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VOORWOORD
DE MOTORSPORT EN HET MILIEU …
EEN KWESTIE VAN BEWUSTWORDING !
Iedereen van ons wordt er dagelijks mee geconfronteerd : de zorg om het behoud van de natuur.
We worden aangespoord de afvalberg te verminderen en ons afval te sorteren. Dit duidt op een
toenemende bewustwording dat het milieu dient beschermd te worden. En hoe staat de motorrijdersbeweging hier tegenover ?
Wij, motorsportliefhebbers, moeten ons ervan bewust zijn dat ons gebruik van de natuur gevolgen heeft voor het milieu. Een verantwoord gedrag zal bijdragen tot een optimale relatie tussen
de motorsport en de natuur, met een minimum aan hinder voor het milieu. Onze correcte houding ten aanzien van het leefmilieu moet een prioriteit zijn en is van essentieel belang om de toekomst van onze geliefde sport te vrijwaren.
In dit boekje vindt U milieurichtlijnen voor de drie partijen welke betrokken zijn bij elke motorsportorganisatie. De aanbevelingen, opgesteld door het Nationaal College voor het Milieu van de
Belgische Motorrijdersbond, moeten de organisatoren, rijders, teams, verkopers en publiek helpen om de natuur te respecteren, de relatie tussen de motorsport en het milieu verbeteren en
de toekomst van de motorsport te vrijwaren. Deze richtlijnen werden opgesteld op basis van de
reeds bestaande FIM milieu code, aangepast aan onze situatie.
Een tweede deel (enkel voor de organisatoren) zijn de check-lists zoals deze werden opgesteld
door de FIM. Deze zijn de leidraad voor de organisatoren bij de voorbereiding van een manifestatie. De milieuafgevaardigden, aangeduid door het Nationaal College voor een BMB manifestatie
dienen deze in te vullen en aan het BMB secretariaat over te maken.

‘Het behoud van de natuur en respect voor het milieu,
een zorg voor ons allen !’



RICHTLIJNEN VOOR DE ORGANISATOREN
◆ Gebruik, in overleg met de politie of rijkswacht, de wegen van en naar het circuit die de
minste hinder veroorzaken voor de omgeving.
Bedenk alternatieve wegen die een vlotte bereikbaarheid garanderen in geval er een grote
publieke opkomst is.
◆ Zorg voor een duidelijke bewegwijzering van
en naar het circuit.
◆ Denk aan voorbehouden "dienstwegen" voor
politie, brandweer en medische hulpdiensten.
◆ Baken brandgangen af in het rennerspark
◆ Voorzie voldoende ruimte voor publiek, parking en rennerspark. Let op een goed berijdbare staat van de ter beschikking gestelde
plaatsen.
◆ De verantwoordelijke voor de parking en rennerspark moet zorgen voor het optimaal
plaatsen van de voertuigen.
◆ Sta parkeren op bermen en in de vrije natuur
niet toe.
◆ Blijf bij de aanleg van het circuit uit de buurt
van plantengroei.
◆ Stel een testpiste ter beschikking van de rijders.
◆ Het gebruik van een gescheiden circuit
(publiek - rennerspark) in de geluidsinstallatie
is aan te bevelen.
◆ Een juiste positie van de luidsprekers is van
belang : naar de grond toe en gericht naar het
middelpunt van het circuit.Voldoende luidsprekers zorgen voor een betere verspreiding en
zorgen ervoor dat het volume kan beperkt
worden.
◆ Het geproduceerde geluidsniveau moet zo laag
mogelijk gehouden worden.
◆ De geluidsinstallatie maakt vaak meer lawaai

buiten de organisatie dan op het terrein zelf
(irritatie voor buren). Maak afspraken met de
verantwoordelijke van de geluidsinstallatie om
het volume te beperken in de perioden tussen
de wedstrijden / oefeningen.
◆ Vermijd iedere geluidsoverlast en zorg ervoor
dat de nachtrust wordt gerespecteerd van
22.00 tot 08.00 uur.
◆ Voorzie een aparte wasplaats, met harde
ondoordringbare bodem, voor het afspuiten
van de machines (voldoende ruimte), zo mogelijk met een systeem dat de olie scheidt van
het water.
◆ Zorg ervoor dat brandblusapparaten voorradig zijn in het rennerspark en het gesloten
park.
◆ Stel drinkbaar water ter beschikking.
◆ Let erop dat voldoende sanitaire voorzieningen - met eigen water- en afvalopvang - voor
de rijders en het publiek beschikbaar zijn.
◆ Hang bordjes op om de gebruikers de plaats
van de voorzieningen te tonen.
◆ Zorg ervoor dat de faciliteiten in een behoorlijke staat blijven (reinigen van de toiletten).
Voorzie water om de handen te wassen.
◆ Propere toiletten nodigen uit tot gebruik.
Vooral de dames zullen uw inspanningen appreciëren. Overweeg het gratis ter beschikking
stellen van toiletten als extra service.
◆ Zorg voor een voldoende spreiding van de toiletten. Controleer regelmatig of er nog voldoende WC-papier aanwezig is.
◆ Regelmatige controle van de propere toestand
is aangewezen.
◆ Maak het publiek attent op het belang van een
milieubewuste houding rond het circuit.

◆ Informeer bij de cateringfirma naar het
gebruik van recycleerbaar materiaal.

◆ Laat de verspreiding van pamfletten niet toe
op uw eigen organisatie.

◆ Informeer bij gebruik van elektrische installaties
(voedingsgroep) naar het keuringsbewijs opgemaakt door een erkend keuringsorganisme.

◆ Verwijder affiches en bewegwijzering onmiddellijk na de manifestatie.

◆ Draag zorg voor een goed georganiseerde verkoop van drank en eten. Heb oog voor een
zuivere staat van de verkooppunten.
◆ Bezorg iedere deelnemer een vuilniszak en
richtlijnen i.v.m. het milieu; het helpt U bij het
opruimen.
◆ Stel voldoende vuilnisbakken, verdeeld over
het ganse terrein, op.
◆ Zorg voor een tijdige vervanging van volle
afvalcontainers.
◆ Plaats aparte afvalcontainers voor het deponeren van schadelijke stoffen (olie, oliefilters,
motorbanden, koelvloeistof, remvloeistof...).
◆ Maak rijders en publiek duidelijk waar de containers zich bevinden.
◆ Vermijd het morsen van gevaarlijke stoffen; zij
vervuilen bodem en lucht. De terreinen voor
oefeningen, wedstrijden en motorbijeenkomsten moeten zoveel mogelijk afgescheiden
worden van de omgeving. Baken waardevolle
gebieden (bermen, waterplassen) af.
◆ Bevestig geen publiciteit op bomen. Plaats uw
publiciteitsborden enkel mits toelating van de
eigenaar van de locatie. Hou rekening met de
wetgeving i.v.m. publiciteit.Voeren van publiciteit voor uw manifestatie bij andere organisaties gebeurt best in overleg met de plaatselijke
organisator.
◆ Verspreid geen strooibiljetten onder het
publiek of onder de ruitenwissers (worden op
de grond geworpen; geven een organisatie een
onverzorgd beeld en vragen intensief opruimwerk).

◆ Zorg ervoor dat het publiek het evenement zo
comfortabel mogelijk kan volgen (o.a. stofvrij
houden van circuit). Begin tijdig met de besproeiing van het circuit en zorg eveneens
voor het besproeien van de omgeving zodat
publiek geen hinder en planten geen groeihinder ondervinden.
◆ Denk aan de mindervalide toeschouwers.
Voorzie aparte plaatsen zodat ze ongehinderd
en veilig de wedstrijd kunnen volgen.
◆ Breng het circuit en rennerspark na de manifestatie zo spoedig mogelijk in hun oorspronkelijke staat (nivelleren en zo nodig inzaaien).
◆ Beperk het rooien van bomen tot een minimum (toelating overheid) en plant, indien
nodig, nieuwe bomen aan.
◆ Ruim achtergebleven afval en afspanninglinten op.
◆ Reinig indien nodig de toegangswegen naar het
circuit.
◆ Zorg voor een correcte nabehandeling van elk
soort afval.
◆ Heb oog voor een optimale relatie met het
gemeentebestuur en de sportraad. Sluit als
vereniging aan bij deze laatste. Informeer tijdig
gemeentebestuur en sportraad van al uw activiteiten en nodig beide instanties uit hierbij
aanwezig te zijn.
◆ Hou de milieuambtenaar van uw gemeente op
de hoogte van de door U genomen maatregelen t.a.v. het milieu.
◆ Een goede relatie met de buurt doet vaak
wonderen (betrekken bij en uitnodigen op uw
activiteiten).Vergeet geen dankwoord te richten na de manifestatie.

◆ Informeer bij omwonenden naar eventuele
schade of overlast en zoek, in overleg met de
betrokkenen, naar bevredigende oplossingen.

§ verspreiding van vuilzakken onder de deelnemers
§ containers voor afval

◆ Hou een register bij waarin nauwkeurig de
maatregelen genomen ten behoeve van het
milieu worden opgenomen. De verleende vergunningen met aanduiding van de geldigheidsperiode dienen te worden vermeld. Een verslag van de controles maakt er eveneens deel
van uit.

§ container voor gebruikte olie
§ container voor koelvloeistof
§ container voor remvloeistof
§ correcte plaatsing van de luidsprekers

◆ Een checklist als leidraad helpt bij het beheer
van de accommodaties :

§ duidelijke bewegwijzering naar manifestatie
en voorzieningen op het evenement

§ wasruimte met hogedrukreinigers

Behandel het publiek zoals U wil behandeld worden.
Denk erom de organisator van vandaag is het publiek van morgen
(bij het bezoek van een andere manifestatie).
Een milieubewuste omgang met de natuur geeft U extra troeven
bij het bekomen van vergunningen.
Het milieu dankt U voor uw medewerking
en het respect voor de natuur.
PERMANENT CIRCUIT :
◆ Waak erover dat het terrein en de gebouwen
een onderhouden indruk nalaten.
◆ Scherm het terrein en gebouwen af met
bomen en aanplantingen.

berg) is een bouwvergunning noodzakelijk.
◆ Gebruik geen bouwafval of puin om geluidsschermen te maken.
◆ Gebruik milieuvriendelijke producten

◆ Duid een verantwoordelijke voor het beheer
van het milieu aan
◆ Verzamel de opgestelde adviezen en checklists.
◆ Zorg voor de nodige vergunningen wanneer
wijzigingen worden aangebracht. Voor elke
niveauwijziging van meer dan 50 cm (kuil of

◆ Evalueer regelmatig, minstens na ieder evenement, de situatie en hou het register bij. Leer
uit gemaakte fouten.
P.S. : Adviezen i.v.m. deze richtlijnen en de milieupolitiek mogen toegezonden worden aan het BMB,
College voor Milieu. Het College merkt op dat
deze lijst niet bindend is.

RICHTLIJNEN VOOR DE RIJDERS EN DE TEAMS
RICHTLIJNEN VOOR DE RIJDERS EN DE TEAMS
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◆ Respecteer de openingstijden van de trainingscircuits.
◆ Maak gebruik van de sanitaire voorzieningen.
◆ Begeef U te voet met de motorfiets aan de
hand naar het gesloten park; al rijdend vormt
U een gevaar voor de toeschouwers.

◆ Hou uw honden aan de leiband
◆ Beperk het gebruik van scooters in en
rond het rennerspark. Denk erom dat ook
kinderen op mini-motors een gevaar vormen voor het publiek.
◆ Gebruik enkel de testpiste voor het uitproberen van uw motorfiets.

Wees een voorbeeld voor uw collega's en het publiek !
Een milieubewuste houding brengt een verder bestaan
van de organisatie niet in gevaar.

◆ Respecteer de openingstijden van de trainingscircuits.
◆ Maak gebruik van de sanitaire voorzieningen.
◆ Begeef U te voet met de motorfiets aan de
hand naar het gesloten park; al rijdend vormt
U een gevaar voor de toeschouwers.

◆ Hou uw honden aan de leiband
◆ Beperk het gebruik van scooters in en
rond het rennerspark. Denk erom dat ook
kinderen op mini-motors een gevaar vormen voor het publiek.
◆ Gebruik enkel de testpiste voor het uitproberen van uw motorfiets.

Wees een voorbeeld voor uw collega's en het publiek !
Een milieubewuste houding brengt een verder bestaan
van de organisatie niet in gevaar.
Het milieu en de organisatoren danken U
voor uw medewerking en uw respect voor de natuur.

SLOGAN
! LAAT ENKEL DE AFDRUK
VAN DE BANDEN ACHTER !

! HOU JE SLIPSTREAM PROPER !
(SNELHEID) !

Het milieu en de organisatoren danken U
voor uw medewerking en uw respect voor de natuur.

SLOGAN
! LAAT ENKEL DE AFDRUK
VAN DE BANDEN ACHTER !

! HOU JE SLIPSTREAM PROPER !
(SNELHEID) !

RICHTLIJNEN VOOR HET PUBLIEK
◆ Volg de aanwijzingen van de bevoegde afgevaardigden van de organisatie bij het parkeren
van uw voertuig.
◆ Parkeer uw wagen enkel op de daartoe voorziene ruimte en gebruik uitsluitend bestaande
wegen van de parking naar de manifestatie.
◆ Betreed geen terreinen vreemd aan de organisatie.
◆ Respecteer de omheiningen, gewassen en aanplantingen.

◆ Denk aan uw veiligheid en deze van de piloten,
blijf steeds achter de dubbele omheining.
◆ Denk aan de mindervalide toeschouwers.
Belemmer hun kijkgenot niet.
◆ Gebruik de door de organisatoren ter beschikking gestelde toiletten en laat ze na
gebruik netjes achter.
◆ Zorg ervoor dat er geen afval op de grond
terechtkomt. Deponeer het afval in de voorziene vuilnisbakken. U helpt alvast de organisatoren bij het opruimen.

◆ Hou uw honden aan de leiband !
◆ Het maken van vuur is verboden.

Uw gedrag is een voorbeeld voor anderen.
Indien we allemaal ons steentje bijdragen
komt het voortbestaan van deze organisatie niet in gevaar.
Het milieu en de organisatoren danken U
voor uw medewerking en uw respect voor de natuur !

SLOGAN

'LAAT ENKEL UW VOETSTAPPEN ACHTER'
Deze richtlijnen kunnen op volgende manieren onder aandacht van het publiek gebracht worden :
◆ -vermelding in het programmaboekje
◆ -vermelding op de achterzijde van het inkomticket
◆ -vermelding op borden + herhaling op specifieke plaatsen (bv. gelieve te toiletten netjes achter te laten)
◆ attent maken door de speaker (de mensen aanzetten tot verantwoord gedrag op het terrein)

