

 

  

https://mozl.us15.list-manage.com/track/click?u=72388296586de7dd1f6dea8a5&id=dc8ec996fb&e=de5f9f5d33
mailto:george.deswijzen@gmail.com?subject=MTB-Card%20Zuid-Limburg%20n.a.v.%20persbericht


  

 

Classificatie van de 21 Zuid-Limburgse mtb-routes in kaart gebracht. 

 

Klik om deze afbeeldingen als één pdf te downloaden.  

 

 

 

Klik om het MOZL Ambitiedocument 2020-2025 te downloaden.  

 

 

https://mozl.us15.list-manage.com/track/click?u=72388296586de7dd1f6dea8a5&id=7b4df03b2c&e=de5f9f5d33
https://mozl.us15.list-manage.com/track/click?u=72388296586de7dd1f6dea8a5&id=f0e3ee54c4&e=de5f9f5d33


  

 

Onthulling van het nieuwe classificatiesysteem voor de Zuid-Limburgse 

mountainbikeroutes door Olympisch en wereldkampioen Bart Brentjens en 

wethouder gemeente Valkenburg aan de Geul Claudia Bisschops bij Landal 

Kasteeldomein de Cauberg. 

 

Klik om deze en andere foto's als highres te downloaden (vrij van copyright).  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Copyright © 2020 Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg, Alle rechten voorbehouden. 

 

Onze adresgegevens: 

Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg  

Klein Welsden 19 

Eijsden-Margraten, L 6269 NS  

Netherlands 

https://mozl.us15.list-manage.com/track/click?u=72388296586de7dd1f6dea8a5&id=f5c066f034&e=de5f9f5d33
https://mozl.us15.list-manage.com/track/click?u=72388296586de7dd1f6dea8a5&id=d44700974d&e=de5f9f5d33
https://mozl.us15.list-manage.com/track/click?u=72388296586de7dd1f6dea8a5&id=b0c4931edd&e=de5f9f5d33
mailto:franklaux68@gmail.com


 

 

 

 

  

  

 


