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Gulpen-Wittem/Lemiers/Cadier en Keer, 8 februari 2018 
 
Trambaanfietsroute 
PROTEST UITGEBREID 
Het protest tegen de plannen voor een ‘Trambaanfietsroute Maastricht-Aken’ is nu daadwerkelijk 
‘Heuvellandbreed’. Na het Burgerinitiatief Vallei Lemiers en de Bewonersgroep Cadier en Keer is er ook in 
Gulpen-Wittem een bewonersgroep opgericht. De drie bewonersgroepen zeggen ‘nee’ tegen deze extra 
fietsroute en hun gezamenlijke inzet is om nieuw asfalt door het Nationaal Landschap Zuid-Limburg te 
voorkómen. De nieuwe Bewonersgroep Gulpen-Wittem organiseert op zondag 18 februari een wandeling om 
burgers te informeren over de aantasting van de natuur. Deze wandeling loopt vanaf ‘de Hut’ naar het 
centrum van Gulpen. 
 
De discussie over de Trambaanfietsroute is nog lang niet beslecht. Tijdens de drukbezochte informatieavond 
voor raads- en Statenleden van 22 januari jl. is in elk geval één ding duidelijk geworden: de ‘Beleidsanalyse 
Trambaanfietsroute’ van Prof. dr. Jeroen Aerts van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije 
Universiteit in Amsterdam, leidde tot een stevige discussie tussen raadsleden van de drie 
Heuvellandgemeenten en de stuurgroep achter de tafel. Tijdens de bijeenkomst mocht professor Aerts niet 
het woord voeren, maar op uitdrukkelijk verzoek van raads- en Statenleden kreeg hij na afsluiting van de 
officiële informatieavond de gelegenheid om zijn bevindingen toe te lichten. Zijn heldere presentatie was 
voor bewoners van Gulpen-Wittem mede aanleiding zich aan te sluiten bij de protestbeweging tegen de 
Trambaanfietsrouteplannen, die in Gulpen-Wittem onder andere het natuurgebied ten zuiden van ‘De Hut’ 
omvatten. 
 

Informatieve Wandeling 
Op 18 februari organiseert Bewonersgroep Gulpen-Witten een  wandeling over het geplande fietstracé ten 
zuiden van ‘De Hut’ naar het centrum van Gulpen. Een van de Gulpense initiatiefnemers, Mariet Custers uit 
Euverem: “Hoe meer ik me verdiep in dit project hoe triester ik het vind en hoe bozer ik word: nut en noodzaak 
zijn niet bewezen, bewoners zijn niet in de planvorming betrokken, onze natuur is in het geding en op negen 
kilometer nieuw asfalt zit niemand te wachten”. De wandeling op zondag 18 februari start om 13:15 uur vanaf 
hoeve ‘de Vruchtenhof, Rijksweg 110, Margraten, en duurt ongeveer twee uur. Iedereen is van harte 
welkom! 
 

Petitie 
Om de argumenten van de bewonersgroepen kracht bij te zetten is de petitie “Zo geen Trambaanfietsroute 
door het Heuvelland” online gezet. Iedereen die bezwaren heeft tegen deze fietsroute, kan de petitie 
ondertekenen en eigen zorgen of bezwaren maar ook ideeën aangeven. Op dit moment hebben ruim 660 
burgers de petitie op www.petities24.com/trambaanfietsroute ondertekend, naast nog eens 200 mensen op 
papier. 
 
Nadere informatie:  
Gulpen-Wittem: Mariet Custers, 043 - 3625056,  m.custers@gmail.com  
Cadier en Keer: Jelle Stoffers, 06 - 29054228,  j.stoffers@live.nl  
Lemiers: René Walenbergh, 06 - 145026509, mail@renewalenbergh.nl 
 
Website: www.trambaanfietsroute.eu 


