
Bosverbindingen 
 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), inclusief Natura 2000- 
gebieden, is een belangrijk instrument om het teruglopen van de biodiversiteit in Nederland een halt toe te 
roepen. In 2010 is door het kabinet Rutte I besloten het natuurbeleid verder te decentraliseren en de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te herijken. Wegens besparingsdoeleinden zou het EHS minder groot 
worden dan eerder beoogd. In 2012 is onder Rutte II besloten deze decentralisatie verder door te zetten, maar 
werd wel een deel van de bezuinigingen terug gedraaid. 

 
SPA wil de bosgebieden in Sittard-Geleen met elkaar en met de bossen in aangrenzende gemeenten, ook 
internationaal, verbinden. 

 
In plaats van het telkens maar uitbreiden en aanleggen van bedrijventerrein wil SPA dat de reeds jaren 
bestaande gedachten om de natuur in deze regio te verbeteren worden gerealiseerd. Dat komt erop neer 
de bosgebieden van Echt-Susteren en aangrenzend Duitsland te verbinden met alle bosgebieden van 
Sittard-Geleen tot aan de Maas waardoor dieren en mensen zich door de gehele gemeente door het groen 
kunnen verplaatsen zonder grote stukken bebouwd- of open terrein over te moeten steken. 

 

Dit zal uiteraard niet binnen de komende raadsperiode gerealiseerd kunnen worden maar wanneer we er niet 
echt aan beginnen en het doel goed voor ogen krijgen en ons committeren aan uitvoering wordt het nooit wat. 
SPA is van mening dat het verbinden van bosgebieden een van de belangrijkste langjarige opgaven is 
waarvoor het gemeentebestuur moet staan. Uiteindelijk gaat het om het welzijn van onze inwoners en om het 
door ongebreidelde economische activiteiten verstoorde milieu te herstellen. Het milieu in de Westelijke 
Mijnstreek en zeker in onze gemeente moet verbeteren. Op dit punt verschilt SPA wezenlijk van de meeste 
andere partijen. 

 
Hoogstwaarschijnlijk zal uitbreiding plaats moeten vinden ten koste van landbouwgronden en mogelijk dat 
bepaalde stukjes woongebied zullen moeten worden omgevormd tot natuurgebied. SPA verwacht dat er veel 
tegenstand zal zijn om bedrijfsterreinen te verkleinen, hooguit zullen enkele corridors beschikbaar worden 
gesteld. Onderstaande satelliet-opname verduidelijkt dat het niet gemakkelijk zal zijn de door SPA gewenste 
verbindingen te realiseren. Zonder passages van belangrijke wegen en zonder her en der enige bebouwing te 
verwijderen lijkt dat onmogelijk. Het is een kwestie van planning en prioriteiten toekennen en dan langjarig 
toewerken naar het doel. 

 
Wat opvalt is de ruimtelijke blunder 
die gemaakt is door VDL op de 
huidige positie te vestigen. De 
verbinding tussen de bossen van 
Susteren en het Limbrichterbos werd 
daardoor verbroken. Vanaf het 
Sterrebos, via Kasteel Wolfrath en het 
huidige parkeerterrein van VDL- 
Nedcar langs de A2 en dan een 
verbinding onder de N297 is nog 
denkbaar. 

 

Ook het verbinden van het 
Limbrichterbos nabij Op de Vos langs 
de N297 tot aan de Vloedgraaf en van 
daaruit zowel Noordelijker (naar 
Susteren) als Zuidelijker naar de 
Schwienswei met uitbouw van de 
verbinding tot de Tüdderner Fenn lijkt 
mogelijk. 

 

Chemelot vult het hele gebied tussen 
Stein en Geleen. Nu wil men in 
Noordelijke richting met een flinke 
hap verder uitbreiden. 



Het groengebied van de Kollenberg ligt nogal geïsoleerd maar kan wellicht beter verbonden worden met de 
bossen bij Windraak en ook met het gebied langs de Geleenbeek bij Munstergeleen en van daaruit met 
Danikerbos en door naar Sweikhuizen. Het gebied langs de Geleenbeek kan bij Munstergeleen via de 
doorsteek bij het ziekenhuis, langs De Haese, achter de Landgraaf langs via de Hof van Limburg (tussen 
Gardenz en Lindenheuvel) nabij de kruising van de Burgemeester Lemmensstraat met de Urmonderbaan met 
de Lexhy worden verbonden. Langs de A2 kan van daaruit de verbinding met het Limbrichterbos gerealiseerd 
worden. 
 
Daarmee zouden alle bestaande bosgebieden van Sittard-Geleen verbonden worden waardoor migratie van 
dieren veel beter mogelijk wordt en mensen aaneengesloten wandelgebieden krijgen. Fietsroutes langs en 
deels door deze gebieden kunnen bijdragen aan recreatie en toerisme. 
 
Uiteraard zullen deskundigen (o.a. van IVN, natuurmonumenten, de gemeente) bovenstaande gedachten 
moeten toetsen en uitwerken. Daarbij zal ongetwijfeld aan de orde komen hoe breed corridors moeten zijn en 
waaruit deze moeten bestaan, welke gronden en gebouwen moeten worden aangekocht of behouden worden 
etc. 
 
Voor SPA is vooral belangrijk dat onderkend wordt dat er een samenhangende ontwikkeling van bosgebieden 
moet komen en dat de ontbossing en ook het verdwijnen van agrarische gebieden t.b.v. bedrijventerreinen 
moet stoppen. Vergroening en verdere industrialisering van gebieden gaan niet met elkaar samen. 
Economische ontwikkeling moet niet meer prevaleren boven milieu en welzijn van mensen. Meer bos is 
daarvoor nodig. Het roer moet echt om! 
 
Het is SPA een doorn in het oog dat de gemeente de afgelopen jaren meermaals een voorbereidingsbesluit 
heeft genomen om woningbouw tegenover het ziekenhuis te realiseren. Maar liefst twee derde van dat gebied 
wil men gebruiken om daar woningen gericht op ‘kenniswerkers’ te bouwen. 


