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Buitenring: manege gedoogd

BRUNSSUM

Een illegale 
situatie bij de 
Buitenring. De 
manege in 
Brunssum die 
eigenlijk op slot zou 
moeten op het 
moment dat de weg 
openging, mag nog 
een jaar blijven.  

M
BRUNSSUM
DOOR JULE PEETERS

M et de komst van
de Buitenring
is er voor mane-
ge Brunssum-
merheide geen

plek meer. Met het Geleenbeek-
dal en de Brunssummerheide is
de nieuwe weg omgeven door 
kwetsbaar en zwaar  beschermd
natuurgebied. Om aan alle
milieuregels te voldoen, is in het
verleden vastgelegd dat onder 
meer manege Brunssummer-
heide weg moet en plaats moet 
maken voor nieuwe natuur. Ver-
wacht wordt dat de Buitenring
en de manege (door de uitstoot 
van mest) samen de stikstof-
norm zullen overschrijden. 

Uitstoot
Maar het betreffende stuk Bui-
Uitstoot
Maar het betreffende stuk Bui-
tenring ter hoogte van Bruns-
sum is eind juli opengegaan. En
de manege zit er nog steeds. 
Voorlopig zal die ook nog open-
blijven, maakte de provincie gis-
teren bekend. Lange tijd kon er 
geen alternatieve locatie worden
gevonden. Inmiddels is die er
wel, maar de nieuwe plek in 
Landgraaf is pas beschikbaar 

vanaf oktober volgend jaar. De pro-
vincie heeft deze week besloten om 
de situatie tot die tijd te gedogen. 
Dat heeft geen negatieve gevolgen 
voor het milieu, belooft SP-gedepu-
teerde Daan Prevoo. Misschien 
gaat de stikstofemissie vergeleken 
met de oude situatie zelfs naar
beneden. Dit omdat de weg alleen 
tweemaal eenbaans open is. Dat 
blijft zo totdat de manege weg is.

Uiteindelijk moet de hele Buiten-
ring tweebaans worden in beide
richtingen. Ook mag er maar zeven-
tig in plaats van tachtig kilometer 
per uur worden gereden. 
Daarnaast moet de manege zelf 
aanpassingen doen. Er mogen nog 
maximaal 51 paarden staan, in 
plaats van 60. 
En de mest moet in gesloten contai-
ners worden opgeslagen. De provin-

cie gaat erop toezien dat die afspra-
ken worden nageleefd.

GedupeerdGedupeerd
Volgens Prevoo is dit van alle opties
de meest geschikte. Het stuk Bui-
tenring vanwege de manege voorlo-
pig nog dichthouden, leidt tot ver-
keersdrukte in de dorpen. „Inwo-
ners zouden dan een jaar langer last
hebben van al dat transport door de

kernen. Dat wil je niet.” De mane-
ge op slot gooien, is volgens Pre-
voo ook geen goed idee. De eige-
naar en gebruikers waaronder
verenigingen zouden zwaar ge-
dupeerd raken. 
Tegen de beslissing van de pro-
vincie kan de komende vier we-
ken bezwaar gemaakt worden. 
Daarna wordt het besluit defini-
tief. 

Op de weg door de Brunssummerheide mag voorlopig maar zeventig kilometer per uur gereden worden.    FOTO LUC LODDER 


