
Ongekend Onderbanken… 
 
In de Maastrichterweg is het IKL bezig met het aanleggen van overstorten, 
die grote massa’s water van de hoger gelegen akkers moeten afvoeren. Het 
erosieprobleem op de akkers wordt daarmee niet opgelost. Slechts het 
verder uitspoelen van de steile graften wordt daarmee – hopelijk- 
voorkomen. Als deze constructies stand houden is daarmee in elk geval een 
stap voorwaarts gezet voor wat betreft het onderhoud van deze holle weg. 
 
Ja, mijn schrijverij begon, toen aanvang van dit jaar in diezelfde 
Maastrichterweg op veel te grove schaal bomen en heesters gekapt werden. 
Een ingreep waar velen – en niet alleen ik – schande van spraken. Maar goed 
het leed is geschied en er dient zich een voorzichtig herstel van het struweel 
aan. Nu hebben de werkzaamheden van het IKL ook voor de nodige onrust in 
dezelfde gracht gezorgd, maar kom, als de weg hierna voor een geruime 
periode met rust gelaten wordt, zal ook hier de natuur zich weer herstellen. 
Dat zou inhouden dat de gemeente ook geen toekomstige 
onderhoudswerkzaamheden, ook niet aan de tegenover liggende graften in 
die weg, zou moeten uitvoeren. Dat zou ook moeten inhouden dat de 
landbouwers aan de andere kant  van deze weg de eigendomsgrenzen 
respecteren en niet aan de bovenkant van deze graften de gemeente een 
beetje “helpen” met het terugzetten van de houtopstanden. 
 
Wat ongekend is, sinds de Maastrichterweg  in 1998 z.g. werd afgesloten, is 
dat er nu sedert ongeveer twee weken helemaal geen gemotoriseerd verkeer 
mogelijk is via deze weg.  Wandelaars en fietsers kunnen er nog wél en 
ongehinderd door.  Dus het kan tóch!? De weg kan inderdaad fysiek autovrij 
worden gemaakt, wat een verademing!! Het zou ook ongekend zijn in 
Onderbanken als dat zo bleef, als dit stukje natuur zich kon herstellen en 
schuilplaats kon bieden aan menige zeldzame plant of dier. 
 
Overigens heeft de gemeente afgelopen week blad geruimd ter hoogte van 
de bebouwing van de Maastrichterweg. Chapeau! Men begint het te snappen, 
nu nog het fysiek afzetten van een aantal holle wegen ter hand nemen  en 
men bespaard onnodig onderhoud, onnodige bladruimerij, onnodige 
opruimingen van tonnen illegaal afval en uiteindelijk dus heel veel geld. Op 
naar een ongekend Onderbanken. 
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