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'Door corona vorig jaar 60.000
mountainbikers op dit parcours'

Rijssen: Hollands Schwarzwald, De Ravijntjes, Rijssenseveld (20 km)
Bijna de gehele onderhoudsploeg van de Tourclub Rijssen is op deze
donderdag bij de grote vijver aan de Tichelweg present om de
mountainbikeroute een onderhoudsbeurt te geven. En dat is nodig, want de
pakweg 20 kilometer lange route door Hollands Schwarzwald, De Ravijntjes
en het Rijssenseveld is populair.

Elke donderdag

DE ONDERHOUDSPLOEG VAN TOURCLUB RIJSSEN AAN HET WERK. GEHEEL RECHTS JOHAN WITTEN. FOTO'S
LARS SMOOK
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"Mede door corona hebben we vorig jaar zeker zo'n 60.000 mountainbikers
op de route gehad, waar het er in normale jaren circa 30.000 zijn", zegt
Johan Witten van de onderhoudsploeg. De ploeg bestaat louter uit mannen
van een zekere leeftijd, die het arbeidzame leven voorgoed vaarwel hebben
gezegd. "Maar elke donderdag, het hele jaar door, zijn we in het bos om te
zorgen dat de route er mooi bijligt en vooral ook veilig is", zegt Wim Jansen. 

De route bestaat circa zes jaar en scoorde van meet af aan elk jaar hoog op de
landelijke lijst van mooiste singletracks. Witten: "Het is een technische
route, maar wel voor iedereen te doen. En dat merk je ook. In het begin
zagen we alleen mannen op de route, maar de laatste één tot twee jaar ook
steeds meer vrouwen en gezinnen met kinderen. Een reden temeer voor ons
de route veilig te houden. De singletrack heeft flink te lijden gehad van de
vele mountainbikers. In sommige delen hebben zich kommen gevormd, die
voor minder ervaren fietsers problemen kunnen opleveren. Ook zijn er
remgaten ontstaan en veel blootgereden boomwortels, die voor gevaar
kunnen zorgen."

Hekken
Witten en zijn ploeggenoten zien het als een erezaak de route in perfecte
staat te brengen en te houden. Witten: "We zijn vrijwilligers, maar namen
die taak op ons en dan dien je dat ook zo goed mogelijk te doen. Zoals gezegd
is de veiligheid belangrijk. Er zijn fanatieke mountainbikers die hebben
geklaagd, omdat we bij oversteeklocaties van asfaltwegen hekken hebben
geplaatst. Tja, die halen de vaart eruit, maar zo loop je niet de kans door een
auto te worden geschept." 

In juli na het broedseizoen wordt de route bij de Singelweg-Elsenerveldweg
75 meter naar het westen verlegd. Jansen: "Want de route loopt te dicht
langs het ecoduct over de A1."

 


