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     Valkenburg aan de Geul, 9 november 2021 
Geacht college, 

Nu Valkenburg aan de Geul is begonnen aan de uitvoering van het nafase-plan van de watersnoodramp, willen 
wij u in het kort een van de ideeën beschrijven die over dit onderwerp Bjdens een fracBeoverleg ter tafel is 
gekomen. Niet als discussiedocument maar meer als een “proeEallonnetje” om eens over na te denken. En 
niet zozeer een poliBek statement met betrekking tot de watersnood maar meer een idee met betrekking tot 
de infrastructuur en het oplossen van verkeersinfarcten. 

De afgelopen weken verschenen in de media schaJngen van de schade die alleen al voor onze gemeente tegen 
de vierhonderd miljoen euro zou bedragen. TegelijkerBjd werden er suggesBes aangedragen om herhalingen 
van een ramp met een dergelijke omvang te voorkomen. Vooral in menselijk, maar ook in financieel opzicht. 

Een van deze prominente oplossingen is het aanleggen van een brede tunnel om de afwatering van Oost- naar 
West-Valkenburg te reguleren. De kosten van dit idee worden, afgeleid van een gelijksoorBg bouwwerk in de 
Zwitserse stad Thun, ruwweg geschat op veerBg miljoen euro. 
Op zichzelf een grote som geld die uiteindelijk toch maar Ben procent van de geraamde schade bedraagt. 
Desondanks is het evident dat zo’n bedrag onmogelijk door de Valkenburgse bevolking kan worden gedragen. 
Vandaar dat wij vinden dat het rijk, de provincie en vooral de verzekeringsmaatschappijen aan zet zijn. Zij 
hebben er ongetwijfeld ook baat bij dat een schadepost van deze omvang nooit meer in onze contreien zal 
voorkomen. 

Ondanks dat klimaatexperts hoe dan ook waarschuwen voor een hogere frequenBe, zal de grootste hindernis 
bij een investering van een dergelijke omvang het feit zijn dat het niet te voorspellen valt hoe vaak zich een 
soortgelijke ramp zal voordoen. Als wij in menselijke zin het geluk hebben dat ons decennia lang een 
watersnoodramp bespaard zal blijven, praten wij in financiële zin over een desinvestering. Vandaar dat zich in 
onze achterban het idee aandiende om zo’n tunnel als verkeersweg in te richten die, met wat technische 
ingrepen, in het geval van calamiteit onmiddellijk in een afwateringstunnel kan worden omgezet. Daarmee zou 
het nut als bovengenoemd vele malen groter worden omdat wij op deze manier meteen verlost zouden zijn van 
de verkeersproblemen die Valkenburg al jaren teisteren. Het is immers een vaststaand gegeven dat alle verkeer 
dat door onze stad gaat zich alBjd tegenkomt bij het knooppunt onder aan de Nieuweweg. Of men nu van oost 
naar west rijdt, van noord naar zuid of in omgekeerde richBngen, steeds komt men terecht op die ene kruising 
Nieuweweg, Reinaldstraat, Wilhelminalaan, Geneindestraat. De dubbelfuncBe verkeers- afwateringstunnel zou 
derhalve iedere dag van nut zijn om de enorme verkeersdruk in alle richBngen te doen afnemen. Door verlost 
te zijn van het oost-west verkeer (v.v.) kan immers ook het noord-zuid verkeer (v.v.) ongehinderd door 
Valkenburg worden geloodst. 

Wij hebben geen onderzoek gedaan naar de financiële en technische realiseerbaarheid van het idee zoals 
hierboven omschreven. Daar ontbreken ons de middelen voor. Dat is echter voor ons geen reden om deze 
gedachte niet reeds in dit stadium met u te delen. Nogmaals, dit is enkel een idee dat bij een deelnemer aan 
ons fracBeoverleg boven kwam en sommige ideeën zijn het waard om deze met u te delen. 

Met vriendelijke groet, 
Bianca Rooding-Eurlings      Nelleke Arentsen-Gilissen


