
BEEKDAELENROUTE

Oplichtende heiligen verwerkt in asfalt
fietspad

Een deel van de Beekdaelenroute krijgt een bijzonder uiterlijk. Hier worden
heiligen in het fietspad verwerkt, die in het donker oplichten.

DOOR GEERTJAN CLAESSENS

Op de weg naar het Clemensdomein in Oud-Merkelbeek komen iconen van heiligen,
die ook in het kerkje zijn afgebeeld. De iconen in het fietspad lichten op in het
donker. De verfraaiing van het wegdek moet uiterlijk medio volgend jaar klaar zijn.
De gemeente had eerder het idee een deel van het 54 kilometer lange fietspad uit te
voeren met lichtgevend asfalt om de route te accentueren. Die aanpak is nu
aangepast. Door het pad een apart tintje te geven wil de gemeente de
Beekdaelenroute aantrekkelijker maken voor bewoners en toeristen.
Die aanpak past in de ambitie om het buitengebied van de groene gemeente beter te
benutten en meer te laten opbrengen. De gemeente wil de ligging aan de rand van
het Heuvelland optimaal gebruiken en toeristen te verleiden ‘over te lopen’. Dat
moet de drukte in de aangrenzende regio verlichten, zonder dat het in Beekdaelen te
druk wordt.

Zo komt het fietspad er uit te zien.
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De gemeente noemt de Beekdaelenroute een ‘snelweg van het zachte verkeer’. Die
moet worden verbonden met buurgemeenten in de Euregio. De route is ook
gekoppeld aan de Leisure Lane, één van de IBA-projecten. In de gemeente zelf
verbindt de Beekdaelenroute zestien iconen in de vijftien kernen tellende
fusiegemeente, van de Watertoren en het Platsbeekdal in Nuth tot de kastelen van
Amstenrade, Wijnandsrade en Etzenrade.
Daarnaast zet de gemeente nu zes iconen van een heel andere orde letterlijk in de
spotlights. Het gaat om heiligen die leefden tussen de eerste en de twaalfde eeuw:
Clemens Romanus, Scholastica, Benedictus, Placidus, Gregorius de Grote en
Bernardus van Clairvaux. Hun beeltenissen werden ontdekt bij de restauratie van
het Clemenskerkje, dat daarna - in 2014 - werd uitgeroepen tot meest spirituele plek
van Nederland. Bij de afbeeldingen in het fietspad komen borden met informatie en
een QR-code om meer gegevens op te roepen via internet.
De zes afbeeldingen komen te liggen in de Vogelsvalderenweg, tussen Oud-
Merkelbeek en de weg van Merkelbeek naar Brunssum. Ze worden hufterproof
uitgevoerd en voorzien van veiligheidsglas, mede omdat er ook tractoren overheen
rijden. Rond het pad komen extra bankjes en bomen. Wat de aanleg kost wil de
gemeente niet kwijt, omdat het werk nog moet worden aanbesteed en als het budget
bekend wordt, zou dat de prijs kunnen opdrijven. De aanleg van de totale
Beekdaelenroute kost naar schatting 4,5 miljoen euro.


