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INLEIDING
Aanleiding
Het huidige groenbeleid van de gemeente
Valkenburg aan de Geul bestaat uit verschillende
beleidsstukken, waaronder het Bomenbeleidsplan
(2013), het Groenstructuurplan (1994) en het
Landschapsbeleidsplan (1991). Deze plannen zijn niet
meer helemaal actueel en bevatten geen, of beperkt
beleid op het gebied van bijvoorbeeld biodiversiteit
en klimaatadaptatie. De gemeente heeft behoefte aan
een integraal Groenbeleidsplan, waarin het huidige
beleid wordt geactualiseerd en de relatie wordt gelegd
tussen verschillende thema’s aangaande het landschap
en groen.
Doelstelling
Het Groenbeleidsplan geeft een integrale visie voor
de lange termijn (2040) op de ontwikkeling van het
openbaar groen binnen de gemeente (groenstructuur
en bomenstructuur), zowel voor het groen binnen de
kernen als voor het groen in het buitengebied. In dit
document is het gemeentelijk beleid aangaande de
gewenste kwantiteit en kwaliteit van het openbare
groen vastgelegd. Het vormt daarbij een stimulerend
document dat de basis legt voor toekomstige
ontwikkelingen, initiatieven en keuzes voor het groen.
Daarnaast dient het Groenbeleidsplan als basis voor
een nadere concretisering in uitvoeringsgerichte
projecten, die ertoe moeten leiden dat de gestelde
uitgangspunten en doelstellingen van het openbaar
groen verwezenlijkt worden.

In het Groenbeleidsplan is een ruimtelijke uitwerking
van de groenvisie opgenomen in de vorm van een
kaart (opgesplitst in meerdere deelkaarten) die de
gewenste groen- en bomenstructuur weergeeft.
De kaart toont de ontwikkeling van het groen in de
gemeente Valkenburg aan de Geul op hoofdlijnen.
Dat wil zeggen, dat de gewenste groen- en
bomenstructuren globaal zijn aangegeven en niet
één op één naar het groei-/standplaatsniveau kunnen
worden vertaald. Voor het vertalen van de gewenste
groen- en bomenstructuur naar uitvoeringsgerichte
plannen is een nadere uitwerking nodig, waarbij
op basis van beschikbare boven- en ondergrondse
ruimte, de functie van de openbare ruimte en het
wensbeeld een concrete invulling wordt gegeven van
de gewenste groenstructuur.
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Samen kiezen we voor groen
Dit Groenbeleidsplan is tot stand gekomen in
samenwerking met bewoners en professionele
stakeholders. Zo heeft een groot aantal mensen met
lokale kennis en betrokkenheid zich ingespannen om
in overleg met de gemeente en bureau VERBEEK aan
te geven wat knelpunten en wensen zijn en waar in
het groenbeleid nadruk op zou moeten liggen. Vanuit
eigen kennis hebben zij vervolgens de voorstellen voor
het groenbeleid bekeken en aangevuld. De gemeente
Valkenburg aan de Geul is alle betrokkenen hiervoor
dankbaar.
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Bestaande plannen en beleid
Om nieuw beleid te maken is het van belang om
bestaand beleid te bestuderen. Het groenbeleidsplan
is opgesteld met inachtneming van het geldende rijksprovinciaal-, regionaal- en gemeentelijk beleid.
Beleid op nationale schaal
-- Nationale omgevingsvisie
-- Deltaplan biodiversiteit
-- Nationale Bossenstrategie
-- Klimaatakkoord; onderdeel landbouw en
landgebruik 2019
Beleid op provinciale schaal
-- Provinciale omgevingsvisie
-- Provinciaal Natuurbeheerplan, ambitie 2022
-- Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van snelwegen 2013

Beleid op gemeentelijke schaal
-- Intergemeentelijke structuurvisie Gulpen-Wittem,
Vaals en Valkenburg aan de Geul
-- Bomenbeleidsplan 2013
-- Groenstructuurplan 1994
-- Landschapsbeleidsplan 1991
-- Mobiliteitsplan Valkenburg aan de Geul 2022
-- Gebiedsvisie Valkenburg-Oost 2021
-- Gebiedsvisie Valkenburg-West (moet nog worden
vastgesteld)
-- Visie Vrijetijdseconomie Valkenburg aan de Geul
(wordt momenteel opgesteld)
-- Beheerplan mergelwanden 2013
-- Relevante bestemmingsplannen
-- Beleidsregel zonne-energie 2019
-- Diverse ruimtelijke plannen op lokaal schaalniveau
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Beleid op regionale schaal
-- Handvat Kernkwaliteiten Nationaal Landschap
Zuid-Limburg
-- Gebiedsvisie Buitengoed Geul&Maas 2014
-- Strategisch actieplan Middengebied Zuid-Limburg
2019
-- Regionale Energie Strategie (RES) Zuid-Limburg 1.0
(2021)
-- Visie Vrijetijdseconomie: bestemming ZuidLimburg 2030 (2020)
-- Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg
2022
-- Programma Water in Balans
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mergelwand
(voormalige)
groeve)
camping / recreatie
watermolen
kasteel / landgoed
uitzichtpunt
bijzondere plek
historische wegen
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Analysekaart van de landschappelijke opbouw van de gemeente Valkenburg aan de Geul
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1 . HET BUITENGEBIED: INVENTARISATIE EN A NALYSE
1.1 Geraadpleegde studies en 			
informatiebronnen
De uitkomsten van de inventarisatie en analyse van
het buitengebied zijn tot stand gekomen door het
bestuderen van de volgende verrichte studies dan wel
geraadpleegde informatiebronnen:
Veldverkenning en relevant kaartmateriaal
Aan de hand van veldbezoek en kaartmateriaal zijn de
huidige groenstructuur en bomenstructuur onderzocht
en vastgelegd op kaart.
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Gebiedsvisie Valkenburg-Oost
Voor Valkenburg-Oost is afgelopen jaar een
gebiedsvisie opgesteld, in samenspraak met o.a.
inwoners en ondernemers. Op het gebied van groen
en landschap is een aantal aspecten relevant voor het
Groenbeleidsplan, waaronder de ambitie voor een
verbeterde toegankelijkheid van het Kastelenpark als
geheel, met als aandachtspunt de verbinding met het
centrum van Valkenburg.
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Intergemeentelijke structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals
en Valkenburg aan de Geul
In 2012 is de Intergemeentelijke structuurvisie
opgesteld. Ten behoeve van deze visie is een
landschapsanalyse uitgevoerd. De voor het
Groenbeleidsplan relevante aspecten als de
landschappelijke opbouw, historische ontwikkeling
en het watersysteem zijn voor deze visie reeds
onderzocht. Voor dit hoofdstuk is de informatie uit
de Intergemeentelijke Structuurvisie gefilterd en
aangevuld waar nodig.

C

Bomenbeleidsplan, Groenstructuurplan en
Landschapsbeleidsplan
Het Bomenbeleidsplan, Groenstructuurplan
en Landschapsbeleidsplan zijn voorgangers
van het voorliggende Groenbeleidsplan. In dit
Groenbeleidsplan wordt het bestaande beleid
geactualiseerd en worden de verschillende thema’s

T
P

uit de oude beleidsstukken geïntegreerd, zodat
een overkoepelend en integraal plan ontstaat.
Het Groenbeleidsplan zal aanvullend ook ingaan
op de actuele thema’s klimaatadaptatie, ecologie,
biodiversiteit en actief burgerschap. Deze thema’s
komen in het huidige groenbeleid onvoldoende aan
bod.

Gebiedsvisie Valkenburg-West
In 2022 wordt gewerkt aan het opstellen van de
Gebiedsvisie Valkenburg-West. Hoewel deze visie
nog niet officieel is vastgesteld, is het waardevol
om de uitgangspunten van deze visie naast de
uitgangspunten van het Groenbeleidsplan te leggen.
Een belangrijk uitgangspunt van de gebiedsvisie
is een verbeterde verbinding tussen het centrum
van Valkenburg (Grendelplein) en de omgeving van

het Shimano Experience Center. Ook benoemt de
gebiedsvisie het streven naar een robuuste groene
(flaneer)zone langs de Geul in het westelijke deel
van Valkenburg en het beleefbaar maken van de
mergelwanden, die een sterk onderdeel van de
identiteit vormen van Valkenburg aan de Geul.
Gebiedskennis stakeholders
Gedurende de totstandkoming van het
Groenbeleidsplan hebben twee bijeenkomsten met
stakeholders plaatsgevonden. Vanuit hun professionele
kijk op het landschap hebben zij uitdagingen en
kansen geformuleerd, waar het Groenbeleidsplan
(mede) op voortborduurt. Het conceptGroenbeleidsplan is aan de stakeholders voorgelegd
en zij hebben de mogelijkheid gekregen om hier op te
reageren.
Dorpsontwikkelingsplannen
Voor een aantal kernen is een dorpsontwikkelingsplan
of dorpsvisie opgesteld. Relevante aspecten
worden meegenomen bij het opstellen van het
Groenbeleidsplan.
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1.2 Landschappelijke karakteristieken
Het landschap in de gemeente is onderdeel van het ZuidLimburgse Heuvelland. In het Heuvelland is de Geul met
haar zijbeken de belangrijkste vormer van het landschap.
Het landschap in de gemeente kent vijf verschillende
landschapstypen: plateaus, flauwe hellingen en droogdalen,
steile hellingen en droogdalen, mergelwanden en het
Geuldal. Het landschapstype ‘mergelwanden’ is specifiek
voor de gemeente van toepassing, omdat Valkenburg aan
de Geul zich onderscheidt van andere gemeentes door de
aanzienlijke hoeveelheid steile mergelwanden waar een
groot deel van de gemeente haar identiteit aan ontleent.
1.2.1 Plateaus
Plateaus zijn de hoogst gelegen gebieden in de gemeente
en liggen aan weerszijden van het Geuldal. Op de
plateaus liggen de kernen Berg en Terblijt, Vilt, Sibbe,
IJzeren en Walem en zijn verschillende campings en
vakantieparken aanwezig. Van oudsher lagen rondom
de bebouwingskernen veel hoogstamboomgaarden
en was het landgebruik voornamelijk akkerbouw. De
hoogstamboomgaarden zijn in de loop der tijd vrijwel
allemaal verdwenen waardoor de openheid van de
plateaus is vergroot en de groene inbedding van dorpen is
verkleind.

--

bij Walem en de bomen en het wegkruis aan het
begin van de Limietstraat in IJzeren.
Aanwezigheid van kleine landschapselementen zoals
hagen, geconcentreerd rondom bebouwingskernen.
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Bedreigingen voor het plateaulandschap:
-- Ontsiering door nieuwe bebouwing, bijvoorbeeld
woningbouw of agrarische bebouwing.
-- Er is vaak geen mooie overgang van kern naar
buitengebied, doordat de dorpsranden veelal
rommelige gebieden zijn. Dat komt door het
ontbreken van robuust opgaand groen, in combinatie
met aspecten als een veelheid aan (niet-groene)
erfafscheidingen, schuurtjes en kleine dierenweitjes.
-- Verlies van kleine landschapselementen, waardoor
de plateaus kaal aandoen en er weinig beschutting is
tegen de wind en de bodem gevoelig is voor erosie
en uitdroging.
-- Wegen liggen soms (te) open in het landschap
waardoor een gevoel van geborgenheid ontbreekt
(zoals de Sibberweg). Bovendien kan opgaande
beplanting (bijvoorbeeld bomen) ervoor zorgen dat
de dieptewerking van het landschap groter wordt en
de beleving van de karakteristieke openheid sterker is.
-- De soms beperkte landschappelijke inpassing van
campings en vakantieparken, waardoor er geen fraaie
uitstraling is op het landschap .
-- Op de plateauranden is veelal geen sprake van
opgaande beplanting, waardoor de overgang
van plateau naar helling niet altijd sterk beleefbaar
is. Daarbij zorgt de afwezigheid van opgaande
beplanting ervoor dat hemelwater (te) snel afstroomt
richting het Geuldal.
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Landschappelijke karakteristieken van de plateaus zijn:
-- Openheid en plaatselijke vergezichten, zoals het
uitzicht vanaf de Goudsberg of de weidsheid rondom
IJzeren en Sibbe.
-- Vlak tot licht glooiend landschap.
-- Aanwezigheid van (grootschalige) landbouw;
akkerbouw, weidegronden en laagstamboomgaarden.
De gronden zijn geschikt voor landbouw door het licht
glooiende tot vlakke karakter en de rijke bodem.
-- Aanwezigheid van solitaire bomen en boomgroepen
al dan niet in combinatie met wegkruizen.
Voorbeelden zijn de bomengroep aan de Kleineweg

de gebieden direct ten zuiden van de N595 tussen
Valkenburg-centrum en Oud-Valkenburg en ten noorden
van Houthem. Kernen in dit landschapstype zijn Houthem,
St. Gerlach, Oud-Valkenburg en een gedeelte van het
historisch lint van Schin op Geul.

1.2.2 Flauwe hellingen en droogdalen
Binnen de gemeente zijn enkele plekken waar flauwe
hellingen en droogdalen voorkomen. Dit betreffen o.a.

Landschappelijke karakteristieken van flauwe hellingen en
droogdalen zijn:
-- Vrij open karakter, maar omzoomd door hellingbossen
en andere opgaande beplanting behorende bij andere
landschapstypen.
-- Dominant landgebruik is agrarisch; vooral weidegrond
en akkerbouw. Ook zijn er enkele natuurgebieden
zoals het gebied ten zuiden van Oud-Valkenburg.
-- Wegen zijn soms licht ingesneden in het landschap.
-- Aanwezigheid van enkele solitaire bomen.
-- Glooiend landschap.
Bedreigingen voor flauwe hellingen en droogdalen:
Delen van dit landschapstype liggen ingeklemd tussen
(grote) infrastructuur (A79, spoorlijn, doorgaande weg)
en woonbebouwing. Hierdoor is het gebied gedeeltelijk
verrommeld.
1.2.3 Steile hellingen en droogdalen
Steile hellingen en droogdalen omringen het
plateaulandschap in de gemeente. Bijvoorbeeld de
hellingen tussen Valkenburg-centrum en Meerssen, ten
zuiden van de Geul, zijn onderdeel van dit landschapstype.
Door het sterke reliëf zijn er geen bebouwingskernen in dit
landschapstype aanwezig.
Landschappelijke karakteristieken van steile hellingen en
droogdalen zijn:
-- Besloten karakter, vaak zijn de steile hellingen begroeid
met bos doordat ze ongeschikt zijn voor agrarisch
landgebruik.
19
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---

--

--

Aanwezigheid van holle wegen, zoals de Lijksweg, de
Sibbergrubbe of de Holleweg in Schin op Geul.
Aanwezigheid van kleine landschapselementen zoals
graften, hagen, houtwallen en bosschages. Deze
zijn met name nog aanwezig op de hellingen in het
Gerendal.
De droogdalen vormen flauwere hellingen richting
de plateaus. In de droogdalen is verspreid (woon)
bebouwing aanwezig, alsook een enkel vakantiepark.
Voorbeelden van droogdalen zijn de Sint Jansbosweg
bij Oud-Valkenburg of de Daalhemerweg in
Valkenburg.
Droogdalen en steile hellingen worden doorsneden
door de zijbeken van de Geul.

Bedreigingen voor steile hellingen en droogdalen zijn:
-- Verlies van kleine landschapselementen, voornamelijk
graften en hagen.
-- Verlies van soortenrijkdom in de bermen van holle
wegen.
-- De kenmerkende, smalle holle wegen zijn niet geschikt
voor de steeds groter wordende landbouwmachines
die de percelen op de plateaus bedienen.
-- Erosie.

Landschappelijke karakteristieken van mergelwanden zijn:
-- Zeer steile hellingen, soms bijna verticaal.
-- Door het sterke reliëf herbergen voormalige groeves
bijzondere natuurwaarden. Veel oude groeves zijn
toegankelijk voor wandelrecreatie.
Bedreigingen voor mergelwanden zijn:
-- Begroeiing met bomen/struiken waardoor de
zichtbaarheid en beleving van de mergelwanden
bedreigd wordt. Bij de mergelwanden in eigendom
van de gemeente wordt beheer gevoerd op het
maximaliseren van biodiversiteit en veiligheid. De
beleving van de dagzomende mergel moet hierbij
specifieker naar voren komen, omdat Valkenburg zich
profileert als mergelstad.
-- Mergelwanden in particulier eigendom worden vaak
op andere wijze beheerd. Dit beheer is niet altijd
gericht op het beleefbaar laten zijn van de mergel,
waardoor de mergelwanden begroeid raken en niet
zichtbaar zijn.
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1.2.4 Mergelwanden
Op een aantal plekken in de gemeente ligt het
mergelgesteente aan het oppervlak (dagzomen), zoals aan
de Plenkertstraat in Valkenburg-centrum of bij de Kluis bij
Schin op Geul. Vaak zijn er oude groeves in aanwezig zoals
de vuursteenmijnen in Valkenburg, op een enkele plek
zelfs grotwoningen (bij Geulhem) en een openluchttheater
(Plenkertstraat, Valkenburg). Een deel van de aanwezige
mergelwanden in de gemeente is in particulier eigendom.
Het dagzomen van mergel en de aanwezigheid van
groeves en grotwoningen is kenmerkend voor de
gemeente. In de huidige situatie maken de mergelwanden
vrijwel allemaal deel uit van het Natuurnetwerk Limburg
en/of Natura2000 gebieden.

Landschappelijke karakteristieken van het Geuldal:
-- Het Geuldal is een half open tot besloten landschap
met daarin weidegronden, (broek)bos, bosschages,
houtwallen, hagen en (restanten van) boomgaarden.
-- Vlak landschap met daarin de meanderende Geul. De
Geul wordt veelal begeleid door populieren, elzen en
wilgen en kent op sommige plekken zeer steile oevers
als gevolg van erosie.
-- Grote delen van het Geuldal zijn bestemd als
natuurgebied. Slechts kleine delen zijn in (regulier)
agrarisch gebruik.
-- Aaneenschakeling van bebouwingskernen en daar
tussengelegen kastelen en landgoederen.
-- De Geul kent een uitgebreid stelsel aan zijbeekdalen.

1.2.5 Geuldal
Het Geuldal is het laagstgelegen gebied in de gemeente en
ligt als een soort ruggengraat tussen de aan weerszijden
gelegen overige landschapstypen. In het Geuldal liggen
tal van landgoederen en kloosters met een belangrijke
cultuurhistorische waarde. Ook zijn hier veel toeristischrecreatieve bedrijven en attracties gevestigd. Van oudsher
komen er veel hagen en hoogstamboomgaarden voor
in het Geuldal en was de grond in gebruik als hooiland.
Tegenwoordig zijn de meeste hoogstamboomgaarden
verdwenen, evenals veel hagen. Het beheer van de
natuurgebieden in het Geuldal is steeds meer gericht op
het laten optreden van natuurlijke processen. Hierdoor
verandert het beeld van het Geuldal: van een kleinschalig
cultuurlandschap naar een ruiger, natuurlijker landschap.
In het Geuldal liggen de kernen Valkenburg, Broekhem en
Schin op Geul. De kernen Houthem en St. Gerlach kennen
latere uitbreidingen die in het Geuldal liggen.

Bedreigingen voor het Geuldal zijn:
-- Aanwezige infrastructuur (wegen, spoorlijn,
parkeerplaatsen, sportterreinen) en woonbebouwing
hebben een verrommelende uitstraling op het
landschap.
-- Er is vaak geen mooie overgang van kern naar
buitengebied, doordat de dorpsranden veelal
rommelige gebieden zijn. Dat komt door het
ontbreken van robuust opgaand groen, in combinatie
met aspecten als een veelheid aan (niet-groene)
erfafscheidingen, schuurtjes en kleine dierenweitjes.
-- Doordat veel toeristisch-recreatieve bedrijven en
attracties in het Geuldal liggen, is er veel recreatieve
druk op het landschap.
-- Uitbreiding van vakantieparken.
-- De zijbeekdalen van de Geul zijn niet altijd goed
beleefbaar en de relatie tussen deze zijbeken en de
Geul is ook niet altijd zichtbaar.
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1.3 Kunstmatige lijnen in het landschap
Binnen de gemeente zijn verschillende lijnvormige
structuren aanwezig. Een kenmerk van deze lijnen is
dat ze een kunstmatige oorsprong hebben; ze zijn
door mensen gecreëerd. Een uitzondering hierop is
de Geul. De Geul is onlosmakelijk verbonden met het
landschapstype ‘Geuldal’ en de karakteristieken hiervan
zijn in de voorgaande paragraaf al omschreven. Daarom
is de Geul als lijnvormig element hier verder niet
opgenomen. Hieronder zijn de kunstmatige lijnen met
hun karakteristieken omschreven.
1.3.1 Kunstmatig geschapen lijnen doorkruisen het
landschap
Via Belgica
Via Belgica is een oude Romeinse Heirbaan, een
verbinding tussen Boulogne-sur-mer en Keulen. De
route loopt ook door de gemeente Valkenburg aan de
Geul. In de huidige situatie is de route zelf niet meer
echt zichtbaar, maar door thematische wandel- en
fietsroutes en speciale ‘Via Belgica’ banken is het tracé
weer beter beleefbaar gemaakt. Ook volgen huidige
wegen soms min of meer het tracé van de Via Belgica,
zoals bij Houthem (Vroenhof – St Gerlach). Doordat
veel delen van de Via Belgica verloren zijn gegaan, is
het precieze tracé niet in zijn totaliteit te reconstrueren.
Hierdoor is geen sprake van een duidelijke doorgaande
route in de huidige situatie en is het lastig om de
route als geheel, met bijvoorbeeld een thematische
begeleidende beplanting, te versterken.

de hoofdverbinding; de tak naar Aken heeft een
recreatieve/cultuurhistorische functie (Miljoenenlijn).
De spoorlijn ligt grotendeels in het Geuldal. Ruimtelijk
gezien vormt het spoor een afbakening van de
lintbebouwing van Houthem en St. Gerlach. Binnen
Valkenburg-centrum is het spoor de scheiding tussen
de meer laaggelegen bebouwing ten zuiden van het
spoor en bebouwing op de helling ten noorden van het
spoor. Oostelijk van Valkenburg ligt de spoorlijn fraai
gepositioneerd, aan de voet van steilere hellingen die
het Geuldal begrenzen.
Op plekken waar de spoorlijn vlak of opgehoogd in het
landschap ligt is geen of weinig begeleidende opgaande
beplanting. Daar waar de spoorlijn ligt ingesneden in het
landschap is juist wel opgaande beplanting aanwezig
op de taluds, in de vorm van struweel en bomen.
Het spoor ligt daar als een soort groene corridor in
het landschap. Het opgaande groen langs het spoor
wordt dus in sterke mate bepaald door de gesteldheid
van de omgeving, waardoor de spoorlijn zich voegt
naar het omliggende landschap. Desalniettemin is het
spoor een sterke, doorgaande lijn in het landschap.
Door de aanwezigheid van diverse spoorovergangen
(o.a. tunneltjes) is de versnipperende werking op de
recreatieve routestructuur beperkt.

C

Spoorlijn
Het grootste deel van de huidige spoorlijn in de
gemeente was oorspronkelijk onderdeel van de
spoorverbinding Maastricht-Aken en is geopend in
1853 ten behoeve van de steenkoolwinning. In 1914 is
de zijverbinding naar Heerlen geopend. In de huidige
situatie vormt de verbinding Maastricht-Heerlen
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1.3.2 Doorgaande (historische) wegenstructuren
Binnen de gemeente is een aantal grotere
verbindingswegen aanwezig die deels in het
buitengebied liggen (N595, N590, Emmaberg,
Hekerweg, Strabeek-St Gerlach-Vroenhof).

Snelweg A79
De A79 biedt de weggebruiker pleksgewijs prachtige
vergezichten over het landschap en deze snelweg kent
de enige dalbrug van Nederland. Voor een groot deel
is de snelweg ingepakt in een dichte groenstructuur
van struweel en bomen. Hierdoor is de weg vaak aan
het zicht van de omgeving onttrokken en speelt deze
een beperkte rol in de beleving van de omgeving. De
aanwezigheid van de snelweg heeft een rol gespeeld
in de vestiging van bedrijventerrein De Valkenberg, dat
gevestigd is in de restruimte tussen het spoor in de
snelweg.

N595
Langs de N595 is geen doorgaande bomenstructuur
aanwezig, de weg ligt open in het landschap. Incidenteel
is wel een bomengroep, solitaire boom of een korte
rij bomen aanwezig. Op de historische kaart van
omstreeks 1930 is zichtbaar dat langs grote delen van
de weg een doorgaande bomenstructuur aanwezig
was. Door de afwezigheid van wegbegeleidende
opgaande beplanting ligt de weg enigszins kaal in het
landschap en lijkt hierdoor soms ook los te liggen van
het omliggende landschap.
N590
Grote delen van de weg zijn voorzien van een
begeleidende bomenrij aan weerszijden (eik of linde),
maar doordat de lindes nog jong en klein zijn, wordt
de bomenrij niet als een doorgaande en eenduidige
bomenstructuur ervaren (dat heeft nog meer tijd nodig).
Sommige delen van de weg kennen geen begeleidende
bomenrij. Van oudsher was een eenduidige
boomstructuur langs deze de weg aanwezig. Dat is
goed zichtbaar op de historische kaart van omstreeks
1930. De krachtige lijn van de (historische) weg en de
herkenbaarheid van de weg als zijnde een doorgaande
route wordt is enigszins ontkracht doordat op sommige
plekken de begeleidende bomenrij ontbreekt. Daarbij
oogt het wegbeeld vrij kaal op plekken waar geen
bomen staan.
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Via Belgica bank maakt de oude Romeinse handelsroute beter beleefbaar.
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De dichte bomenstructuur van lindes langs St. Gerlach.
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De snelweg A79 kent een fraaie begeleidende groenstructuur die zich pleksgewijs opent waardoor
de weggebruiker vergezichten over het landschap wordt geboden.

Op enkele bomen en boomgroepen na, ligt de N595 open in het landschap.
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Emmaberg
Langs een deel van deze weg is een eenzijdige, niet
continue bomenstructuur aanwezig (eik). Aanvullend
zijn andere bomen en boomgroepen langs de
weg aanwezig, deels op particuliere gronden. De
herkenbaarheid van de weg als zijnde een doorgaande
route is enigszins verzwakt door de niet-continue
bomenstructuur.
Hekerweg
De weg wordt deels begeleid door struwelen, die
groeien op steile taluds aan de noordzijde van de
weg. Op plekken waar geen talud is, is opgaande
beplanting afwezig of betreft het bomen/hagen die
onderdeel zijn van erfbeplanting. Aan de zuidzijde
van de weg is een vrijwel doorgaande bomenstructuur
aanwezig (linde), die alleen onderbroken is ter plekke
van woonbebouwing die dicht tegen de weg aan
ligt. De doorgaande bomenstructuur benadrukt het
doorgaande karakter en zorgt daarbij voor een fraaie
aankleding van de weg.

bomenstructuur (es), maar deze bomenstructuur buigt
mee met het fietspad wanneer deze de Heerstraat
verlaat. Hierdoor komt het tracé van de oude heerweg
niet nadrukkelijk uit de verf.

C

Heerweg Maastricht-Aken (Heerstraat / Oude Heerweg)
Een klein gedeelte van deze weg ligt binnen de
gemeentegrens (bij IJzeren). De weg is van oorsprong
een belangrijke verbindingsroute, maar is in de huidige
situatie verworden tot veldweg en fietspad. Een deel
van de weg wordt begeleid door een eenzijdige
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Karakteristieken van de lijnen in het landschap zijn:
-- De kunstmatig geschapen lijnen binnen de
gemeente zijn in te delen in vier categorieën:
-- Lijnen met een continue begeleidende
groenstructuur. Deze lijnen vormen
overwegend een eigen entiteit in het
landschap. De groenstructuur heeft ook een
verkeersgeleidende functie en draagt bij aan
de beleving van de doorgaande lijn.
-- Lijnen met een onderbroken begeleidende
groenstructuur. Deze lijnen vormen in potentie
een eigen entiteit in het landschap, maar
door de onderbroken groenstructuur is deze
karakteristiek verzwakt. Ook de beleving van de
doorgaande lijn wordt door de onderbroken
groenstructuur verzwakt.
-- Lijnen zonder begeleidende groenstructuur.
Deze lijnen lijken soms los te liggen van het
omliggende landschap.
-- Lijnen met een diverse begeleidende
groenstructuur. De lijnen met een diverse
begeleidende groenstructuur voegen zich
naar het omliggende landschap doordat de
verschijningsvorm van het groen aansluit bij het
landschap.
-- De lijnvormige elementen maken deel uit van de
ontstaansgeschiedenis en de identiteit van de
gemeente.
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Strabeek-St.Gerlach-Vroenhof
Een klein deel van deze weg ligt in het buitengebied.
Op deze plek wordt de weg begeleid door een
fraaie bomenstructuur aan weerszijden van de weg
(linde). Door de grootte van de bomen doet de weg
majestueus en lommerrijk aan. Daarbij draagt de
bomenstructuur bij aan de ligging en beleving van de
weg als afbakening van het Geuldal.

Bedreigingen voor de kunstmatig geschapen lijnen zijn:
De begeleidende groenstructuur van sommige lijnen
is in de verdrukking gekomen door uitbreiding van
de lijnen zelf of door ontwikkelingen in de nabijheid
van deze lijnen. Hierdoor is de groenstructuur soms
onderbroken, wat afbreuk doet aan de kracht (oa.
oriëntatie, verkeersgeleiding) van de kunstmatig
geschapen lijn.

25

Groenbeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul

camping /
recreatiepark
dagrecreatie
fietsknooppunten
mountainbikeroute
sport
uitzichtpunt
kastelen / kloosters

C

route toegankelijk
voor mindervaliden
26

N
O

Overzicht van recreatieve routes in het landschap
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1.4 Recreatieve structuur
Centrum van de recreatieve structuur is Valkenburgcentrum. Van daar uit leiden diverse routes naar het
omliggende heuvellandschap. Het landschap is rijk
aan onverharde wegen en wandelpaden waardoor
de doorwaadbaarheid van het buitengebied groot
is. Wandelrecreatie concentreert zich in en rond de
hellingbossen tussen Valkenburg en Meerssen, rondom
campings en vakantieparken, rondom locaties met
dagrecreatie zoals locaties met horeca en rondom
woonkernen (lokale ommetjes door bewoners).
Het overige landschap wordt ook veel gebruikt voor
recreatie, maar dan vooral door fietsers die al dan niet
een bewegwijzerde route volgen. Door de veelheid
aan recreatieve fiets- en wandelmogelijkheden in de
gemeente vormen grote lijnvormige elementen zoals het
spoor en de A79 maar in beperkte mate een barrière.
Daarbij zijn deze lijnen relatief vaak oversteekbaar
voor fiets- en wandelverkeer. Iets dat de gemeente
Valkenburg aan de Geul onderscheidt van andere,
omliggende gemeentes, is de aanwezigheid van steile
mergel/krijtwanden en de aanwezigheid van grotten,
grotwoningen en oude groeves hierin. De aanwezigheid
van deze mergel is een extra aantrekkingskracht voor
toeristen.

of de extra druk op het landschap veroorzaakt door de
coronapandemie, blijvend is.
Karakteristieken van de recreatieve structuur zijn:
-- Het recreatieve wandelroutenetwerk in de gemeente
is fijnmazig.
-- Diverse cultuurhistorische relicten (o.a. groeves,
kastelen) voegen een extra dimensie toe aan het
recreatieve routenetwerk en hebben een recreatieve
aantrekkingskracht.
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Bedreigingen voor de recreatieve structuur zijn:
-- Door de toenemende vrijetijdsbesteding in de
buitenlucht wordt het steeds drukker op het
recreatieve routenetwerk. Hierdoor staat de beleving
van het landschap, onder druk. En dat terwijl het
landschap juist de reden is waarom de omgeving van
Valkenburg zo in trek is bij recreanten en toeristen.
Daarbij liggen er veel natuurgebieden (Natura2000,
Natuurnetwerk Limburg) vlak bij recreatieve centra
zoals Valkenburg. De recreatieve druk vormt een
bedreiging voor de natuurwaarden. Om te bepalen
welke recreatieve druk (soort recreatie en de
intensiteit ervan) het landschap en de natuur in de
gemeente kan dragen, is nader onderzoek nodig. De
uitkomst van een dergelijk onderzoek zou de koers
moeten uitzetten voor het toeristisch-recreatieve
beleid van de gemeente Valkenburg aan de Geul.
-- Campings, vakantieparken en dagrecreatieve
voorzieningen leggen met hun verkeersaantrekkende
werking en vaak minder fraaie uitstraling druk op de
beleving van het landschap. De toenemende trend
van het jaarrond kamperen of het luxer maken van
campings (chalets, huisjes i.p.v. tenten) draagt hier
aan bij.
-- Rondom diverse kernen zijn kleine ommetjes
aanwezig. Een deel van deze routes loopt echter
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In de Intergemeentelijke Structuurvisie is benoemd dat de
recreatieve en toeristische functie van het buitengebied
behouden en waar mogelijk versterkt moet worden. De
reden hiervoor is dat toerisme en recreatie belangrijke
dragers zijn voor de lokale en zelfs regionale economie.
Vrijetijdsbesteding in de buitenlucht is enorm
toegenomen in de afgelopen jaren, versterkt door de
coronapandemie. Hierdoor is de recreatieve druk in
sommige gebieden erg hoog, wat een spanningsveld
oplevert met bijvoorbeeld natuurwaarden of
omwonenden die overlast ervaren. Het is echter de vraag

--

langs onaantrekkelijke wegen (zoals in Vilt of Schin
op Geul). Ook zijn er soms ontbrekende schakels in
ommetjes, waardoor een potentiële mooie route niet
sluitend is.
Verschillende routestructuren zijn met elkaar
vervlochten waardoor irritaties en soms zelfs
conflicten tussen verschillende recreanten
ontstaan. Het toenemende gebruik van routeapps draagt hier aan bij. Een voorbeeld is dat
elektrische mountainbikers vaak gebruik maken van
wandelpaden.
Hoewel het spoor en de A79 op diverse plekken
overgestoken kunnen worden, zijn deze plekken
niet altijd even aantrekkelijk (donkere tunneltjes
bijvoorbeeld).
Rondom Valkenburg is het recreatieve netwerk van
paden vooral oost-west georiënteerd, in de richting
van het Geuldal. De plateaus aan weerszijden van het
Geuldal zijn minder toegankelijk doordat er minder
bewegwijzerde routes naar toe lopen. Daarbij vormt
de bundel van infrastructuur (A79, spoorlijn) ook
een (mentale) barrière waardoor recreanten minder
geneigd zijn de gebieden ten noorden hiervan te
bezoeken.
Het ontbreken van aantrekkelijke voetgangersroutes
vanaf grote parkeerplaatsen naar recreatieve
voorzieningen.
Er zijn geen tot weinig toeristische overstappunten
(TOP’s) waar auto’s kunnen parkeren en de recreant
te voet of per fiets de weg kan vervolgen. De
parkeerplaatsen zelf zijn wel aanwezig, maar
de recreatieve infrastructuur, zoals bijvoorbeeld
informatiepanelen of aantrekkelijke routes, is niet
voldoende.
Geparkeerde auto’s rondom recreatieve
voorzieningen, zoals de kastelen. Dit hangt
samen met het ontbreken van goede recreatieve
infrastructuur bij de grotere parkeerplaatsen.

--

--

---

--
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centra van recreatieve druk. Dit hangt nauw samen met de aanwezigheid van
(dag)recreatieve voorzieningen, die voornamelijk in het Geuldal te vinden zijn.
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Natura 2000, Natuurnetwerk Limburg, Groenblauwe Mantel en barrières in het landschap
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IJzeren

Schin op Geul
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1.5 Landschapsecologische structuur
Grote delen van het grondgebied binnen de gemeente
behoren toe aan Natura 2000, het Natuurnetwerk
en de Groenblauwe Mantel. Dit betreffen vooral
het Geuldal en de daarnaast gelegen hellingen en
hellingbossen. Onderdeel van deze natuurgebieden
zijn steile mergelwanden, die unieke natuurwaarden
herbergen. Door de aanleg van infrastructuur en
de uitbreiding van woongebieden zijn ecologische
verbindingen in de loop van de tijd onderbroken.
Binnen het project ‘Visie op een klimaatrobuust
Geuldal’ is één van de doelen om van de Geul weer
een grensoverschrijdende verbinding (Eifel/Ardennen)
te maken. Hiertoe zijn diverse maatregelen benoemd
en is voorgesteld om een stelsel van groenblauwe
diensten te ontwikkelen. Het uitvoeren van de
voorgestelde maatregelen zou dan vanuit het stelsel
van groenblauwe diensten gesteund kunnen worden.

het project ‘Boshommellandschap Geuldal’, waarin het
Geuldal tussen Valkenburg en Gulpen geschikt wordt
gemaakt voor de boshommel (o.a. ontwikkeling van
voedselrijke bloemrijke graslanden en akkerranden met
bloeipieken in het late voorjaar).
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Bedreigingen voor de landschapsecologische structuur
zijn:
-- Ecologische verbindingsstructuren tussen
het Geuldal en naastgelegen hellingen en
hellingbossen zijn doorsneden door infrastructuur.
Met name de A79 vormt een grote barrière.
-- De kern Valkenburg vormt een barrière in het
Geuldal.
-- Recreatie, landbouw en ecologie staan soms op
gespannen voet in diverse natuurgebieden. Dat
komt doordat er veel natuurgebieden zijn binnen
de gemeente Valkenburg aan de Geul, grenzend
aan woonkernen en agrarische gebieden.
-- De biodiversiteit is in de loop der tijd gedaald,
bijvoorbeeld in wegbermen, maar ook in agrarisch
gebied waar veel kleine landschapselementen zijn
verdwenen.
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In de loop van de tijd is de biodiversiteit binnen het
landelijk gebied achteruit gegaan. Oorzaken hiervan
zijn onder meer het gebruik van prikkeldraad en de
introductie van kunstmest. Respectievelijk zijn hierdoor
hagen niet meer noodzakelijk en wordt de bodem
kunstmatig verrijkt waardoor gebiedseigen soorten
worden verdrongen. Ook de schaalvergroting in de
agrarische sector en rode ontwikkelingen (uitbreiding
dorpen, wegenstructuren, uitbreiding recreatieparken)
hebben bijgedragen aan de vermindering van de
biodiversiteit, doordat leefgebieden zijn verkleind en
ecologische verbindingen zijn verdwenen. Verschillende
terreinbeherende instanties werken aan het verbeteren
van de biodiversiteit door zich bijvoorbeeld te richten
op een meer divers bosbestand of realisatie/beheer
van schrale, florarijke kalkgraslanden. Een voorbeeld is
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Karakteristieken van de landschapsecologische
structuur zijn:
-- Grote aaneengesloten natuurgebieden met unieke
natuurwaarden.
-- Natuurgebieden zijn toegankelijk en liggen nabij
(toeristische) kernen waardoor de beleefbaarheid
van de natuur hoog is.
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Valkenburg

Valkenburg

Waterdiepte bij een hevige bui (70mm/2uur)
bron: klimaateffectatlas

Valkenburg
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Hitte-eiland effect
bron: klimaateffectatlas.
Hoewel niet te zien op deze
schaal, is het historische
centrum van Valkenburg extra
gevoelig voor hittestress.
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Overstromingsdiepte (kleine kans, 1x/1000jr)
bron: klimaateffectatlas
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Valkenburg

Gevoelstemperatuur
tijdens extreem hete
zomermiddag (1x/5,5jr
in huidige klimaat)
bron: klimaateffectatlas

Valkenburg

Overstromingsdiepte (grote kans, 1x/10jr)
bron: klimaateffectatlas

Valkenburg

Gevoelig - landbouw, geen bescherming door begroeiing
Gevoelig - landbouw, beschermd door begroeiing
Gevoelig - natuur, beschermd door begroeiing

Erosiegevoeligheid van landelijk gebied
bron: klimaateffectatlas
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1.6 Landschap en klimaat
Aanvankelijk werd de inrichting van het landschap sterk
bepaald door de natuurlijke gesteldheid. Dat leidde
tot een logische ordening van functies. Wonen op
veilige hogere grond, akkers op voedselrijke hogere
gronden en hooi- en weilanden in de laagste en
nattere gebieden. Door technologische mogelijkheden
is tegenwoordig vrijwel alles op elke plek mogelijk.
Natte gebieden kunnen worden ontwaterd waardoor
bijvoorbeeld woningbouw of bedrijvigheid kan
plaatsvinden, hogere en droge grond kan worden
beregend waardoor landbouw ook op die gronden
rendabel is. Daarbij is ons watersysteem in de vorige
eeuw zo ingericht om (hemel)water zo snel mogelijk af
te voeren. Ook zijn veel kleine landschapselementen
verdwenen als gevolg van een efficiëntieslag
(schaalvergroting) in de agrarische sector. Door het
verdwijnen van kleine landschapselementen wordt er
minder water vastgehouden in de bodem, waardoor
de bodem sneller uitdroogt.

zoals graften en hagen, waardoor afstromend
sediment niet meer aan de randen van akkers
wordt tegengehouden. Erosie zorgt niet alleen voor
uitspoeling van akkers zelf, maar betekent ook overlast
in de vorm van slib dat bijvoorbeeld op wegen
terechtkomt.
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Een ander effect van klimaatverandering is de stijgende
temperatuur. Vooral in bebouwd gebied met weinig
groen leidt dit tijdens warme dagen tot hittestress,
omdat verharde oppervlakten de warmte weerkaatsen.
’s Nachts koelt de stedelijke omgeving niet meer af
doordat de warmte die gedurende de dag door de
verharding en gevels is opgenomen, in de nacht wordt
uitgestraald.
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Het landschap is zodoende kwetsbaarder geworden
voor de gevolgen van klimaatverandering (heftige
buien, langere perioden van droogte). Een tekenend
voorbeeld is het feit dat de kastelen Schaloen en
Genhoes niet zijn overstroomd tijdens de wateroverlast
in de zomer van 2021, terwijl talloze woningen en
panden in Valkenburg wel waterschade hebben. De
situering van de kastelen is precies op de iets hogere
gronden waardoor ze gespaard zijn gebleven tijdens
de watersnood.
Door de hevigere neerslag neemt ook de erosie van
akkers toe. Deze toename hangt ook samen met de
afnemende hoeveelheid kleine landschapselementen

teelten van gewassen die plaatsvinden in ZuidLimburg. Ook werkt Waterschap Limburg aan een
integrale beekdalontwikkeling. De Geul is één van de
twee pilotbeken hiervoor. Dit pilotproject focust op
klimaatadaptatie (beekdal als klimaatbuffer), maar ook
op een gezond waterecosysteem.
Tot slot werkt Waterschap Limburg aan ‘Water
in Balans’. Met dit gebiedsgerichte project
stelt het Waterschap samen met de omgeving
(bewoners, agrariërs en andere betrokken partijen)
maatregelen op die wateroverlast in de toekomst
helpen te verminderen of voorkomen. Eén van de
projectgebieden is het Hekerbeekdal, dat in het
noorden van de gemeente ligt.

Om de problematiek veroorzaakt door
klimaatverandering op te lossen, moet het landschap
weerbaarder worden tegen droogte en wateroverlast.
Elders in de provincie experimenteren de LLTB,
Waterschap Limburg en de Provincie Limburg al met
verschillende manieren van gewassen telen om zo
water langer vast te houden op landbouwgrond.
Ook hebben deze partijen onderzocht welke
natuurmaatregelen en afspraken over grondgebruik
leiden tot het beter vasthouden van water.
Waterschap Limburg heeft hier een vervolg aan
gegeven door een stimuleringsregeling in te stellen
voor het vasthouden van water op landbouwpercelen
in 2022. De regeling omvat 12 maatregelen die
actieve landbouwers kunnen treffen om extra water
vast te houden op landbouwpercelen. Het zijn
maatregelen die aansluiten op de verschillende

Een ander project is ‘Klimaatrobuust Geuldal’. Voor
dit project werken verschillende terreinbeherende
instanties samen. In het kader van dit project zijn 23
maatregelen opgesteld voor het vasthouden van
water; niet alleen in het Geuldal zelf, maar ook op de
hellingen en de plateaus.
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1.7 Conclusie inventarisatie en analyse
buitengebied
Het landschap in de gemeente Valkenburg aan de Geul
is in de loop van de tijd minder divers geworden; de
landschappelijke verschillen zijn verkleind. De oorzaak
hiervan is het menselijk handelen. Door technologische
vooruitgang (o.a. gebruik prikkeldraad, kunstmest,
drainage) bepaalt de natuurlijke gesteldheid van het
landschap niet langer welke functie op welke plek
plaatsvindt.
Daarbij heeft de ontwikkeling van Valkenburg als
recreatief centrum ook een grote invloed op het
landschap (gehad). Recreatieve druk op het landschap
levert spanning en problemen op, vooral dicht bij
de toeristische centra (campings, vakantieparken,
kern Valkenburg). Daarbij zorgt de bestaande
infrastructuur (A79, spoor) ervoor dat recreanten
vooral in het Geuldal blijven en in mindere mate de
aanliggende hellingen en plateaugebieden weten te
vinden. In de drukbezochte gebieden staan natuur- en
landschapswaarden onder druk.
Zowel de technologische vooruitgang als de
recreatieve ontwikkelingen zorgen voor een minder
divers landschap. De gevolgen van een minder divers
landschap zijn:
-- Verlies van biodiversiteit
-- Gevolgen van (hevige) neerslag zijn steeds groter
(wateroverlast)
-- Droogte
-- Erosie

klimaatrobuuster en vormt een prachtig decor voor de
inwoners en de vele bezoekers die Valkenburg jaarlijks
trekt. De diversiteit van het landschap is bepalend voor
de identiteit van Valkenburg aan de Geul en de binding
die bewoners hebben met hun landschap. Mensen
geven betekenis aan hun woonomgeving en ontlenen
een deel van hun identiteit aan het landschap.
Met andere woorden; een divers en uitgesproken
landschap is belangrijk voor een goed functionerend
landschappelijk systeem, het vormt een grote
economische drager binnen de gemeente Valkenburg
aan de Geul en is bepalend voor het welzijn van
bewoners.

E
C

N
O

C

T
P

Zowel voor recreatie en toerisme als voor de hierboven
geschetste problematiek speelt de diversiteit van het
landschap een grote rol. Een meer divers, uitgesproken
landschap herbergt een grotere soortenrijkdom, is
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zijbeken Geul

C

zichten over het
landschap
34

N
O

Visie op abstract niveau - conceptkaart buitengebied

E
C

T
P

Groenbeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul

2. HET BUITENGEBIED: GROENVISIE
Op basis van de inventarisatie en analyse, het
bestuderen van beleidsdocumenten en bestaande
plannen en informatie verkregen uit overlegmomenten,
de bewonersavonden en de stakeholderssessie is
inzicht ontstaan in de landschappelijke opbouw en
het belang van een divers en uitgesproken landschap.
Dat inzicht is vertaald naar de groenvisie voor het
buitengebied.

2.1 Groenvisie
Zoals in het vorige hoofdstuk is toegelicht, is een
divers en uitgesproken landschap in veel opzichten
belangrijk. De groenvisie voor het buitengebied van
Valkenburg aan de Geul richt zich op het verhogen
van de landschappelijke diversiteit, door in te zetten
op herkenbaar, onderscheidend en passend groen.
Hiermee wordt het buitengebied van de gemeente
klimaatrobuuster, ecologisch waardevoller en
aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. Daarnaast
zorgt een divers landschap voor een sterkere
landschapsbeleving, meer begrip voor de werking
van - en respect voor het landschap. Deze aspecten
zijn belangrijk voor de binding van mensen met het
landschap en zodoende ook belangrijk voor een
duurzame instandhouding van het landschap.

2.2 Uitgangspunten van de visie

E
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Beeldbepalende functie / identiteit
In het algemeen levert groen een bijdrage aan de
visuele kwaliteit (aantrekkelijkheid) van de omgeving.
Het toepassen van verschillende vormen en typen
groen bepaalt en versterkt het gebiedseigen karakter
en de herkenbaarheid van de ontstaansgeschiedenis.
Kortom, het beeld en de identiteit van het landschap.
Met opvallend groen worden accenten gelegd om
de aandacht te vestigen op bijzondere plekken als
cultuurhistorische relicten en landschappelijke parels.
Voorbeelden van opvallend groen zijn een in het
voorjaar uitbundig bloeiende boom, een eeuwenoude
monumentale boom, een prachtige laan en bloeiende
hoogstamboomgaarden rondom de (oude) kernen.
Voor de gemeente Valkenburg aan de Geul is het
van belang dat de elementen die de identiteit
van de gemeente bepalen, herkenbaar zijn.
Dat zijn bijvoorbeeld de karakteristieken van de
landschapstypen, kastelen en landgoederen.
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In deze paragraaf is de visie voor het buitengebied
omschreven aan de hand van de universele waarden
van groen.

Structurerende, ordenende functie
Voor de oriëntatie in het buitengebied is het van
belang dat wegenstructuren en (grotere) eenheden,
zoals dorpen of buurtschappen, bosgebieden en
beeklopen herkenbaar zijn in het landschap. Ook
kan de toepassing van een bepaald type beplanting
(bijvoorbeeld een rij knotwilgen) de aanwezigheid

van een beekloop in het landschap verduidelijken.
De kernen in de gemeente Valkenburg aan de Geul
zijn met elkaar verbonden door oude, doorgaande
wegenstructuren. Deze wegen hebben een
belangrijke structurerende functie en daar hoort een
passende, begeleidende groenstructuur bij. Ook de
herkenbaarheid van zijbeekdalen van het Geuldal
is een voorbeeld; als belangrijke vormer van het
landschap verdienen (zij)beekdalen een passende
begeleidende groenstructuur.
Recreatieve functie
Het verblijven en recreëren in het buitengebied wordt
gestimuleerd door een kwalitatief hoogwaardige
groene inrichting. Een wandeling of een fietstocht
is voor iedereen bekend recreatief gebruik van de
buitenruimte. Het karakter van het landschap nodigt
in meer of mindere mate uit tot recreatie. Groen in de
vorm van bossen en landschapselementen bepalen
in hoge mate het karakter en de sfeer van een
landschap. Zo zijn in Valkenburg aan de Geul grote
aaneengesloten bosgebieden, maar juist ook open
gebieden op de plateaus en halfopen landschappen
op hellingen en in het Geuldal. Al die verschillende
landschappen zullen aantrekkelijk zijn voor de mens
die in dat landschap woont, werkt en recreëert, indien
er een zekere mate van harmonie heerst tussen alle in
het betreffende landschap aanwezige elementen. Het
buitengebied van de gemeente Valkenburg aan de
Geul is bij uitstek geschikt voor recreatieve doeleinden.
De directe omgeving van veel kernen herbergt veel
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Esemble van kasteel Schaloen met het omringende monumentale groen.
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Het landschap vormt een fraai decor voor allerlei recreatieve activiteiten.
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Referentiebeeld: een markante boom op een kruising draagt bij aan de herkenbaarheid en
oriëntatie in het landschap.

Robuust groen in een versteende omgeving remt het hittestress effect en zorgt daarbij voor een
fraaie uitstraling.
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mogelijkheden voor buitenactiviteiten. Het groene
landschap is voor alle inwoners dichtbij. Een belangrijk
aspect van recreëren in de buitenlucht is ook het
sociale contact. Mensen hebben de mogelijkheid
om elkaar te ontmoeten. Een aangename groene
omgeving creëert de condities voor aangename
ontmoetingen. Deze recreatieve functie hangt samen
met het welzijn en de gezondheid van bewoners.
Economische functie
Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit en de
Vereniging Deltametropool* blijkt dat een aantrekkelijk
landschap een belangrijke factor is voor het trekken
van (innovatieve) bedrijven en onderzoeks- of
onderwijsinstellingen. Er zijn steeds meer bewijzen
dat economische groei en fraaie landschappen
verband met elkaar houden. Ook is de waarde
van onroerend goed hoger in een mooie groene
omgeving. Het landschap van Valkenburg aan de
Geul is de voornaamste reden waarom toeristen de
gemeente bezoeken. Aangezien recreatie en toerisme
een aanzienlijke sector is binnen de gemeente, is
een aantrekkelijk en beleefbaar landschap van groot
economisch belang.

Fysische functie
De aanwezigheid van groen in het stadsklimaat kent
voordelen op het gebied van verkoeling, afvangen
van fijnstof en ontlasting van de riolering. Wanneer
we kijken naar groen in het buitengebied dan heeft
groen naast deze voordelen, ook andere pluspunten.
Het gaat dan om het blokkeren van zichten op
onaantrekkelijke elementen zoals de snelweg of het
verstrooien van geluid waardoor de overlast van een
drukke verkeersader vermindert.
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Educatieve functie
De aanwezigheid van groene elementen in het
buitengebied heeft ook een educatieve functie.
Bijvoorbeeld de oorsprong van producten die wij
consumeren, zoals fruit, wordt verduidelijkt door
het voorkomen van (hoogstam)boomgaarden. Ook
de invloed die groene elementen hebben op de
klimaatrobuustheid en biodiversiteit van het landschap
wordt geïllustreerd door gebieden met veel kleine
landschapselementen zoals graften en hagen. In die
gebieden is de biodiversiteit hoger en het landschap
minder gevoelig voor wateroverlast, droogte en
erosie. Het belang van kleine landschapselementen
wordt hierdoor verduidelijkt. De nabijheid van groen
in de leefomgeving van mensen maakt dat zij, al dan
niet bewust, kennis maken met natuurlijke processen.
Door het uitlopen van knoppen, het bloeien van de
fruitboomgaarden, het verkleuren en vallen van de
bladeren en de vorming van vruchten zoals kastanjes
en eikels, zijn de jaargetijden beleefbaar. Ook zullen
kinderen de natuur leren kennen en waarderen
door op te groeien in een groene omgeving. De
aanwezigheid van natuurlijk, ‘wild’ en ongepland
groen in of nabij de woonomgeving, waarvan bomen
een belangrijk deel uitmaken, wordt door kinderen
gewaardeerd. Deze beplantingen doen een beroep op
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Ecologische functie
De groenelementen zoals hellingbossen, beekdalen,
wegbeplantingen en (kasteel)parken vormen
(potentieel) leefgebied voor verschillende planten- en
diersoorten. Ecologische verbindingen zorgen voor
de uitwisseling van populaties van soorten tussen de
verschillende groengebieden. Ook in het beleid van
het Rijk en provincie is aandacht voor het groen en
de rol die groen speelt bij de instandhouding van
bijzondere flora en fauna.

hun verbeeldingkracht en inventiviteit en stimuleren
daarmee de ontwikkeling van creatieve processen bij
kinderen. Het ontstaan van boomhutten en andere
constructies in openbaar groen zijn daar een goed
voorbeeld van.
* Dirks, B. ‘Fraai landschap is dé manier om talent te
lokken’, Volkskrant, 2016
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3. HET BUITENGEBIED: GEWENSTE GROEN- EN BOMENSTRUCTUUR
In dit hoofdstuk wordt de gewenste groenstructuur
voor het buitengebied van de gemeente Valkenburg
aan de Geul in woord en beeld weergegeven. Hierin
zijn de algemene, universele uitgangspunten uit de
groenvisie aan de hand van de resultaten van de
inventarisatie en analyse per deelgebied of thema
nader uitgewerkt. De voorwaarden, plannen,
maatregelen en/of activiteiten die zijn beschreven
zijn nodig om tot een meer uitgesproken, divers en
beleefbaar landschap te komen.
Per ingreep zijn alleen die maatregelen voor de groen
en bomenstructuur omschreven die extra aandacht
behoeven of afwijkend van aard zijn in relatie tot de
bovenbeschreven visie. De gewenste groenstructuur
voor het gehele buitengebied is weergegeven op de
kaart op de linker pagina. Voor de deelgebieden is de
gewenste groenstructuur weergegeven op de hierna
volgende pagina’s.

Kleurcodering

Legenda

Geuldal - cultuur
dorpsmantels (zie
kleurcodering)

Campings /
vakantieparken
Kernen
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zijbeken Geul
versterken
holle wegen
koesteren

kruidenrijke bermen
realiseren
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Geuldal - natuur

bomenrij dubbel
(zie kleurcodering)

bomenrij enkel (zie
kleurcodering)
mergelwanden
zichtbaar maken

zoekgebied kleinschalige
recreatie
versterken zichtrelaties
landgoederen
versterken entrees
kernen
versterken ecologische
verbinding
graften (zie
kleurcodering)
versterken groene
karakter Geul
bos (zie kleurcodering)
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3.1 Een uitgesproken, divers landschap
De hierna volgende deeluitwerkingen van de
groen- en bomenstructuur in het buitengebied zijn
onderverdeeld in thema’s die gerelateerd zijn aan
het tot stand komen van een divers en uitgesproken
landschap.
3.1.1 Een natuurlijk Geuldal met cultuurhistorische parels
Het Geuldal vormt een fraaie ruggengraat van
de gemeente Valkenburg aan de Geul met een
aaneenschakeling van kernen, landgoederen/kastelen
en natuurgebieden. De natuurwaarden in het Geuldal
zijn hoog en de afwisseling tussen het natuurlijke
karakter en cultuurhistorie (kastelen) wordt door
zowel inwoners als bezoekers hoog gewaardeerd.
Kastelen met hun landschapsparken en molengangen
vormen prachtige cultuurhistorische elementen in een
natuurlijke omgeving. De kenmerkende wisselwerking
tussen het natuurlijke Geuldal en de cultuurhistorische
parels willen we versterken. Hiervoor schrijven we het
volgende voor:
-- In het Geuldal zijn elementen aanwezig die
niet passen bij de natuurlijke sfeer en de
cultuurhistorisch waardevolle elementen, zoals
sportterreinen of parkeerplaatsen. Idealiter
zouden deze elementen uit het Geuldal moeten
verdwijnen. Het uitplaatsen van deze functies
is echter een moeilijk, soms zelfs onrealistisch
vraagstuk waarbij veel belangen tegen elkaar
moeten worden afgewogen. Wanneer blijkt dat
verplaatsen onmogelijk is, moet de betreffende
functie/element een robuuste landschappelijke
inpassing krijgen.
-- Natuurlijke inrichting van percelen die niet
toebehoren aan kastelen/landgoederen. Agrarisch
natuurbeheer kan een middel zijn om deze
inrichting te realiseren.

----

---

Behouden en versterken zichtrelaties van, naar en
tussen de kastelen/landgoederen.
Herstel beplantingsstructuren landgoederen
en behoud en herstel van het cultuurhistorisch
ensemble van bebouwing en tuin/park.
Verzachten of opheffen van barrières voor
fauna, met name op plekken langs de A79 en
in Valkenburg (bebouwing vormt barrière in het
Geuldal).
Ruimte voor het natuurlijk laten meanderen van de
hoofdtak van de Geul.
De molentakken van de Geul zijn onderdeel van
cultuurhistorische ensembles van kastelen en
landgoederen en zouden daarom als zodanig
behouden moeten worden.
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Visualisatie van de vergroening van parkeerplaats het Geulpark.
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3.1.2 Inbedding van dorpen in het landschap: groene
dorpsmantels
Van oorsprong waren de dorpen in de
gemeente omringd door huisweides met daarin
hoogstamboomgaarden. Naast het feit dat deze
huisweides functioneel waren, zorgden ze ook
voor een fraaie inbedding van de dorpen in het
landschap en droegen ze bij aan de biodiversiteit.
In dit Groenbeleidsplan pleiten we daarom voor een
terugkeer van hoogstamboomgaarden rondom de
kernen. Niet alleen is de bebouwing dan fraai ingebed
in het landschap, de boomgaarden hebben ook een
educatieve rol (o.a. waar komt het voedsel vandaan,
begrip cultuurhistorische waarde), waardoor de
binding met het landschap stijgt. In Vilt is een prachtig
voorbeeld van een boomgaard op een voormalige
huisweide direct grenzend aan de bebouwing. De
boomgaard is op eigen initiatief van bewoners tot
stand gekomen en zorgt daadwerkelijk voor een
grotere binding van bewoners met het landschap.
Bestaande bosschages en bossen rondom de kernen
dienen behouden te blijven omdat deze tevens
fungeren als groene inbedding van de bebouwing in
het landschap.
Om de eigen identiteit en herkenbaarheid van de
kernen te versterken stellen we aanvullend voor om
de entrees van de kernen te accentueren met fraai
groen of passend meubilair zoals een bijzonder
plaatsnaambord.

E
C

N
O

C

T
P

Voorbeeld van bebouwing die op fraaie wijze is ingebed in een groene dorpsmantel (Bingelrade. De boomgaard in Vilt is nog
onvolwassen waardoor het eindbeeld van een fraaie inpassing nog niet bereikt is).

Twee voorbeelden van een fraaie manier om een plaats of bijzonder gebied aan te duiden.
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3.1.3 Versterken beleefbaarheid zijbeekdalen Geul
Het landschap van de gemeente is gevormd door
water; door de insnijding van beken, zijn de (droog)
dalen ontstaan. In de huidige situatie is de relatie
tussen de Geul en de zijbeken niet altijd goed
beleefbaar. Ook de herkenbaarheid van de zijbeken
zelf is niet overal optimaal. Om de relatie tussen de
Geul en de zijbeken én de herkenbaarheid van de
zijbeken te verbeteren, zetten we in op een natuurlijke
uitstraling van de zijbeekdalen. Dat betekent dat
een natuurlijke beekdalvegetatie rond de beken kan
ontstaan en dat er meer ruimte is voor het vasthouden
van hemelwater. Het ontstaan van een meer natuurlijke
omgeving rondom de zijbeken vertraagt het afstromen
van water naar de Geul en de biodiversiteit stijgt. Ook
zorgt opgaande beplanting rond de zijbeken voor
schaduw op het water, waardoor de waterkwaliteit
verbetert.
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De Hekerbeek is één van de zijbeken van de Geul en
is niet als zodanig herkenbaar, door de kanalisatie en
het ontbreken van natuurlijke, kenmerkende beek- en
oeverbegroeiing.
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Het Hekerbeekdal, als één van de grotere zijbeekdalen
van de Geul, is onderdeel van het programma ‘Water
in Balans’ van het Waterschap Limburg. Samen met
betrokken partijen werkt het Waterschap hier aan een
inrichting die veranderende weersomstandigheden
aankan. Het hoofddoel van dit project is het
verminderen van wateroverlast in het Geuldal bij
(hevige) neerslag.
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3.1.4 Versterken kleine landschapselementen
In het Valkenburgse landschap zijn de afgelopen
decennia veel kleine landschapselementen verdwenen.
Kleine landschapselementen betreffen:
Houtkanten
Hagen
Poelen
Graften
Bomenrijen
Bosjes / bosschages
Struweelhagen
Houtwallen
De voornaamste reden hiervoor is de schaalvergroting
en efficiëntieslag in de agrarische sector. Voor de natuur,
biodiversiteit en de (grond)waterhuishouding zijn kleine
landschapselementen erg belangrijk. Ze vormen zowel
een leefgebied als corridors voor verschillende soorten
fauna. Daarbij hebben kleine landschapselementen een
positief effect op het microklimaat, onder andere doordat
ze de wind breken en zo winderosie van akkers in droge
perioden verminderen. Ook zorgen ze ervoor dat water
beter wordt vastgehouden en minder snel afstroomt
richting het Geuldal. Tot slot draagt het herstel van kleine
landschapselementen bij aan het versterken van de
cultuurhistorische karakteristiek en de belevingswaarde
van de plek. Daarom is het belangrijk dat er weer meer
kleine landschapselementen in het landschap verschijnen.
Op (steile) hellingen dient graftherstel plaats te vinden.
Ook zou de karakteristieke gemengde Limburgse haag
weer vaker als perceelsscheiding toegepast moeten
worden. Gebieden waar hagen toegepast kunnen worden
betreffen het Natuurnetwerk Limburg en de Groenblauwe
Mantel. Aanvullend behoeven de boomgaarden rondom
de kernen ook een omzoming met hagen. Solitaire
bomen moeten vooral op de plateaus vaker worden
geplant, bijvoorbeeld bij kruisingen van wegen en paden.
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Het Gerendal is een prachtig gebied waar veel kleine landschapselementen aanwezig zijn.
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3.1.5 Beleefbare mergelwanden en voormalige groeves
De steilwanden van de gemeente vormen een uniek
decor. De beleving van Valkenburg als mergelstad
is voor een groot deel afhankelijk van deze
mergelwanden. In het verleden zijn veel steilwanden
begroeid geraakt waardoor de beleefbaarheid ervan
verminderd is. Ook zorgde de wortelvorming van de
begroeiing voor losse mergelbrokken, wat onwenselijk
is in verband met veiligheid.
Het huidige beheer van de mergelwanden is gericht op
het beleefbaar laten zijn van de mergel, een zo hoog
mogelijke ecologische waarde en op veiligheid. Op
steile wanden wordt opgaande beplanting eens in de
zoveel jaar verwijderd (hakhoutbeheer) zodat mergel
niet los kan raken. Hierbij ontstaat tevens ruimte voor
de groei van zeldzame planten, zoals varensoorten.
Het huidige beheer voorkomt echter niet dat de steile
mergelwanden begroeid raken en zodoende jaren niet,
of slecht zichtbaar zijn onder het groen. Dit betekent
dat het beheer van de steile mergelwanden (nog)
specifieker gericht moet zijn op de uitstraling en de
beleving van de mergel.

groeves met daarbij behorende gangenstelsels
aanwezig. Deze groeves vormen ook cultuurhistorische
relicten en het is belangrijk dat deze beleefbaar zijn.
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In gebieden waar de mergelwanden minder steil zijn
wordt het daarop aanwezige bos beheerd als ‘modern
middenbos’, wat inhoudt dat er naast hakhoutbos ook
grotere bomen voorkomen.

C

De voormalige groeves in de gemeente zijn
cultuurhistorische relicten met vaak hoge
natuurwaarden. Deze interessante plekken dienen
beleefbaar te zijn voor bewoners en bezoekers. Dat
kan door de fysieke toegankelijkheid te vergroten en/
of pleksgewijs (uit)zichten in de groeves te realiseren.
In Vilt is een voorbeeld van een fraai uitzichtpunt dat
in samenwerking met bewoners en Stichting Limburgs
Landschap is gemaakt. Ook zijn er veel ondergrondse

T
P
Twee voorbeelden van plekken waar de mergel dagzoomt
in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
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3.1.6 Snelweg als panoramaroute
De snelweg A79 loopt door het noordelijke gedeelte
van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Vanaf de
snelweg is er pleksgewijs een prachtig zicht op het
omringende heuvellandschap. Het recente groot
onderhoud van de weg heeft ervoor gezorgd dat
deze panorama’s nog beter beleefbaar zijn, doordat
grote houtopstanden zijn gesnoeid. Het karakter
van de snelweg als panoramaroute dient behouden
te blijven. Hiervoor is het belangrijk dat de huidige,
kenmerkende zichtlijnen vanaf de weg niet worden
geblokkeerd door bijvoorbeeld opgaande beplanting.
Zie de ‘Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van snelwegen’,
‘Geheugen van het snelweglandschap’ en de ‘Atlas van
de snelwegomgeving’ voor de ontwerpvisie achter de
snelweg.
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3.1.7 Belangrijke historische wegen als structuurlijnen in
het landschap
De belangrijke historische wegen vormen veelal de
hoofdverbindingen tussen kernen in het landschap.
Een enkele oude weg is verworden tot veldweg, zoals
de Heerstraat Maastricht-Aken. Om de herkenbaarheid
van deze wegen, alsook de oriëntatiemogelijkheden
van inwoners en bezoekers te verbeteren is het
voorstel om deze hoofdverbindingen te voorzien
van een continue, begeleidende groenstructuur.
Afhankelijk van de betreffende weg is dit een
enkele of een dubbele bomenstructuur. In het
buitengebied betreft het een enkele of dubbele
bomenrij van de 1e ordegrootte, gecombineerd met
kruidenrijke wegbermen. Binnen de kernen voegt de
bomenstructuur zich naar het gewenste beeld van
de kern met een enkele of dubbele bomenrij van de
1e of 2e ordegrootte. Per kern en per tracé in het
buitengebied is het beeld dus gelijk, maar binnen de
kernen onderling kan het beeld verschillen om zo de
identiteit van de betreffende kern te versterken.
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De Heerstraat bij IJzeren loopt rechtdoor, terwijl de
begeleidende bomenstructuur de weg naar links volgt.
Hierdoor is de Heerstraat niet herkenbaar als een oude,
doorgaande lijn in het landschap.

Sfeerimpressie van het benadrukken van doorgaande wegenstructuren in het buitengebied.
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3.1.8 Koesteren holle wegen
Holle wegen zijn een van de meest kenmerkende
elementen van het heuvellandschap. Het contrast
van de besloten wereld van de holle weg met de
openheid van het plateau is groot. Wanneer de holle
weg gevolgd wordt tot aan het plateau vormt het
weidse uitzicht daar een prachtig panorama. De steile
wanden van de holle weg bieden ruimte aan talloze
bijzondere plantensoorten. Het wortelstelsel van
bomen is soms fascinerend en ook de aanwezigheid
van dassenburchten draagt bij aan de herkenbaarheid
en beleving van holle wegen. Op warme zomerdagen
is de holle weg een fijne, koele en intieme plek.
Bij sommige holle wegen is echter geen sprake meer
van opgaande begroeiing waardoor de intieme
sfeer veel minder sterk is, alsook het contrast met de
weidsheid van het plateau. Ook is de bermflora niet
altijd zo divers als potentieel mogelijk is. De opgaande
begroeiing langs holle wegen moet versterkt worden,
alsook de florarijke bermen. Dit verminderd ook de
gevoeligheid van de steile taluds voor erosie. Het laten
terugkeren van florarijke bermen (o.a. in holle wegen)
is al opgenomen in de doelstellingen van het nieuw
geldende maairegime van de gemeente.
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Holle wegen hebben een intieme sfeer en kennen een
bijzondere begroeiing.
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3.1.9 Behoud en versterken hellingbossen en verdichten
plateauranden
Hellingbossen vormen prachtige gebieden binnen
de gemeente. De aanwezigheid van bos op steile
hellingen versterkt het contrast tussen beslotenheid
van die hellingen en de openheid op de plateaus.
Daarbij vormen de hellingbossen in de gemeente een
fraai aaneengesloten gebied waaraan de rand van het
Geuldal goed herkenbaar is.
Veel plateauranden in de gemeente zijn niet beplant.
De overgang van plateau naar helling is daardoor
niet altijd even sterk beleefbaar en hemelwater kan
vrijelijk afstromen richting het Geuldal. Opgaande
beplanting op de plateauranden zetten we in als
middel om de openheid van de plateaus op fraaie
wijze in te kaderen en de afstroming van hemelwater
te vertragen. Bovendien is door het verdichten van
de plateauranden niet het hele landschap in een keer
zichtbaar, wat bijdraagt aan de landschapsbeleving.
Ook fungeert opgaande beplanting als ecologische
verbinding of schuilplaats voor verschillende soorten
fauna.
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3.1.10 Kruidenrijke bermen
Op veel plekken in het buitengebied lopen de
agrarische percelen tot aan de rand van de weg, van
zowel verharde als onverharde wegen. Wegbermen
kunnen in potentie veel verschillende flora herbergen,
wat goed is voor de biodiversiteit. Gemeenteeigendommen dienen gehandhaafd te worden
en daarbij omgevormd tot kruiden- en bloemrijke
bermen met een passend beheer. Ook zouden
andere grondeigenaren gestimuleerd moeten worden
om stroken met kruiden- en bloemrijke vegetatie
te ontwikkelen. Het project ‘Boshommellandschap
Geuldal’ is opgezet om middels een gebiedsgerichte
aanpak het leefgebied van bijen te verbeteren.
Hiertoe past de gemeente op verschillende plekken
in het Geuldal een specifiek maaibeheer toe, om een
kruidenrijke berm of akkerrand te laten ontstaan.
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Voorbeeld van een kruidenrijke berm.
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3.2 Landschapsecologische structuur
De in de voorgaande paragraaf voorgestelde
maatregelen ten behoeve van het verbeteren van de
groenstructuur in het buitengebied hebben naast de
doelen beschreven in hoofdstuk 2 ook als doel om de
ecologische structuur/waarde van het buitengebied te
behouden en te versterken.
Te ondernemen acties om de landschapsecologische
structuur verder te versterken zijn als volgt:
-- Handhaven en versterken van het natuurlijke
karakter van het Geuldal. Dat betekent dat verdere
verstedelijking van het Geuldal moet worden
voorkomen.
-- Handhaven en versterken van de hellingbossen en
natuurlijke inrichting van (steile) hellingen langs de
zuidrand van het Geuldal.
-- Balans vinden in het recreatief gebruik van
natuurgebieden en de ecologische waarde ervan.
Het is belangrijk om af te wegen of het wenselijk
of noodzakelijk is om extra recreatieve routes aan
te leggen, of recreatieve ontwikkelingen toe te
staan zoals het omvormen van een camping tot
huisjespark. Extra recreatieve voorzieningen en
routes kunnen bezoekers enerzijds beter spreiden
over de gemeente, maar kunnen anderzijds ook
zorgen voor een grotere aantrekkingskracht van
een gebied waardoor er meer mensen naar toe
komen. Zodoende is het is niet wenselijk om
recreatieve routes en voorzieningen uit te breiden
in kwetsbare natuur, zoals Natura2000 gebieden.
Voor een betere spreiding van recreanten over het
landschap moeten recreatieve routes meer/beter
gericht zijn op de minder kwetsbare, maar ook
prachtige (agrarische) gebieden.

--

------

Verbeteren oversteekbaarheid A79 voor
verschillende soorten fauna. Op een aantal
plekken reiken natuurgebieden naar elkaar en
vormt de snelweg de enige barrière.
Natuurlijk inrichten van zijbeekdalen van de Geul.
Toepassen van kruiden- en bloemrijke wegbermen.
Herstel van kleine landschapselementen, als
onderdeel van droge verbindingen tussen
natuurgebieden in het buitengebied.
Omvormen van verschillende percelen in het
Geuldal naar natuur, zoals getoond op de kaart
‘streefbeheertype 2022’ van de provincie Limburg.
Een algemene trend voor de landbouw in
Nederland (en daarmee ook in Zuid-Limburg) is
dat het aantal agrarische bedrijven steeds kleiner
wordt (bron: CBS). Hierdoor komt met enige
regelmaat agrarische bebouwing leeg te staan.
Deze vrijkomende agrarische bebouwing biedt
kansen voor het landschap en natuur, bijvoorbeeld
door het inrichten van een ontbrekende
ecologische stapsteen op een dergelijke locatie.
We pleiten er dan ook voor om in bepaalde
gebieden (zie de kaart, arcering versterken
ecologische verbinding) actief in te springen op
vrijkomende agrarische bebouwing en/of percelen,
in samenwerking met terreinbeherende instanties.
Ontwikkelingen die de landschapsbeleving of de
ecologische waarde van het landschap beperken,
zijn hier ongewenst. Voor de actuele economische
situatie/problematiek omtrent agrarische bedrijven
in Valkenburg aan de Geul is geen zicht. Hiertoe
dient nader onderzoek te worden opgestart.
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Florarijk perceel met een hoge ecologische waarde.

In veel natuurgebieden vinden diverse soorten recreatie
plaats, die ervoor zorgen dat de ecologische waarde onder
druk staat.
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3.3 Recreatie en toerisme
Natuur en landschap in de gemeente hebben
een bijzondere aantrekkingskracht op toeristen en
recreanten (verreweg de meeste bezoekers komen voor
het landschap (Visie Vrijetijdseconomie: bestemming
Zuid-Limburg 2030)). Bij het faciliteren van de
recreatievormen dient het landschap aantrekkelijk
te blijven. De aantrekkelijkheid van het landschap is
namelijk een belangrijk onderdeel binnen het toeristisch
product en draagt bij aan het welzijn van bezoekers
en inwoners. De balans zoeken tussen het behoud van
de landschappelijke kwaliteiten en de benutting ervan
voor recreatie en toerisme (zowel het gebruik van het
landschap door wandelaars, fietsers e.d. als toeristischrecreatieve bedrijven) wordt een steeds belangrijkere
opgave.
Om de aantrekkingskracht van het landschap te
kunnen benutten dient het landschap ook voldoende
toegankelijk te zijn. Wegen, paden of struinnatuur
zorgen voor toegankelijkheid. Wandelroutes, fietsroutes
en ommetjes bieden de mogelijkheid om de beleving
laagdrempelig te maken. Toegankelijkheid van het
landschap heeft ook te maken met informatie over het
landschap; informatie over waar is wat te beleven en het
verhaal van de plek.

--

goede bewegwijzering is het lastig om de recreant
de verleiden om deze gebieden te bezoeken.
Daarom is het denkbaar dat in bepaalde (plateau)
gebieden kleinschalige recreatieve voorzieningen
kunnen worden geïnitieerd, met als doel de
drukbezochte, kwetsbare gebieden te ontlasten.
Hiervoor zijn gebieden op de kaart aangeduid.
Uitbreiding van recreatieve voorzieningen en routes
in kwetsbare natuur zoals Natura2000 gebieden, is
ongewenst.
Verbeteren zichtbaarheid en toegankelijkheid
routes tussen de Plenkertstraat en het Kuurpark,
zoals opgenomen in de Gebiedsvisie ValkenburgWest. In de huidige situatie zijn routes tussen beide
plekken lastig te vinden en daarbij zijn de routes
niet aantrekkelijk (o.a. achterstallig onderhoud).
Om de toerist te stimuleren de auto op de grote
parkeerplaats bovenaan de Cauberg (bij Holland
Casino en Thermea 2000) te parkeren en te voet
het centrum in te gaan, dienen de routes naar het
centrum makkelijk vindbaar en aantrekkelijk te zijn.
Versterken van het Kastelenpark Valkenburg.
Naar aanleiding van de Gebiedsvisie ValkenburgOost is een agenda ontwikkeld om de relatie
tussen de bebouwde omgeving van Valkenburg
en het Kastelenpark te verbeteren, alsook
een kwaliteitsslag in het Kastelenpark zelf te
realiseren. Het Groenbeleidsplan onderschrijft de
conclusies en denkrichtingen van de agenda om
bovengenoemde doelen te behalen.
Toepassen van Toeristische Overstap Punten
(TOP), al dan niet in combinatie met de
randparkeervoorzieningen van Valkenburg. Door
het strategisch situeren van TOP’s kan meer sturing
plaatsvinden op de spreiding van recreanten. De
meeste recreanten blijven binnen een straal van een

C
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paar kilometer van hun auto.
Benutten van zijbeekdalen als recreatieve structuur,
om verbinding te leggen met de minder bezochte
gebieden in de gemeente.
Versterken aanwezige ommetjes rond dorpskernen.
Soms is er nog een ‘missende schakel’ in een
ommetje, waardoor de route minder aantrekkelijk
of prettig is om te volgen. Ook zouden kleine
ommetjes meer geschikt moeten zijn voor
mensen die slecht ter been zijn of mensen met
kinderwagens.
Robuuste landschappelijke inpassing van campings
en vakantieparken. Bij grote vakantieparken kan het
concept ‘dorpsmantel’ worden toegepast.
Behoud en versterken van bijzondere plekken
en uitzichtpunten. Aanwezige zichtlijnen moeten
niet geblokkeerd worden door bijvoorbeeld
houtopstanden of bebouwing. Ook zouden
meerdere subtiele zichtpunten gecreëerd kunnen
worden, op plekken waar het landschap zich
op spectaculaire wijze kan openbaren. Dat
geldt bijvoorbeeld voor plekken op beboste
plateauranden of aan de randen van voormalige
groeves.
Inzicht in het verhaal van de plek. Het aanbieden
van het verhaal van de plek draagt bij aan
toeristische attractiviteit en de binding van de
bewoners met hun landschap. Objecten die
betrekking hebben op het verhaal van de plek
maken het landschap leesbaar. Voorbeelden zijn het
aanbieden van informatiepanelen bij voormalige
groeves (zoals de vuursteenmijnen in Valkenburg) of
het zichtbaar maken van oude wegen/routes in het
landschap, zoals de Via Belgica.
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Te ondernemen acties aangaande de recreatieve
structuur (in relatie tot de groenstructuur) zijn:
-- Spreiding en verleiding. Recreatieve verbindingen
zijn vooral oost-west georiënteerd, in de richting
van het Geuldal. Agrarische gebieden op de
plateaus in het zuiden en noorden van de
gemeente, worden minder bezocht. Voor een
betere spreiding van recreanten over het landschap
moeten recreatieve routes meer/beter gericht
zijn op deze gebieden. Hiervoor is een adequate
bebording noodzakelijk. Echter met alleen een
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---
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Gerelateerd aan recreatie en toerisme, streeft ZuidLimburg naar de status van ‘Unesco Geopark’. Dat is een
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gebied met geologisch erfgoed dat van internationaal
belang is. Het geologisch erfgoed dat in Zuid-Limburg
belangrijk is, betreft de aanwezigheid van mergel/krijt in
de ondergrond en de verschillende groeves en grotten
waarin deze grondstof gewonnen werd. De beleving van
mergelwanden, groeves en grotten is hiervoor belangrijk
(zie paragraaf 3.1.5). Geoparken gebruiken hun
geologisch erfgoed om het bewustzijn en het begrip te
vergroten voor verschillende aspecten, waaronder het
duurzaam gebruik van natuurlijke rijkdommen. Daarbij
proberen Geoparken pilotprojecten te ontwikkelen voor
o.a. het stimuleren van duurzaam toerisme
Zuid-Limburg streeft daarnaast naar het certificaat
‘Green Destination’. Door dit certificaat worden
toeristische plaatsen geholpen om de aantrekkelijkheid
voor ‘groene toeristen’ te verbeteren. ‘Groene
toeristen’ zijn mensen die geven om de plaats en de
omgeving en hier ook naar handelen. Dit betreft dus
een bedachtzame doelgroep die milieu-, klimaat- en
natuurbewust is. Het gaat echter om meer dan ‘groene
toeristen’. Ook het respect voor, en het versterken van
de lokale identiteit/cultuur en tradities is onderdeel van
het certificaat, net als klimaatvriendelijk ondernemen en
lokaal ondernemerschap waarbij gebruik wordt gemaakt
van lokale/regionale bronnen (korte ketens).
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Momenteel werkt de gemeente Valkenburg aan de
Geul samen met andere gemeenten in Zuid-Limburg
aan een nieuw wandelroutenetwerk, het ‘knopenlopen’.
De huidige wandelroutes (aangeduid met de bekende
gekleurde paaltjes) worden bekeken/geëvalueerd en
opgenomen in het nieuwe routenetwerk. Dit nieuwe
netwerk werkt volgens hetzelfde principe als de
fietsknooppuntenroutes.
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3.4 Landschap en klimaat
Het Valkenburgse landschap moet weerbaarder
worden tegen de effecten van klimaatverandering,
zoals droogte en toenemende heftige neerslag en
wateroverlast. De in de voorgaande paragrafen
omschreven voorstellen en maatregelen dragen in
positieve zin bij aan deze weerbaarheid:
-- Herstel kleine landschapselementen. Kleine
landschapselementen dragen bij aan een beter
microklimaat. Door de beworteling wordt
hemelwater beter vastgehouden waardoor ter
plekke minder snel droogte ontstaat. Ook is de
directe omgeving van kleine landschapselementen
hierdoor koeler. Kleine landschapselementen
gaan daarbij ook erosie tegen als gevolg van
hevige regenbuien. Losgespoeld materiaal wordt
opgevangen in hagen of graften en stroomt
niet verder naar beneden richting het Geuldal.
Hierdoor is er minder vervuiling met sediment bij
een eventueel hoog water.
-- Beleefbaar maken zijbeekdalen. Door een
natuurlijke inrichting (o.a. ruimte voor meanderen,
moerassige zone langs oever, natuurlijke
opgaande beplanting zoals wilg en els) van
de zijbeekdalen worden deze niet alleen beter
beleefbaar, maar fungeren ze ook als een
klimaatbuffer. In de zijbeekdalen is, door de
natuurlijke inrichting, ruimte voor het opvangen
van overtollig hemelwater. Ook wordt het
afstromende hemelwater vertraagd door de
natuurlijke inrichting.
-- Natuurlijke inrichting Geuldal. Net als bij de
zijbeken, vertraagt een natuurlijke inrichting van
het landschap in het Geuldal, de afvoer van water.

--
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Dat is waardevol in perioden wanneer sprake
is van langdurige (hevige) neerslag, zoals in de
zomer van 2021 het geval was. De waarde van
een natuurlijk ingericht Geuldal nabij de kernen is
groot, omdat dit een verkoelende uitstraling heeft
op de bebouwde omgeving.
Plateauranden verdichten met opgaande
beplanting. Door plateauranden te verdichten kan
het hemelwater beter in de bodem infiltreren en
stroomt het minder snel af richting het Geuldal.
Hierdoor zijn de plateaus minder gevoelig voor
droogte en worden de gevolgen van hevige
neerslag getemperd.
Historische wegen als structuurlijnen. Bomen langs
wegen zorgen voor aangename, beschaduwde
routes en gaan hittestress tegen. Daarbij zorgen
bomen langs wegen voor het beter vasthouden
van water daar waar het valt.
Inbedding dorpen in het landschap. De
voorgestelde groene dorpsmantels verzachten
het hittestress effect in de kernen. Daarbij breken
boomgaarden de wind, wat vooral op open
plekken op de plateaus wenselijk is.
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Erosie als gevolg van hevige regen, wat veel schade en
overlast oplevert voor de agrariër.

Hier komt nog een foto

Overstroming in Valkenburg in juli 2021. Het
landschap weerbaarder te maken voor de effecten van
klimaatverandering helpt dit soort rampen in de toekomst
te voorkomen.
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3.5 Ontwikkelingen in de agrarische
sector
In de zomer van 2022 heeft de Rijksoverheid bekend
gemaakt dat de stikstofneerslag in Natura2000
gebieden sterk verminderd moet worden. In de
gemeente Valkenburg aan de Geul ligt een relatief
groot areaal aan Natura2000 gebied. Een groot
deel van de stikstofneerslag in deze gebieden wordt
veroorzaakt door de activiteiten van agrarische
bedrijven. Hiertoe dient gekeken te worden naar het
toekomstperspectief en het toekomstbestendig maken
van agrarische bedrijven. Concrete maatregelen om
de stikstofuitstoot te verminderen worden door de
provincie Limburg, in samenwerking met de agrarische
sector, uitgewerkt. Duidelijk is dat de huidige manier
van bedrijfsvoering onder spanning ligt. Nieuwe
verdienmodellen zullen moeten worden bekeken
alsook de wijze waarop een meer natuurinclusieve
agrarische sector bereikt kan worden. De gemeente
Valkenburg aan de Geul ondersteunt ontwikkelingen
als natuurinclusief boeren, omdat deze vorm van
landbouw veel kansen biedt aan het herstel van de
natuur en het landschap binnen de gemeente.
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Groenbeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul

3.6 Bewoners en landschap
Het landschap is mede het domein van lokale
bewoners. Zij wonen en recreëren er en verplaatsen
zich erin. Het landschap vormt een onderdeel van het
bestaan, mensen zijn er mee verbonden en het is onze
vertrouwde omgeving. Wanneer veranderingen in die
vertrouwde omgeving plaatsvinden beroert dat soms
een hele gemeenschap. Hieruit blijkt dat de inwoners
van de gemeente Valkenburg aan de Geul meer
begaan zijn met ‘hun’ landschap dan ze doorgaans
laten blijken. Het landschap is geen schilderij, het
verandert voortdurend. Sommige veranderingen
gaan geleidelijk en bijna onopgemerkt, andere gaan
abrupt en roepen verontwaardiging en weerstand op.
Daarom is het van belang om bewoners, eigenaren
en gebruikers te betrekken bij het wel en wee
van het landschap. Het vroegtijdig informeren en
betrekken van inwoners vergroot het draagvlak voor
aanpassingen in de vertrouwde omgeving. Hiervoor
benoemen we de volgende ambities:
-- Betrek de bevolking bij kwaliteitsimpulsen in het
buitengebied. Ondanks de verbondenheid met
de omgeving zijn steeds minder mensen tijdens
hun dagelijkse bezigheden actief betrokken met
hun landschap. Actieve betrokkenheid kan juist
de band met de eigen omgeving versterken.
Het draagt bij aan natuurbeleving en een (her-)
waardering van het (agrarische) landschap en de
sociale cohesie. In sommige gevallen kan het ook
beheer- en onderhoudskosten reduceren.
-- Stimuleren aanleg erfbeplantingen en kleine
landschapselementen. Het verleiden van bewoners
tot het aantrekkelijk inrichten van hun eigen
leefomgeving draagt bij aan de landschappelijke

--

kwaliteit en de bewustwording van hun eigen
invloed daarop. Tevens wordt gestimuleerd
om deze vergroening zo uit te voeren dat het
bijdraagt aan biodiversiteit, klimaatadaptatie en
behoud van cultuurhistorie.
Verbeteren van communicatie over (snoei/kap)
werkzaamheden in het landschap. In de huidige
situatie wordt door sommige terreinbeherende
organisaties onderhoud aan het groen gepleegd,
zonder dat hier over gecommuniceerd is. Dat
zorgt voor onbegrip en verontwaardiging. Met
eenvoudige maatregelen zoals het plaatsen van
een informatiebord kan dit voorkomen worden.
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Voorbeeld van lokale bewoners die samen aan ‘hun’
landschap werken.
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