
Motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Maarheezerhuttendijk

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 20 april 2016, 

Overwegende dat:
- De Maarheezerhuttendijk door een groot gedeelte van een natuurgebied loopt waarvan de 

gehele westzijde (Weerter en Budelerbergen) is aangemerkt als Natura 2000 gebied en deel 
uitmaakt van het “Kempenbroek”.

- Er in de afgelopen jaren sprake is van een zeer hoog aantal aanrijdingen met grote en 
kleine dieren op de Maarheezerhuttendijk. (12 in 2014, 8 in 2015 en reeds 2 in 2016) 

- Dit slechts het aantal bekende aanrijdingen zijn. Het aantal onbekende aanrijdingen en 
bijna-aanrijdingen ligt vele malen hoger.

- Dit regelmatig zorgt voor verkeersonveilige situaties op en rond deze weg.
- Dit ook zorgt voor groot dierenleed bij dieren die weliswaar een aanrijding overleefd hebben 

maar op een gruwlijke wijze sterven door de gevolgen. 
- Er een aantal oorzaken zijn voor deze problematiek, waaronder ligging van de weg langs 

het natuurgebied Weerter en Budelerbergen en het karakter van de weg (weg nodigt uit tot 
hardrijden en ondanks het feit dat hij volkomen recht loopt, is de weg voor dieren en 
automobilisten in het algemeen niet overzichtelijk).

- Ook het aantal wilde zwijnen in Weert gestaag stijgt, plus met een mogelijke opening van 
het raster in het Weerterbos ook de kans op bezoek van edelherten groeit. Dit vergroot de 
kans op aanrijdingen.

Spreekt uit:
Sinds enige tijd bevindt zich vlakbij de Maarheezerhuttendijk een aanlooproute voor het Ecoduct 
over de A2. Deze aanlooproute zou beter bekeken moeten worden m.b.t. de veiligheid van verkeer 
en fauna rond deze plek. Vraag is of het aangelegde wildrooster en het geplaatste hek hier 
voldoende bescherming bieden.

Draagt het college op:
- Om op de eerste plaats de snelheid naar beneden te brengen op de Maarheezerhuttendijk 

naar 60km.  
- Op de tweede plaats te onderzoeken of het haalbaar is om de Maarheezerhuttendijk af te 

sluiten voor verkeer ter hoogte van de Kuikensvendijk en de Werkmansweg. Hierin mee te 
nemen wat de gevolgen zijn voor de infrastructuur en hiermee terug te komen met een 
voorstel voor de raad. 

en gaat over tot de orde van de dag,

Fractie Weert Lokaal,      

M. Engelen


