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Prestigeprojectg p j
Fietsroute over oud tramtracé (diverse 
artikelen)

Zaterdag gingen  raadsleden van de
trambaan-gemeenten op werkbe-
zoek naar de Vennbaan bij Mon-
schau. Voorafgaand aan dit  snoep-
reisje kregen de raadsleden tekst en
uitleg over het voorontwerp van de 
nieuwe fietsbaan Maastricht-Aken.
De bewoners langs de voormalige
trambaan voelen zich hierbij gepas-
seerd. ‘Luister eerst naar de eigen 
bewoners alvorens kant en klare
plannen te presenteren en infor-
meer je ter plekke in het gebied in
plaats van naar onvergelijkbare si-
tuaties elders te gaan kijken’,  is de 
boodschap van Burgerinitiatief Val-
lei Lemiers. De voorgenomen fiets-
baan is volstrekt onvergelijkbaar 
met de Vennbaan tussen Aken en
Troisvierges. De Vennbaan is aan-
gelegd op een voormalige tramrou-
te die onlangs nog in gebruik was
voor tramverkeer. Dat geldt voor 
het voorgenomen tracé  Maas-
tricht-Aken zeker niet. Hier hebben
sinds 1938  geen trams meer gere-
den, de route als zodanig bestaat
niet meer en is deels weer natuur ge-
worden. Daardoor is de aanleg van 
nieuwe kostbare infrastructuur
noodzakelijk. Dwars door bijvoor-
beeld de kwetsbare natuur van het 
dal van de Selzerbeek of door woon-
kernen als Oud Lemiers die niet toe-
gerust zijn op extra fietsers. Voor
bewoners is de aanleg van nieuwe 
infrastructuur dan ook volstrekt
overbodig.  De noodzaak van zo’n 
bestuurlijk prestigeproject is voor-
alsnog niet aangetoond  en er zijn
voldoende goede bestaande fiets-
routes in het gebied aanwezig.
Maak daar gebruik van.
  
René Walenbergh en  Till Walter,

Lemiers
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Limburgs Mooiste (2)

Ja, balen was het zaterdag 21 mei in
het centrum van Gulpen, trefpunt 
van duizenden en duizenden ‘fiets-
recreanten’. Een totaal verstopt 
toeristenplaatsje, waar deelnemers
aan Limburgs Mooiste welkom wa-
ren, doch waar eigen inwoners de
weg kwijt waren en niet meer hun 
eigen wijk per auto in of uit konden.
Aan het wangedrag van vele ‘wieler-
liefhebbers’ te merken, leek het als-
of zij het dorp afgehuurd hadden. 
Winkels waren onbereikbaar en
woonde je buiten het centrum, dan
hielden de voortdurende sirenes
van ziekenauto’s en het geschal van-
uit de muziekboxen op de markt je 
wel wakker. Het was echt balen in 
Gulpen. Ik hoop niet dat dit evene-
ment een voorbode is van hetgeen 
ons inwoners komende zomer te 
wachten kan staan. Een vijf-ster-
ren-gemeente onwaardig.

Theo Alberts, Gulpen
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