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1.

Introductie

De Enterse Motor Club (EMC) is een vereniging voor iedereen die het berijden van een motor als hobby heeft in welke vorm dan ook. Het ledenbestand is
divers en bestaat uit rijders die op Nationaal niveau wedstrijden rijden tot leden die de motor gebruiken voor woon -werkverkeer en alles wat daar tussen
valt.
De EMC, is opgericht in 1947 en telt momenteel ongeveer 300 leden.
De EMC is een actieve club en organiseert al jaren een breed scala aan activiteiten waaronder de jaarlijkse Reggerit (ONK Enduro, sinds 1982), Klassiekers
en veteranen rit (rondrit met oude motoren sinds 1983), Twentecup Motocross (Motocross competitie georganiseerd door 5 Twentse motorclubs sinds
2007) en de Enter Run (het jaarlijkse dagje uit voor mindervalide en verstandelijk beperkte kinderen). Verder zijn het jaarlijks georganiseerde
motorweekend naar het buitenland en de Supermoto die gehouden wordt rond het Kluphoes in middels niet meer weg te denken uit de Enterse
maatschappij.
De Enterse motorclub organiseert deze activiteiten sinds 1997 vanuit haar eigen clubhuis “ ’t Kluphoes” aan de Krompatte te Enter. Het Kluphoes is
gerealiseerd en gefinancierd door de EMC- leden zelf en vervult al jaren de rol van trefpunt voor alle leden en iedereen die de motorsport een warm hart toe
draagt. Via de gemeente heeft de EMC haar clubhuis een aantal jaren verhuurt aan Stichting De Welle als jeugdhonk. Daarnaast bied de EMC sinds een aantal
jaren ook onderdak aan de Toerclub Enter ; de vereniging waarin zich de Enterse fietsliefhebbers hebben verenigd.
Met het groeiend aantal activiteiten dat georganiseerd wordt vanuit het Kluphoes door de EMC neemt de behoefte aan een activiteitenterrein naast de
locatie van ‘t Kluphoes steeds verder toe.
Toen de EMC ca 25 jaar geleden bezig was een locatie voor het Kluphoes te zoeken was het doel een Kluphoes met een trialterrein ernaast. Omdat dit, vooral
vanwege vermeende geluidsoverlast, niet haalbaar bleek is toen gekozen voor de huidige locatie aan de Krompatte. “Dan hadden we in elk geval en een
Kluphoes, hoewel helaas dus zonder terrein ernaast”. Toen echter enkele jaren geleden bleek dat er twee voetbalvelden ‘over’ waren op Sportpark Krompatte,
heeft de EMC direct aangegeven het gebruik van deze grond graag van SV Enter te willen overnemen zodat er alsnog een terrein naast het Kluphoes zou zijn.
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2.

Masterplan BikeParc

Om de ondernemers rondom het Kluphoes niet te hinderen in hun dagelijkse werkzaamheden wordt het organiseren van activiteiten vanuit het Kluphoes
steeds lastiger zo niet onmogelijk. Daarnaast heeft de EMC al jaren de behoefte aan een eigen terrein waarop zij haar activiteiten kan organiseren.
Momenteel is de EMC hier afhankelijk van grondeigenaren die hun grond hiervoor beschikbaar stellen. Naast de logistieke problemen levert dit ook steeds
hogere financiële kosten met zich mee. Met de recente herinrichting van sportpark Krompatte en de verkoop van een overtollig voetbalveld aan Wolters
Kunststoffen is budget door de gemeente Wierden gereserveerd ( de zogenaamde Woltersgelden) voor het realiseren van een activiteitenterrein voor de
EMC.
De wereld rondom ons heen verandert in een snel tempo; waren elektrische auto’s een paar jaar geleden nog een noviteit tegenwoordig zijn ze algemeen
goed op de Nederlandse wegen. Milieuaspecten zoals stikstofuitstoot en geluid maken dat het uitoefenen van motorsport met verbrandingsmotoren steeds
lastiger wordt. De omschakeling naar elektrische motoren is dan ook al sinds een aantal jaren ingezet door de toonaangevende motormerken met als gevolg
dat de eerste productie cross- en trailmotoren al sinds een paar jaar van de productieland rollen. Door de exploitatie van een BikeParc met elektrische
motoren en fietsen is de EMC een voorloper in de ontwikkeling van deze nieuwe dementie van motorsport. Het feit dat er geen geluidsoverlast en stikstof
uitstoot is maar wel genoten kan worden van de sport is uniek ten opzichte van de huidige terreinen waar met verbrandingsmotoren gereden wordt .
KNMV
De commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) ondersteunt, adviseert, en
informeert motorclubs bij vergunningsvraagstukken zoals omgevingsrecht en natuur- en milieuwetgeving. Vanuit dit oogpunt is de KNMV dan ook nauw
betrokken bij het tot stand komen van onderhavig plan en zal de EMC in het vervolg van het proces blijven ondersteunen.
Het beoogde terrein moet invulling geven aan de volgde zaken:
-

voldoende ruimte bieden aan de evenementen georganiseerd door de EMC;

-

ruimte bieden aan een in te richten bikepark waar gereden kan worden met trial-, Mountainbike-, E-bike en crossfietsen;

-

ruimte bieden aan een in te richten parcours waar men met elektrisch aangedreven fiets / trial /cross motoren kan rijden;

-

beschikken over voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein;

In onderhavig masterplan heeft de EMC haar visie met daarin het programma van eisen voor het terrein nader uitgewerkt.
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3.

De locatie

De beoogde locatie voor het BikeParc bevind zich aan de Rondweg te Enter ter hoogte van de Fransendijk. Het totale terrein (percelen 1,2 en 3) heeft een
oppervlak van 23.600 m² en wordt globaal begrensd door de Rijksweg A1, de Rondweg en de Fransendijk. Het perceel weergeven als perceel 3 is momenteel
niet te koop waardoor de EMC zich focust op de percelen 1 en 2. Deze 2 percelen voldoen qua oppervlakte ruim voldoende aan de plannen zoals deze zijn
uitgewerkt in dit plan, mogelijk dat perceel 3 op een later moment alsnog te verwerven is. Het huidige plan voor het park bestaat dus uit twee percelen;
perceel 1 en 2. Deze percelen hebben gezamenlijk een globaal oppervlak van 17.346 m² en hebben momenteel een agrarische bestemming. Beide percelen
zijn in eigendom van twee particuliere eigenaren.

Afbeelding 1: satellietbeeld met de beoogde locatie blauw gearceerd weergegeven
Inmiddels heeft de EMC met de eigenaren van de percelen 1 en 2 afstemming bereikt over een eventuele verkoop van deze percelen aan de ESF. Daarnaast
zijn er afgelopen maanden de eerste inleidende gesprekken gevoerd met omwonenden om de plannen van de EMC te bespreken. Algemeen kan gesteld
worden dat de omwonenden niet afwijzend staan tegenover het plan van de EMC. Een en ander zal te zijner tijd verder verduidelijkt worden middels dit
plan.
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4.

Inrichting

De opzet is om het gehele BikeParc zoveel mogelijk op te laten gaan in zijn omgeving. De combinatie tussen sport, recreatie en natuur zullen nauw met
elkaar verweven worden. Het perceel gelegen aan de Rondweg, hierna perceel 1, krijgt de uitstraling van een schapenweide omzoomd met knotwilgen. De
oude sloten zullen zoveel mogelijk hersteld worden en het voorste deel van de weide, grenzend aan de Rondweg zal worden ingericht als parkeerterrein.
Het overige deel van perceel 1 en perceel 2 zullen worden samengevoegd en ingericht als BikeParc. Dit houd in dat hier een parcours zal worden
gerealiseerd met verschillende obstakels en hoogteverschillen. Er komen onder andere zandbulten, kuipbochten, een rock garden, jumps en gap jumps van
zand maar ook een houten vlonderbrug en balansbrug. De inrichting van het terrein zal ook worden afgestemd met de Fietsclub; Toerclub Enter om zo het
gebruik van het BikeParc ook geschikt te maken voor het gebruik met (elektrische) mountainbikes.
Foto impressie van de inrichting van het parcours met o.a. kuipbochten, een vlonderbrug en balansbrug:
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De aanwezige sloot die de percelen 1 en 2 scheiden zal deels voorzien worden van een duiker. Daarnaast zullen een aantal nieuwe sloten worden aangelegd
die meer een meanderend, natuurlijk karakter krijgen met zijarmen om de afwatering van het gehele perceel te bevorderen. De uitkomende grond zal
gebruikt worden om de aanwezige greppels te dempen en het BikeParc in te richten.
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5.

Verkeer en parkeren

Het perceel grenzend aan de Rondweg hierna genoemd perceel 1, zal deels worden ingericht als parkeerterrein en zijn huidige karakter zoveel mogelijk
behouden. De inrit vanaf de Rondweg aan de zijde van het viaduct zal worden gehandhaafd en voorzien worden van grasbetontegels. Daarnaast zal er een
rondlopende rijbaan worden aangebracht op het perceel van grasbetontegels om voldoende parkeerplaats te creëren. Het parkeerterrein zal voorzien
worden van verlichting zodat deze eventueel verlicht kan worden. Daarnaast zal er een onderkomen gerealiseerd worden op perceel 1 aan de zijde van de
A1. Dit onderkomen zal gebruikt worden voor de opslag van materiaal en het huisvesten van een sanitaire groep. Het onderkomen zal een natuurlijke
uitstraling krijgen door deze het aanzicht te geven van een “boerenschuur” met gebruik van uitsluitend duurzame materialen.

Afbeelding 3: ingang terrein gezien vanaf de oordzijde Rondweg zal gehandhaafd worden
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6.

landschappelijke inpassing en duurzaamheid

Het BikeParc zal zoveel mogelijk landschappelijk worden ingepast in de omgeving. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de typische
kenmerken en kwaliteiten van het omliggende landschap. Er zal bij de aanplant gebruik worden gemaakt van gebiedseigen beplanting. Zodoende behoudt
het terrein zijn landelijke uitstraling en worden elementen uit de natuur benut.

Afbeelding 3: voorbeeld aan te leggen streekeigen houtwal
Voor het inrichten van het BikeParc zullen uitsluitend materialen worden gebruikt die duurzaam zijn. Hierbij moet gedacht worden aan de te plaatsen
afrastering en hekwerk maar ook aan de vlonderbrug en eventueel in een later stadium het onderkomen.
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7.

Tot slot

De aanleg en inrichting van het terrein is mede een initiatief van de EMC om de jeugd te enthousiasmeren voor buitensport en kennis te laten maken met de
motorsport in het algemeen en het beoefenen van onze sport op elektrisch aangedreven motoren en fietsen in het bijzonder. De EMC gaat het terrein
voorzien van een terreinafzetting zodat het BikeParc uitsluitend te gebruiken is tijdens de openingsuren.
Omdat de aankoop van de beoogde percelen om meerdere redenen niet verder kan worden uitgesteld zijn de Enterse Sport Federatie(ESF) en de EMC het
volgende met elkaar overeen gekomen. Vanaf het moment dat de ESF de percelen heeft aangekocht totdat de bestemmingswijzing en alle benodigde
vergunningen zijn gerealiseerd zal de EMC het terrein huren van de ESF. Met deze huur wordt gestart de aflossing van de investering in de grond. De EMC
zal de percelen gedurende de bestemmingswijzigingsprocedure niet wijzigen en uitsluitend gebruiken nadat hiervoor toestemming is verleend in een
separate (evenementen)vergunning.
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8
Bijlage 1:

Bijlagen

Inrichtingstekening BikeParc
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