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Opreij onderschat
betrokkenheid
Wat ‘een aardigheidje’ had
moeten worden, dreigt voor
Eijsden-Margraten uit te
lopen op een politiek di-
lemma: de holle weg bij
Bruisterbosch.

H ij had luid applaus ver-
wacht, geeft wethouder
Armand Opreij van Eijs-
den-Margraten toe: wie

zou nou tegen het verharden van
de Wijnweg bij Bruisterbosch kun-
nen zijn?

In plaats daarvan valt heel Bruis-
terbosch over hem heen. En half
Termaar. De bewoners van de twee
buurtschappen voelen niets voor
een lap asfalt op de holle weg in
hun achtertuin. Hun protest krijgt
alom bijval. Daardoor zit Opreij op-
eens met een gigantisch probleem:
wat moet hij nou?

Opreij bedoelde het zo goed. Na
de fusie van de gemeenten Eijsden
en Margraten zocht hij naar een
mogelijkheid om het Maasdal en
het Plateau van Margraten op speel-
se wijze met elkaar te verbinden.
„Beide gebieden horen historisch
bij elkaar”, legt hij nog maar eens
uit. „Het plateau is in de twaalfde
eeuw ontgonnen door boeren uit
Breust. Daar komt ook de naam
Bruisterbosch vandaan: het bos van
Breust.”

Het resulteerde in plannen voor
wandelroutes en een rustige fiets-
route tussen Eijsden en Margraten.
Die fietsroute loopt grotendeels
over bestaande, verharde wegen.
Alleen tussen Bruisterbosch en
Termaar moeten de fietsers over
een klein stukje onverharde weg.

door René Willems

Ook die 570 meter landweg wordt
nu geasfalteerd. Iedereen blij, dacht
de wethouder.

Opreij heeft zich echter verkeken
op de betrokkenheid van de men-
sen die daar in de buurt wonen.
Aan die Wijnweg woont niemand,
constateert hij. Maar dat wil niet
zeggen dat die weg niemand aan
het hart gaat. De bezorgdheid van
de bewoners van Bruisterbosch en
Termaar wordt massaal onder-
steund door ongeruste natuur-
liefhebbers uit heel Zuid-Limburg.
Zo’n prachtige holle weg ga je toch
niet asfalteren, lees je in de vele
steunbetuigingen.

De wethouder wil best nog een
keer gaan praten met de ongeruste
bewoners, zegt hij. Uitleggen wat
hij eigenlijk wil. Dat de zijwanden
van de holle weg met de dassen-
burchten onaangetast blijven. Dat
een ecoloog het project begeleidt.
Dat is gekozen voor bruin asfalt dat
bijna niet opvalt in het landschap.
Dat hiermee ook een einde komt
aan de modderoverlast in dat ‘gat’.

Opreij wil de uitvoering van de
werkzaamheden eventueel opschor-
ten. Maar het project helemaal af-
blazen, wordt lastig. Het werk is
door de gemeente reeds vergund
aan een wegenbouwer. Die komt
ongetwijfeld met een fikse schade-
claim als de gemeente de verleende
opdracht terugtrekt.
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