
  

 

 

PERSBERICHT 

Gouden Routepaal voor meest duurzame mtb-trail 

 

 

Bij de opening van de Shimano Family Ride op 18 september kreeg 

Stichting MOZL de Gouden Routepaal uitgereikt. De Shimano Valkenburg 

(Houthem)-route is namelijk uitgeroepen tot de meest duurzame mtb-trail 

in Nederland. Volgens Robert van Rooijen van MTB Awards is deze route 

een goed voorbeeld van de duurzame ontwikkeling van het routenetwerk 

in Zuid-Limburg. 

  

Duurzame ontwikkeling van mountainbikeroutes 

De Gouden Routepaal is een erkenning voor de wijze waarop het mtb-

routenetwerk in Zuid-Limburg wordt ontwikkeld. Het duurzame karakter daarvan 

wordt mede bepaald door MOZL als coördinerende organisatie, terwijl 

vrijwilligers van de mtb-clubs de aanleg en het onderhoud voor hun rekening 

nemen. Dan is er de goede relatie met de overheid, zoals de gemeente 

Valkenburg aan de Geul, en de constructieve relatie met diverse 

terreinbeheerders, zoals Limburgs Landschap. Verder is er ondersteuning 

vanuit het bedrijfsleven, zoals het Shimano Experience Center. Ook de 

mountainbikers ondersteunen de ontwikkeling van het routenetwerk met de 

aanschaf van de MTB-Card Zuid-Limburg. 

  

Daarbij komt dat bij de aanleg van routes rekening wordt gehouden met de 

belangen andere groepen recreanten, wandelaars en ruiters, en uiteraard met 

kwetsbare natuurwaarden. Dit alles maakt dat de ontwikkeling van het 

routenetwerk op een duurzame wijze plaatsvindt. 

  



 

Stef Houben (Shimano Benelux) overhandigde de Gouden Routepaal namens 

de initiatiefnemers MTB Challenge en MTBroutes.nl aan Jean Debeij, secretaris 

van MOZL; Shimano Benelux is de sponsor van de MTB Awards. 

  

Shimano Family Ride 

De uitreiking vond plaats tijdens de officiële opening van de Shimano Family. Dit 

is na Mechelen Family Ride de tweede route in Zuid-Limburg die geschikt is 

voor gezinnen met jonge kinderen. De route is vooral gericht op mensen op 

vakantie in Zuid-Limburg die laagdrempelig en veilig met het mountainbiken 

willen kennismaken. Het Shimano Experience Center is het vertrekpunt van 

deze route. 

  

Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg 

MOZL werkt aan het ontwikkelen en faciliteren van een modern Zuid-Limburgs 

en Euregionaal mountainbike routenetwerk, waarbij drie pijlers centraal staan, te 

weten  natuur en buitengebied, recreatie en economie, en sport en bewegen. 

MOZL werkt samen met mountainbikeclubs, zoals de Valkenburgse Wielerclub 

en TC Vliegende Wiel, terreinbeherende organisaties, overheden en 

organisaties op het gebied van sport en toerisme. Ook zoekt MOZL de 

samenwerking met het bedrijfsleven in de regio.  
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Meer informatie: 

 

MOZL: www.mozl.nl. 

 

MTB Awards 2020/2021: https://www.mtbroutes.nl/uitslag-mtb-trail-awards-

20202021. 

 

Klaas Bos, MOZL 

Mobiel 06 10918196 

 

https://mozl.us15.list-manage.com/track/click?u=72388296586de7dd1f6dea8a5&id=78ddce0617&e=de5f9f5d33
https://mozl.us15.list-manage.com/track/click?u=72388296586de7dd1f6dea8a5&id=484f58a930&e=de5f9f5d33
https://mozl.us15.list-manage.com/track/click?u=72388296586de7dd1f6dea8a5&id=484f58a930&e=de5f9f5d33


 

Robert van Rooijen, MTB Awards 

Mobiel 06 26282625  

 

 

  

 

Jean Debeij (Stichting MOZL, links) ontvangt de Gouden Routepaal voor de 

“Meest duurzame MTB Trail” uit handen van Stef Habets (Shimano Benelux), 

Robert van Rooijen (MTB Awards) kijk toe. 

 

Klik om deze foto als highres te downloaden (vrij van copyright).  

 

https://mozl.us15.list-manage.com/track/click?u=72388296586de7dd1f6dea8a5&id=8a15f018f5&e=de5f9f5d33


  

 

Opening van de Shimano Family Ride, een mountainbikeroute voor het hele 

gezin. 

 

Klik om deze foto in hogere resolutie te downloaden (vrij van copyright).  
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