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KWETSBAAR ‘Natuur wordt aangetast’

Ergernis over
mountainbikers
in Elmpter Wald
door Frank Heinen
SWALMEN – Tot ergernis van wande-

laars en natuurliefhebbers duiken
in het grensgebied tussen Swalmen
en Niederkrüchten steeds vaker
mountainbikers op, in gebieden
met kwetsbare natuurwaarden en
historische landschapselementen.
Aanleiding voor de Roermondse afdeling van D66 om vragen te stellen aan het college over deze ontwikkeling.
Het grensgebied langs de boorden van de Swalm is een trekpleister voor natuurliefhebbers en wandelaars. Het gebied raakt ook steeds
meer in trek bij fanatieke mountainbikers, een ontwikkeling die
voor veel irritatie zorgt onder wandelaars en ongunstig is voor de
kwetsbare natuur. Bovendien worden ook historisch waardevolle
landschapselementen niet gespaard
door de sporters. Aan de Duitse
kant van de grens, in het Elmpter
Wald, hebben mountainbikers een
kwetsbaar stuk bos in gebruik genomen. Te midden van de vele tankgrachten, loopgraven en schuttersputjes in het gebied hebben de fietsers een circuitje met springschansen aangelegd.

De verdedigingswerken die aan
de Duitse kant liggen zijn in de
winter van 1944-1945 aangelegd
door dwangarbeiders in opdracht
van de Wehrmacht. Ze gelden als
een belangrijk stuk oorlogshistorie.
„Dit stelsel is bijna zeventig jaar
lang grotendeels ongemoeid gelaten, maar dreigt nu door de schadelijke invloed van mountainbikers te
verdwijnen”, stelt Wilbert Dekker
namens de Roermondse fractie
van D66.
Dekker ziet ook dat de actieradius van de mountainbikers zich uitbreidt: „Ze gebruiken al gebieden
ten zuiden van de N280 en naderen de Lüsekamp, de plek waar de
gedenksteen staat voor veertien
burgers die hier in 1944 zijn gefusilleerd.”
D66 wil weten of Roermond
van plan is om samen met de Duitse gemeente Niederkrüchten maatregelen te nemen tegen deze aantasting van een historisch overblijfsel
dat herinnert aan de donkerste dagen van Roermond en Swalmen.
Voorts wil de partij dat Roermond
en Niederkrüchten met de mountainbikers in conclaaf gaan over het
uitzetten van een alternatieve route.

