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Voor eenieder die wel eens met de fiets van Schin op Geul naar Valkenburg reist, zal de 
verkeersituatie met name bij Oud-Valkenburg enkele koude rillingen bezorgen als er gemotoriseerd 
verkeer langs komt razen. Daarom willen wij uw aandacht vragen voor de barrière die het fietstraject 
Schin op Geul tot aan Oud-Valkenburg op dit moment vormt, voor dagelijks gebruik door fietsers. 
Met name voor schoolgaande kinderen vinden wij dat deze route verbetering verdient.

‘Wij’ zijn een groep inwoners van Schin op Geul, verenigd in een verlangen om een veilig fietspad van 
Schin op Geul naar Valkenburg na te streven. Deze groep wordt vertegenwoordigd door de 
ondertekenaar van deze brief en is onderaan deze brief benoemd.

De overstromingen van juli jongstleden geven misschien onbedoeld mogelijkheden voor wat wij 
nastreven, dus vragen wij u het volgende in overweging te nemen.

Ziet u mogelijkheden om een veilige en kindvriendelijke fietsroute of fietspad te creëren van Schin op 
Geul naar Valkenburg? Of is de gemeente Valkenburg bereidt de mogelijkheden daartoe te 
onderzoeken, hoe met name jonge weggebruikers op de fiets, via een afgeschermde route vanaf 
Schin op Geul naar Valkenburg kunnen fietsen? Omdat er door de overstromingen toch 
werkzaamheden uitgevoerd moeten worden aan het Oostervoetpad, zijn er hier wellicht besparingen 
te realiseren.

Hieronder zullen wij kort in gaan op de huidige situatie. Daarna zouden wij een aantal ideeën willen 
aandragen, waarvan wij menen dat dit wellicht mogelijkheden zijn voor een kindvriendelijke 
fietsroute.

Met het sluiten van de basisschool in Schin op Geul, zijn veel kinderen gedwongen elders naar school 
te gaan. Enkele voor de hand liggende mogelijkheden zijn de basisscholen in Valkenburg. Om naar 
school te gaan vanuit Schin op Geul, dienen per dag ongeveer 25 kinderen (ouders niet meegeteld) 
over de provinciale weg N595 naar school te reizen. Dit is los van andere (fiets)bewegingen voor 
activiteiten anders dan school, zoals scouting, zwemles, sport etc.

Op dit moment kent de provinciale weg N595 op het deel Wijlre – Schin op Geul –  Oud Valkenburg 
een fietsstrook op de rijbaan. Hoewel de maximumsnelheid op de provinciale weg 50 km/uur is, is 
het geen weg waarop wij met een gerust hart kinderen jonger dan 12 jaar zouden willen laten 
fietsen. Ook ouders vinden dit traject zeer risicovol en het geeft een gevoel van onbehagen. Dit komt, 
omdat er op vrijwel het gehele traject geen apart of afgescheiden fietspad is, en de fietsstrook zeer 
smal is. Het gevaarlijkste punt van de route naar Valkenbrug is echter bij Oud-Valkenburg, waar er 
een versmalling is door de bebouwing. Hoewel er enkele initiatieven zijn om de maximumsnelheid op 
het Oud Valkenburg deel terug te brengen naar 30 km/u, doet dit wat ons betreft weinig aan het 



wegnemen van een intrinsiek zeer gevaarlijk traject. Met name de veelvuldig voorkomende zware 
landbouwvoertuigen en vrachtverkeer, maken van het grootste deel van de N595 een zeer 
gevaarlijke route, met name voor jonge fietsers. 

Wij denken dat er een alternatief kan zijn om jonge fietsers op een veilige manier naar Valkenburg te 
kunnen laten fietsen. Sinds de overstromingen van juli j.l. is het Oostervoetpad van Schin op Geul tot 
aan de 3 beeldjes afgesloten, wegens waterschade. Aangezien deze schade hersteld moet worden, 
zouden deze herstelwerkzaamheden dan zo gedaan kunnen worden, dat er een volwaardig fietspad 
ontstaat? Of dat het (Ooster)voetpad tevens een fietspad kan worden. Een ander alternatief kan zijn 
een onverhard voetpad langs de zuidoever van de Geul, parallel aan het Oostervoetpad met de Geul 
ertussen, en dat het Oostervoetpad een fietspad wordt. Mocht de gemeente Valkenburg echter 
voornemens zijn om de gasleidingen welke onder het Oostervoetpad lopen, te verleggen naar de 
zuidelijke oever van de Geul, zijn er dan mogelijkheden om langs of op deze gasleiding een fietspad 
aan te leggen?

Tot slot menen wij dat met de aanwezigheid van een veilige fietsroute naar Valkenburg de gemeente 
tevens een fraai en milieuvriendelijk verkeersalternatief creëert welke zich op de lange termijn zeker 
zal uitbetalen, omdat de gemeente hierdoor haar leefbaarheid en veiligheid weet te vergroten voor 
al haar inwoners en bezoekers. De gemeente Voerendaal en Gulpen zijn ook druk met verbeteringen 
van hun fietsinfrastructuur, onder andere over hun deel van de N595. Het zou jammer zijn als de 
gemeente Valkenburg niet meegaat in deze toekomstbestendiging van haar infrastructuur.

Uiteraard zouden wij onze ideeën heel graag nader willen toelichten en onze gedachten hierin verder 
kunnen duiden in een persoonlijk gesprek of presentatie met de betrokken wethouders, raadsleden 
of gemeentelijke ambtenaren. Mocht u hiertoe mogelijkheden zien, schroom dan niet contact met de 
woordvoerder van onze groep op te nemen.
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