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Bouw turborotonde bij Nuth kan nu starten 
MAASTRICHT/NUTHMAASTRICHT/NUTH
DOOR BENTI BANACH

De bouw van de turborotonde 
bij Nuth kan starten. Dat heeft 
de rechtbank Maastricht 
bepaald in het geschil tussen de 
provincie en de eigenaar van 
kasteel Reijmersbeek.

De rechter respecteert de erf-
dienstbaarheid van uitzicht van
kasteeleigenaar Wim Gerrickens 
uit de handgeschreven akte uit 1938.
Maar ze stelt ook, net als de civiele 
rechter vorige maand, dat Gerric-
kens misbruik maakt van zijn recht

als hij financiële compensatie van 
de provincie weigert. 
De provincie heeft hem een schade-
vergoeding aangeboden op grond
van de inschatting van een taxateur
met daarbovenop een bedrag van 
20.000 euro. Dat laatste bedrag is
een soort boete die de provincie be-
reid is te betalen omdat ze de akte 
uit 1938 over het hoofd heeft gezien.
Gerrickens is niet ingegaan op het 
aanbod, maar heeft ook geen tegen-
bod gedaan. Dat rekent de rechter 
hem aan.
Gerrickens hoopt dat de rechter in
hoger beroep alsnog zal bepalen dat
zijn erfdienstbaarheid onaantast-

baar is. Mocht dat zo zijn, stelt de
rechtbank in Maastricht, dan kan 
dat ertoe leiden dat de turboroton-
de weer moet worden verwijderd of
gewijzigd. 
De provincie is blij dat de rotonde nu

kan worden aangelegd. „We kunnen
maandag van start, maar dat doen 
we nog niet. We moeten eerst een
nieuwe planning van alle werk-
zaamheden maken. We starten zo 
snel mogelijk”, zegt de provincie-
woordvoerster. Het aanbod aan 
Gerrickens blijft overigens staan. 
„De bal ligt bij hem. Maar tot nu toe
heeft hij niet gereageerd.” De advo-
caat van Gerrickens geeft geen 
commentaar. 
De start van de aanleg van de roton-
de stond gepland voor 4 juni. Door 
een uitspraak van de rechter op 
1 juni kon die niet doorgaan. Boska-
lis, dat het werk in opdracht van de

. Het aanbod aan 

provincie uitvoert, heeft de afgelo-
pen weken zo veel mogelijk ander 
werk ter plekke uitgevoerd. De tur-
borotonde, Limburgs meest com-
plexe knooppunt, vormt de aanslui-
ting tussen de Buitenring Parkstad 
Limburg en de A76 bij Nuth.
Van meet af aan was duidelijk dat de
rotonde heel dicht bij het zestiende-
eeuwse kasteel zou liggen en enor-
me afbreuk zou doen aan de monu-
mentale en landschappelijke waar-
de van het landgoed. Daar heeft
Gerrickens zich tegen verzet in di-
verse procedures. Ook de Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed heeft
tegen de rotonde geprotesteerd. 

Als de erfdienstbaarheid 
in hoger beroep alsnog 
onaantastbaar blijkt,  
moet de turborotonde 
mogelijk weer 
worden afgebroken.


