Van: Karin Duijsters
Verzonden: vrijdag 4 december 2020 13:50
Aan:
CC:
Onderwerp: Vraag mbt asfalteren zandpad

Hallo griffie,
Aangezien ik niet bij de commissie ruimte was en deze vraag eigenlijk in de rondvraag wilde
stellen, stuur ik hem nu per mail.
Onderstaand bericht heb ik ontvangen en onze fractie zou graag een verduidelijking hierover
ontvangen en de procedure die hiervoor gevolgd is.

De gemeente heeft een zandpad geasfalteerd, (datum ongeveer 15 sept 2020), midden in de
natuurgebieden, midden op de Stramproyerhei, midden in goudgroene natuur. In het POL
staat daarover op blz 12: “In de goudgroene natuurzone staat beschermen en versterken van
de natuur centraal”
Het is een zandpad van een kleine 500 meter. Juist deze zandweg was erg waardevol, omdat
ze aan de ene kant langs een goed onderhouden gemeentelijk houtwal ligt, er mooie stukken

open zand in de bochten aanwezig waren, en ze aan de andere kant langs heischrale weides
van Vereniging Natuurmonumenten loopt.
Het pad loopt haaks vanaf de Pruiskesweg bij de veeroosters naar de Stramproyergrensweg,
en komt uit bij het geel geverfde verbouwde boerderijtje (Boberden nr?)
Zandpaden in natuurgebieden zijn erg waardevol. Insecten kunnen er zich opwarmen, de flora
aan weerskanten is specifiek voor de zogenaamde ‘heischrale weides’ wat een Natura 2000
habitat is. Ze zijn een laatste uitwijkplaats voor veel bijzondere soorten. Bovendien fungeren
ze als route waarlangs veel diersoorten zich verplaatsen en kunnen migreren.
Algemeen bekend is, dat we in Nederland zuinig moeten zijn op zandwegen. Ik dacht dat het
algemeen beleid is om onze laatste zandwegen niet te asfalteren. Ik dacht ook dat gemeente
Weert zich daarover uitgesproken had. Ik zou echter niet weten waar ik een dergelijk besluit
zou moeten vinden.
Maar het lijkt me in feite voldoende dat het om een zandweg gaat in een gebied met
goudgroene natuur.
Waarschijnlijk had voor het asfalteren een natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd
moeten worden.

Het asfalteren is aangevraagd door de bewoners van het genoemde
verbouwde boerderijtje. Argument was, dat het zand gevaarlijk was voor de
oudere fietsers. Een raar argument, omdat de weg voor fietsers enkel een
afsnijding is van het officiële fietspad.
-Met vriendelijke groet,
Karin Duijsters
Fractie Duijsters

