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Geacht bestuur, raad 
 
Onlangs vernamen wij dat de gemeente druk doende is om in en rond Valkenburg nieuwe fietsroutes 
te scheppen op bestaande wegen en wandelpaden. Valkenburg wil haar imago van ‘fietsstad’ verder 
vorm geven. 
Daar is niets op tegen, maar als dit ten koste gaat van andere faciliteiten zoals wandelmogelijkheden 
dan wil Stichting Natuurlijk Geuldal hierbij wel de nodige kanttekeningen maken. Wij vernamen dat 
de fietsroute met een officiële status langs de Geulpoort, door de Bogaardlaan, via het Walramplein, 
achter de Erke (het mooie voor wandelaars geschikte pad met bijzondere zichten), kruisend over de 
Burgemeester Henssingel naar het smalle wandelpad langs en ten zuiden van de Geul tot aan de 
parking achter de speeltuin van Kasteel Oost gaat lopen. 
Indien deze informatie juist is dan willen wij hier graag op reageren, indien niet, dan kunt u deze brief 
als niet geschreven beschouwen. 
Indien wel, dan vindt u onze reactie hieronder: 
 

 U stelt voor om een fietsroute (via borden en app) te plannen van de Bogaardlaan via het 
Walramplein, achter de Erke (het mooie voor wandelaars geschikte pad met bijzondere 
zichten), over de Burgemeester Henssingel naar het smalle wandelpad langs en ten zuiden 
van de Geul tot aan de parking achter de speeltuin van Kasteel Oost. Hiermee maakt u dus 
een fietsroute over bijzonder mooie smalle wandelpaden met interessante natuur- en 
cultuurhistorische zichten en daarmee benadeelt u de vele wandelaars die deze paden 
gebruiken. Immers, wandelen over deze paden waarop ook fietsers toegestaan zijn is dan 
geen plezier meer. Natuurlijk dienen ook fietsers mogelijkheden te hebben, maar dit mag 
toch niet ten koste gaan van mooie wandelpaden. Fietsers zijn niet gelukkig als ze telkens 
wandelaars moeten storen over paden waar amper twee wandelaars naast elkaar kunnen 
lopen. 
Het was goed dat de fietsers over de Oosterweg richting Kasteel Oost geleid werden, een 
brede weg waar verschillende vormen van verkeer de ruimte hebben zonder elkaar te veel te 
storen. Nu komt u met een nieuwe, voor wandelaars zeer onprettige beslissing. 
Daarbij ontstaat bij de kruising van de Burgemeester Henssingel een zeer gevaarlijk 
verkeersknooppunt. Immers, fietsers die zich op een duidelijk aangegeven fietsroute 
bevinden zullen zich minder bewust zijn van het gevaar van dit onoverzichtelijk 
oversteekpunt. 
Stichting Natuurlijk Geuldal zou het om voornoemde redenen beter gevonden hebben de 
Oosterweg aan te houden als fietsroute, ook omdat de oversteek veiliger is. 

 U heeft de fietsroute gepland op bestaande drukke lokale wandelpaden die aangegeven zijn 
met gekleurde paaltjes, maar ook nog eens voor een groot deel over een interlokaal 
wandelpad, Gedichtenroute langs de Geul geheten. 

http://www.natuurlijkgeuldal.nl/


Stichting Natuurlijk Geuldal vindt dat dit echt niet samen kan gaan. Een mogelijke oplossing 
kan zijn (zie ook voorstel voor aansluiting volgend aandachtspunt) Pastoor Sartonstraat of 
Doctor Hermanstraat (bredere uitmonding op) Burgemeester Henssingel oversteken, rechts 
langs de tennisclub tot voor de tuin van Kasteel Oost  en daar naar links richting Oosterweg 
(pad is breed en volledig verhard). 

 Er zijn veel klachten van wandelaars over de fietsers ter hoogte van de Geulpoort. Het 
pleintje aan de kant van de Grote Straat is klein, het aantal wandelaars vaak erg groot en de 
fietsers rijden er soms in volle vaart over heen. Het zijn niet alleen de gevaarlijke situaties die 
er ontstaan, je laat er niet graag je kleine kinderen vrij lopen. Ook het plezier om er rustig te 
kijken en te genieten van het sfeertje wordt door fietsers geschaad. Terwijl de gemiddelde 
fietser zeker niet zal genieten van het zicht omdat deze gefixeerd is op de ‘slalom’-activiteit 
om wandelaars te ontwijken. Dus ook fietsers zullen er niet vrolijker van worden. 
Stichting Natuurlijk Geuldal zou het beter vinden om fietsers om te leiden naar rustigere 
wegen, zoals de Emmalaan, Oranjelaan, Jan Deckerstraat, Lindelaan, Poststraat richting 
Doctor Erensstraat. Langs deze route is het gevaar en de hinder een stuk minder. 

 
Mede vanwege het voorgaande vraagt Stichting Natuurlijk Geuldal zich af of u bij het plannen van 
nieuwe fietsroutes niet alleen de fietsbelangenvereniging dient te consulteren maar ook de 
verenigingen die zich inspannen voor de wandelaars. 
 
 
Namens het bestuur en met vriendelijke groeten, 
Peter Visser 


