
Persbericht
De Valkenier onderzoekt met Grouwels Daelmans 

alternatieve invulling voor pretparkterrein

Maastricht, 22 februari 2021- Pretpark De Valkenier in Valkenburg en Grouwels Daelmans 
Projectontwikkeling te Maastricht hebben onlangs een intentieovereenkomst getekend om te 
onderzoeken of er een andere invulling aan het terrein kan worden gegeven. De Valkenier bevindt 
zich namelijk op een T-splitsing: uitbreiden of een alternatief bedenken. Beide partijen toetsen de 
mogelijkheden om op de plek van het pretpark een nieuwbouwwijk te laten verrijzen. Die laatste 
optie wordt momenteel serieus verkend, aldus oud-directeuren Albert en Huub Otermans: “Samen 
met Grouwels Daelmans zijn we aan het kijken naar een alternatieve invulling van deze mooie 
locatie, die recht doet aan de geschiedenis en kwaliteit van deze parkachtige omgeving. Alles 
uiteraard in samenspraak met de gemeente en omwonenden.” 

Francine Houben

Ronald Konings van Grouwels Daelmans Projectontwikkeling is enthousiast over de mogelijkheden 
die het vijf hectare grote Valkenier-terrein biedt voor nieuwbouw: “De Valkenier ligt midden in een 
woonwijk in een prachtige omgeving. Een terrein dat uitermate geschikt is voor woningbouw. 
Indien de plannen doorgaan, zullen wij daar een nieuwbouwwijk realiseren voor alle categorieën 
woningzoekenden: van starters op de woningmarkt, via jonge gezinnen tot en met senioren. Voor 
elk wat wils dus. Wij zien grote mogelijkheden voor een gevarieerd en kwalitatief hoogstaand 
woningaanbod ter plekke. Daar bestaat in Valkenburg ook concreet behoefte aan. We zijn met de 
van origine Limburgse sterarchitecte Francine Houben van Mecanoo Architecten op de locatie 
geweest. Als iemand in staat is om aan dit gebied een hoogstaande invulling te geven dan zij wel. 
Een wereldspeler.” 

Dilemma 

Oud-directeur Albert Otermans van De Valkenier overweegt sluiting van het oudste pretpark van 
Nederland. Opgericht in 1932 is hij de derde generatie Otermansen, die het park altijd met veel 
plezier heeft gerund. Hij omschrijft het dilemma waar hij voor staat als volgt: “Uitbreiden of 
stoppen, meer smaken zijn er niet. Willen we op de lange termijn overleven als pretpark, dan zal er 
fors geïnvesteerd moeten worden in nieuwe, eigentijdse attracties. Om die investeringen rendabel te 
maken moeten we van de huidige 150.000 naar 500.000 bezoekers groeien. Maar is dat wel zo slim 
in een tijd van groeiende weerstand tegen het park onder omwonenden? De geluidsoverlast, de 
parkeerproblemen en de verkeersbewegingen zullen dan namelijk alleen maar toenemen. We zitten 
nu al aan ons limiet.” 

Met het aantal huidige betalende bezoekers per jaar heeft De Valkenier zeker nog bestaansrecht, 
maar om op de lange termijn te overleven zal het Valkenburgse pretpark de concurrentie moeten 
aangaan met pretparken als Toverland, De Efteling, Walibi (B.) en Fantasialand (D.).  “Wil je een 



rendabel pretpark blijven, dan moet je diep in de buidel tasten. Dan moet er letterlijk spektakel 
worden geboden. En wel 365 dagen per jaar”, stelt Albert Otermans.  “Maar dat betekent 
automatisch meer geluidsoverlast, grotere attracties en meer bezoekers. Dat heeft zeker 
consequenties voor de buurt. De mogelijkheden voor uitbreiding en vernieuwing van De Valkenier 
in de directe omgeving zijn bovendien gering. Het pretpark ligt ingekapseld in de omringende 
woonwijk in hartje Valkenburg.  

Gevoelig 

Grouwels Daelmans Projectontwikkeling onderzoekt de mogelijkheden of er op de locatie van het 
pretpark nieuwbouwwoningen gerealiseerd kunnen worden. Otermans: “Kwalitatieve nieuwbouw 
zou voor alle betrokken partijen wellicht een passende oplossing zijn. Er is behoefte genoeg aan 
goede woningen.”  
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