
SP organiseert excursie rond de Moeselpeel 
In samenwerking met het buurtcomité Moesdijk en Staatsbosbeheer organiseert de SP 
op zaterdag 28 april een excursie rond de Moeselpeel en het buurtschap Moesdijk. Het 
gebied wordt bedreigd door het mogelijke verleggen van de N280 (Roermondseweg) 
hiernaartoe. Met de excursie willen de betrokken partijen duidelijk maken wat voor 
ernstige gevolgen een nieuwe weg voor mens en natuur in deze omgeving zou hebben.  

De SP en het buurtcomité Moesdijk zijn fel tegen een nieuwe Roermondseweg ten zuiden van 
het spoor. Beiden zien het nut en de noodzaak van zo’n weg niet in. Onderzoek door de 
provincie Limburg heeft al aangetoond dat een nieuwe weg ‘verkeerstechnisch geen 
voordelen oplevert ten opzichte van de bestaande weg’.  

Dat er iets met de Roermondseweg moet gebeuren is duidelijk. De SP en het buurtcomité 
willen daarom dat de bestaande Roermondseweg wordt aangepakt om de 
verkeersdoorstroming en de veiligheid te verbeteren. Hier zijn al uit verschillende hoeken 
goede ideeën voor aangedragen. Het grootste knelpunt, de spoorwegovergang, moet 
vervangen worden door een tunnel. Alles bij elkaar is dat niet alleen beter voor mens en 
natuur, het is ook nog eens stukken goedkoper dan het plan voor een nieuwe (verdiepte) weg 
dat nu op tafel ligt. 

Met de excursie willen de SP en het buurtcomité iedereen laten zien wat de gevolgen van een 
nieuwe weg zouden zijn. De excursie voert langs het buurtschap Moesdijk, en langs de Koots- 
en Moeselpeel. Deze kwetsbare natte natuurgebieden zouden ernstig verstoord worden door 
een nieuwe weg. Tot slot voert de excursie langs een deel van de bestaande Roermondseweg 
zodat ter plekke duidelijk gemaakt kan worden wat mogelijke oplossingen voor de problemen 
op deze weg kunnen zijn. 

De excursie is vrij toegankelijk, en wordt verzorgd door leden van het buurtcomité Moesdijk. 
Ook is er begeleiding door een gids van Staatsbosbeheer. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

De tocht vertrekt op zaterdag 28 april om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats van voetbalclub 
DESM aan de Koekoeksweg in Weert, en zal zo’n anderhalf uur duren. Na afloop is er de 
gelegenheid voor een kopje koffie in de kantine van voetbalclub DESM. Er zijn geen kosten 
aan de excursie verbonden. 

Meer informatie over de plannen van de gemeente, en het gebied Moesdijk/Moeselpeel: 

www.moesdijkweert.nl 
www.weert.sp.nl/moeselpeel 
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