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Voorstel:
1. te besluiten een eekhoornbrug aan te laten leggen aan de Heinsbergerweg.
2. begroting wijzigen conform toelichting op de middelen.
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Bijlagen:
Bijlage 1: Adoptie certificaat Roermond
Bijlage 2: Intentieverklaring Bescherming stadssoorten Roermond
Bijlage 3: Voorbeeld eekhoornbrug Amsterdam
Bijlage 4: Situering eekhoornbrug Heinsbergerweg
Bijlage 5: Offerte aanleg eekhoornbrug
Samenvatting:
Op 29 februari 2012 vond de aftrap plaats van het pilotproject 'Gemeenten adopteren soorten'. In totaal 7
Limburgse gemeenten nemen deel aan de pilot van de provincie Limburg, waarbij iedere gemeente één of
meerdere bijzondere en kenmerkende diersoort(en) adopteert. De gemeente Roermond heeft gekozen voor de
vlinder en de eekhoorn. Dit voorstel betreft het aanbrengen van een beschermende maatregel, een brug over
de Heinsbergerweg, ten behoeve van de eekhoorn.
Toelichting op voorstel:
Op 29 februari 2012 vond de aftrap plaats van het pilotproject 'Gemeenten adopteren soorten'. De gemeente
Roermond neemt samen met 6 andere Limburgse gemeenten deel aan een pilot van de provincie Limburg,
waarbij iedere gemeente een (of meerdere) bijzondere en kenmerkende diersoort(en) adopteert en
daaromheen activiteiten organiseert om deze soort(en) meer onder de aandacht te brengen (zie bijlage 1). De
overige gemeenten die hierin participeren zijn: gemeente Leudal, gemeente Maastricht, gemeente
Onderbanken, gemeente Roerdalen, gemeente Valkenburg en gemeente Weert. In deze pilot wordt
samengewerkt met IVN-Limburg en de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL). De
activiteiten die worden opgezet zijn gericht op de bescherming van de soort en het treffen van gepaste
maatregelen in beheer. Ook andere organisaties en inwoners van Roermond worden hierbij betrokken en
uitgedaagd om te participeren. De gemeente Roermond heeft de vlinder en de eekhoorn als doelsoorten
gekozen. Er zullen diverse projecten worden opgezet en uitgewerkt. De gemeente stelt zichzelf tot doel een
bijdrage te leveren aan het behoud van en het zorgen voor een toename van de rijkdom aan soorten.
Deze keuze sluit aan bij eerdere projecten van de gemeente:
Project Teddybeer (aandacht voor eekhoorn) geïnitieerd vanuit het RNMO (Roermonds Natuur en
Milieu Overleg) (2006)
Wintervogeltelling (2005-2006)
Intentieverklaring Bescherming stadssoorten Roermond (2008, zie bijlage 2)
In het kader van het project 'Gemeenten adopteren soorten' zijn er inmiddels enkele maatregelen genomen om
de leefomstandigheden voor de gekozen doelsoort 'vlinder' te verbeteren.
Bij de beplanting in park Hattem is rekening gehouden met de vlinders. De aanplant bevat bloeiende planten
en bomen die speciaal voor insecten een aantrekkende werking hebben. Langs de rotonde aan de
Maastrichterweg/Burgemeester Geuljanslaan staan struiken met veel bloesem. De aanleg van enkele borders
met vaste planten aan de Florasingel is hierop ook speciaal geselecteerd. De mogelijkheden om bermen en
braakliggende stukken in te zaaien met bloemenmengsels wordt momenteel besproken.
Voor de eekhoorn zijn tot nu toe nog geen concrete stappen gezet. Uit mededelingen van verontruste burgers,
een lid van het RNMO en gegevens uit de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) blijkt dat er minimaal 1
'hotspot' voor eekhoorns binnen de gemeentegrenzen aanwezig is.
De dieren proberen van het ene leefgebied naar het andere te komen en moeten hierbij het oversteken van de
Heinsbergerweg zien te overleven. Eekhoorns verplaatsen zich, bij voorkeur, via bomen. Aan de
Heinsbergerweg zijn de beide leefgebieden gescheiden door fietspaden en een weg. Daarbij zijn de beide

onderwerp:

Eekhoornbrug pagina: 3

leefgebieden afgezet met een hekwerk. Om toch naar de overzijde te komen klimmen de dieren over het hek
en lopen vervolgens over de weg waarbij ze regelmatig worden aangereden.
De gemeente Roermond is niet de enige gemeente in Nederland die met dergelijke 'hotspots' te maken heeft.
In Amsterdam (zie bijlage 3) en Den Haag is naar een oplossing gezocht en daar zijn zogenaamde
eekhoornbruggen geplaatst. Dit zijn touwbruggen die bomenrijen aan de straat- en wegkanten verbinden. De
dieren kunnen veilig en hoog oversteken en, door het vergroten van het leefgebied en uitwisseling met
verschillende populaties, wordt inteelt voorkomen.
Voorgesteld wordt om ook in de gemeente Roermond een eekhoornbrug te plaatsen op de locatie waar de
eekhoorns nu regelmatig worden aangereden, namelijk de Heinsbergerweg (zie bijlage 4). Het past in het
Roermondse beleid om stadssoorten te beschermen en leefomstandigheden van stadssoorten te verbeteren.
De eekhoornbrug zal op een minimale hoogte van 5 meter boven de weg worden opgehangen. Tijdens de
werkzaamheden zal met een hoogwerker vanaf de fietspaden gewerkt worden om de brug aan de bomen op te
hangen. De weg zal slechts voor de duur van ongeveer een kwartier gestremd moeten worden door
verkeersregelaars om de brug over de weg te kunnen spannen. Er zal buiten de spits gewerkt worden.
Risicoparagraaf:
Indien er wordt afgezien van het aanleggen van een eekhoornbrug zullen er eekhoorns blijven sneuvelen aan
de Heinsbergerweg. Mogelijk dat er door de bezorgde burgers negatief gedacht wordt over de intenties van de
gemeente ten aanzien van bescherming van stadssoorten.
Toelichting op de middelen:
De kosten ad € 2.480,00 (zie bijlage 5) kunnen worden gedekt uit de begrotingspost 60393 434312
(uitvoeringsprogramma natuur en landschap) die voldoende ruimte daarvoor biedt.
Kerntakendiscussie:
Burgers hebben het initiatief genomen om de gemeente te waarschuwen voor de gevaarlijke situatie voor
eekhoorns aan de Heinsbergerweg. Indien een eekhoornbrug wordt aangelegd, zullen zij de monitoring
verzorgen. Twee mooie voorbeelden van burgerparticipatie.
Communicatieparagraaf:
Op 24 september en 10 december 2013 komt het Roermonds Natuur en Milieu Overleg bijeen. Tijdens deze
overleggen zal de eekhoornbrug worden toegelicht.

