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Roep om wandelpad bij de
Kanaalweg
De aanleg van een pad langs de Oostelijke Kanaalweg
tussen Elsloo en Geulle moet een einde maken aan gevaarlijke verkeerssituaties voor voetgangers.
DOOR ERIC VAN DORST | ELSLOO

Dat stelt DOS. De Steinse raadsfractie roept het college op hierover in gesprek te gaan met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat,
eigenaren van grond aan weerszijden van de lange rechte weg.
Volgens DOS rijden veel automobilisten er hard en zijn voetgangers gedwongen honderden meters over het asfalt richting kasteel Elsloo te lopen.
Raadslid Guus Peters overlegt foto’s waarop onder meer te zien is
hoe een vrouw met twee kinderen en een hond over de smalle
doorgaande weg lopen terwijl een auto passeert. Zowel links als
rechts ontbreekt de mogelijkheid van het asfalt af te gaan. Peters
wijst erop dat het nabijgelegen kasteelpark en de aangrenzende
bossen veelvuldig door wandelaars bezocht worden. Ze maken een
ronde door een drassig gebied waar bevers leven en moeten over
een deel van de weg tussen het natuurgebied en de dijk van het
Julianakanaal lopen.
Bij droog weer kan dit goed via een parallel lopend bosweggetje.
Maar dit is na regenweer niet begaanbaar door slechte afwatering
en zware machines die bomen afvoeren. Daar komt bij dat de staat
van het pad er niet beter op wordt door de hier levende bevers en
alle aandacht die het beschermde dier trekt.
Delen van het wandelpad die hersteld worden liggen er volgens
Peters al snel weer slecht bij. Alleen een integrale aanpak zal volgens hem een echte verbetering opleveren, waarbij hij denkt aan
een wandelpad boven het maaiveld aan de voet van de kanaaldijk.

Geopperd wordt geld uit de pot voor toerisme te gebruiken, omdat
het om toeristische infrastructuur gaat. Wethouder Danny Hendrix (DOS, Fysiek Domein) zegt dat hij zeker in overleg zal treden
met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. „Het gaat om grond die
niet van ons is, maar dit is een onwenselijke situatie.”

