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Geachte leden van de Raad, 

De Provincie Limburg heeft samen met de ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeenten 

Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en adviesbureau Heusschen-Copier een visie 

opgesteld voor de zogenaamde verbindings-as Buitengoed Geul en Maas. 

 

Voor de gemeente Valkenburg aan de Geul omvat dit de oude Provinciale weg door Houthem 

richting Broekhem tot aan Schoonbron (gemeentegrens Gulpen Wittem). 

 
Van de Provincie Limburg hebben wij subsidie gekregen voor de herinrichting van een deel van de 
oude Provinciale weg door Houthem (St. Gerlach) inclusief de Stationsweg (zuidelijk deel 
spoorwegovergang). Bij het vaststellen van de begroting op 10 november 2015 heeft uw raad een 
krediet beschikbaar gesteld van € 400.000. De Provinciale subsidie bedraagt € 200.000. In totaliteit 
is er een projectbudget beschikbaar van € 600.000. 

 

In hoofdlijnen houdt het plan in dat er een eenduidige weginrichting komt van de gehele 

verbindings-as. Hiervoor zijn er een aantal varianten opgesteld. Uitgangspunt van alle varianten is 

dat er een eenduidig wegbeeld komt voor de weggebruiker. Binnen het plan is er aandacht voor 

zowel de verkeersveiligheid als de uitstraling van de weg. Brede trottoirs en hoogwaardig 

bestratingsmateriaal kenmerken het plan. 

 

Recentelijk heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor het uitwerken van het plan en het opstellen 

van het bestek en tekeningen. Adviesbureau Kragten heeft de aanbesteding gewonnen en is 

inmiddels druk bezig. Zo vinden er op dit moment een aantal onderzoeken plaats (bodem, 

fundering, archeologie, inmetingen etc.). Binnen de kern Houthem staan voor de weg St. Gerlach en 

Vroenhof zogenaamde rioolreliningen (reparaties van binnenuit) op het programma. Op dit moment 

wordt onderzocht of dit binnen het plan nog past of dat het misschien toch efficiënter is om het 

riool te vervangen. 

 

Tot slot omvat het plan de aanleg van een zogenaamd regenwaterriool vanuit de Vauwerstraat 

richting het gebied Ingendael. Via het riool kunnen de regenwaterbuffers ter hoogte van de A79 

afgekoppeld worden van het gemengde rioolstelsel. Binnen het project is de combinatie gezocht 

met de bouwplannen rondom Hoeve Broers.   

 

Op maandag 18 april vindt er een inloopbijeenkomst plaats bij hotel Lahaij voor omwonenden. 

Tijdens de avond worden de plannen toegelicht. Op basis van de uitkomsten van de inloopavond 

wordt het schetsplan definitief gemaakt en aanbesteed. 

 

 

 



Onze planning is dat de civieltechnische aanbesteding rond de bouwvakvakantie gehouden wordt. 

Daadwerkelijke uitvoering plannen wij vooralsnog voor de eerste week van september 2016.   

 

 

Ik hoop U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

drs. C.P.J.L. Vankan  

Wethouder Fysiek Domein 

 

 

 

 
 

 


