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Herinrichting Walramplein: uitvoering herstel- en restpunten 
De reconstructie van het Walramplein is in november 2018 afgerond. Na volledige openstelling is door 
aannemer Krinkels een inventarisatie gemaakt van de herstel- en restpunten. Op verzoek van gemeente 
Valkenburg aan der Geul worden deze z.s.m. uitgevoerd. 
 
Krinkels heeft een planning gemaakt en deze met de gemeente besproken. Uitgangspunt is de herstel- 
en restpunten zo uit te voeren dat de overlast minimaal is en parkeren en gebruik van het plein zo min 
mogelijk worden gehinderd. 
 
Start werkzaamheden donderdag 21 februari, gereed dinsdag 26 februari 
Vanaf donderdag aanstaande t/m dinsdag 26-02 zal aannemer Krinkels herstelwerkzaamheden aan de 
rijbaan en p-plaatsen van het Walramplein uitvoeren. 
 
Om de werkzaamheden zo snel mogelijk en met zo min mogelijk geparkeerde auto's uit te voeren, is 
besloten om het plein in fases hiervoor gedeeltelijk af te sluiten.  
 

 
 
Fase 1 (oranje gearceerd, zijde Palankastraat tot Hotel Walram): 21 en 22 februari. 
Fase 2 (blauw gearceerd, zijde tussen Bogaardlaan en Guascostraat) = 25 en 26 februari. 
Fase 3 (groene locaties, koppen van het Walramplein): tussen 21-26 februari. 
 
De afgesloten gedeeltes worden duidelijk aangegeven: 

- Plaatsen van voorwaarschuwingsborden (uiterlijk a.s. dinsdag te plaatsen). 
- 2 verkeersregelaars die het verkeer naar de juiste P-plaatsen begeleiden. 
- Lage dranghekken om een fysieke afscheiding te maken tussen de fases waar gewerkt en 

geparkeerd wordt. 
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Uit te voeren werkzaamheden: 

• Herstellen plaatselijke verzakkingen in straatbakstenen. 
• Herstellen verzakkingen rondom kolken. 
• Vervangen kapotte straatbakstenen. 
• Verwisselen straatbakstenen in loopstroken, zodat deze duidelijker zichtbaar zijn (zwart voor 

geel). 
• Vervangen kapotte natuursteen trottoirbanden. 
• Compleet inzanden en invegen tot de voegen vol zijn (rijbaan en P-vakken). Overtollig zand 

wordt direct opgeruimd. 
 
Maatregelen om verkeers- en parkeerbewegingen te reguleren  
Op verzoek van de omgeving en in nauw overleg met de ondernemers rond het plein is sinds 
openstelling van het Walramplein de verkeers- en parkeersituatie gemonitord. Vanuit de omgeving zijn 
knelpunten aangereikt. Na openstelling is o.a. gebleken dat op ongewenste plaatsen geladen/gelost 
wordt, te hard het plein opgereden wordt, regulier verkeer ongewenst op de rijbaan langs de winkels 
en woonhuizen rijdt, plaatsen waar niet geparkeerd mag worden niet duidelijk zijn en de 
taxistandplaats onvoldoende gebruikt wordt. 
 
De knelpunten zijn met de ontwerper van het plein, Plangroep Heggen en verkeersdeskundigen van de 
gemeente besproken. Een deel van de knelpunten is opgelost als de nog ontbrekende bebording rond 
het plein is geplaatst. Deze is reeds geruime tijd geleden besteld, kent echter een lange levertijd. Een 
aantal borden is inmiddels geleverd en geplaatst.  
 
Portalen voetgangersgebied tussen Guascostraat en Bogaardlaan in bestelling 
De portalen die aangeven waar verkeer is toegestaan tussen 7.00 – 11.00 uur worden pas over 5 weken 
geleverd. Deze worden dan direct geplaatst (zijde VVV, tussen Guascostraat en Bogaardlaan). Buiten de 
venstertijd (7.00 – 11.00) is dit weggedeelte langs woonhuizen en winkels voetgangersgebied, 
uitgezonderd voor direct aanwonenden. 
 
Toegang tot het parkeerdek van de supermarkt en de Walravenstraat is alleen via het Walramplein 
toegestaan. Rijden via de ventweg langs het VVV-kantoor is na 11.00 uur niet toegestaan, uitgezonderd 
direct aanwonenden, laad/losverkeer ten behoeve van de supermarkt en houders van parkeerplaatsen 
bij het VVV-kantoor. Er geldt ook een stopverbod. 
 
Snelheidsremmende maatregelen overgang Palankastraat - Walramplein 
Zowel gemeente als omwonenden concluderen dat er regelmatig vanuit de Palankastraat te hard het 
Walramplein op gereden wordt. Om de snelheid af te remmen zal door de gemeente op korte termijn 
een wegversmalling gecreëerd worden daar waar de Palankastraat overgaat in het Walramplein. Dat 
gebeurt door middel van plaatsen van straatjuweeltjes. De foto laat een vergelijkbaar voorbeeld zien. 
 

 
 


