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AANVRAAGFORMULIER VOOR GOEDKEURING 
VAN EEN 

PERMANENTE MOUNTAINBIKEROUTE 

 
1. AANVRAGER                                                                                                                                                   
 
Gemeentebestu(u)r(en) van: 
Vertegenwoordigd door (verantwoordelijke): 

Naam:      . 
Functie:    
Adres:  
 
 
Tel.:     
GSM: 
e-mail: 
 
 
2. MOUNTAINBIKEROUTE  
 
!!!!! topografische kaart bijvoegen op schaal 1:20 000 met alle lussen in verschillende 
kleuren met volle lijnen voor onverharde en stippellijnen voor verharde stukken. 
Inrijroutes, rijrichtingen, startplaatsen, parking, 
duochemogelijkheid,drankgelegenheden , picknikcplaatsen, fietsverhuur duidelijk op 
de kaart aanduiden. 
 
Naam van de route: 

Startplaatsen 

 Startplaats 1:  

Naam:  

Adres: 

Tel.: 

Openingsuren:          . 

Is er parkeermogelijkheid?   ja / neen *   
Indien ja, adres**: 

      
Zijn er kleedkamers en douches?  ja / neen * 
Indien ja, adres**: 
         
Kan de fiets gereinigd worden?  ja / neen *  
Indien ja, adres**: 
 
Materiaalkeuze startpaneel:   
 houten kader     ja / neen * 
 aluminium kader     ja / neen * 
 palen      ja / neen * 



 

 Startplaats 2:  

Naam:  

Adres: 

Tel.: 

Openingsuren:          . 

Is er parkeermogelijkheid?   ja / neen *   
Indien ja, adres**: 

      
Zijn er kleedkamers en douches?  ja / neen * 
Indien ja, adres**: 
         
Kan de fiets gereinigd worden?  ja / neen *  
Indien ja, adres**: 
 
Materiaalkeuze startpaneel:   

* schrappen wat niet past 
** in geval deze faciliteiten zich niet op het adres van de startplaats bevinden 

 houten kader     ja / neen * 
 aluminium kader     ja / neen * 
 palen      ja / neen * 

 

Faciliteiten 

 Zijn er drankgelegenheden op de route?  ja / neen * 

Indien ja, vermeld de volledige adressen: 

1.        2. 

3.       4. 

5.       6.  
 

 Is er mountainbikeverhuur?    ja / neen * 

Zo ja, vermeld de naam, adres, tel. en eventueel e-mail en website: 
1. 
2. 
 

Kenmerken  

 Totale lengte van de route:      km 

 Aantal lussen:     

 Lengte van de lussen:  
 lus 1 / groen:   km waarvan       km onverhard  
 lus 2 / blauw:   km waarvan       km onverhard 
 lus 3 / rood:           km waarvan       km onverhard 

 

 Lengte van de inrijroutes (indien aanwezig):  

(een inrijroute is een – in de meeste gevallen- kort traject vanaf en terug naar de startplaats, maakt 
geen deel uit van de MTB-route (lus) zelf maar verbindt de startplaats met de MTB-route) 

 route 1 / geel: km waarvan       km onverhard  
 route 2 / geel: km waarvan       km onverhard 
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* schrappen wat niet past 
** in geval deze faciliteiten zich niet op het adres van de startplaats bevinden 



 Wordt er een aansluiting gemaakt met (een) reeds bestaande mountainbikeroute(s)?  
                                                               ja / neen * 

Zo ja, 

 met welke mountainbikeroute (naam + gemeente)? 

 op welke manier? 

 Via een verbindingstraject (geel)  ja / neen * 

Indien ja, afstand:         km waarvan        km onverhard 
 

 Via een rechtstreekse aansluiting  ja / neen * 

(dit is het geval wanneer de MTB-lussen elkaar kruisen, raken of overlappen) 
 

3. SIGNALISATIE 
 

 Aantal startpanelen: 

 Aantal connectieborden: 

 Aantal bewegwijzerplaatjes:  

 groen:  

 blauw:  

 rood: 

 geel: 

 Aantal gemeentebordjes: 

 Aantal gevaarbordjes: 

 Aantal palen: 

 
4. SPECIFIEKE KENMERKEN  
 
 Geef een korte omschrijving van de route (vb. met vermelding van bosrijk, loofbos, naaldbos, 

heide, veldwegen, zanderig, kleirijk, toeristische bezienswaardigheden,….) 
 
 
 
 
 Lus 1 / groen  

 
 Wat is de moeilijkheidsgraad?*** 

 
 Beginnende mountainbikers beleven hier plezier aan (1 ster)          
 Wat meer ervaring is mooi meegenomen (2 sterren)  
 De sportieve mountainbiker kan hier zijn hart ophalen (3 sterren)   

 
 Wat is het reliëf?*** 

 
 Vlak     
 Licht heuvelachtig   
 Matig heuvelachtig    
 Zwaar heuvelachtig    

 
    3 * schrappen wat niet past 
*** vakje aankruisen 



 
 Lus 2 / groen  

 
 Wat is de moeilijkheidsgraad?*** 

 
 Beginnende mountainbikers beleven hier plezier aan (1 ster)          
 Wat meer ervaring is mooi meegenomen (2 sterren)  
 De sportieve mountainbiker kan hier zijn hart ophalen (3 sterren)   

 
 Wat is het reliëf?*** 

 
 Vlak     
 Licht heuvelachtig   
 Matig heuvelachtig    
 Zwaar heuvelachtig    

 
 Lus 3 / groen  

 
 Wat is de moeilijkheidsgraad?*** 

 
 Beginnende mountainbikers beleven hier plezier aan (1 ster)          
 Wat meer ervaring is mooi meegenomen (2 sterren)  
 De sportieve mountainbiker kan hier zijn hart ophalen (3 sterren)   

 
 Wat is het reliëf?*** 

 
 Vlak     
 Licht heuvelachtig   
 Matig heuvelachtig    
 Zwaar heuvelachtig    

       
 
5. MAANDELIJKSE CONTROLE 
 

Peter/meter* voor de route:  
 
naam: 
adres: 
tel.: 
GSM :  
e-mail: 
 
Is deze peter / meter een vertegenwoordiger van een MTB- of wielerclub ? ja / neen * 
 
Indien ja, van welke club? 
 
Bij welke federatie is deze club aangesloten? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    4 * schrappen wat niet past 
*** vakje aankruisen 



6. DRUKWERKEN 
 
 Flyer 

Voor nieuwe routes worden 1 000 flyers en het digitale ontwerp van deze flyer (cd-rom) 
gratis ter beschikking gesteld. 
 

 Routebeschrijvingskaarten 
Deze worden volgens de richtlijnen van de Vlaamse Stuurgroep Mountainbike ontworpen, 
door Bloso besteld en gefactureerd aan de gemeente. 

 
Ja, wij wensen…………. exemplaren aan de prijs van +/- 1,50 €  aan te kopen = ……… €  
(verplichte verkoopprijs: € 2,00)  

 
(bestelbon als bijlage) 
 

  
7. BIJLAGEN 
 
Hierbij voeg ik volgende documenten toe: 
 een topografische kaart op schaal 1:20 000 met alle lussen in verschillende kleuren met volle 

lijnen voor onverharde en stippellijnen voor verharde stukken , inrijroutes, rijrichtingen, 
startplaatsen, drankgelegenheden en picknickplaatsen 

 het logo van de gemeente (digitaal) 
 de logo’s van alle partners (digitaal) 
 de eventuele bestelbon voor de routebeschrijvingskaarten. 

 
 
 
De aanvrager verbindt zich er toe de richtlijnen van de Vlaamse Stuurgroep Mountainbike inzake 
de aanleg van permanente mountainbikeroutes toe te passen. 
 
Aantal bijlage(n):   Datum: 
 
Handtekeningen  
 
 
 
 
 
 
secretaris      burgemeester 
Naam:       Naam:   
 
 
 
 
 
 
(formulier zowel digitaal als per post indienen bij de provinciale Bloso-inspectiedienst t.a.v. de 
Bloso-inspecteur)
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