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Betreft: overleg plannen vernieuwing/verbreding fietspad over de Malpie 

Geachte heer Sandkuijl, 

Naar aanleiding van ons vooroverleg op 9 maart 2017 met betrekking tot de plannen om in het 
Natura 2000-deelgebied de Malpie het bestaande fietspad te vernieuwen/verbreden en of  
aanleggen van een tweede fietspad eveneens door de Malpie, willen wij u onderstaande aspecten en 
onze verontrusting, zoals ook mondeling aangegeven, nogmaals onder uw aandacht brengen. 
 
- Wij zijn van mening dat de  uitvoering van de werkzaamheden niet als regulier onderhoud 

beschouwd kunnen worden. 
- Voor Natura2000-deelgebied de Malpie geldt een zeer streng beschermingsregime daarbij is 

de Wet natuurbescherming van toepassing. 
- Natuurtoets (voortoets) uitgevoerd door Bureau Ecologica, conclusie is: significante 

negatieve gevolgen instandhoudingsdoelstellingen Natura2000-waarden waardoor passende 
beoordeling noodzakelijk is met ADC-toets (A= alternatieven, D= dringende maatschappelijke 
noodzaak, C= compensatie).  

- De werkzaamheden zijn strijdig met Verordening Ruimte gezien ligging in beschermd 
Cultuurhistorisch Vlak, daarbij is sprake van aantasting van de aanwezige cultuurhistorische- 
en archeologische waarden binnen het tracé zoals vastgelegd  op de Erfgoedkaart. (Zie ook 
onderzoeksrapport Historische elementen op de Malpie, Christiaan Daems, Hogeschool van 
Hall Larenstein, februari 2011) 

- Een uitgebreider onderzoek bescherming vleermuizen (volgens vleermuizenprotocol) is 
noodzakelijk. 

- Rechtvaardiging tot aantasting van dit gebied voor verkrijgen van meer “comfort” in zo’n 
kwetsbaar gebied ontbreekt naar onze mening. Nadelige gevolgen voor stiltegebied vanwege 
meer verstoring door grotere groepen wielrenners en hogere snelheden elektrische fietsen. 

 
Zoals afgesproken tijdens de bijeenkomst ontvangen wij graag het bestand “wegenlegger” (juiste 
benaming onzeker), alsmede , zodra beschikbaar, de (aanvullende) onderzoeksrapporten. 
 
Uit bovenstaande valt te constateren dat de Vereniging Groen en Heem Valkenswaard e.o. zich op dit 
moment niet achter de plannen kan scharen.  
 
Hoogachtend, namens Groen en Heem Valkenswaard e.o., 
 

                                
drs. L. de Brouwer, voorzitter           ing. B. Verbeek, secretaris 
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