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Weerstand tegen groei manege

D
BRUNSSUM
DOOR GEERTJAN CLAESSENS

Manege Brunssummerheide kan na de verhuizing naar Landgraaf 
groeien. De provincie wil toestemming geven voor uitbreiding, maar 
tegenstanders komen daar tegen in het geweer.
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D e provincie geeft in  een
ontwerpbesluit toe-
stemming  om 49 paar-
den te stallen op de
nieuwe plek van  Ma-

nege Brunssummerheide. Dat be-
sluit staat nog niet vast: het ligt zes 
weken ter inzage, waarin belang-
hebbenden bezwaar kunnen ma-
ken. 
Dat zal de Stichting Behoud Bruns-
summerheide in elk geval doen. Gis-
teren diende voor de rechtbank in 
Roermond het bezwaar van de 
stichting tegen de verhuizing van de
manege naar de Kleine Heihof,
waar eerder paardenpension Nie-
len zat. Daar genoot een vijftal paar-
den van het ‘pensioen’. Nu staan er 
twintig dieren en zijn er meer rijles-
sen. De toegenomen activiteit en

het bijbehorende verkeer verstoort
volgens de stichting de beschermde
natuur  in de omgeving. De Stichting
Ruitersport Brunssummerheide,
die de manege beheert, bestrijdt 
dat. De extra rijlessen zorgen voor 
gemiddeld slechts dertig autoritten
per dag extra. 

DrukteDrukte
Behoud Brunssummerheide vreest
dat de drukte verder zal toenemen,
als alle zestig paarden van de mane-
ge naar Landgraaf zijn verhuisd en 
hier ook de horeca wordt uitge-
breid. Maar dat is nu niet aan de 
orde, stellen de gemeente Land-
graaf en de manegebeheerders. De 
rechtszaak heeft immers alleen be-
trekking op de verhuizing van de
manege, waar de bestaande rijbak 
is overdekt door er tijdelijk een tent
overheen te plaatsen. 
Daarvoor heeft de gemeente Land-

graaf voor vijf jaar een vergunning 
gegeven.  In die periode wil de behe-
rende stichting een beter onderko-
men laten plaatsen. Dat voornemen
stuit ook op verzet van Behoud 
Brunssummerheide. De stichting 
wijst erop dat de manege driehon-
derd leden telt. Die zullen hier wil-
len lessen en evenementen organi-
seren, verwacht de stichting. Of dat
het geval is moet nog blijken.

Buitenring
De manege moest verhuizen om de 
Buitenring
De manege moest verhuizen om de 
aanleg van de Buitenring te com-
penseren. Volgens Behoud Bruns-
summerheide waren er andere 
plekken geschikter en is het niet lo-
gisch dat de manege in dezelfde om-
geving blijft, zodat het probleem al-
leen wordt verplaatst. Volgens de
manege is dit de enige geschikte
plek. Die ligt net buiten beschermd
natuurgebied.      


