
GrondbankGMG kan hergebruiksgrond toepassen
voor het creëren van reliëfrijke en uitdagende 
mountainbikeparcours en bikeparken. 

www.grondbankgmg.nl

Aanleg mountainbikeroutes

Duurzame aanleg
Voor de aanleg gebruiken wij grond die voldoet aan de 
geldende hergebruiksnormen: minder geschikt voor 
aanleg van wegen of dijken, maar prima materiaal 
voor geluidswallen en heuvels, en dus ook voor 
uitdagende mountainbiketerreinen. Zo creëren wij een 
duurzame bestemming voor grond die over is. Voor de 
vormgeving en de inrichting kunnen we gebruik maken 
van de kennis en contacten die Fietssport heeft bij de 
aanleg van routes.

Uitdagend mountainbiken

Mountainbiken is een tak van sport die in Nederland 
door vele duizenden sporters en recreanten 
uitgeoefend wordt. In Nederland zijn hiervoor meer 
dan 100 officiële routes uitgezet of speciale parcours 
aangelegd. De routes variëren van heel makkelijk 
tot zeer zwaar. De zwaardere routes liggen over het 
algemeen in heuvelachtig terrein, zoals Zuid-Limburg 
en de verschillende Heuvelruggen in Nederland. 

Grondbank GMG biedt mogelijkheden om ook buiten deze 
gebieden reliëfrijke en uitdagende mountainbikeroutes, 
-parken of -parcours op een duurzame en verantwoorde 
wijze aan te leggen. Dat doen we door nuttig hergebruik te 
maken van overtollige grond.



Fietssport
Fietssport is de grootste fietssportbond van Nederland, 
en richt zich onder andere op de belangen en 
behoeften van mountainbikers. Fietssport vervult ook 
een rol als intermediair bij de aanleg van mtb-routes.

Mountainbikers, gemeenten, terreineigenaren en 
experts op het gebied van ontwerp en aanleg worden 
bij elkaar gebracht om attractieve mtb-routes te 
ontwikkelen. Daarbij wordt rekening gehouden met 
de wens van de gebruiker, het voorkomen van schade 
aan flora en fauna en het voorkomen van conflicten 
met andere gebruikers. Daarnaast stimuleren we een 
actieve rol van mountainbikers bij het onderhoud van 
routes. Meer informatie over Fietssport vindt u op 
www.fietssport.nl.

We ontzorgen u graag
Bij de aanleg van een mountainbikeparcours nemen wij zowel in de 
voorbereiding als bij de uitvoering graag alle zorg voor u uit handen. 
Wij hebben alle expertise in huis die nodig is; vanaf de eerste 
gesprekken tot het aanbrengen van de laatste vracht grond. Onze 
werkwijze is ISO9001 gecertificeerd.

Meer informatie

Benieuwd wat we voor u kunnen 
betekenen? Dan kunt u contact 
opnemen met:

Thomas Nusselein 
06 52 39 45 14 
tnusselein@k3.nl

www.grondbankgmg.nl


