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Convenant
gezamenlijk werken aan de centrumontwikkeling van Valkenburg aan de Geul

In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en 

sociale structuur binnen de provincie wil versterken. Provinciale Staten hebben op 13 mei 2016 

vastgesteld het kader Stedelijke Ontwikkeling en een bijbehorend budget van € 40 mln. beschikbaar 

gesteld. Daarbij hebben Provinciale Staten aangegeven dat de nadruk dient te liggen op het samen 

met de betreffende gemeenten versterken van economische en sociale structuur in de steden Venlo, 

Sittard, Heerlen en Maastricht en dat daarvoor in beginsel € 32 mln. uit het beschikbaar gestelde 

budget benut kan worden. Gedeputeerde Staten zijn met de uitvoering van dit kader belast. 

Gedeputeerde Staten gaan daarbij te werk zoals in bijlage 1 is beschreven.

De resterende middelen zijn bedoeld om vergelijkbare ontwikkelingen met een (boven)regionale 

betekenis in andere centra te ondersteunen.

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul hebben voor het centrum Valkenburg aan 

de Geul een plan uitgewerkt (zie bijlage 2) zoals in bovengenoemd kader bedoeld. In dat plan is 

aangegeven welke resultaten de gemeente in het centrum wil bereiken.

Gedeputeerde Staten stemmen in met de in dat plan beschreven resultaten die burgemeester en 

wethouders per 01 januari 2019 willen bereiken.

Daarnaast bespreken gemeente en provincie in goed partnerschap andere dossiers die mogelijk 

raken aan andere provinciale/gezamenlijke dossiers.

Met betrekking tot het in de periode tot 31 maart 2019 gezamenlijk werken aan het versterken van 

economische en sociale structuur in Valkenburg aan de Geul maken de colleges van Gedeputeerde 

Staten en burgemeester en wethouders de volgende afspraken:

1. Beide colleges zetten zich maximaal in om elkaar te ondersteunen in het versterken van de

economische en sociale structuur in Valkenburg aan de Geul en reserveren daartoe ruimte in de

respectievelijke begrotingen. Zij informeren elkaar tijdig over al hetgeen hiervoor van belang kan

zijn. De in bijlage 3 samengevatte resultaten dienen vóór 01 januari 2019 gerealiseerd te zijn

danwel dienen daarvoor onherroepelijke (betalings-)verplichtingen te zijn aangegaan.

Gedeputeerde Staten stellen in dit verband een bedrag van € 2.150.000,- beschikbaar aan de

gemeente t.b.v. het realiseren van de in bijlage 3 samengevatte resultaten, ervan uitgaande dat

burgemeester en wethouders zorgen voor een gemeentelijke inzet van € 4.150.000.



Beide colleges beogen daarmee een inzet van externe (markt)partijen te genereren van € 19,5 

mln. die gericht is op het realiseren van de genoemde resultaten.

2. Burgemeester en wethouders zorgen ervoor dat van de voorgenomen projecten/initiatieven de

voor Gedeputeerde Staten noodzakelijke informatie (zie bijlage 1) tijdig bekend is.

3. Burgemeester en wethouders kunnen het bij het plan horende overzicht van voorgenomen

projecten/initiatieven in overleg met Gedeputeerde Staten aanvullen in het belang van het tijdig

realiseren van de beschreven resultaten.

4. Gedeputeerde Staten zullen in lijn met de in bijlage 1 omschreven werkwijze de nodige

bestuurlijke toezeggingen doen en middelen betaalbaar stellen. Daarbij zullen concrete

voorwaarden worden geformuleerd, gericht op het tijdig (d.w.z. vóór 01 januari 2019) borgen

van de beschreven resultaten.

5. Indien de (markt)omstandigheden daar aanleiding toe vormen, kunnen in onderling overleg

resultaten worden toegevoegd c.q. aangepast.

6. T.b.v. een adequate uitvoering, monitoring en evaluatie onderhouden partijen geregeld overleg.

De verantwoordelijke bestuurders zijn de gedeputeerde Stedelijke Ontwikkeling en de

portefeuillehouder openbare ruimte van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Valkenburg aan de Geul, 21 februari 2017
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"werkwijze GS" 

Bijlage 1 bij convenant

1. Van de gemeente wordt een plan verwacht waarin de identiteit van een centrum en de 

visie/ambities voor de langere termijn zijn beschreven, incl. complementariteit t.o.v. omliggende 

steden / centra.

Dit plan geeft tevens inzicht in de beoogde resultaten die de gemeente in het betreffende 

centrum per 01 januari 2019 bereikt wil hebben op het gebied van de in het kader Stedelijke 

Ontwikkeling benoemde criteria.

2. Bij voornoemd plan hoort een overzicht van voorgenomen projecten/initiatieven waarmee de 

gemeente de beschreven ambities en de per 01 januari 2019 beoogde resultaten wil realiseren; 

dit overzicht kan nadien nog worden aangevuld en kan ook een doorkijk geven voor de periode 

na 01 januari 2019.

Van de daarin opgenomen projecten/initiatieven wordt aangegeven in welke mate deze 

bijdragen aan de onder 1 bedoelde resultaten en welke relatie er is met (onderdelen van) 

provinciaal beleid.

3. De informatie m.b.t. de opgenomen projecten/initiatieven moet eenduidig zijn t.a.v. inhoud, 

financiën, (onherroepelijke) deelname derden, planning en bijdrage aan de beoordelingscriteria 

als bedoeld onder 1.

4. Aan de hand van de beschikbare informatie vindt in overleg met de gemeente een prioritering 

van projecten/initiatieven plaats op basis van hun bijdrage aan de beoogde resultaten en 

kansrijkheid/uitvoeringsgereedheid. Dit wordt in een convenant tussen gemeente en provincie 

vastgelegd.

5. Op basis van die prioritering doen Gedeputeerde Staten bij gebleken behoefte een bestuurlijke 

toezegging m.b.t. een financiële bijdrage en/of dragen zorg voor een concrete bijdrage.

6. Aan een bestuurlijke toezegging worden voorwaarden verbonden, gericht op het realiseren van 

het betreffende project/initiatief. Een toezegging vervalt, indien niet binnen de daarbij aangege

ven termijn aan de verbonden voorwaarden is voldaan.

7. Het daadwerkelijk beschikbaar stellen van middelen vindt plaats nadat aan de voorwaarden, 

verbonden aan de bestuurlijke toezegging, is voldaan. Voor het daadwerkelijk beschikbaar stellen 

is in ieder geval noodzakelijk dat er een onomkeerbare betalingsverplichting is aangegaan en dat 

er een sluitende business case beschikbaar is, waaruit blijkt dat zowel realisatie als exploitatie 

geborgd zijn.

8. Het totaal van de provinciale bijdrage bedraagt niet meer dan maximaal 50% van de initiële 

kosten en nooit meer dan de gemeentelijke bijdrage.

9. Gedeputeerde Staten houden bij het toekennen van bijdragen rekening met:

■ de omvang van de met het plan beoogde resultaten (als bedoeld onder 1);

■ de mate waarin de beschikbaar te stellen middelen bijdragen aan de beoogde resultaten en 

de mate waarin deze middelen -zowel bij andere partijen als vanuit andere beleidsvelden

extra inzet van middelen genereert (multipliereffect).



10. Gedeputeerde Staten houden bij het toekennen van bijdragen rekening met het voor de 4 steden 

en overige centra gezamenlijk beschikbare budget.

11. Gedeputeerde Staten verlenen géén bijdrage indien de ingediende visie en bijbehorende ambi

ties voor de langere termijn indruisen tegen de onderlinge complementariteit tussen de overige 

steden/centra danwei tegen provinciaal beleid.

Begrippenlijst

Plan: Door de gemeente opgesteld plan/programma, gericht op het versterken 

van de economische en sociale structuur, waarin uiteengezet is wat de 

identiteit van de stad is en waarin de visie/ambities voor de langere 

termijn zijn beschreven, incl. complementariteit t.o.v. omliggende 

steden/centra en de beoogde resultaten per 01 januari 2019.

Bestuurlijke toezegging: Schriftelijke mededeling van GS waarin onder voorwaarden en voor een 

bepaalde termijn, een bijdrage in het vooruitzicht wordt gesteld.

Onomkeerbare betalings

verplichting:

De aan de zijde van een direct bij een concreet initiatief betrokken partij 

rustende onomkeerbare verplichting tot substantiële (d.w.z. > 10% van de 

initiële kosten) betaling aan (organisatorisch noch persoonlijk gelieerde) 

derden, gericht op het realiseren van (een deel van) de opgenomen 

resultaten die per 01 januari 2019 bereikt moeten zijn.

Initiële kosten: Het totaal van de investeringen die nodig zijn om het project/initiatief te 

realiseren, conform de ingediende business case.

Initiatief: Samenhangend geheel van activiteiten, waarmee een bijdrage wordt 

geleverd aan de in het plan opgenomen beoogde resultaten per 01 

januari 2019.

Kosten: Kosten, die de gemeente (heeft ge)maakt om een initiatief te realiseren 

en zoals opgenomen in de ingediende business case.

In beginsel komen hiervoor alleen in aanmerking kosten voor zover die 

gemaakt zijn na het ondertekenen van dit convenant en die géén verband 

houden met personele inzet, niet marktconforme afwaardering van 

vastgoed, inrichting en exploitatie.
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Aan het College van Gedeputeerde Staten 
van de Provincie Limburg 
Limburglaan 10 
6229 GA Maastricht.
T.a.v. Deputé E. Geurts.
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Valkenburg, 14 november 2016 1 5 NOV 201i
Betreft: Plan Centrumontwikkeling Valkenburg aan de Geul.
Uw nummer: . Ons nummer:
Behandeld door: Bongarts L.

Geacht College,
Geachte Deputé,

Wij hebben de ambitie om de regionale centrumfunctie van onze gemeente op 

economisch/toeristisch gebied ook voor de toekomst nog steviger te verankeren. Naast de reeds 

uitgevoerde projecten (o.a. versterken retailfunctie, kwaliteit terugbrengen in openbare ruimte en 

versterken identiteit vestingstad) is het van groot belang de centrumfunctie voor de komende 

periode verder te versterken.

In dat verband treft u in de bijlage aan een plan gericht op de door ons voorgenomen versterking 

van het centrum. Wij hebben daarbij de lat hoog gelegd en zijn ons ervan bewust dat we deze 

ambities alleen samen met andere partners zullen kunnen realiseren.

Graag treden wij met u in overleg over de wijze waarop de in het plan beschreven projecten op 

korte termijn in gezamenlijkheid tot uitvoering gebracht kunnen worden.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met L.T.J.M. Bongarts via telefoonnummer 043-6099203 

of e-mail l.bongarts@valkenburg.nl.

Hopende op een positieve reactie Uwerzijds, verblijven met vriendelijke groet,

L.T.J.M. Bongarts
algemeen directeur/gemeentesecretaris

drs. M.J.A. Eurlings 

burgemeester

Stadhuis:
Telefoon IT - 043
Fax 043 -60 16 82S
Internet http://wwvv.valkenburg.nl 6301 HC Valkenburg

Bezoekersadres:
Park Dersaborg 
Geneindestraat 4

Postadres:
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg

Bank Nederlandse Gemeenten 
IBAN-nn NL08 BNGH 0285 0086 17 
BIC BNGHNL2G 
KvK-nr. 14 13 19 21 
BTW-nr. NL0019.10.760.B01

Maud Goossens
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Plan Centrumontwikkeling ter versterking van Economie/Toerisme.

Inleiding

Valkenburg bakermat van toerisme
Valkenburg is de bakermat van het toerisme. Ruim 160 jaar geleden werd Valkenburg krachtig op de 
toeristische kaart gezet. Valkenburg had vanaf 1853 een directe spoorwegverbinding en heeft het 
oudste station van Nederland. Valkenburg groeide uit tot een zogenaamd Luftkurort van allure.
Rond 1900 telde de stad al 33 hotels. Gelegen in het schitterende Geuldal met een niet Nederlandse 
ambiance en uitstraling. In Valkenburg is bijna 130 jaar geleden de eerste VW van Nederland 
opgericht.

Toeristische opgave
Het gezellige stadje Valkenburg ligt verscholen tussen de groene heuvels in Zuid Limburg. Het 
centrum van Valkenburg heeft een bruisend toeristisch hart. Binnen de grenzen van deze gemeente 
liggen meerdere rustige, landelijke dorpskernen. Valkenburg is de Parel van het Heuvelland en ligt 
tussen de steden Heerlen (13 km) en Maastricht (12 km). In de gemeente Valkenburg aan de Geul 
wonen ongeveer 16.500 mensen, waarbij Valkenburg aan de Geul een toeristische opgave heeft die 
vergelijkbaar is met de stad Maastricht.

Valkenburg is een onderdeel van de Euregio Maas-Rijn. Deze regio heeft circa 3,9 miljoen inwoners. 
Het is een bijzondere regio met een samenwerking tussen een aantal provincies en andere 
bestuurseenheden die verspreid liggen over drie landen.

Van massatoerisme naar kwaliteit, identiteit en cultuur
De laatste decennia van de vorige eeuw brachten Valkenburg het massatoerisme. Dit betekende in 
het zomerseizoen veel welvaart en werkgelegenheid. Maar het kende ook haar keerzijde.
Valkenburg stond in het teken van goedkoop toerisme en een negatief imago.
Deze periode is sinds de jaren 90 voorbij. Het massatoerisme verplaatste zich naar goedkope 
bestemmingen in het buitenland. Valkenburg kon weer adem halen. Zoekend naar een nieuwe 
toekomst. De Wet van de Remmende voorsprong deed zich gevoelen. Te lang dacht Valkenburg 
recht te hebben op toerisme. Te lang heeft Valkenburg zich gekoesterd in de weelde van de 
vanzelfsprekendheid. Zonder zelf te investeren, zonder de moed te hebben om te veranderen. 
Zonder te beseffen dat ‘Alles moet worden bevochten’, ook de positie op de toeristische landkaart.

Het doek voor Valkenburg leek gevallen. Karakteristieke panden maakten plaats voor fletse 
woonblokken. De traditionele familiehotels kregen het zwaar te verduren en sloten één voor één de 
deuren. Gelukkig kreeg Valkenburg in de jaren 80 twee sterke nieuwe impulsen: de vestiging van 
Holland Casino en de vestiging van Thermae 2000. Samen met de komst van Landal Greenparcs en 
de realisatie van Chateau St. Gerlach brachten zij de kentering. Het gaf Valkenburg de 
noodzakelijke impuls om net als 125 jaar geleden met kracht in te zetten op een nieuwe epoque als 
toeristenplaats. Onder het motto ‘back to the future’ ofwel vooruit naar het verleden, werden 
kwaliteit en authenticiteit de sleutel naar de toekomst.

Het belang van toerisme
Het belang van het toerisme voor de gemeente blijkt ook uit werkgelegenheidscijfers. De totale 
werkgelegenheid bedraagt ongeveer 6.500 arbeidsplaatsen, ongeveer de helft daarvan in de 
toeristisch-recreatieve sector.
Daar komt bij dat Valkenburg bij het uitbesteden van projecten voorwaarden opneemt om 5ocial 
Return te realiseren. Dit impliceert dat mensen die een minder kansrijke positie hebben op de 
reguliere arbeidsmarkt in de positie worden gebracht om hun kansen te vergroten.

Valkenburg heeft de afgelopen 15 jaar stap voor stap gewerkt aan haar toekomst. Met het 
vaststellen van de toeristische visie in 2001 heeft de gemeente de daarop volgende jaren gewerkt 
aan het herstel van haar identiteit middels diverse programma’s en projecten. In 2008 is met het 
programma “Hart voor Valkenburg" verder invulling gegeven aan projecten die de toeristische en 
economische positie van Valkenburg en de regio versterken. Valkenburg aan de Geul maakt 
onderdeel uit van de Gebiedsontwikkeling Maastricht-Valkenburg en van de Landgoederenzone 
Maastricht-Meerssen-Valkenburg. Binnen deze structuren werkt de gemeente nauw samen met de
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buurgemeenten en de Provincie Limburg om het gebied als één geheel te beschouwen en 
gezamenlijk aan structuurversterkende projecten te werken die er voor de gehele regio toe doen.

Maastricht, Guipen-Wittem, Vaals en Valkenburg de trekpaarden van de Zuid-Limburgse 
vrijetijdseconomie
Van oudsher zijn Maastricht, Guipen-Wittem, Vaals en Valkenburg de trekpaarden van de Zuid- 
Limburgse vrijetijdseconomie. Met 3,4 miljoen overnachtingen per jaar zijn Maastricht\Gulpen- 
WittemWaals/Valkenburg, na Amsterdam, de grootste logiesaanbieder van Nederland. Maastricht 
telt in 2015 circa 1 miljoen overnachtingen, deze vinden voor 92% plaats in hotels. Guipen-Wittem 
telt 650.000 overnachtingen. Vaals telt 600.000 overnachtingen. Valkenburg telt bijna 1,2 miljoen 
overnachtingen , waarvan 46% in hotels, 31% in bungalows en appartementen en 21% op campings. 
Dit is los van het veelvoud aan dagjesmensen die onze regio bezoeken.

Directe investeringsimpulsen 79 miljoen (reeds geïnvesteerd) en 77 miljoen (zie overzicht) 
Thans is in Valkenburg 79 miljoen euro geïnvesteerd (waarvan plm. 10 miljoen door de gemeente en 
provincie en 69 miljoen door private partners) en wordt minimaal 77 miljoen Euro geïnvesteerd 
door overheden, private partners en bedrijfsleven (waarvan de vraag is 7,9 miljoen door de 
overheid met als resultaat 69 miljoen door private partners).
Daarnaast levert deze directe investeringsimpuls vele indirecte effecten op. Ondernemers 
investeren bijvoorbeeld momenteel in toenemende mate in de kwaliteit van hun panden, van de 
terrassen, enz.

Waar multinationals nogal eens de neiging hebben belangrijke investeringen te verplaatsen naar 
goedkopere landen, kan gesteld worden dat investeren in Valkenburg directe permanente en 
duurzame effecten heeft op de regionale economie en werkgelegenheid.

De opdracht
Valkenburg aan de Geul heeft haar opdracht serieus genomen. Binnen een samenhangende 
totaalaanpak van de stad Valkenburg zijn de afgelopen jaren de volgende projecten gerealiseerd 
en/of nog in uitvoering:

de Geulkades zijn vernieuwd. Hierbij zijn de plaatsen waar de oude vestingmuren en 
stadstorens stonden op innovatieve wijze weer zichtbaar gemaakt; tevens zijn delen van de 
Geulkades verlicht door Ingo Maurer;
de openbare ruimte in de vestingstad is grotendeels heringericht; 
de openbare ruimte van het winkelcentrum is volledig heringericht; 
de Berkelpoort is gerestaureerd; 
de Grendelpoort is gerestaureerd; 
de Geulpoort is herbouwd;
de kasteelruïne is gerestaureerd en heeft een nieuwe entree en bezoekersruimte gekregen; 
voor de terrassen is een nieuw beleid opgesteld met strenge regels voor reclames, 
verlichting, parasols, etc. Alles gericht op kwaliteit en een bepaalde uniformiteit in de 
uitstraling;
in het winkelcentrum zijn nieuwe winkels, woningen en een parkeergarage gerealiseerd; 
in het Halderpark is bij de oude stadsmuur een nieuw park met stadsgracht gerealiseerd; 
voor een betere bereikbaarheid en verkeersdoorstroming is ter hoogte van de Beekstraat 
een nieuwe afrit voor de autosnelweg gerealiseerd;
in het Geuldal tussen Maastricht en Schin op Geul worden wandel- en fietspaden aangelegd; 
de Geulbruggen in het centrum zijn versmald zodat het water in de stad meer zichtbaar 
wordt en het Geuleiland meer beleefd wordt;
De voormalige Leeuw Bierbrouwerij is door de gemeente en Provincie aangekocht zodat de 
gemeente samen met de Provincie de regie kan voeren op een passende herontwikkeling in 
dit gebied;
De bijzondere mergelstijlwanden zijn en worden onderhouden;
In de gemeentegrot is een nieuwe attractie ontwikkeld die inspeelt op kunst- en cultuur; 
Voor het behouden en vergroten van de (inter)nationale naamsbekendheid van Valkenburg, 
met daarbij een positieve associatie, hebben in Valkenburg grote internationale 
evenementen plaatsgevonden zoals de Tour de France in 2006, het WK Wielrennen in 2012 
en Red Bull Crashed Ice in 2011 en 2012. Daarnaast vinden jaarlijks bovenregionale 
evenementen plaats zoals het NK Living Statues, de Amstel Gold Race, Pop on Top,
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Kerststad Valkenburg. Deze bovenregionale evenementen trekken jaarlijks afhankelijk van 
het evenement tussen de 30.000 en 350.000 bezoekers.
Met ondersteuning van de Provincie (deputé Koopmans) is een project Cultuursprong in 
samenwerking met het Openluchttheater opgezet dat leidt tot een kwalitatief hoger aanbod 
van cultuur voor de inwoners en bezoekers. Eén van de evenementen in dit kader is “De 
Valkenburgse Bokkenweken”. Doelstellingen van dit evenement zijn extra omzet voor de 
retail, leisure en horeca en het genereren van overnachtingen tijdens de “rustige" weken 
tussen de vakantie- en de Kerstperiode. Daarnaast zal o.a. ook in de Kerstperiode sprake 
zijn van hoogwaardige culturele voorstellingen/evenementen, enz.

Waar staan we nu
Valkenburg heeft de uitvoering van alle vorengenoemde projecten gefaseerd ter hand genomen. 
Enerzijds vanwege de beheersbaarheid en anderzijds vanwege de beschikbaarheid van financiële 
middelen. Voor alle projectonderdelen is eerst gekeken naar de inbreng van eigen middelen en 
vervolgens naar de inbreng van middelen door derden. De middelen van derden bestaan vooral uit 
bijdragen van ondernemers en bijdragen van de Provincie.

Onder de noemer “Vestingstad Valkenburg” zijn onlangs de volgende projectonderdelen afgerond: 
Herinrichting openbare ruimte van het gebied behorend bij de Vestingstad;
Herbouw van de Geulpoort;
Herbouw van de Grendelpoort;
Realisatie van de stadsgracht in en herinrichting van het Halderpark.

Onder de noemer “Hart voor Valkenburg” is inmiddels de herinrichting van het winkelgebied 
afgerond (officiële opening 24 september 2016).

Visie verdere Stedeliike Ontwikkeling
Waar andere steden of gebieden zoeken naar vernieuwing en een eigen identiteit, daar is onze 
kracht juist gelegen in het verleden, de eigen authenticiteit (vesting- en mergelstad), het unieke 
omliggende 5 sterren landschap met inbegrepen DE Wielerboulevard van Europa: Cauberg. Dit in 
combinatie met het organiseren van evenementen vormt dan ook de basis voor de verdere 
ontwikkeling van het kloppende hart van Zuid-Limburg en de Euregio.
Om evenementen in het centrum voor 10.000 bezoekers te kunnen uitvoeren dient het project 
Walramplein te worden uitgevoerd.

Vóóórt met het verleden - de vestingstad
Onder bovenstaande noemer is een visie gegeven op de kansen voor een verdere ontwikkeling van 
de oude Vestingstad. Dit in aanvulling op de recent afgeronde projecten Geulpoort, Grendelpoort en 
Halderpark. Door hier een verdere invulling aan te geven kan de oude middeleeuwse vesting pas 
echt gaan opereren als één geheel, één groot, verhalend monument.

Aanpak Walramplein cruciaal voor identiteit Vestingstad
Onderdelen van deze visie betreft de herinrichting van het Walramplein en het gebied rond de 
Berkelpoort. Beide gebieden bevinden zich in het Oostelijk deel van het historisch centrum, juist 
het deel waar de beleving van de middeleeuwse stad op dit moment nog onvoldoende naar voren 
komt. De binnenstad kent hier weinig karakter of samenhang en de leesbaarheid van de historie is 
afwezig. De derde pijler binnen deze visie vormt de kasteelruïne, deze is een schatplaats van 
verhalen, van geschiedenis, van archeologie, van schilderachtige romantiek. Het unicum en de 
kwaliteiten van de hoogteburcht worden momenteel te weinig benut.

Vóóórt met het verleden - Plenkertstraat/Leeuwterrein
Aan de westzijde van de kern Valkenburg vormt de Plenkertstraat de verbinding tussen de groene 
vleugel en het historische centrum. Deze zijde van de stad kent zijn eigen historie en karakter. Aan 
de rand van de stedelijke bebouwing bevindt zich het terrein van de voormalige Leeuwbrouwerij.
Dit vormt de poort naar het prachtige goudgroene natuurlandschap.

Dit Leeuwterrein aan de Plenkertstraat werd al in 1820 in gebruik genomen als locatie van een 
(bus)kruitmolen en had ongeveer dezelfde afmetingen als in de huidige situatie. Verspreid over het 
terrein stonden gebouwen, veelal in hout opgetrokken, die werden gebruikt voor de productie van
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kruit. Uit deze periode is alleen nog het uit mergelblokken opgetrokken gebouw aan de 
Plenkertstraat overgebleven. Tot 1851 zou de kruitmolen in werking zijn.

In 1875 werd het terrein, dat in een vervallen staat verkeerde, verkocht door de toenmalige 
burgemeestersfamilie Loisel aan een papierfabrikant die de molen ging benutten voor de productie 
van papier. Na verschillende aanpassingen aan het waterrad en de gebouwen op het terrein verliet 
deze firma in 1886 het terrein, waarna deze een nieuwe functie kreeg: bierbrouwerij. Deze functie 
van het terrein is tot 2005 in tact gebleven en kenmerkt een belangrijk deel van de Valkenburgse 
historie. Vele inwoners uit de kern Valkenburg en de omliggende regio hebben een verleden met 
deze brouwerij.

De Plenkertstraat wordt verder gekenmerkt door markante gebouwen, bijzondere cultuurhistorische 
elementen en attracties en een rijk verleden (Romeinse Katakomben, prehistorische vuursteenmijn, 
Openluchttheater, toegangen richting Kuurpark, vroegere Geulhal en directe omgeving). Het vertrek 
van de brouwerij en het verval en vertrek van enkele attracties heeft zijn sporen in dit gebied 
achtergelaten. Het herstel van dit gebied is in gang gezet door een herontwikkeling van het terrein 
van de voormalige Geulhal en de wederopstanding van het Openluchttheater. Daarmee zijn wij er 
echter nog lang niet. De dóórontwikkeling van dit gebied dient verder vormgegeven te worden met 
een nieuwe invulling van het voormalige Leeuwterrein, een volledige herinrichting van de 
Plenkertstraat, het creëren van goed toegankelijke verbindingen naar het Kuurpark, kop Cauberg, 
het Polferbos en de prachtige goudgroene natuur aan de rand van de stad. Bij de invulling van dit 
gebied is het van belang om net zoals in het winkelgebied en het historisch centrum te kiezen voor 
een kwalitatief hoogwaardige duurzame invulling die past bij het karakter van Valkenburg.

Wereldwielerstad als economische motor
Valkenburg aan de Geul staat bekend als dé locatie voor wielerevenementen. Er zijn meerdere 
wereldkampioenschappen verreden, etappes van de Tour de France, de doorkomst van de Vuelta, 
de jaarlijkse wielerklassieker Amstel Gold Race, de wereldbekerwedstrijden en het aanstaande WK 
Cyclocross, Eroica Limburg en ga zo maar door. Valkenburg wil zich presenteren als duurzame en 
gezonde toeristen-, sport- en evenementenstad. Het opgebouwde wielerimago vanuit de 
evenementen vormt een deugdelijke basis om een nog prominentere plek in te nemen als 
wielerstad, wat kan zorgen voor een belangrijke economische motor voor de hele regio.

Waar op dit moment met name de evenementen en de wegwielrenners hun positie innemen, wil 
Valkenburg zich door ontwikkelen tot multifunctionele wielerstad: de fietshoofdstad van Europa. De 
komende jaren zullen dan ook in het teken staan van het verder ontwikkelen van recreatieve 
fietsnetwerken, het verbeteren van de utilitaire fietsroutes en aanvullende faciliteiten 
(wielerhotels, fietsparkeervoorzieningen etc.) ter bevordering van het fietstoerisme.

Van wielerevenementen naar voorzieningen als Experience center en Technodrome 
Meest in het oog springende projecten die nu in voorbereiding zijn ter versterking van het 
wielerimago zijn echter de vestiging van het Europese Shimano Experience Center aan de voet van 
de Cauberg (Leeuw terrein), het Technodrome op de Cauberg en de vestiging van een nationaal 
Wielermuseum.
Technodrome behelst niet alleen een wielerbaan maar wordt een verzamelgebouw van diverse 
activiteiten omtrent de wielersport: innovatie op het terrein van voeding en materialen, retail, 
onderzoek, testen, trainen, enz.
De komst van Shimano naar het Leeuwterrein werkt als katalysator voor de realisatie van 
Technodrome. Onlangs hebben belangrijke stakeholders de keuze gemaakt voor de unieke locatie 
Kop Cauberg.

Evenementenstad
Voor Toeristenstad Valkenburg aan de Geul zijn evenementen van groot belang. Ongeveer 30 % van 
de economische toeristische omzet wordt gegenereerd als gevolg van de aanwezigheid van gasten 
tijdens een evenement.

Walramplein geschikte locatie voor regionale evenementen
Valkenburg besteedt dan ook extra zorgvuldig aandacht aan de verwerving en kwaliteit van 
evenementen. Niet voor niets mocht Valkenburg zich in 2014 Evenementenstad van het jaar voor 
gemeenten onder 80.000 inwoners noemen. Naast de structureel terugkerende grote
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wielerevenementen, staat Valkenburg ondertussen wereldwijd bekend als Kerststad, dat 
ondertussen de drukste periode van het jaar is geworden voor toeristisch Valkenburg. Wij zijn 
continue op zoek naar in het oog springende kwalitatieve evenementen. Van wezenlijk belang voor 
het binnen kunnen halen van evenementen van formaat is een geschikte infrastructuur. In de 
evenementennota is het Walramplein aangewezen als geschikte locatie voor grotere evenementen 
in de binnenstad. Ook het Leeuwterrein kan met de beoogde invulling een wezenlijke rol gaan 
spelen in het binnenhalen van kwalitatief hoogwaardige en aansprekende evenementen.

Bereikbaar Valkenburg
Aandachtspunt bij de beoogde dóórontwikkeling is de leefbaarheid en bereikbaarheid van de kern 
Valkenburg. Indien daar onvoldoende aandacht aan gegeven wordt, kan het succes van een 
dóórontwikkeling ook zomaar leiden tot het grootste gevaar. Met name het op een juiste manier 
opvangen en verdelen van de diverse bezoekersstromen zal dan ook de nodige aandacht verdienen 
de komende jaren.

De verbeterde bereikbaarheid van Valkenburg per openbaar vervoer (per trein) vormt daarin een 
belangrijke schakel. Het realiseren van goede verbindingen naar Aken en Luik zijn reeds voorzien. 
Toch zal ook het gemotoriseerd verkeer een wezenlijk aandachtspunt blijven gelet op de bijzondere 
ligging van Valkenburg.

Op de korte termijn zal daarom geïnvesteerd worden in een optimalisatie van de bestaande 
parkeermogelijkheden, met aanvullend aan de rand van de stad grotere (overloop) terreinen die op 
de piekdagen het centrum kunnen ontlasten.

Van optimalisatie bestaande parkeermogelijkheden naar 2“ ondergrondse garage op het 
Berkelplein
Voor het korte verblijf (run- en funshoppen) in het centrum is onlangs geïnvesteerd in een 
parkeergarage van niveau in het hart van het centrum. Een verdere kwaliteitsverbetering en 
uitbreiding van de parkeermogelijkheden rondom het woon-, winkel- en horecagebied blijft echter 
wenselijk. Kansen zijn aanwezig en zullen faseringsgewijs worden uitgewerkt. De eerste stap daarin 
is een optimalisatie van bestaande terreinen als oplossing voor een verlaging van de parkeerdruk op 
korte termijn, waarbij ondertussen de planvoorbereidingen voor een tweede parkeergarage in de 
tussentijd worden opgestart. Het streven is daarbij te komen tot een tweede (ondergrondse) garage 
op het Berkelplein of in de directe omgeving daarvan, waarmee het Walramplein kan doorgroeien 
tot een volwaardig stadsplein, geschikte voor structureel terugkerende evenementen en markten en 
het Berkelplein kan worden ingericht als leefplein voor de directe omgeving.

Herinrichting Walramplein.

Bij de herinrichting van het Walramplein is inbegrepen het versterken van de groene structuur van 
het plein. Bomen zullen het plein omringen.
Voor de komende 5 jaar ontstaat een parkeercapaciteit voor plm. 180 auto’s. Zodra de 
parkeergarage aan het Berkelplein gereed is, wordt op het Walramplein niet meer geparkeerd. Dit 
betekent dat binnen de contouren van de vestingstad sprake is van vergroening. Er verdwijnen 
immers 180 parkeerplaatsen in de vestingstad en alle autobewegingen die hiermee samenhangen.

Het project herinrichting Walramplein is nader uitgewerkt in bijlage 1.

Overige projecten:

In de bijlagen 2, 3, 4, 5, 6 en 7 zijn projecten opgenomen als het Leeuwterrein, het 
Boonkronenpad, Thermae 2000, het Pradougebouw, de ontwikkeling van voormalig klooster Boslust 
naar een Wellnesshotel en het mogelijk realiseren van een Technodrome.

Het betreft projecten die met name door externe investeerders en exploitanten dienen te worden 
opgepakt. Zonder ondersteuning, in welke vorm dan ook, blijkt dat realisering niet mogelijk is.
Voor de ontwikkeling van de regio op het terrein van Toerisme en Recreatie zijn het noodzakelijke 
projecten. De projecten als genoemd zijn bij de Provincie bekend. Ter zake lopen separate 
trajecten.
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In bijlage 8 wordt een overzicht gegeven van de investeringen, van de tekorten en van de resultaten 
van de plannen 1 t/m7.
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Bijlage 1.

Project 1: Herinrichting Walramplein versterkt identiteit Vestingstad .
Het Walramplein is een grote open plaats binnen de middeleeuwse stad. Het is bijzonder om in een 
binnenstad nog zo’n onbebouwd marktveld te hebben. Als parkeerplaats heeft het plein een 
belangrijke functie bij het kennismaken met Vestingstad Valkenburg. Als je hier je auto parkeert 
moet één ding duidelijk zijn: je staat in de oude binnenstad van Valkenburg. Het moet meer zijn 
dan alleen een parkeerplein, het moet een plein zijn met verblijfskwaliteit. Een plein dat je helpt 
je te oriënteren op de vesting en je een logische start van een route door de Vestingstad biedt. De 
archeologische vondsten langs de kademuur bieden een aanleiding om het plein anders vorm te 
geven en verblijfskwaliteit te geven. Hier kan meer gebeuren dan parkeren, hier kunnen straks 
markten gehouden worden of grote evenementen georganiseerd worden.

Dit sluit ook aan bij de historie van het plein. De naam van het plein verwijst naar Walram de Rosse, 
heer van Valkenburg. Tot 1887 lag hier de huisweide van het landgoed Palanka, in de middeleeuwen 
Batte genaamd. Op aandringen van burgemeester Loisel kocht de gemeente de Batterwei aan en 
vestigde daar de nieuwe markt, die voorheen op de T-kruising Grotestraat-Berkelstraat-Muntstraat 
lag. Het plein bleef tot 1971 in gebruik als maandelijkse veemarkt.

Het doel van deze herinrichting is dan ook meervoudig:
het creëren van een uniforme uitstraling van het historisch centrum,
Het toevoegen van cultuur-historische elementen ter versterking van de herkenbaarheid 
van de oude Vestingstad en ter aanvulling op de eerdere projecten van Vestingstad 
Valkenburg;
het optimaliseren van de parkeerfunctie, dit voor maximaal 5 jaar. Daarna dient de 
parkeerfunctie te worden ondergebracht in de gewenste ondergrondse parkeergarage 
aan het Berkelplein;
het multifunctioneel inrichten van het plein zodat dit ook gebruikt kan worden als 
evenementenplein voor grootschalige evenementen in het hart van het historisch 
centrum.
daarnaast wordt er ruimte ingepast voor de realisatie van een (bewaakte) fietsenstalling 
waarmee ook een goede voorziening voor deze doelgroep gerealiseerd wordt in de 
directe omgeving van het centrum.

Tevens wordt met het inpassen van een aantal cultuur-historische elementen (het terugbrengen van 
de zichtbaarheid van de oude vestingmuur) de totale beleving van de Vestingstad versterkt. Voor dit 
laatste onderdeel is de expertise van Van Hoogevest Architecten (architectenbureau dat ook de 
plannen voor de Geul- en Grendelpoort naar een hoger niveau heeft getild) ingeschakeld. De visie 
van de architect is verwerkt in de nader uitgewerkte inrichtingsplannen voor het Walramplein.

De huidige inrichting en onderhoudstoestand is verre van optimaal en steekt erg af tegen de 
opgeknapte omgeving. Daarnaast levert deze geen bijdrage aan de herkenbaarheid van dit deel van 
de stad als onderdeel van de oude vesting en zijn de mogelijkheden voor een multifunctioneel 
gebruik van het plein beperkt door de rommelige inrichting.

Door ook het Walramplein opnieuw in te richten creëert Valkenburg een uniforme uitstraling van de 
vestingstad en daarmee ook een duidelijke afbakening van de vestingstad. Daarnaast zijn het 
optimaliseren van de parkeerfunctie als het multifunctioneel inrichten van het plein van wezenlijk 
belang voor het kunnen functioneren van de gehele binnenstad. Hiermee kan tegemoet gekomen 
worden aan de wens om te voorzien in de parkeerbehoefte voor centrumbezoekers en ontstaat de 
ruimte om bovenregionale evenementen te organiseren die zorgen voor extra omzet, 
werkgelegenheid en hogere bezoekersaantallen voor ondernemend Valkenburg en de omliggende 
regio. Daarnaast wordt er ruimte ingepast voor de realisatie van een (bewaakte) fietsenstalling 
waarmee ook een goede voorziening voor deze doelgroep gerealiseerd wordt in de directe omgeving 
van het centrum.

Het Walramplein als (tijdelijke) parkeerplaats voor maximaal 5 jaar 
Parkeren moet een onderdeel zijn van het toeristisch totaalproduct van de gemeente. 
Parkeerplaatsen vormen heel vaak het startpunt van een dagje of vakantie in Valkenburg. De unieke 
"Valkenburg” beleving begint voor velen op het Parkeerterrein. Om gasten en gebruikers meteen
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een “welkom” gevoel te geven, dienen parkeerplaatsen een gastvrij onthaal te bieden. Het is niet 
alleen de plek om zo snel mogelijk van de auto naar het centrum of naar een evenement te 
vertrekken, maar ook de plek om geïnspireerd te worden om nog meer van het centrum en de 
omgeving te genieten. Parkeerplaatsen in een toeristenstad moeten dus geen "noodzakelijk kwaad” 
zijn, maar zij moeten een belangrijk integraal onderdeel vormen van het totale aanbod.

Toeristen vragen van parkeerplaatsen dat zij:

Goed aangegeven staan;
Makkelijk bereikbaar en makkelijk te verlaten zijn;
Makkelijke betaalmogelijkheden hebben en ook voor buitenlandse gasten te gebruiken; 
Makkelijk te gebruiken zijn omdat de in- en uitsteek gemakkelijk is en zij niet gestoord 
worden door in- en uitrijdend verkeer;
Al vanaf het uitstappen duidelijk aangeven waar attracties en centrum zijn;
In de directe nabijheid liggen van centrum en attracties;
Goed terug te vinden zijn. Dat kan door een speciaal thematisch karakter aan het 
terrein te geven. Zie bijvoorbeeld de Parkeergarage die het mergelkarakter uitstraalt. 
Parkeergarages zijn dan makkelijk terug te vinden.

Bij de aanstaande herinrichting wordt een aanzienlijke kwaliteitsimpuls gegeven aan het 
Walramplein waarbij ook het parkeercomfort op het plein naar een hoger niveau wordt getild. Op 
de middellange termijn zal de parkeerfunctie op het plein worden uitgewisseld voor een tweede 
(ondergrondse) parkeergarage aan deze kant van de stad (Berkelplein). Bij de huidige herinrichting 
wordt reeds bij de inrichting daarmee rekening te houden, zodat zodra de huidige tijdelijke 
parkeerfunctie overbodig is, het plein eenvoudig kan worden omgevormd tot een autoluw en 
leefbaar stadsplein, dat vanaf dat moment volledig beschikbaar wordt als grootschalige 
ontmoetings- en recreatieruimte voor de binnenstad en als regionaal evenemententerrein. Op de 
korte en middellange termijn zal de geoptimaliseerde parkeerfunctie echter van wezenlijk belang 
zijn voor het economisch functioneren van de binnenstad van Valkenburg.

Het Walramplein als evenemententerrein en aanjager van economie
In de Evenementennota “Op en Top Valkenburg aan de Geul” is het Walramplein opgenomen als een 
evenemententerrein. In 2016 vonden er een drietal grotere evenementen plaats met meerdere 
duizenden bezoekers:

Auw Wiever Bal met 8.000 bezoekers
Muaré Experience, een Spaans Muziek en Acrobaten Spektakel met 10.000 bezoekers 
Bokkemèrt met 15.000 bezoekers

Het huidige terrein is door diverse oorzaken niet geschikt als een professioneel en gastvrij terrein 
dat plaats biedt aan nog meer en grotere evenementen van niveau. Het ontbreekt in Valkenburg op 
dit moment aan een grote centrale ruimte in het centrum dat optimaal gebruikt kan worden voor 
grotere evenementen. Het nieuwe Walramplein biedt onze gemeente enorme mogelijkheden om 
zich door te ontwikkelen als evenementenstad van niveau.

In de upgrading van het Walramplein worden speciale voorzieningen getroffen die de organisatie van 
evenementen beter mogelijk maken. Daardoor kunnen meer evenementen op het plein gaan 
plaatsvinden. Naast de reguliere evenementen Auw Wiever Bal en Bokkemèrt denken we daarbij aan 
muziekfestival, culturele evenementen, concerten, kwaliteitsmarkten, festivals etc. Ook biedt de 
aangepaste inrichting mogelijkheden om de dóórontwikkeling van Kerststad Valkenburg verder vorm 
te geven.

Met name de mogelijkheden op het gebied van evenementen zullen een grote toegevoegde waarde 
betekenen voor Valkenburg en de regio. Immers een groot open plein dat onderdeel is van de 
historische binnenstad enerzijds en in verbinding staat met de doorgaande autoroutes anderzijds, 
maakt dit tot een zeer geschikt evenementenplein. Het plein ligt binnen de contouren van de 
vestingstad en dusdanig centraal dat de ondernemers van het centrum (retail en horeca) direct 
rendement hebben van een goed functionerend Walramplein. Tel hier de overnachtingen bij die 
samenhangen met de evenementen, dan is duidelijk dat het plein zowel regulier als op bijzondere 
momenten een aanjager is voor economische activiteiten.
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Uit het toeristisch imago onderzoek 2014 blijkt dat een historische binnenstad zeer sfeerbepalend is 
en een aantrekkelijk decor vormt voor winkelen, horeca- en evenementenbezoek. Precies de 
thema’s die Valkenburg combineert in het centrum. Daarmee kan een stad bezoekers aan zich 
binden. Een historisch gegroeide oude stad creëer je niet zomaar even opnieuw. Bezoekers zijn op 
zoek naar historie, authenticiteit en sfeer. De historische kwaliteit van de vestingstad Valkenburg 
biedt de basis voor een economisch gezonde toekomst. De historische vestingstad biedt de sfeer en 
ambiance om op kwalitatief hoogwaardig niveau te kunnen verblijven. Dat is wat de bewoners en 
bezoekers aanspreekt. Daardoor vormt het inrichten van het Walramplein een belangrijke 
economische basis voor ondernemers in de binnenstad en vormt het een impuls voor het behoud en 
de groei van de werkgelegenheid.

Het gele gedeelte is inmiddels nieuw 
ingericht.

Het rode gedeelte is het Walramplein 
en vormt qua grootte en uitstraling 
een beeldbepalend element binnen 
de totale vestingstad.

Economische effecten herinrichting Walramplein.

Het Walramplein zal vaker ingezet gaan worden voor evenementen.
Het plein zal voor het volgende type evenementen gebruikt gaan worden:

Grote evenementen/concerten/festivals 
6 keer per jaar a 10.000 bezoekers
60.000 bezoekers die gemiddeld € 23,00 besteden: € 1.380.000,=

Middelgrote evenementen/markten 
4 keer per jaar a 5.000 bezoekers
20.000 bezoekers die gemiddeld € 23,00 besteden: € 460.000,=

Dóórontwikkeling Kerststad Valkenburg
Om de dóórontwikkeling en groei van het aantal bezoekers van Kerststad Valkenburg te kunnen 
faciliteren zal ook het Walramplein een functie binnen Kerststad Valkenburg gaan krijgen. In een 
periode van 8 weken (half november tot en met kerstvakantie) zal het Walramplein een belangrijke 
trekker worden. Wij verwachten hiermee 100.000 extra bezoekers te kunnen aantrekken (12.500 
per week).
100.000 bezoekers die gemiddeld € 23,00 besteden: € 2.300.000,=.

Totaal aan bestedingen door evenementen op het Walramplein: € 4.140.000 per jaar.

Plan Centrumontwikkeling 14-11-2016. 9



Deze bestedingen vertegenwoordigen een werkgelegenheidsfactor van 55 fte in de toeristische 
sector.
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Bijlage 2.

Project 2: Leeuwterrein
Op 7 september 2015 hebben wij met Wyckerveste BV een intentieovereenkomst gesloten met als 
belangrijkste doel de haalbaarheid van het project herontwikkeling voormalige Leeuw Bier 
Brouwerij te onderzoeken. Wyckerveste heeft het onderzoek afgerond en heeft een bidbook incl. 
bijbehorende businesscase ingediend.

De totale oppervlakte van het voormalige Leeuwbrouwerijterrein bedraagt ruim 8,5 ha.
Het stedenbouwkundig concept van Wyckerveste heeft betrekking op een gebied van ruim 2,7 ha., 
gelegen ten zuiden van de Geul. De herinrichting (natuurontwikkeling) van het noordelijk van de 
Geul gelegen plangebied (ruim 5,5 ha.) alsmede het herstel van de kademuren maken geen deel uit 
van het concept van Wyckerveste. De beoogde natuurontwikkeling en het herstel van de kademuren 
worden in een later stadium uitgewerkt in overleg met het Waterschap.

Zoals aangeduid in de businesscase omvat het plan van Wyckerveste de realisatie van o.a. een 
vastgoeddeel met een bruto vloeroppervlakte van totaal circa 17.500 m2 met bijbehorende 
infrastructuur. De basis van de functies die moeten landen op de projectlocatie wordt gevormd door 
een tweetal pijlers. De Limburgse gastronomie moet een plek krijgen in de Food XP (Experience) en 
het gegeven dat Valkenburg dé wielerhoofdstad van Nederland is ligt ten grondslag aan de Cycle XP 
(Experience). Twee belevingswerelden die direct zijn verbonden met de geschiedenis van 
Valkenburg en Limburg als geheel. Er is door Wyckerveste heel bewust voor gekozen om het nieuwe 
Leeuwterrein een belevingswereld te laten worden. Dit betekent concreet dat deze ontwikkeling is 
gefundeerd op de combinatie van zichtbare productie, educatie en consumptie. Hierdoor biedt deze 
ontwikkeling een duidelijke onderscheidend aanbod dat een aanvulling is op het reeds bestaande 
aanbod van Valkenburg en de regio. Ook zorgt deze combinatie voor het aanspreken van een brede 
doelgroep waardoor een interessante mix ontstaat tussen bezoekers.

Food XP
De Food XP vormt de basis voor de herontwikkeling van de monumentale brouwerij en haar 
bijgebouwen. Hier wordt een combinatie van partijen ondergebracht die op kleine schaal producten 
onder de aandacht brengen. Waar mogelijk wordt aandacht besteed aan de productie van deze 
producten en wordt de mogelijkheid geboden om de Limburgse gastronomie te marketen. Het hart 
van de Food XP wordt gevormd door een kleinschalig “plein” in de brouwerij waar deze producten 
geproefd kunnen worden. Ook de authentieke brouwzaal wordt onderdeel van deze Food XP. Naast 
het monumentale waterrad maken ook de bestaande machines, die nog voor het grootste deel 
aanwezig zijn in het gebouw, een wezenlijk onderdeel uit van de beleving van deze Food XP en 
dragen daarmee bij aan het vertellen van de geschiedenis van deze bijzondere plek. Het plein moet 
niet gezien worden als grootschalige horeca maar dient als een show case voor dat wat de 
Limburgse gastronomie heeft te bieden. Ondanks dat het mogelijk is voor bezoekers deze producten 
te kopen is het geen food-retail concept. Er worden tevens een tweetal restaurantfuncties ingepast, 
die qua thema en insteek aansluiten op het totaal concept van verantwoorde voeding, gezondheid 

en sport.

Cycle XP
De ruggengraat van de Cycle XP wordt gevormd door drie pijlers:
1. een hotel met een duidelijke wielerthema met een zelfstandig horeca-concept
2. het Europese Experience centre van Shimano en
3. het Cycle Centre, een grote Valkenburgse fietsverhuur onderneming.
Het Experience centre is een innovatie op het gebied van klantbeleving. In dit centrum is het 
mogelijk om producten op het gebied van fiets-, roei- en hengeltechniek, de drie belangrijkste 
productgroepen voor Shimano, te testen voordat een klant tot aankoop overgaat. Functies, die 
aanvullend rondom het Shimano Experience centre worden ingepast, betreffen een sportmedisch 
centrum, een eventcentre en een evenementenbureau.
Wyckerveste heeft met Shimano in oktober 2015 een intentieovereenkomst gesloten welke zal 
worden opgevolgd door een huurovereenkomst.

Met de realisatie van dit plan conform de voorstellen van Wyckerveste wordt niet alleen een gebied 
opgepakt dat behoorlijk in verval is geraakt maar wordt ook een ruimte gegeven aan een meerdere 
functies en initiatieven die een duidelijke impuls geven aan het toeristisch profiel van Valkenburg
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en bijdragen aan een positief imago van Valkenburg als wielerstad. Bovendien levert dit plan een 
belangrijke bijdrage, zowel direct als indirect, aan de werkgelegenheid.

Door het ontbreken van voldoende financiële middelen kunnen de voorliggende projecten 
momenteel nog niet gerealiseerd worden.
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Pradoegebouw/Design- en fietshotel Kint

Korte omschrijving:
Het Rijksmonument plaatselijk bekend als Pradoegebouw, is op dit moment in eigendom van de 
Gemeente Valkenburg en staat sinds ruim 7 jaar leeg. Het betreft een klooster dat gelegen is tegen 
de nieuwe centrumontwikkelingen. De gemeente is voornemens het gebouw, in samenwerking met 
ondernemers, casco te laten herstellen en tot een design- en fietshotel te herbestemmen. Hiertoe 
heeft de gemeente een overeenkomst met 3W real estate/ Vivere concepts gesloten om het 
monument te verkopen aan laatstgenoemde combinatie.

Projectperiode:
Start: 01-10-2013 
Einde: 01-07-2018

Doel:
Herbestemming van een leegstaand Rijksmonument tot een bijzonder hotel dat een waardevolle en 
duurzame aanvulling op de Valkenburgse binnenstad en haar toeristische infrastructuur betekent. 
Het monument is op dit moment in slechte staat. Het doel van de subsidie is het afdekken van de 
onrendabele top om de herbestemming van het Rijksmonument naar design- en fietshotel mogelijk 
te maken.

Beoogd resultaat:
Duurzame herbestemming in samenwerking met de bedrijven 3W real estate / Vivere concepts. Er is 
zoals genoemd een overeenkomst met deze partijen gesloten, waarin de herbestemming van het 
monument is vastgelegd. De gemeente heeft voorwaarden gesteld over de haalbaarheid, 
gereedkoming en kwaliteit. De contractpartij voor de gemeente heeft op haar beurt een investering 
van ruim € 4,5 mln. geraamd en een businesscase ontwikkeld met een termijn van 15 jaar.

Bestemming/omgevingsvergunning:
De bestemming is reeds gewijzigd, zodat het design- en fietshotel gerealiseerd kan worden. Voor de 
omgevingsvergunning is de aanvraag in voorbereiding. Omdat het een Rijksmonument betreft, dient 
er ook een monumentenvergunning te worden aangevraagd. Het bouwhistorisch onderzoek is reeds 
uitgevoerd, het restauratieplan is in voorbereiding. De haalbaarheid van het plan is afhankelijk van 
de mogelijkheden om de onrendabele top af te dekken. De aanvraag voor de omgevingsvergunning 
wordt ingezet nadat hierover meer duidelijk is ontstaan.

Toeristische meerwaarde project:
Er wordt een nieuwe doelgroep aangesproken voor de stad en regio. De stad Valkenburg maakt een 
kwaliteitsimpuls door en de herontwikkeling van het Pradoegebouw is een belangrijke toevoeging 
hierin.

Specifiek wordt ingezet op het thema design. Het gebouw is het gehele jaar geopend als hotel en 
zal inspelen op de verschillende hoogseizoenen, zoals fietsen, alsmede ook het sterke kerstseizoen. 
Het project past daarmee uitstekend in het provinciale toerismebeleid, waarbij sterk wordt ingezet 
op fietsen als een van de speerpunten van de toeristische infrastructuur. Daarnaast past het project 
ook binnen het speerpuntenbeleid zoals geformuleerd in het provinciale Sportbeleid.

Door de hotelontwikkeling wordt verder een cultuur-historisch monument in stand gehouden dat 
belangrijk is voor het aangezicht aan een van de toegangswegen die Valkenburg verbindt met het 5- 
sterren Heuvellandschap en de brug is naar de gerenoveerde historische binnenstad van Valkenburg.

Ook past deze hotelontwikkeling in het oude klooster bij de inzet van de gemeente Valkenburg aan 
de Geul onder het motto back to the future, ofwel vooruitgang met instandhouding van de historie, 
waarbij authenticiteit de sleutel naar de toekomst vormt. Een historisch gegroeide oude uitstraling 
creëer je namelijk niet zomaar opnieuw. Bezoekers zijn op zoek naar authenticiteit, historie en 
sfeer. De kwaliteit van Hotel Kint in het Rijksmonument in combinatie met de aangrenzende 
vestingstad Valkenburg biedt dan ook een goede basis voor een economisch gezonde toekomst.

Bijlage 3.
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Tot slot levert de komst van dit hotel een bijdrage aan de werkgelegenheid in de toeristisch 
recreatieve sector, welke 50% van de totale werkgelegenheid in Valkenburg betreft.

Leegstand:
Er is reeds sprake van langdurige leegstand in het Pradoegebouw. Door de herbestemming naar een 
design- en fietshotel wordt dit opgelost. Alternatieven voor de functie zijn onderzocht door de 
gemeente, maar niet haalbaar gebleken.
Naast het economisch belang van de komst van een Design- en fietshotel is niet onbelangrijk te 
vermelden dat met dit project ook een uniek cultuur-historisch gebouw (cultuur-historisch erfgoed) 
een nieuwe toekomst krijgt.

Onderdeel van grootschalige meerjarige ontwikkeling:
Het hele gebied waarin het Pradoegebouw ligt, wordt in de herontwikkeling betrokken. De vraag is 
gesteld voor de restauratie en herbestemming van het klooster. Echter, de investering behelst de 
gehele ontwikkeling van het gebied, met in de toekomst wellicht ook de herbestemming van het 
aangrenzende kerkgebouw en de overige aanliggende opstallen. Met de restauratie wordt de gehele 
functieverandering haalbaar gemaakt, inclusief omliggende terrein, zoals het park, de kloostergang, 
de kloostertuin etc.

Bijdrage gemeente Valkenburg aan de Geul:
De gemeente subsidieert een bedrag van minimaal € 200.000.

Tenderregeling restauratie monumenten:
Er is op 22 augustus 2016 door de gemeente Valkenburg aan de Geul een aanvraag ingediend bij de 
Provincie Limburg voor de Tenderregeling Restauratie Monumenten.

Contactpersoon bij de provincie Limburg in deze is dhr. Paul Schokker.

Financieringsstrategie:
3W real estate / Vivere concepts heeft inzichtelijk gemaakt wat de totale 
financieringsbehoefte is en in welke fasering. Om de haalbaarheid van het project te 
waarborgen is een subsidieaanvraag in het kader van de Tenderregeling restauratie 
monumenten gedaan bij de Provincie Limburg voor een bedrag van € 500.000,-. Dit bedrag is 
noodzakelijk om de onrendabele top, ontstaan door de slechte staat waarin het gebouw, 
verkeert te dekken. Het subsidiebedrag wordt beschouwd als een bestanddeel van het Eigen 
Vermogen, waardoor het percentage Vreemd Vermogen en de voorwaarden marktconform 
zijn. De herontwikkeling wordt daarnaast gefinancierd uit twee bronnen, te weten Eigen 
vermogen en Vreemd Vermogen door een bancaire financiering.

Uitgangspunt is marktconforme financiering op basis van 40% eigen vermogen en 60% vreemd 

vermogen.

Eigen vermogen:
Het eigen vermogen is door middel van het netwerk van initiatiefnemers (3W real estate / 
Vivere concepts) georganiseerd. Hierbij treden initiatiefnemers als Syndicat leaders op en 
zijn de individuele particuliere verschaffers aangetrokken op basis van persoonlijke 
overeenkomsten en gesprekken. Hierbij is van belang dat de privacy van deze personen 
gewaarborgd is door initiatiefnemers.

Vreemd vermogen:
In het vreemd vermogen wordt een onderscheid gemaakt voor de financiering van de 
restauratie en de overige herbestemmingsfinanciering. Voor dit eerste onderdeel is een 
aanvraag gedaan voor een zogenaamde restauratiehypotheek voor een bedrag van ca. 
€1.050.000,- bij de daarvoor beschikbare financieringsbronnen.

Het overige vreemd vermogen van ca. €1.850.000,- wordt via een reguliere bancaire 
financiering aangetrokken bij een of meerdere Nederlandse banken. Naast deze standaard 
bancaire financiering worden ook reeds nieuwe financieringsvormen verkend. Een voorbeeld 
hiervan is via de bank ook financieringsmogelijkheden in een bepaalde constructie voor 
particuliere beleggers open te stellen.
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Uitbreidingsvisie Thermae 2020

Bijlage 4.

Thermae 2000 heeft haar visie op de toekomst ‘Thermae 2020’ gepresenteerd. Op dit moment is 
men al volop bezig met het renoveren en opwaarderen van het bestaande gebouw en de aanwezige 
voorzieningen, zoals het kwalitatief opwaarderen van het entreegebied, de bestaande omkleed- en 
lockerruimte en het veranderen van de stoomsauna. Naast het opwaarderen van de bestaande 
voorzieningen, wenst men een aantal nieuwe wellnessvoorzieningen toe te voegen en wenst men 
het aantal hotelkamers en het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Door de kwaliteitsverbetering 
en het toevoegen van een aantal unieke elementen op het gebied van verblijfsrecreatie, wellness 
en horeca probeert men qua bezoekersaantallen weer op het niveau te komen van de beginjaren 
van het wellnesscomplex.

Het toekomstbeeld bestaat concreet uit:
• het toevoegen van 10 compacte verblijfsaccommodaties: men wil unieke en kwalitatief 

hoogwaardige verblijfsrecreatieve voorzieningen toevoegen die worden gesitueerd in de 
bestaande tuin;

• het realiseren van 2 whirlpools in de tuin: op dit moment zijn in de tuin geen whirlpools 
aanwezig, dat hoort zeker thuis bij een dergelijk wellness concept;

• het realiseren van een Panoramasauna: een grote sauna met panoramisch uitzicht over het 
unieke landschap hoort zeker thuis bij een dergelijk wellnessconcept;

• het realiseren van een Zoutsauna in het onderaards gangenstelsel: de Trichtergroeve is 
bereikbaar vanaf het terrein van Thermae. Het realiseren van een sauna in het onderaards 
gangenstelsel is een ‘unique sellingpoint’ want dat komt nergens voor);

• het realiseren van een Zoutlagune in de kelder: een zoutlagune waar men kan floaten en 
ontspannen;

• het uitbreiden van het aantal hotelkamers met 45 kamers: men wenst meer gasten te 
trekken die voor langere tijd verblijven, daarvoor is een uitbreiding nodig van het 
bestaande hotel dat momenteel 60 kamers telt;

• het uitbreiden van het horecagedeelte (restaurant): men wil het horecagedeelte 
opwaarderen en een uniek restaurantgedeelte toevoegen dat via een aparte ingang ook 
bereikbaar is voor niet-gasten van Thermae 2000. Het restaurant biedt een prachtig uitzicht 
over het mooie landschap en zal van hoge kwaliteit zijn;

• het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen in de vorm van het toevoegen van een 
(deels) ondergrondse laag waardoor in totaal ongeveer 164 parkeerplaatsen ontstaan: een 
uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein is noodzakelijk omdat het aantal 
hotelkamers wordt uitgebreid en men met het nieuwe concept een nieuwe doelgroep 
aanspreekt.

Vorenvermelde plannen vergen een investering van 14 miljoen Euro. De verwachting is dat hiermede 
structureel 100 extra arbeidsplaatsen worden gecreëerd.

Het businessplan is nog niet sluitend en kampt met een onrendabele top. Om het businessplan 
haalbaar te maken is aan de Provincie gevraagd een lening te verstrekken van € 7.0 miljoen en 
wordt aan de gemeente gevraagd een bijdrage te leveren middels het aanleggen van infrastructuur. 
Een voorlopige schatting voor infrastructurele werken is nog niet te maken.
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BOOMKRONEN PAD

Bijlage 5.

Het plan voor het Boomkronenpad is een gezamenlijk initiatief van AGoGo Valkenburg en de 
Erlebnisakademie Duitsland.

Het plan past uitstekend binnen de uitgangspunten van het gemeentelijk toeristisch beleid met als 
basis ‘een historische stad in een schitterend landschap'. Immers, met het Boomkronenpad wordt 
het landschap beter beleefbaar met zicht op de Kasteelruïne, Wilhelminatoren en de oude vesting.

Met het Boomkronenpad wordt de basis gelegd voor een interessante wandelverbinding met een 
hoge belevingswaarde die verschillende delen en toeristische aanbieders met elkaar verbindt. 
Hiermee ontstaat meer ruimtelijke samenhang, worden mensen uitgedaagd om langer te blijven en 
daarmee meer uit te geven.

Verwacht wordt dat op termijn van een jaar of 5 jaarlijks ruim 150.000 mensen gebruik zullen 
maken van het Boomkronenpad (in de beginjaren waarschijnlijk zelfs meer dan 200.000). Dit levert 
circa €7.0 mln bestedingen en structureel ruim 100 banen op in heel Valkenburg. Daarnaast zal 
zeker in de eerste periode een behoorlijke mediawaarde gegenereerd worden, waarvan ook heel 
Valkenburg zal profiteren.

Het Boomkronenpad zorgt voor een nieuwe verbinding tussen de parkeerplaats op de Cauberg (met 
Thermae 2000, Holland Casino en Landal Cauberg), via de steenkolenmijn naar de Wilhelminatoren. 
Hier sluit de route via de kabelbaan aan op de bestaande verbinding naar Neerhem, door het oude 
centrum, Cultuurboulevard Plenkerstraat en de Leeuw Bierbrouwerij, door het Polferbos, via een te 
ontwikkelen stijgpunt bij het kuurpark terug naar de parkeerplaats en op de Cauberg / bij Thermae 
2000. Dit zorgt voor een samenhangende wandelroute van ca. 2 kilometer met veel natuur, historie, 
gastronomie en cultuur. Zo wordt de verbinding gelegd tussen laag en hoog, oud en nieuw, natuur 
en stad: de wandelrondweg Valkenburg.

Door het Boomkronenpad en de verbindende wandelroute worden diverse verscholen verrassingen 
van Valkenburg ontsloten: wandelend door de toppen van de bomen op de Cauberg en Heunsberg 
rijgen zich uitgestrekte panorama's over Valkenburg, de kasteelruïne en de omgeving aaneen. 
Bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke plekken krijgen samenhang en gaan de gast meer 
verrassen: de historische binnenstad en kasteelruïne, cultuurhistorie en natuur smelten als het ware 

samen.

Door het Boomkronenpad wordt Valkenburg letterlijk een attractie van formaat rijker met 
bovenregionale uitstraling. Het versterkt de natuurlijke, (cultuur)historische en wellness identiteit 
van Valkenburg.
Diverse doelgroepen waaronder ook gezinnen met kleine kinderen, senioren en rolstoelgebruikers 
kunnen bijna 12 maanden per jaar het Boomkronenpad bezoeken. Valkenburg wordt opnieuw 
gevonden (herhaalbezoek) en er komen nieuwe doelgroepen op Valkenburg af.

Het businessplan is nog niet sluitend en kampt met een onrendabele top. Om het businessplan 
haalbaar te maken wordt aan de gemeente gevraagd een bijdrage te leveren middels het aanleggen 
van infrastructuur. Een voorlopige schatting is dat 4 ton gevraagd wordt aan bijdrage van de 
overheid (gemeente en provincie) voor infrastructurele werken.
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Bijlage 6.

Transformatie Ignatiuscollege (Jezuïetenklooster), beter bekend als klooster 
Boslust, naar vier tot vijf sterren Wellnesshotel.
Strikt vertrouwelijk tot persconferentie die begin december 2016 gepland wordt.

In het pas opgerichte Duitse Rijk voerde de overheid onder leiding van Otto von Bismarck de 
zogenoemde Kulturkampf tegen de katholieke kerk. Dit gebeurde voornamelijk in Pruisen. In juli 
1872 werden de Jezuïeten uit Pruisen verbannen. Later werden ook andere kloosterorden 
opgeheven en eveneens het land uitgezet. De Jezuïeten zochten derhalve naar nieuwe 
vestigingsplaatsen. Tussen 1872 en 1886 vestigden zich meer dan vijftig communiteiten in Limburg, 
naast de bestaande kloosters. Eén daarvan was het Jezuïetenklooster in Valkenburg.

Op 1 mei 1893 werd de eerste van de 7 miljoen bakstenen gelegd voor wat toen het grootste 
gebouw van Nederland zou worden: het Ignatiuscollege. Het was het theologicum van de 
Nederduitse Jezuïetenprovincie.
De Jezuïeten stichtten hier een ‘Collegium Maximum’, een groot College voor filosofen en theologen 
met een huisbibliotheek met 100.000 banden. Daarnaast hadden zij een vakbibliotheek in hun eigen 
woonvleugels. Het functioneerde als hogere opleiding voor Duitsers, Oostenrijkers, Hongaren en 
Zwitsers. Naast de kamers voor de paters en broeders voorzag het klooster in een theologicum en 
philosophicum. Later werd het uitgebreid met een enorme bibliotheek, een scriptorium, 
practicazalen, een drukkerij, een boerderij en een sterrenwacht.

Ij de 19e eeuw was Valkenburg een toeristenplaatsje in opkomst. De spoorlijn uit 1853 was voor de 
groei van het toerisme en ook voor de vestiging van de vluchtelingenkloosters van belang. In 1910 
werd een nieuwe vleugel aangebouwd, de ‘Moselbrücke’ genoemd. Hier vestigde zich een groep 
schrijvende paters met een collectie van 70.000 boeken. De samenvoeging van professoren, 
schrijvers en studenten was zeer vruchtbaar. Zij verwierven wereldfaam met de serie 
‘Commentaren op de heilige Schrift’. Hierdoor kreeg ook Valkenburg grote naamsbekendheid.

Tijdens de Duitse bezetting werd het klooster in beslag genomen door de Sicherheitsdienst. Het 
klooster diende als rijksschool voor de Stutzstaffel. De kloosterkapel werd door de Duitsers 
gesloopt. Na de bevrijding door de Amerikanen in 1944 werd het klooster gebruikt als een 
noodlazaret en vervolgens als een interneringskamp voor oorlogscriminelen.

Van 1961 tot 1985 fungeerde het klooster als generalaat. In 1961 kocht de congregatie van de 
zusters Franciscanen van de Heilige Jozephus het klooster en doopten het nieuwe tehuis en 
bejaardencentrum tot "Huize Boslust”. In 1965 werd opnieuw een kapel aan de voorzijde 
toegevoegd. Eind 20e eeuw werd het klooster overgenomen door een stichting die de 
meditatiehandel van de Indiase goeroe Maharisha steunt. De organisatie verbleef er tot 2005.

Acht jaar geleden kocht Ontwikkelfonds NV het complex, dat 20.000 m2 groot is en op een perceel 
ligt van 7 ha, met de intentie dit complex door te ontwikkelen tot een Wellnesshotel.

Het tempo van de ontwikkeling was afhankelijk van het vinden van een goede exploitant. De 
afgelopen jaren zijn ter zake verschillende gesprekken gevoerd. Thans is men rond met een 
exploitant van naam: Steigenberger. Deze hotelketen exploiteert plm. 400 hotels in het hoge 
segment {4 of 5 sterren). Steigenberger is goed vertegenwoordigd in Duitsland en zal veel nieuwe 
gasten naar Valkenburg trekken. De verwachting is dat minstens 130 nieuwe banen worden 
gecreëerd met de komst van dit hotel. Ook indirect zal het realiseren van het hotel een bijdrage 
leveren aan werkgelegenheid.

Het hotel met 209 kamers en vele wellnessfaciliteiten vergt een investering van 30 miljoen Euro 
(excl. aankoopsom). De verwachting is dat begin 2017 gestart kan worden met de verbouwing. Eén 
belangrijk aandachtspunt is het realiseren van een adequate toegangs-/ontsluitingsweg naar het 
hotel. In het verleden heeft deputé Driessen aangegeven hieraan medewerking te verlenen. In 
overleg met de Provincie zullen de mogelijkheden daartoe worden onderzocht. Op korte termijn zal 
parallel hieraan de bouwvraag worden ingediend en kunnen we ook de financiële consequenties 
aangeven voor ons als overheden.
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Met de komst van dit hotel krijgen Valkenburg en de regio er een belangrijke Wellnessvoorziening 
bij. Hierdoor krijgt het begrip Wellnessregio een enorme boost. Enkele jaren gelden adviseerde ZKA 
Consultants al in de regio een tweede wellnesspijler te creëren naast Thermae.
Naast het economisch belang van de komst van een Wellnesshotel is niet onbelangrijk te vermelden 
dat met dit project ook een belangrijk en uniek cultuur-historisch gebouw (cultuur-historisch 
erfgoed) een nieuwe toekomst krijgt.

Het businessplan is nog niet sluitend en kampt met een onrendabele top. Om het businessplan 
haalbaar te maken wordt aan de gemeente gevraagd een bijdrage te leveren middels het aanleggen 
van infrastructuur/ontsluitingsweg. Op zeer korte termijn zal dit onderdeel worden opgepakt. 
Vooralsnog wordt de gevraagde bijdrage als PM post opgenomen.
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Bijlage 7.

Technodrome, de fysieke locatie waar de (top) sporter en het (innovatieve) 
bedrijfsleven bij elkaar komen.

Een consortium van bedrijven en organisaties heeft het concept Technodrome ontwikkeld. Het idee, 
dat 3 jaar geleden is ontstaan, is de afgelopen jaren ontwikkeld tot een concept dat bij diverse 
cruciale stakeholders , zoals KNWU, Provincie Limburg, Giant Alpecin, Shimano, GIANT, AZM en DSM 
d.m.v. interviews is getoetst.

Het concept omvat een High Tech Centrum met een wielerbaan van 200m’ voor gebruik door 
breedtesporters, talenten en topsporters. Daarnaast wordt het centrum door het bedrijfsleven 
gebruikt om nieuwe producten te testen. Naast de baan zijn er test en trainingsruimten, 
vergaderruimten, etc. Er wordt verbinding gelegd met omringende faciliteiten en met de drie 
campussen in Limburg om tot een sterk en uniek totaal concept te komen, waarvan het 
Technodrome één onderdeel van is.

Het proces om te komen tot een haalbare businesscase werd tot heden begeleid door Cofely/Engie. 
In het eerste deel van het proces werden interviews afgenomen bij de belangrijkste stakeholders. 
Tijdens de interviewfase is de gemeente Valkenburg aan de Geul als potentiële locatie voor voren 
gekomen. Een goed argument hiervoor is dat Valkenburg aan de Geul bij uitstek de wielerstad van 
Nederland is. Uit de interviews kwam duidelijk naar voren dat Valkenburg aan de Geul qua 
exploitatie als een uitstekende locatie wordt gezien. Dit wilde Cofely/Engie als consortium graag 
verder onderzoeken. De interviews zijn inmiddels vertaald naar een concept en naar een locatie. De 
stakeholders inclusief de KNWU kiezen merendeels voor de locatie Cauberg te Valkenburg aan de 
Geul.

Thans dient het concept te worden omgezet in een businesscase. Intenties van bedrijven dienen te 
worden omgezet in harde contracten. Wensen voor ruimten en functionaliteiten dienen te worden 
vertaald in een verdienmodel. Daarnaast dienen gesprekken te worden gevoerd met mogelijke 
exploitanten. Kortom, in een periode van 6 maanden dient duidelijk te worden of het concept kan 
worden omgezet in een haalbare businesscase. Het consortium is van mening dat hiervoor een 
geschikt persoon dient te worden vrijgespeeld. Een verkenner die de gesprekken gaat voeren, die 
de businesscase vorm en inhoud gaat geven. Hiervoor dienen middelen te worden vrijgemaakt. De 
bereidheid om middelen in te zetten, geeft een indicatie van de mate van commitment. Op dit 
moment maken de leden van het consortium ter zake een afweging. Hierbij zal ook een beroep 
worden gedaan op de overheid. Uiterlijk 14 oktober zullen de leden van het consortium aangeven of 
zij een bijdrage leveren aan de vervolgaanpak.
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Bijlage 8.
Overzicht investeringen en tekorten plannen 1 t/m 7.

Projectnaam
Totale

investering

Bijdrage

gemeente

Reeds

gereserveerde

bijdrage

Provincie

Limburg

Gevraagde 

(aanvullende) 

bijdrage ikv 

stedelijke 

ontwikkeling

Bijdrage

private

partijen

Structurele

Effecten

werkgelegenheid 

op langere 

termijn

Economisch

effect

Totale

investering
resultaten per 1-1-2019

Wal ra mplein €2,80 €1,65 €1,15 55 fte € 4,140.000 

miljoen aan 

extra

bestedingen

€2,8

miljoen

Duurzaam evenemententerrein van 7.000 m2 

ingericht, herinrichting overige openba re ruimte van 

3.000 m2, aanplant 30 bomen en terugbrengen 

verbeelding stadsmuur van 45 ml
Leeuwterrei n € 20,00 €2,20 €1,50 €0,70 € 15,60 Wordt nog 

bepaald.

Wordt nog 

bepaald.

€20

miljoen

Herbestemming rijksmonument (voormalige 

brouwerij) en nieuwbouw in 10.921 m2 Cycle XP en 

5.255 m2 Food XP, aanleg visvijver van 4.000 m2, 

groeninrichting 7.000 m2 en restauratie
Boomkronenpad €7,00 pm pm €7,00 100 fte €4,6

miljoen aan

€7,0

miljoen

Creëren bovenregionale attractie.

Thermae 2000 

(lening)
€ 14,00 pm €7,00 pm € 14,00 100 fte €2,3

miljoen aan

€14,0

miljoen

Uitbreiding hotel en wellnessfaciliteiten.

Pradoegebouw € 2,90 €0,20 €0,50 €2,20 Wordt nog 

bepaald.

Wordt nog 

bepaald.

€2,9

miljoen

2.720 m2 BVO herontwikkeling monumentaal 

klooster naar hotelfunctie.

Bosl ust/Well ness hotel 

(exclusief aankoopprijs)
€ 30,00 pm pm € 30,00 Wordt nog 

bepaald.

Wordt nog 

bepaald.

€30,-

miljoen

16.925 m2 BVO herontwikkeling beeldbepalend 

kloostergebouw naar hotelontwi kkel 1 ng

Technodrome pm pm pm Wordt nog 

bepaald.

Wordt nog 

bepaald.

P.M. Doelstelling realiseren Technodrome BVO 10.400 

m2, zijnde wielerbaan, tribune, business area.

totaal: € 76,70 €4,05 €8,50 €2,35 €6830
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bijlage 3 bij convenant

Tenminste beoogde resultaten Valkenburg aan de Geul 

Deze resultaten zullen uiterlijk 01 januari 2019 zijn geborgd

Ca. 137 fte structurele werkgelegenheid 

Ca. 104 manjaren incidentele werkgelegenheid

Het aanpassen van het bestaande Walramplein waarbij de werkzaamheden bestaan uit: 
o het inrichten van een duurzaam evenemententerrein van 7.000 m2. 

o Het herinrichten van aanvullend 3.000 m2 overige openbare ruimte 

o aanplant van 30 bomen 
o terugbrengen 45 meter verbeelding stadsmuur

o het creëren van 180 tijdelijke parkeerplaatsen voor een periode van 5 jaar

Investeringen in Leeuwterrein bestaande uit:
o Herbestemming Rijksmonument voormalige brouwerij en herstel monumentaal 

waterrad
o Realiseren van 10.000 m2 Cycle XP 

o Realiseren van 5.000 m2 Food XP 

o Aanleg visvijver van 4.OOOm2 

o 7.OOOm2 groeninrichting

Herontwikkeling Pradoegebouw bestaande uit de herontwikkeling van 2.700 m2 

monumentaal klooster naar hotelfunctie




