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GEMEENTERAAD
Zitting van 
Schriftelijke vraag

Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Mountainbiken in bossen rond De 
Ster

Indiener(s)
Karel Noppe (Open Vld); 

Gericht aan
Wout De Meester; Peter Buysrogge; 

Bondige toelichting
Recent kocht de provincie Oost-Vlaanderen een deel van de bossen rond recreatiedomein De 
Ster (rond de Tassijnlaan en Jagersdreef) aan. In deze bossen wordt al meer dan 30 jaar 
gemountainbiked en er bevindt zich een heel fijn technisch parcours dat is uitgezet met gele 
pijlen. Dit parcours is een kleine 10 km groot en beslaat een heel kleine oppervlakte. Draaien en 
keren dus, een prachtig MTB parcours en uniek in het Waasland.

Er werden zeer recent echter hindernissen en verbodsborden geplaatst voor MTB'ers. Daarnaast 
leeft ook de vrees en gaan er geruchten de ronde dat de provincie het mountainbiken hier 
volledig wil gaan verbieden. Dat zou uiteraard zeer jammer zijn gezien het unieke parcours dat 
hier ligt. Vanuit onze fractie geloven we alvast dat de combinatie van moutainbiken, wandelen 
en respect en behoud van de fauna en flora hand in hand kunnen gaan mits goede afspraken. 

Mijn collega provincieraadslid Hilde Bruggeman interpelleerde de bevoegde gedeputeerde over 
dit dossier tijdens de provincieraadszitting van 28 april 2021. De provincie bevestigde daar dat 
er een beheersplan zal opgesteld worden voor het bos maar dat het de bedoeling is dat ook 
mountainbikers welkom blijven. Er zouden hier momenteel onderhandelingen over gaande zijn 
tussen de provincie, het stadsbestuur en enkele gebruikers. 

Ik heb hierbij volgende vragen: 

 Graag ontvang ik een overzicht van de bossen in de buurt van het recreatiedomein met 
aanduiding van de eigenaar(s) (stad SN, provincie, gemeente Beveren of privé eigenaar). 
Graag ook aangeduid op een overzichtelijk plannetje. 

 Is de stad effectief betrokken bij onderhandelingen over het behoud van het 
moutainbike parcours dat daar reeds 30 jaar ligt? Zo ja, welk standpunt verdedigt de 
stad daarbij?

 Wil de stad mee haar schouders zetten onder dit moutainbikeparcours (behoud, 
onderhoud, promotie, enz.)? Dit gezien het unieke parcours dat hier reeds decennia 
aanwezig is.

 Heeft de stad zelf plannen om in deze omgeving op (korte) termijn percelen bos aan te 
kopen?
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bijlagen

Mountainbiken rond De Ster

Geacht raadslid

Wij ontvingen uw vraag met betrekking tot mountainbiken in bossen rond De Ster

ln reactie hierop sturen wij u hierbij een plan met aanduiding,van de percelen die in eigendom
zijn van het OCMW, de stad en de provincie. Volgens de geodata waar onze diensten toegang
toe hebben, bevinden er zich in dat gebied geèn eigendommen van de gemeente Beveren op

ons grondgebied.

Op uw vraag of de stad effectief betrokken is bij onderhandelingen over het behoud van het
mountainbikeparcours, gelegen ter hoogte van de Tassijnslaan, kunnen wij enkel. verwijzen naar
een overleg dat eerder plaatsvond met ambtenaren van de cel natuur van provincie Oost-
V[aanderen en bosgroep Oost-Vlaanderen Noord over het Bosmanshoekbos (naam van het bos

van Prov. O-VL). De mountainbikers in het bos kwamen toen ter sprake, maar een echte
gedachtewisseting is er niet gevoerd. De provincie tiet verstaan om ernaar te streven om voorat
de paden voor wandelaars - waar mogeLijk - te scheiden van de paden voor mountainbikers.

Het bestaande mountainbikeparcours heeft zeker onze interesse. Wij hebben begrepen dat
diensten van de provincie en van Sport Vlaanderen de mogeLijkheden onderzoeken om het
bestaande mountai nbi keparcours geheeI of gedeeltel.ij k te bestendigen.
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De stad heeft momenteel geen plannen om 0p (korte) termijn percelen bos aan te kopen in deze
omgeving.

Hoogachtend

Namens het co[[ege van bu.rgemeester en schepenen:
ln opdracht:
voor de atgemeen directeur
(del.egatie van L2 februari 2019)

Johan Heirbaut
afdeIingshoofd

Peter Buysrogge
schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester
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