
 

 

ART. 36-VRAGEN MOUNTAINBIKE PARCOURS op Het Tiende Vrij ? 
 
 
 
Geacht college, 
 
Ons is ter ore gekomen dat oude plannen worden opgerakeld om te mountainbiken op het voormalige 
Zinkwitstort in Eijsden. Er bestaat zelfs een wild plan om een brug over de A2 te bouwen om de helling van 
De Tiende Vrij bereikbaar te maken voor o.a. mountainbikers.  
 
Door een groep bezorgde inwoners, waaronder de voormalige Stichting Eijsden Gifvrij, is gedurende 10(!) 
jaar geknokt voor een goede sanering van het stort voor gevaarlijk chemisch afval. Uiteindelijk heeft een 
doelmatige sanering plaatsgevonden. Er is echter geen vloeistofdichte afwerking aangebracht, waardoor het 
gevaar bestaat dat er vanuit deze locatie verontreiniging in het grondwater terecht komt. 
 
De voormalige stortlocatie, sinds 2006 luisterend naar de naam Het Tiende Vrij, is gedurende de periode 
2006-2019 in beheer geweest van Limburgs landschap. Vanwege het feit dat er nauwelijks nog sprake was 
van natuur is in overleg met de Provincie Limburg - als eigenaar - het beheer eind 2019 overgedragen aan 
Bodemzorg Limburg.  
 
Bodemzorg Limburg etaleert in haar naam haar doelstelling: zorg dragen voor het veilig gebruik van de 
bodem. 
Deze stichting overweegt echter om mountainbiken toe te laten op deze gifberg!  
 
Nu er mogelijk plannen zijn voor een mountainbike-parcours op Het Tiende Vrij wordt het gevaar 
werkelijkheid dat de gezondheid wordt geschaad. Door het fietsen met sterk geprofileerde banden wordt de 
schone deklaag weggeveegd en kan de beschermende folie worden beschadigd.  
 
Overigens blijkt nu reeds dat deze folie op verschillende plekken aan de oppervlakte is gekomen. 
Onwetende bezoekers, waaronder spelende kinderen, graven er zelfs kuilen. Het gevaar bestaat dat de 
veiligheid, maar zeker de gezondheid van onze kinderen wordt geschaad door aanraking met zwaar 
verontreinigd chemisch afval. 
 
Om te voorkomen dat het onzinnige plan voor een mountainbike-parcours op deze voormalige stortplaats 
van gevaarlijk chemisch afval realiteit wordt, stel ik namens mijn steunfractie Art.36 vragen. 
 
1. Wat is er bij u bekend over een mogelijk mountainbike-plan in dit gebied? 
2. Gezien het gevaar voor de volksgezondheid, wat gaat u doen om aan een dergelijk plan een halt toe te 

roepen? 
3. Gezien het feit dat dit gebied eigendom is van de provincie en ook voor een klein gedeelte van de 

gemeente E-M, bent u bij machte handhavend op te treden tegen gevaarlijk gebruik. Bent u voornemens 
dit, samen met de provincie, te doen? Indien ja, wanneer? Indien nee, waarom niet?  

4. Hoe en wanneer gaat u zorgdragen voor herstel en goed onderhoud van dit gebied? 
5. Onwetend kan men niet zondigen. Daarom zal goede informatie verkeerd gebruik van dit gebied zeker 

voorkomen: informatie over de oorsprong van de berg, over de Zinkwit, over de inzet van de stichting 
Eijsden Gifvrij gedurende 10 jaar, over het veilig gebruik van dit gebied (verbod voor fietsen en 
paardrijden), etc. Bent u bereid deze informatie ter plekke aan te bieden, maar ook via de gemeentelijke 
communicatiekanalen? Indien ja, wanneer? Indien nee, waarom niet? 

 
Bij voorbaat dank voor de beantwoording. 
 
Maria Janssen-Rutten 
Mede namens de steunfractie FJR 
 
Eijsden, 6 maart 2021 


