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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 

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 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.  

Toekomstbeeld buitengebied
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. 
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