
 
 
Betreft: Asfalteren Wijnweg 
 
Maastricht, 1 februari 2016 
 
L.S., 
 
Een nieuw verhard fietspad over de Wijnweg voegt iets toe aan het toeristisch aanbod van de 

gemeente Eijsden-Margraten en dat kan gebruikt worden voor toeristische promotie.De 

Fietsersbond wil dit plan mede ondersteunen omdat deze ook voorstander is van duurzaam 

toerisme. 

Met verharde fietspaden verbetert de ontsluiting van een nu moeilijk toegankelijk gebied. Er kan wel 

worden gewandeld en dat gebeurt ook. Toch heeft het gebied naar ons idee door de schaal ervan 

een relatief matige wandelpositie, maar zeker enige fietspotentie. Er is al een verharde verbinding 

Bredeweg-Wijnweg (ruim 1 km). En van Bruisterbosch naar Termaar, dat is maar liefst 2,5 km. Met 

dus slechts een klein deel niet verhard. Door dat stuk te verharden krijg je meer dan 3,5 autovrij 

fietspad. 

Wat zijn de kwaliteiten als je hier kunt fietsen? 

– Autovrij (komt weinig voor in de regio) 

– Stilte (komt weinig voor in de regio) 

– Nagenoeg vlak 

– Goed verknoopbaar met andere, in kwaliteit bijpassende, fietswegen, denk bijvoorbeeld aan de 

Schampeljoensteeg naar Eckelrade 

– Cultuurhistorische waarden (historische wegen, galgenvelden, historische dorpskernen) die als 

trekkers en landmarks gebruikt kunnen worden 

– Beperkt utilitair medegebruik mogelijk, bijvoorbeeld van scholieren uit Sint Geertruid die naar 

Gulpen op school gaan. 

De omgang met modder en regenwater is een aandachtspunt. Met name de kruispunten liggen laag. 

De modder loopt daar van de steile taluds de weg op. Het is dan ook van belang om in deze laag 

gelegen gedeeltes erosie van de randen te voorkomen door voor een goede afvoer van regenwater 

te zorgen. 

De stukken holle weg bevatten inderdaad natuurwaarden als diverse dassenburchten met recente 

activiteit.Toch vinden wij de schade door asfaltering van de Wijnweg aan de natuur erg meevallen. 

Wel is het van het grootste belang om daar alle gemotoriseerd verkeer, anders dan 

landbouwverkeer, te weren, o.a. vanwege de aanwezigheid van die dassenburchten (dus ook 

brommers, scooters en snorfietsen). 



Dat zou kunnen door de weg de status te geven van Onverplicht Fietspad m.u.v. 

landbouwvoertuigen. Dat is mogelijk d.m.v. het blauwe rechthoekige bord met in witte letters: 

"fietspad" (= G13), met eronder een wit bord: "uitgezonderd landbouwvoertuigen". Strenge 

handhaving in het begin na openstelling zal noodzakelijk zijn. 

Wij begrepen dat enkele inwoners van Termaar bang zijn voor sluipverkeer. De toekomst zal moeten 

uitwijzen of deze angst reëel is. Als er zich sluipverkeer gaat voordoen moeten passende aanvullende 

fysieke maatregelen overwogen worden. 

Conclusie: wij staan als Fietsersbond achter dit plan, omdat het een ontbrekende schakel in een 

mooie en rustige fietsroute met bezienswaardigheden en fraaie uitzichten opheft. 

 
Namens de Fietsersbond afdeling Maastricht & Heuvelland, 

Raymond Oostwegel, voorzitter 


