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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Eind 2020 is het sport en beweegbeleid voor de gemeente Valkenburg aan de Geul vastgesteld. In de nota is 

ingegaan op de toekomst van een aantal sportparken en de sporthal Polfermolen en Bosdries. De insteek (hoofdlijn) 

is dat de huidige accommodaties niet worden verplaatst, tenzij ruimtelijke ontwikkelingen (o.a. gebiedsvisie Oost en 

West) tot een heroverweging leiden. Een uitvloeisel van de nota sport en bewegen is dat de gemeente op korte 

termijn plannen concretiseert voor een bijdrageregeling; een subsidie voor buitensportverenigingen om te investeren 

in hun kleedaccommodaties. Door de watersnood van juli 2021 is de bijzin ‘tenzij andere ruimtelijke ontwikkelingen 

daartoe aanleiding geven’ zeer actueel en de watersnood heeft ook tot andere inzichten geleid. Het is de vraag of 

investeren in accommodaties die getroffen zijn door de watersnood een verstandige keuze is. De gemeente 

Valkenburg aan de Geul wil via een gericht onderzoek meer inzicht krijgen in de mogelijkheden om verschillende 

sportaccommodaties uit te plaatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: veld SV Geuldal in Schin op Geul, rechts tennisbanen Tennis Padel Geuldal na de watersnood 

 

1.2 Afbakening 

Het onderzoek richt zich op het uitplaatsen (verplaatsen) van de volgende sportaccommodaties in de gemeente 

Valkenburg aan de Geul: 

• vv Walram in Valkenburg 

• LTC Valkenburg in Valkenburg 

• De Polfermolen in Valkenburg 

• vv Iason in  Houthem – Sint Gerlach 

• de Ruitervereniging Sint Gerlach  

• Beheerstichting Schutterslocatie Houthem-Valkenburg (hierna aangeduid als Schutterij)1 

• Tennis Padel Geuldal in  Houthem – Sint Gerlach 

• SV Geuldal in Schin op Geul (en Wijlre gemeente Gulpen-Wittem). 

 

 
1 De stichting beheert de accommodatie voor de schutterijvereniging St. Martinus uit Houthem-St. Gerlach en De Jonge & Oude 
Nobele Schutterij Valkenburg. 
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Voor SV Geuldal vindt nader onderzoek plaats naar de mogelijkheden om SV Geuldal volledig in Wijlre te huisvesten. 

Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen de gemeenten Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul in samenspraak met 

SV Geuldal andere mogelijkheden onderzoeken. 

 

1.3 Onderzoeksvragen 

De gemeente Valkenburg aan de Geul wil antwoord op de volgende vragen:  

1. Welke locaties zijn in beeld (geschikt) om de genoemde sportaccommodaties in paragraaf 1.2 uit het Geuldal te 

herhuisvesten?  

2. In hoeverre is er draagvlak bij de verenigingsbesturen voor het verplaatsen van de accommodatie naar een andere 

locatie? 

3. Wat zijn de kosten voor realisatie van nieuwe sportaccommodaties?  

4. Wat is bekend over de kans op herhaling bij niet verplaatsen van de genoemde sportaccommodaties, hoe groot 

was de schade bij gemeente en verenigingen (herstelkosten) en wat is bekend over de dekking 

(verzekering/rampenfonds..) bij herhaling?  

5. Wat gebeurt er met vrijkomende locaties bij eventuele verplaatsing? Wat zijn (zeer) indicatief de kosten voor 

herinrichting bij natuurontwikkeling.   

6. In hoeverre zijn Waterschap Limburg, provincie Limburg, rijksoverheid en de buurgemeenten Meerssen en 

Gulpen-Wittem bezig met thema’s ruimte creëren voor de Geul (analoog aan programma Ruimte voor de Rivier 

en Maaswerken) en uitplaatsen van overstromingsgevoelige functies en zijn daar mogelijk financiële middelen 

voor beschikbaar? 

7. Wat zijn de voor- en nadelen van uitplaatsen van sportaccommodaties uit het Geuldal in de gemeente Valkenburg 

aan de Geul voor gemeente, clubs en andere belanghebbenden? 

 

1.4 Werkwijze onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd door gesprekken met verenigingen, scholen, Waterschap, diverse gemeentelijke 

vertegenwoordigers en veldonderzoek van diverse locaties. Ingenieursbureau Newae heeft op verschillende 

onderdelen geholpen met technische adviezen.  
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2 Verkenning van locaties 

2.1 Eerste verkenning van 12 mogelijke locaties 

Vanuit een brede werkgroep van de gemeente zijn 12 mogelijke locaties geopperd voor het herhuisvesten van de 

sport. Op afbeelding 2.1 zijn deze locaties genummerd (1-12). De positie op de kaart moet men wat ruimer 

interpreteren; het gaat om een globale positie. Veruit de meeste locaties zijn geen gemeentelijk eigendom. 

 

Tabel 2.1 Mogelijke locaties 

 

1 Cauberg tegenover camping Tussen Vilt en Valkenburg 

2 Stella Maris nabij hockey Valkenburg 

3 oksel A79/Emmaberg Valkenburg 

4 Valkenier Valkenburg 

5 tussen A79 en Meerssenderweg, ter hoogte 
van afrit Valkenburg 

Tussen Houthem-St Gerlach en Valkenburg 

6 en 6A tussen A79 en Meerssenderweg, westelijk 
van Houthem 

Houthem-St Gerlach 

7 naast SV Sibbe Sibbe 

8 N595 naast Priorij Valkenburg 

9 Steenstraat Valkenburg 

10 noordkant A79, St Gerlach Tussen Haasdal en Valkenburg 

11 Tussen Berg en Vilt langs Rijksweg N590 Tussen Berg en Vilt 

12 Oude complex tennis Berg Berg 

13 tegenover Topparken Schin op Geul 

 

 

In afbeelding 2.1 is ook een 13e locatie, de locatie ‘Topparken’ aangegeven. SV Geuldal speelt momenteel nog op 

beide sportparken in Wijlre en Schin op Geul. SV Geuldal heeft eerder de wens uitgesproken om naar 1 sportpark te 

gaan nabij de Scheumerweg (gemeente Voerendaal) of tegenover Topparken (gemeente Valkenburg aan de Geul). 

De gemeenten Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul hebben vorig jaar besloten om te onderzoeken of één van 

de bestaande sportparken kan worden aangepast. Momenteel vindt onderzoek plaats of de locatie Wijlre daarvoor 

geschikt te maken is. Daarbij vindt ook afstemming plaats met het Waterschap Limburg. Mocht het Waterschap 

bezwaren hebben tegen aanpassing van de locatie Wijlre, dan zullen beide gemeenten opnieuw moeten kijken naar 

alternatieve locaties. 
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Afbeelding 2.1 Eerste verkenning van 12 mogelijke locaties 
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De 12 locaties zijn door een brede gemeentelijke werkgroep beoordeeld op een aantal kenmerken: 

• vlakheid en hoogte 

• bereikbaarheid fiets 

• ontsluiting (auto) 

• hinder woonomgeving 

• landschappelijke- /natuurwaarden. 

Van de 12 locaties zijn 4 locaties bij een eerste schifting afgevallen. Tabel 2.2 geeft een motivatie.  

 

Tabel 2.2 

 

9 Steenstraat Valkenburg Locatie is zeer moeilijk te ontsluiten. Steenstraat en 
Hekerbeekweg hebben een smal wegprofiel en deels  
holle wegen.  
 

10 noordkant A79, St Gerlach Tussen Haasdal 
en Valkenburg 

Locatie boven A79 is zeer lastig bereikbaar 

11 Tussen Berg en Vilt langs 
Rijksweg N590 

Tussen Berg en 
Vilt 

Valt af vanwege gewenste openheid tussen Vilt en Berg 

12 Oude complex tennis Berg Berg Minder logisch vanwege verkeershinder door woonwijk 
en natuur omgeving 
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3 Overleg met gebruikers 

3.1 Sportverenigingen 

De 8 overgebleven locaties zijn voorgelegd aan de sportverenigingen en daarbij is gevraagd hoe ze aankijken tegen 

een mogelijke verplaatsing. Uit de gesprekken blijkt dat de verenigingen niet negatief staan tegenover een eventuele 

verplaatsing, mits de verplaatsing minimaal een gelijkwaardige accommodatie oplevert. 

 

Voor vv Walram is alleen locatie 4 (Valkeniersterrein) en locatie 8 (naast Priorij) een optie. VV Walram geeft aan bij 

voorkeur op de huidige locatie (sportpark Oosterweg) te blijven. 

Voor de sportverenigingen op het huidige sportpark De Kromme Steeg in Houthem-St. Gerlach en LTC Valkenburg 

zijn locaties 5 en 6 een optie; dus de locaties tussen de Meerssenderweg en de A79. VV Iason merkt wel op dat een 

verplaatsing wat hun betreft minder voor de hand ligt. De vereniging heeft nog maar enkele teams en de schade door 

de overstroming was relatief gering, omdat de kantine van vv Iason wat hoger ligt. 

 

Tennis Padel Geuldal en LTC Valkenburg vinden dat 1 tennislocatie op termijn het beste is voor de gemeente en 

noemen naast locatie 5 en 6 ook locatie 2. LTC Valkenburg heeft kenbaar gemaakt eigenlijk in Valkenburg te willen 

blijven. Voor het voortbestaan van Tennis Padel Geuldal en LTC Valkenburg vinden beide verenigingen het 

buitengewoon belangrijk dat ze vanaf april 2022 weer kunnen tennissen op hun eigen banen. Een nieuwe locatie 

duurt vele jaren. Om die reden hebben beide verenigingen hun banen laten herstellen (bij LTC Valkenburg 3 banen). 

 

In bijlage 1 is uitgebreider ingegaan op de ruimtebehoefte en aandachtspunten bij een eventuele verplaatsing. 

 

Tabel 3.1 Indruk locaties door verenigingen 

 
  

Ruiter-

vereniging 

VV Iason TPG en LTC Schutterij VV Walram 

1 Cauberg tegenover camping 
    

 

2 Stella Maris nabij hockey 
  

is optie 
 

 

3 oksel A79/Emmaberg 
    

 

4 Valkenier 
    

is optie 

5 tussen A79 en 

Meerssenderweg, ter hoogte 

van afrit Valkenburg 

is optie is optie is optie is optie 
 

6 tussen A79 en 

Meerssenderweg, westelijk 

van Houthem 

is optie is optie is optie is optie 
 

7 Nabij SV Sibbe 
     

8 Naast Priorij   Nader aan 

te geven 

 is optie 
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3.2 Nieuwe sporthal combineren met buitensportontwikkeling? 

In de sportnota Valkenburg aan de Geul Beweegt! Is over de sporthal Polfermolen aangegeven dat vanuit het 

gemeentelijk sportbeleid renovatie van sporthal De Polfermolen de voorkeur heeft, mits er geen heroverweging 

plaatsvindt vanuit de ontwikkelingen rondom de verschillende gebiedsvisies. Met het eventueel uitplaatsen van 

sportparken uit het Geuldal naar een nieuwe locatie is het de vraag of het interessant is om op een nieuwe locatie ook 

een nieuwe sporthal te realiseren ter vervanging van de sporthal Polfermolen. We bekijken in deze paragraaf 

verschillende aspecten die bij deze afweging een rol spelen. 

 

Basisschool Valkenburg ligt naast de Polfermolen en is met 360 leerlingen veruit de grootste basisschool in de 

gemeente. In 2016 is het gebouw gerenoveerd en uitgebreid. De school is zeer tevreden met het schoolgebouw en de 

gymvoorziening naast de school. De school heeft geen wateroverlast gehad bij de watersnood in 2021. De school 

gebruikt de sporthal Polfermolen nu 2 ochtenden per week, waarbij alle drie de zaaldelen in gebruik zijn (voor 3 

groepen). De school heeft nu recht op 13,5 klokuur bewegingsonderwijs en volgens de leerlingenprognose zal dat 

oplopen naar 15 uur in 2027. De basisschool Valkenburg begrijpt dat er ontwikkelingen kunnen zijn om te zoeken naar 

een andere locatie voor de sporthal, maar geeft aan dat er dan een alternatieve gymvoorziening voor in de plaats 

moet komen.  

Vanuit onderwijswetgeving is de gemeente verplicht te zorgen voor onderwijshuisvesting en dat geldt ook voor het 

bewegingsonderwijs. Als de sporthal wordt verplaatst naar een andere locatie in Valkenburg, dan is de vraag wat de 

afstand wordt tussen school en de nieuwe sporthal. Volgens de gemeentelijke onderwijshuisvestingsverordening 

moet bij ten minste 20 klokuren een gymaccommodatie beschikbaar zijn binnen 1 km gemeten langs de kortste voor 

de leerling voldoende begaanbare en veilige weg. Bij 15 tot 20 klokuren gym is de afstand 3,5 kilometer. Deze 

afstanden zijn ontleend aan de VNG-modelverordening. In de praktijk is 3,5 kilometer tussen school en 

gymaccommodatie voor een school (en zeker een grotere school) behoorlijk belastend. Naast regelgeving is de 

praktische uitvoerbaarheid ook een aandachtspunt. Bij vertrek van de Polfermolen adviseert Drijver en Partners een 

vervangende gymzaal te realiseren nabij de basisschool Valkenburg (tenzij er een gymvoorziening is binnen 1 

kilometer). 

Er zijn ontwikkelingen waarbij men sportvoorzieningen clustert in bijvoorbeeld een sportboulevard. Of er vindt een 

clustering plaats van sport met welzijnsfuncties, cultuurfuncties, onderwijs- en/of zorgfuncties (brede scholen, 

integraal kindcentra…). De relevantie van een clustering wordt bepaald door lokale omstandigheden. Bijvoorbeeld 

omdat een aantal gebouwen aan vervanging toe is of omdat er een uitbreidingsvraag is en dat gecombineerd kan 

worden met een andere ontwikkeling. Ook kan een clustering ruimte creëren voor een gewenste ruimtelijke 

ontwikkeling. Clustering heeft in bepaalde situaties ook voordelen in gebruik en beheer. De combinatie onderwijs-

kinderopvang of onderwijs en zorgfuncties, of onderwijs en bibliotheek is algemeen gangbaar en heeft voor de 

gebruikers praktische voordelen. Maar een parkeervoorziening is ook efficiënter te gebruiken en er is bijvoorbeeld 

maar 1 bushalte nodig.  

Het verplaatsen van de sporthal Polfermolen naar een eventueel nieuw sportpark heeft voor sport op dit moment 

niet een belangrijke meerwaarde, omdat de Polfermolen sporthal nog niet is afgeschreven. Sloop en nieuwbouw van 

een sporthal elders vraagt een investering van minimaal € 6 miljoen en een nieuwe gymzaal vraagt een investering 

van € 1,5 a € 1,8 miljoen (exclusief btw). Het uitplaatsen van de Polfermolen zal voor sport zeker voordelen hebben 

(waarschijnlijk gratis parkeren, efficiënter gebruik van parkeervoorziening voor buiten- en binnensport), maar de 

sportdeelname zal niet toenemen. Het verplaatsen van de sporthal kan om andere redenen wel zinvol zijn, maar een 

clustering van binnen- en buitensport heeft voor sport niet dusdanig belangrijke voordelen dat die voordelen 

opwegen tegen de kosten. 
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4 4 locaties nader bekeken 

4.1 Inleiding 

We hebben 4 locaties verder bekeken: locatie 2, 5, 6 en 8. Locatie 4 (Valkenierterrein) is recent verkocht en de 

verwervingskosten zijn dermate hoog dat een ontwikkeling van een sportpark te kostbaar wordt. 

 

Tabel 4.1 

locatie omschrijving 

2 en 2a Nabij Stella Maris en hockey 

5 tussen A79 en Meerssenderweg, ter 

hoogte van afrit Valkenburg 

6 tussen A79 en Meerssenderweg, 

westelijk van Houthem 

8 Naast Priorij 

 

Een voetbalveld mag qua vlakheid maximaal 30 cm afschot hebben (hoogteverschil). De vlakheid van een locatie 

bepaalt in hoeverre grondverzet en civieltechnische maatregelen nodig zijn. Bij een helling zal grond van boven naar 

beneden moeten worden verplaatst om het vlak te maken.  

Een hoogteverschil van bijvoorbeeld 6 meter in een gebied, betekent dat er 3 meter grond van het hogere deel naar 

het lagere deel moet worden verplaatst. Als dat al mogelijk is, want er zullen situaties zijn waarbij 3 meter verhogen 

niet past in het landschap. En om grondverschuiving tegen te gaan kan het nodig zijn dat tussen het nieuwe vlakke 

deel en het bestaande landschap damwanden of keerwanden moeten worden aangebracht. De aanleg van een 

sportpark in geaccidenteerd terrein vraagt ook om een zorgvuldige waterafvoer. Wanneer men dieper de bodem 

beroert, is in de regio Valkenburg vaak aanvullend archeologisch onderzoek nodig. Vandaar het belang van een 

zoveel mogelijk vlak terrein. 

4.2 Locatie 2/2a nabij Stella Maris en hockey 

4.2.1 Inleiding 

Locatie 2 is ten noorden van VHV Sjinborn (hockeyclub) en locatie 2a is westelijk van VHV Sjinborn. Het 

schoolgebouw van Stella Maris staat leeg na het vertrek van de school. Na het beëindigen van de onderwijsfunctie is 

de gemeente weer eigenaar van het opstal. De basisschool Broekhem ligt in de bocht van de Keelstraat.  
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Afbeelding 4.1 Locatie 2 en 2a 

 

4.2.2 Planologische scan 

Locatie 2a dus ten westen van het hockeyveld heeft (naast de maatschappelijke functie van de scholen) een 

agrarische bestemming. Locatie 2 ten noorden van de hockeyclub heeft een bestemming agrarisch met natuurlijke en 

landschappelijke waarde. Beide locaties hebben een dubbelbestemming landschapselement. Het gebied ten noorden 

van het hockeyveld is dus waardevoller voor natuurlijke en landschappelijke waarden dan het gebied ten westen van 

het hockeyveld. Overigens is de grens tussen agrarisch gebied en agrarisch gebied met natuurlijke en 

landschappelijke waarde de Keelstraat (die richting de A79 loopt). Dus de volkstuinen en de bosschages tot aan de 

Keelstraat hebben de bestemming agrarisch met natuurlijke en landschappelijke waarde. De Keelstraat (voet-

/fietspad) heeft een wegkruis ter hoogte van de volkstuinen. Pas westelijk van de Keelstraat is de enkelbestemming 

agrarisch. Beide locaties hebben een dubbelbestemming archeologie. Vanuit de archeologisch waarden in het gebied 

is bij de realisatie van een sportpark archeologische onderzoek en begeleiding tijdens de realisatie noodzakelijk.  

 

Vanuit de A79 geldt een vrijwaringszone van 100 meter. De aanwezige vrijwaringzone voor de A79 kan een 

belemmering vormen voor de realisatie van een sportpark op deze locatie. De beheerder van de weg dient 

hieromtrent vooraf positief te adviseren.  

 

Het Sittardvoetpad (holle weg) dient als waterremmend en erosiebeperkend element in het landschap. Tevens wordt 

de holle weg gebruikt voor het bergen en afvoeren van hemelwater. Dit specifieke landschapselement is een 

beperkende factor voor de aanleg van een sportpark op deze locatie.  
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Afbeelding 4.2 Omgevingsplan: boven Sjinborn landschappelijke en natuurlijke waarde 

 
 

Afbeelding 4.3: Zicht op locatie 2a vanaf volkstuinen/westkant VHV Sjinborn. Links het gebouw van OBS Broekhem 

   

 

4.2.3 Technische haalbaarheid  

Hoogte 

Bij locatie 2 is het hoogteverschil groot. Bij Stella Maris is de hoogte circa +92,5 meter NAP en dat loopt op naar +110 

meter NAP richting de A79. De Keelstraat heeft op de hoek bij de basisschool een aftakking (fiets-/wandelpad) 

richting de A79 (zie ook afbeelding 4.1 en 4.4). Dit pad ligt ook lager ten opzichte van de omgeving (dalbodem).  
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Het gebied ten noorden van het hockeyveld begint op circa +100 meter NAP en loopt op naar +118 meter NAP. Het 

realiseren van een sportpark op deze locatie gaat gepaard met grote hoeveelheden grondverzet en het aanbrengen 

van grondkerende voorzieningen.  

 

Afbeelding 4.4 Locatie 2: van 92,5 NAP bij Stella Maris tot 118 meter NAP in het noorden van het gebied 

 

 

Water 

Zowel voor de afwatering als de ontwatering van het gebied is geotechnisch- als geohydrologisch bodemonderzoek 

noodzakelijk om zowel de bovengrondse- als ondergrondse waterstromen goed in beeld te brengen, ter voorkoming 

van wateroverlast in de directe omgeving. Daarnaast is de kans op bodemerosie groot door de hoogteverschillen.  

 

Toegankelijkheid 

Wanneer een sportpark ten noorden van het hockeyveld wordt gerealiseerd, dan is de ontsluiting lastig. Het 

Sittardvoetpad is een holle weg. En de Stoepertweg is ongeschikt voor ontsluiting van een sportpark, want zeer smal 

en eigenlijk voor fietsers bedoeld, waarbij de auto te gast is. En ontsluiten via de woonwijk is minder wenselijk. 

Wanneer de aanleg van sportvelden westelijk van het hockeyveld plaatsvindt, dan is een ontsluiting via het 

bedrijventerrein te overwegen. In dat geval kruis je de Bosstraat. De Bosstraat is een fietspad en holle weg. Stella 

Maris heeft aan de kant van de Bosstraat twee ingangen voor onderhoud. Qua hoogte is dat mogelijk. 
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Afbeelding 4.5 Lastige ontsluiting locatie 2, ten noorden van hockeyveld 

 

 

Afbeelding 4.6 Ontsluiting locatie 2a via bedrijventerrein 
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4.2.4 Risico’s  

Voor locatie 2 en 2a gelden de volgende risico’s: 

o Grondkerende voorzieningen en mate van grondverzet;  

o Waterhuishoudkundige problemen op beoogde sportpark en omgeving;  

o Mogelijke schade aan flora en fauna;  

o Verkeersoverlast en verkeersveiligheid in de wijk.  

 

4.2.5 Benodigde onderzoeken  

De volgende onderzoeken zijn nodig voor verdere uitwerking: 

- Archeologische onderzoek;  

- Geluid- en fijnstof onderzoek;  

- Geotechnisch- en Geohydrologisch onderzoek;  

- Lichthinderonderzoek zowel bebouwde omgeving als natuur;  

- Flora- en Fauna onderzoek;  

- Milieukundige bodemonderzoeken.  

 

4.2.6 Conclusie locatie 2 en 2a 

Locatie 2 ten noorden van het hockeyveld is gelet op de natuurlijke waarden, het behoorlijke hoogteverschil en de 

zeer lastige ontsluiting niet geschikt voor de realisatie van een sportpark. De locatie 2a ten westen van het 

hockeyveld en noordelijk van Stella Maris, heeft minder natuurlijke waarden, maar het hoogteverschil speelt ook op 

deze locatie want het gebied loopt op van + 92,5 meter NAP naar + 110 meter NAP. Dat is 17,5 meter en erg veel. Het 

is aannemelijk dat dit grote technische ingrepen vergt. 

 

Afbeelding 4.7 toont een vlekkenplan van een mogelijke inrichting vanaf Stella Maris naar het noorden. Voor 

tennisbanen is 50 meter afstand ten opzichte van de bebouwing noodzakelijk. Links van de tennis is een vlek padel 

gesitueerd. Mogelijk kunnen de padelbanen ook direct ten noorden van het clubgebouw, zodat de afstand naar 

woningen zo ruim mogelijk is. Het sportpark zou in deze opzet via het naastgelegen bedrijventerrein worden 

ontsloten. Veld 1 ligt dicht bij de snelweg A79 en deels in de vrijwaringszone. Dat vraagt toestemming van 

Rijkswaterstaat. 

Locatie 2/2a is niet geschikt voor de ruitervereniging, want te ver afgelegen van Houthem-St.-Gerlach. De locatie is 

evenmin geschikt voor de schutterij, want hoger gelegen en meer windgevoelig. 
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Afbeelding 4.7 Vlekkenplan sportpark locatie 2a 

 

 
 

Tabel 4.2 Samenvatting locatie 2 nabij Stella Maris en hockey 

vlakheid terrein --  terrein heeft grootste hoogteverschillen 

Ontsluiting (auto) 
- via bedrijventerrein en voorkomen sluipverkeer via 

woonwijk 

aantasting landschappelijke waarden - vooral ten noorden van VHV Sjinborn waardevol landschap 

hinder woonomgeving - afstand tot woonwijk aanhouden 

vrijwaringszones (leidingen/spoor et cetera) - A79 

oppervlakte voetbal, tennis, schutterij, 
ruitervereniging 

- 
voor voetbal en tennis veel grondverzet nodig 

bereikbaarheid t.o.v. Valkenburg + goed, mits ontsluiting geregeld 

bereikbaarheid t.o.v. Houthem +/- redelijk 

conclusie 

 hoogteverschillen aanzienlijk bij locatie 2 (ten noorden van 
VHV Sjinborn) en locatie 2A ten westen van VHV Sjinborn. 
Landschappelijke waarden hoog bij locatie 2. 
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4.3 Locatie 5 langs A79 ter hoogte van afrit Valkenburg 

4.3.1 Inleiding 

Locatie 5 ligt tussen de spoorlijn en de A79, ter hoogte van de afrit Valkenburg en tussen de kernen Houthem en 

Broekhem/Strabeek.  

 

Afbeelding 4.8  

 

 

4.3.2 Planologische scan  

Het gebied heeft als enkelbestemming agrarisch met landschappelijke en natuurlijke waarden. Het gebied kenmerkt 

zich door de verschillende archeologisch waarden. Gelet op het verbod op grondwerk, egalisatie, het aanbrengen van 

kabels en leidingen et cetera is bij de realisatie van het beoogde sportpark archeologische onderzoek en begeleiding 

tijdens de realisatie vereist. 

 

Binnen het plangebied zijn zowel van noord naar zuid (hogedruk gasleiding) als van west naar oost leidingen 

aanwezig. De noord-zuid leiding heeft een vrijwaringszone van circa 22 meter naar oost en west vanuit het midden 

van de buisleidingenstraat.  

 

De aanwezige vrijwaringzone voor de A79 is 100 meter vanaf de zuidkant van de A79 en geldt voor het grootste deel 

van deze locatie. De vrijwaringszone kan een belemmering vormen voor de realisatie van een sportpark op deze 

locatie. De beheerder van de weg dient vooraf positief te adviseren.  

 

Voor een strook langs het spoor geldt een geluidszone spoorweg. Ter plaatse mogen geen geluidsgevoelige objecten 

worden gerealiseerd. Belangrijk is met ProRail vooraf te overleggen omtrent de voorwaarden.  
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Afbeelding 4.9 

 

 
 
Afbeelding 4.10   links: vanaf Meerssenderweg gekeken naar afrit A79, rechts onverharde Meerssenderweg met 

rechts gele paaltjes leidingtracé  

   

 

4.3.3 Technische haalbaarheid  

Hoogte 

Bij locatie 5 is het hoogteverschil kleiner dan bij locatie 2, maar nog altijd circa 9 meter. Aan de Meerssenderweg is de 

hoogte circa 79 meter NAP en dat loopt op richting A79 naar +88 meter NAP. Voor de aanleg van de velden betekent 

dit een gedeeltelijke ophoging en aan de andere zijde ingraven in het bestaand hellend vlak.  
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Afbeelding 4.11 
 

 
 

Water 

Zowel voor de afwatering als de ontwatering van het gebied is geohydrologisch bodemonderzoek noodzakelijk om 

zowel de bovengrondse- als ondergrondse waterstromen goed in beeld te brengen ter voorkoming van wateroverlast 

in de directe omgeving en bij de spoorbaan. Daarnaast bestaat de kans op bodemerosie door het aanwezige 

hoogteverschil.  

 

Toegankelijkheid 

Een sportpark op deze locatie is eventueel te combineren met een transferium om de parkeerdruk in de kern 

Valkenburg te ontlasten. Vanaf de rotonde krijg je dan direct toegang tot de parkeervoorziening en het sportpark kan 

hier achter direct op aansluiten. Dat heeft ook als voordeel dat de Meerssenderweg niet uitgebreid en aangepast 

moet worden, want een drukkere weg langs het spoor vraagt ook veiligheidsvoorzieningen (hekwerken etc.).  

 

Duurzaamheid 

Door de aanwezigheid van de hoogteverschillen is het mogelijk na te denken over duurzame toepassing van 

regenwater in het gebied, waarbij regenwater gebufferd kan worden voor de beregening van natuurgras sportvelden 

en het gebruik als sanitair water voor het doorspoelen van toiletten etc.  

4.3.4 Risico’s  

Er gelden veiligheidszones van leidingen en het spoor en dus is overleg met de leiding- en spoorbeheerders 

noodzakelijk.  

Het beschikbaar oppervlak op deze locatie is net voldoende om de beoogde twee voetbalvelden, tennis- en 

padelbanen te realiseren. Er gelden veiligheids- en vrijwaringszones van de aanwezige leidingen, spoorlijn en A79 en 

die kunnen belemmerend zijn voor het benodigde oppervlakte. Overleg met verschillende instanties is hiervoor 

nodig.  

Het leidingtracé dat noord-zuid over het terrein loopt, kan onbebouwd blijven.  

De toegang/ontsluiting van het sportpark kan via een parkeervoorziening en hoeft niet via de Meerssenderweg. En 

het sportpark blijft zoveel mogelijk weg van de A79 omdat het terrein richting de A79 oploopt in hoogte.  
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De geluidszone spoorweg kan een beperkende factor zijn voor de realisatie (gebouwen) van het sportpark, maar het 

gaat hier om kantine en kleedkamers en niet om woningbouw. Aan de andere (zuid)zijde van de spoorlijn ligt Villa 

Strabeek. De afstand tussen deze woning en beoogd veld is wellicht net geen 50 meter. Nader onderzocht zal 

moeten worden in hoeverre dat een belemmering is. 

4.3.5 Onderzoeken  

De volgende onderzoeken zijn nodig voor verdere uitwerking: 

- Archeologische onderzoek;  

- Geluid- en fijnstof onderzoek;  

- Fijnstof onderzoek;  

- Geotechnisch- en geohydrologisch onderzoek;  

- Lichthinderonderzoek zowel spoorweg, snelweg en bebouwde omgeving;  

- Flora- en Fauna onderzoek;  

- Milieukundige bodemonderzoeken.  

 

4.3.6 Conclusie  

Locatie 5 ter hoogte van de afrit Valkenburg en tussen de kernen Houthem en Broekhem/Strabeek, heeft minder 

hoogteverschil dan locatie 2 (Stella Maris) en is centraal gelegen ten opzichte van Valkenburg en Houthem. De 

locatie is bereikbaar voor Valkenburg (voetbal) en ligt centraal als tennislocatie. VV Walram vindt de locatie wel te ver 

weg liggen (vandaar +/-). Er gelden veiligheidszones en dat zal nader overleg vragen met diverse partijen (Pro Rail, 

RWS, Gasunie). Afbeelding 4.12 geeft een mogelijke inrichting voor tennis en voetbal. De schutterij en 

ruitervereniging moeten daar nog aan worden toegevoegd, maar dat gaat om een kleiner ruimtebeslag.  

 

Afbeelding 4.12 Mogelijke inrichting locatie 5 met rechts parkeren/transferium 
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Tabel 4.3 Samenvatting locatie 5 langs A79 ter hoogte van afrit Valkenburg 

vlakheid terrein +/-  terrein loopt af vanaf A79 richting rotonde 

Ontsluiting (auto) + via rotonde en aan te leggen parkeerplaats 

aantasting landschappelijke waarden + beperkt, tussen spoorlijn en A79 

hinder woonomgeving +/- beperkt 

vrijwaringszones (leidingen/spoor et cetera) -- diverse zones (A79, spoor, kabels/leidingen) 

oppervlakte voetbal, tennis, schutterij, 
ruitervereniging 

+/- 
afhankelijk van toepassing zones, moet blijken of het past 

bereikbaarheid t.o.v. Valkenburg +/- goed via rotonde, vv Walram vindt te ver weg 

bereikbaarheid t.o.v. Houthem + goed, via Sint Gerlach, Strabeek, rotonde 

conclusie 
 centrale locatie, maar of het past is afhankelijk van 

toepassing van diverse vrijwaringszones 

 

 

4.4 Locatie 6 langs A79 nabij Houthem 

4.4.1 Inleiding 

Locatie 6 ligt net als locatie 5 tussen het spoor en de A79, met dien verstande dat locatie 6 meer naar het westen ligt. 

De locatie lijkt met name voor de gebruikers van sportpark Krommesteeg aantrekkelijk, maar voor vv Walram is deze 

locatie minder aantrekkelijk gezien de afstand tot de kern Valkenburg. 

 

Afbeelding 4.13 vooraan Houthem, links spoorwegovergang Stationsweg, rechts A79 
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Afbeelding 4.14 Links: vanaf Meerssenderweg richting A79; rechts in de richting westen 

 

  
 

4.4.2 Planologische scan.  

De enkelbestemming van locatie 6 is agrarisch met landschappelijke en natuurlijke waarden. Er geldt een 

dubbelbestemming archeologie en landschapselementen. Gelet op het verbod op grondwerk, egalisatie, het 

aanbrengen van kabels en leidingen etc. is bij de realisatie van het beoogde sportpark archeologische onderzoek en 

begeleiding tijdens de realisatie noodzakelijk. 

 

De aanwezige vrijwaringzone voor de A79 is 100 meter vanaf de zuidkant van de A79 (groene lijn in afbeelding 4.14).  

De vrijwaringszone kan een belemmering vormen voor de realisatie van een sportpark op deze locatie. De beheerder 

van de weg dient hiervoor vooraf positief te adviseren.  

 

Voor een strook langs het spoor geldt een geluidszone spoorweg. Ter plaatse mogen geen geluidsgevoelige objecten 

worden gerealiseerd. Belangrijk is met ProRail vooraf te overleggen omtrent de voorwaarden.  

 

Binnen het plangebied is van west naar oost een leidingstrook aanwezig. Er geldt een veiligheidszone (blauwe lijn in 

afbeelding 4.15).  
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Afbeelding 4.15 

 

 
 

4.4.3 Technische haalbaarheid  

Hoogte 

De hoogteverschillen voor de locatie van het sportpark variëren tussen de 70 m en 77,5 meter +NAP). Voor de aanleg 

van de velden betekent dit een gedeeltelijke ophoging en aan de andere zijde ingraven in het bestaand hellend vlak. 

Realisatie van het sportpark dient zo dicht mogelijk aan de zijde van spoor plaats te vinden.  

 

Afbeelding 4.16 Locatie 6: 72,5 m bij Meerssenderweg en 82,5 m nabij A79 
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Beschikbaar oppervlak  

Het beschikbaar oppervlak is voldoende om de beoogde twee voetbalvelden, tennisbanen en padelbanen te kunnen 

realiseren.  

 

Water 

Zowel voor de afwatering als de ontwatering van het gebied is geohydrologisch bodemonderzoek noodzakelijk om 

de bovengrondse- en ondergrondse waterstromen in beeld te brengen ter voorkoming van wateroverlast/ 

wateropdruk in de directe omgeving en bij de spoorbaan.  

 

Toegankelijkheid 

Een van de voordelen van locatie 6 is de nabijheid van het treinstation Houthem-Sint Gerlach (op ongeveer 200 

meter).  

Het advies is om het sportpark oostelijk in het perceel te situeren, waarbij rekening moet worden gehouden met 

tenminste 50 meter afstand tot het aanwezige appartementencomplex. Dat kan door vanaf het 

appartementencomplex eerst een parkeervoorziening te situeren en het sportpark hierop aansluiten.  

 

Duurzaamheid 

Door de aanwezigheid van de hoogteverschillen is het mogelijk na te denken over duurzame toepassing van 

regenwater in het gebied, waarbij regenwater gebufferd kan worden voor de beregening van natuurgras sportvelden 

en het gebruik als sanitair water voor het doorspoelen van toiletten etc.  

4.4.4 Risico’s  

Door de aanwezigheid van veiligheidszone van leidingen is overleg met de leiding beheerders noodzakelijk om zo dit 

mogelijk aan de zijde van de spoorlijn het sportpark te kunnen realiseren.  

De geluidszone spoorweg kan een beperkende factor zijn voor de realisatie van het sportpark. Ook dient de veiligheid 

ten opzichte van het spoor te worden gewaarborgd. 

Gelet op de geluidsoverlast van padelbanen worden deze zover mogelijk van de bestaande bebouwing aangelegd.  

4.4.5 Onderzoeken  

De volgende onderzoeken zijn nodig voor verdere uitwerking: 

- Archeologische onderzoek;  

- Geluid- en fijnstof onderzoek;  

- Geotechnisch- en Geohydrologisch onderzoek;  

- Lichthinderonderzoek zowel spoorweg, snelweg en bebouwde omgeving;  

- Flora- en Fauna onderzoek;  

- Milieukundige bodemonderzoeken.  

4.4.6 Conclusie  

Locatie 6 tussen de A79 en Meersserderweg is een geschikte locatie, waarbij overleg met leiding beheerder, ProRail 

en RWS noodzakelijk is. Voor VV Walram lijkt de locatie minder aantrekkelijk omdat het verder weg ligt van de kern 

Valkenburg. Afbeelding 4.17 geeft een mogelijke inrichting voor tennis en voetbal. De parkeervoorziening kan daarbij 

beter oostelijk worden gesitueerd (in plaats van nu westelijk). De schutterij en ruitervereniging moeten daar nog aan 

worden toegevoegd, maar dat gaat om een kleiner ruimtebeslag. De weide voor de ruitervereniging hoeft ook niet 

volledig vlak te zijn (de rijbak van 20x40 meter wel). 
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Afbeelding 4.17 Mogelijke inrichting locatie 6 

 
 

Tabel 4.4 Samenvatting locatie 6 langs A79 nabij Houthem 

vlakheid terrein +/- de eerste 100 meter beperkt hoogteverschil.  

Ontsluiting (auto) 
+/- Stationsweg heeft smaller profiel, de voormalig provinciale 

weg is 30 km zone. 

aantasting landschappelijke waarden + tussen spoorlijn en A79 

hinder woonomgeving + geen 

vrijwaringszones (leidingen/spoor etc) -- diverse zones (A79, spoor, kabels/leidingen) 

oppervlakte voetbal, tennis, schutterij, 
ruitervereniging 

+ 
voldoende, ook voor schutterij en ruitervereniging  

bereikbaarheid tov Valkenburg -  

bereikbaarheid tov Houthem +  

conclusie 

 geschikte locatie vooral voor verenigingen sportpark 
Krommesteeg, voor vv Walram lijkt locatie minder 
aantrekkelijk 
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4.5 Locatie 8:  aan N595 tussen Valkenburg en Oud-Valkenburg 

Locatie 8 ligt aan de N595 tussen Valkenburg en Oud-Valkenburg, naast de Priorij. 

Afbeelding 4.18 

 

4.5.1 Planologische scan.  

De locatie heeft als enkelbestemming agrarisch met landschappelijke en natuurlijke waarden. Er gelden drie 

dubbelbestemmingen: waarde archeologie, waarde landschapselementen en waarde beschermd dorpsgezicht.  

Het beschermd dorpsgezicht geldt voor een gebied tussen het Geulpark en de Geul, dus ten noorden van de N595, 

maar loopt nog door tot circa 60 meter ten zuiden van de N595. Binnen deze strook ‘beschermd dorpsgezicht’, is 

grondwerk/grondverzet niet toegestaan. Door de archeologisch waarden in het gebied geldt een verbod op 

grondwerk, egalisatie, het aanbrengen van kabels en leidingen etc. Bij realisatie van het beoogde sportpark is 

archeologische onderzoek en begeleiding tijdens de realisatie noodzakelijk.  

Afbeelding 4.19 
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Afbeelding 4.20 Locatie 8 is direct aan de N595 vanuit Valkenburg naar Oud-Valkenburg 

 

4.5.2 Technische haalbaarheid  

De hoogte is dicht bij de weg circa 78 meter +NAP en loopt op naar + 82 meter op circa 100 meter het terrein in en op 

150 meter is de hoogte 86=87 meter. Daarna wordt de helling te steil. Voor de aanleg van de velden betekent dit een 

gedeeltelijke ophoging en aan de andere zijde ingraven in het bestaand hellend vlak. Realisatie van het sportpark 

dient zo dicht mogelijk aan de zijde van N595 plaats te vinden (beschermend dorpsgezicht).  

Afbeelding 4.21 
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Beschikbaar oppervlak 

Het beschikbaar oppervlak is voldoende om de beoogde twee voetbalvelden, tennisbanen en padelbanen te kunnen 

realiseren.  

 

Water 

Zowel voor de afwatering als de ontwatering van het gebied is geohydrologisch bodemonderzoek noodzakelijk om 

zowel de bovengrondse- als ondergrondse waterstromen in beeld te brengen ter voorkoming van wateroverlast/ 

bodemerosie. Eventuele afvoer van water kan plaatsvinden via de primaire watergang langs de N595.  

 

Duurzaamheid 

Door de aanwezigheid van de hoogteverschillen is het mogelijk na te denken over duurzame toepassing van 

regenwater in het gebied, waarbij regenwater gebufferd kan worden voor de beregening van natuurgras sportvelden 

en het gebruik als sanitair water voor het doorspoelen van toiletten etc.  

Toegankelijkheid 

De locatie is goed te ontsluiten via de N595. 

 

4.5.3 Risico’s  

De locatie geldt als beschermd dorpsgezicht. Onderzocht moet worden in hoeverre dit een belemmerde factor is 

voor de realisatie van het sportpark op deze locatie.  

 

4.5.4 Onderzoeken  

De volgende onderzoeken zijn nodig voor verdere uitwerking: 

- Archeologische onderzoek;  

- Geluidonderzoek padel;  

- Geotechnisch- en Geohydrologisch onderzoek;  

- Lichthinderonderzoek bebouwde omgeving en N595;  

- Flora- en Fauna onderzoek;  

- Milieukundige bodemonderzoeken.  
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4.5.5 Conclusie  

Locatie 8: nabijheid Priorij Regina Pacis is een geschikte locatie, waarbij vooral het beschermd dorpsgezicht een 

belemmerende factor kan zijn. Eventueel is locatie 8 alleen voor voetbal (vv Walram) te gebruiken en wordt een 

centrale tennislocatie elders gesitueerd. Of de tennisbanen worden hoger op het perceel gesitueerd (ten zuiden van 

de voetbalvelden). Locatie 8 is niet geschikt voor de ruitervereniging, want te ver afgelegen van Houthem-St.-

Gerlach. 

Afbeelding 4.22 Mogelijke inrichting locatie 8 
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Tabel 4.5 Samenvatting locatie 8 naast Priorij 

vlakheid terrein +/- de eerste 100 meter beperkt hoogteverschil.  

ontsluiting (auto) + aansluiten op N595 

aantasting landschappelijke waarden - 
deels beschermd dorpsgezicht, sportpark volledig langs 
N959 vormt erg lang lint  

hinder woonomgeving + geen 

vrijwaringszones (leidingen/spoor etc) + afstand tot de N595 in acht nemen 

oppervlakte voetbal en tennis +/- 
op zich mogelijk, maar tennis hoger op terrein betekent 
meer hoogteverschil  

bereikbaarheid tov Valkenburg +  

bereikbaarheid tov Houthem -  

conclusie  belangrijkste nadeel is zone met beschermd dorpsgezicht  
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5 Raming kosten uitplaatsen 
 

5.1 Inleiding 

In paragraaf 5.2 tot en met 5.6 gaan we in op de kosten van aanleg van nieuwe sportaccommodaties, het 

ontmantelen van de bestaande locaties en eventueel technische aanpassingen voor het voorkomen van 

bodemverschuivingen, een goede waterafvoer, bouwrijp maken en dergelijke. Alle bedragen zijn exclusief btw en 

exclusief kosten grondverwerving en prijspeil voorjaar 2022.  

5.2 Raming aanleg sportpark voetbal 

De kosten voor de aanleg van een voetbalaccommodatie voor vv Walram begroten we op circa € 3 tot 3,2 miljoen 

exclusief btw. Het verschil is een variant met 4 kleedkamers en teamlockers dan wel 6 kleedkamers en geen 

teamlockers. Een aantal posten in tabel 5.1 zijn nog niet berekend en afhankelijk van de exacte locatie. 

Tabel 5.1 Raming investeringskosten voetbalaccommodatie exclusief btw, prijspeil 2022 (eh= kosten per 

eenheid) 

VV Walram eh kosten 
aantal of 
opp kosten ex btw aantal of opp 

kosten ex 
btw 

opstal kleedkamers/toiletten/ehbo € 1.700 271,55 € 461.635 195,3 € 332.010 

opstal kantine/keuken/overige ruimtes € 1.400 262,5 € 367.500 262,5 € 367.500 

teamlockers € 2.000 0 € 0 8 € 16.000 

kunstgrasveld+verlichting € 620.000 1 € 620.000 1 € 620.000 

natuurgrasveld € 162.000 1 € 162.000 1 € 162.000 

overig groen/paden/fietsenstalling    € 250.000  € 250.000 

auto parkeren € 125 1500 € 187.500 1500 € 187.500 

subtotaal    € 2.048.635  € 1.935.010 

bijkomende kosten 23%  € 471.186  € 445.052 
voorbereiding, onderzoeken, contracten en 
begeleiding 20%  € 409.727  € 387.002 

grondwerk en landschappelijke inpassing pm  pm   pm 

ondergrondse infra pm  pm   pm 

verkeerskundige ontsluiting pm  pm   pm 

onvoorzien en uitwerkingen 10%  € 292.955  € 276.706 

grondverwerving   23936 pm 23860 pm 

totaal     € 3.222.503   € 3.043.771 
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5.3 Raming aanleg tennispark Tennis Padel Geuldal en LTC Valkenburg 

De kosten voor de aanleg van een tennispark voor Tennis Padel Geuldal en LTC Valkenburg samen, begroten we op 

circa € 1,7 tot € 1,8 miljoen exclusief btw. Het verschil is een variant met 5 versus 6 tennisbanen. 

De investeringskosten zijn geraamd in tabel 5.2.  Een aantal posten in tabel 5.2 zijn nog niet berekend en afhankelijk 

van de exacte locatie. 

Tabel 5.2 Raming investeringskosten tennispark, exclusief btw, prijspeil 2022 (eh= kosten per eenheid) 

Tennis Padel Geuldal en LTC Valkenburg samen eh kosten aantal kosten ex btw aantal 
kosten ex 
btw 

opstal kleedkamers/toiletten/ehbo € 1.700 44 € 75.531 44 € 75.531 

opstal kantine/keuken/overige ruimtes € 1.400 205 € 286.801 205 € 286.801 

tennisbanen: gravelplus verlicht € 64.438 6 € 386.631 5 € 322.192 

padelbanen+verlichting € 75.000 4 € 300.000 4 € 300.000 

overig groen/paden/fietsenstalling     € 100.000   € 83.333 

auto parkeren € 125 752 € 94.000 682 € 85.188 

subtotaal     € 1.242.962   € 1.153.045 

bijkomende kosten excl tennis en padelbanen 23%   € 127.956   € 122.096 

voorbereiding, onderzoeken, contracten en 
begeleiding 20%  € 248.592  € 230.609 

            

grondwerk en landschappelijke inpassing pm         

ondergrondse infra pm         

verkeerskundige ontsluiting pm         

onvoorzien en uitwerkingen 10%   € 161.951   € 150.575 

totaal     € 1.781.462   € 1.656.324 

 

5.4 Raming schutterij en ruitervereniging  

De kosten voor de aanleg van een paardenbak en weide omheining begroten we op circa € 50.000 exclusief btw. De 

schietboom van de schutterij is te verplaatsen (zonder betonblok) en de kosten zijn dan ook lager dan bij geheel 

nieuwe aanleg. Voor de verplaatsing van de schietboom en aanleg van de beugelbaan hebben we een post van  

€ 20.000 exclusief btw begroot. 

  

Tabel 5.3 Raming investeringskosten ruitervereniging, exclusief btw, prijspeil 2022 

 

Paardenbak       

onderlaag   € 11.000 

M3C Zand voor een 20×40 bodem met een verdicht 
zandpakket van 15cm   € 4.620 

stabilisatieverbeteraar (tapijtvezels of polyvlokken)   € 3.220 

omheining paardenbak 20m x 40m, 3 planken   € 9.520 

verlichting: stelpost   € 6.250 

leidingwerk stelpost   € 8.000 

weide omheining 250 meter  € 7.600 

      € 50.210 
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Tabel 5.4 Raming investeringskosten schutterij, exclusief btw, prijspeil 2022 

 

verplaatsen schietboom met 2 aanlegpalen (excl huidige fundering)     

nieuwe fundering schietboom    

aanleg beugelbaan 10x5 meter    

stelpost    € 20.000 

 

5.5 Aanvullende civieltechnische werken 

De kosten voor aanvullende civieltechnische werken zijn in dit stadium niet te begroten. In een negatief scenario 

kunnen die extra kosten volgens Newae oplopen naar € 3 tot € 5 miljoen exclusief btw. Maar die kosten kunnen ook 

lager uitvallen. Dat zal moeten blijken uit de nadere onderzoeken en afstemming met diverse partijen (o.a. RWS, Pro 

Rail, Gasunie).  

 

Ter aanvulling heeft Drijver en Partners aan de firma Jos van Laar Wegen en Grond uit Margraten gevraagd een 

calculatie op te stellen wat het kost om een gedeelte van het terrein op locatie 8 (naast Priorij) vlak te maken en 

geschikt te maken voor de aanleg van 2 voetbalvelden en een clubhuis (dus nog geen tennis). De firma Jos van Laar is 

uitgegaan van de meest eenvoudige uitvoering waarbij richting bosrand een grondtalud wordt gecreëerd en alleen 

aan de kant van De Priorij een keerwand wordt aangebracht. De kosten van die werkzaamheden bedragen ongeveer 

€ 1 miljoen (ex btw). Er kunnen allerlei omstandigheden zijn dat de kosten hoger uitvallen, zoals bij archeologisch 

onderzoek en vondsten, grondstromen, benodigde versterking van de bodem, gescheiden ontgraven et cetera en 

deze calculatie was alleen voor voetbal. Een bandbreedte van € 3 tot € 5 miljoen voor aanvullende civieltechnische 

werken lijkt erg ruim, maar bij een groot geaccidenteerd terrein is dit niet onrealistisch. 

5.6 Ontmanteling bestaande sportlocaties 

Naast de kosten voor een nieuwe locatie, zijn er ook kosten voor sloopkosten van het bestaande opstal, voor 

herontwikkeling van de natuur en landschappelijke inpassing inclusief eventueel verdiepen van het terrein voor meer 

waterbergingscapaciteit. Tabel 5.5 geeft een raming van de kosten voor sloop en ontmanteling (niet van natuur-

herinrichting). De kosten van sloop/ontmanteling ramen we op ruim € 200.000 exclusief btw.2 In tabel 5.5 is ook vv 

Iason opgenomen. VV Iason heet aangegeven dat verhuizing minder relevant is gelet op de nog 3 spelende teams. 

Het spreekt voor zich dat een eventuele sloop/vertrek van vv Iason plaatsvindt in overleg met de vereniging. Daarbij 

geldt ook dat de ruitervereniging, de schutterij en Tennis Padel Geuldal het clubhuis (mede) gebruiken. 

  

 
2 Uitgaande zonder asbestonderzoek en afvoer. 
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Tabel 5.5 Overzicht kosten ontmanteling 

sloop gebouwen m2 sloop/m2   

vv Iason 350 € 37,50 € 13.125 

LTC Valkenburg 138 € 37,50 € 5.175 

vv Walram 328 € 37,50 € 12.300 

      

ontmantelen tennisbanen LTC incl hekwerken   € 39.600 
ontmantelen tennis- en padelbanen Tennis Padel 
Geuldal incl hekwerken   € 44.600 
ontmantelen en afvoer toplaag kunstgrasveld vv 
Walram 8701  € 36.000 

ontmantelen en afvoer sporttechnische laag (lava) 8701  € 26.321 

ontmantelen en afvoer zandpakket (stelpost) 8701  € 4.000 

afvoer ballenvangers, hekwerken, lichtmasten e.d. vv 
Walram en vv Iason (stelpost)   € 25.000 

verwijderen betonfundering schietboom   pm 

      € 206.121 
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6 Schade, herhaalkans en beleid 

6.1 Schade bij verenigingen 

De grote hoeveelheid neerslag die op 13 en 14 juli 2021 is gevallen in het stroomgebied van de Geul heeft geleid tot 

grootschalige overstromingen en veel schade. Alleen al in de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt de schade 

geschat op circa € 400 miljoen. 

 

Tabel 6.1 geeft een overzicht van de schade bij de verenigingen. Bij LTC was sprake van substantiële schade. We 

verwachten dat de schade bij de verenigingen in het Geuldal tussen de 3 en 3,5 ton bedraagt en dat het grootste deel 

daarvan is vergoed. SV Geuldal had in Schin op Geul nauwelijks schade. De kleedkamers hebben daar onder water 

gestaan maar dat gebeurt vaker en is kwestie van schoonmaken. In Wijlre was de schade enkele duizenden euro’s en 

die schade is vergoed. 

 

Tabel 6.1 Schade bij verenigingen (exclusief schade gemeente) 

 

 schade uitgekeerd 

vv Iason € 16.000 € 16.000 

Ruitervereniging € 20.000 in behandeling 

Schutterij € 4.000 in behandeling 

vv Walram € 60.000 € 47.000 

Tennis Padel Geuldal € 131.000 € 118.000 

LTC Valkenburg in behandeling in behandeling 

SV Geuldal Schin op Geul gering nvt 

 € 231.000 € 181.000 

 

De schade aan de gemeentelijke velden (vv Iason, vv Walram en SV Geuldal) was beperkt. Er was enige schade aan de 

omheining in Schin op Geul en dat geldt ook voor een verzakte ballenvanger bij vv Iason. Diverse velden waren na 

een intensieve schoonmaakbeurt weer redelijk snel bespeelbaar. Volgens VV Walram was het kunstgrasveld na een 

onderhoudsbeurt van 1 dag weer bespeelbaar (schoonmaak van de infill). In totaal zijn 2 zakjes SBR-infill aangevuld 

en dat is voor een kunstgrasveld (ca 8000 m2) zeer gering. Uitspoeling van de infill heeft dus nauwelijks 

plaatsgevonden. 

6.2 Herhaalkans 

Deltares3 heeft een analyse gemaakt in opdracht van het Waterschap Limburg van de overstromingen van juli 2021. 

De herhalingstijd van de gebiedsgemiddelde neerslag die in het stroomgebied van de Geul is gevallen, wordt door 

Deltares geschat op ongeveer 900 jaar (voor het huidige klimaat). Door klimaatverandering kan de herhalingstijd 

afnemen tot ongeveer 150 à 300 jaar. Hierbij is uitgegaan van het hoge scenario van het KNMI met als zichtjaar 2050. 

  

 
3 Deltares, Analyse overstroming Valkenburg, Watersysteemevaluatie Waterschap Limburg, 26 april 2022 
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6.3 Beleid 

Waterschap Limburg 

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft in haar vergadering van 8 december 2021 het 

Waterbeheerprogramma 2022-2027 ‘Limburgs water in een veranderend klimaat’ vastgesteld. Het programma is 

opgesteld in samenhang met het Nationaal Waterprogramma 2022-2027, het Provinciaal Waterprogramma 2022-

2027 en het Stroomgebied beheerplan 2022-2027. 

Het programma onderscheidt 4 thema’s, waaronder klimaatadaptatie (aanpassen/inspelen op veranderend klimaat). 

De speerpunten van dat thema zijn: 

• Samen klimaatadaptief inrichten van stad en land  

• Aanpakken grootste wateroverlast-knelpunten  

• Risico gestuurd peilbeheer en onderhoud  

• Elke druppel vasthouden en pas afvoeren als het moet. 

 

In de planperiode gaat Het Waterschap in twee beekdalen aan de slag met een integrale beekdalontwikkeling om ze 

geschikter te maken als buffer om extremen in het klimaat op te vangen. Een daarvan is het volledige Geuldal 

(Belgische grens tot aan Meerssen). In het Waterbeheerprogramma worden bij het thema klimaat adaptief  inrichten 

onder meer genoemd om in beekdalen geen nieuwe ontwikkeling van bebouwing toe te laten. Dit standpunt is 

relevant in het licht van de ambitie van Tennis Padel Geuldal voor uitbreiding van padelbanen en een clubhuis en de 

ambitie van vv Walram om op de huidige locatie te blijven waarbij vv Walram het aantal kleedkamers wilt uitbreiden 

en het liefste nieuwbouw ambieert. 

En het gaat niet alleen om het tegenhouden van nieuwe bebouwing, maar het Waterschap wil beekdalen ook een 

meer natuurlijke inrichting geven. Bijvoorbeeld door natuurlijke waterbuffers aan te leggen in de vorm van bossen, 

natuurlijke beekdalen, overloopgebieden, open water en moerassen. Deze maatregel past bij de gebiedsvisie Oost 

van de gemeente Valkenburg aan de Geul, waarbij de groenstructuur vanaf de bebouwde kom aan de oostkant van 

Valkenburg tot en met het kastelenpark wordt versterkt.  

 

In een eerste oriënterend overleg tussen gemeente en Waterschap Limburg naar aanleiding van deze studie heeft het 

Waterschap aangegeven dat de sportaccommodaties niet hoeven te verdwijnen.  

 

Op 7 september 2022 heeft Waterschap Limburg in een memo een advies gegeven over de sportcomplexen in het 

Geuldal. Het Waterschap Limburg hanteert daarbij de begrippen inundatiegebied en overstromingsrisicogebied.  

 

Inundatiegebied = een gebied dat is vastgesteld om ruimte beschikbaar te hebben voor het kunnen opvangen van 

overtollig water. In deze gebieden mag de ruimte voor inundatie door de Geul niet worden beperkt, daarom zijn 

gebouwen of ophogingen vergunning plichtig en moeten mogelijk worden gecompenseerd. Deze gebieden zijn 

aangegeven op de leggerkaart.   

Overstromingsrisicogebied = gebied waar risico is voor overstroming bij zeer hoge waterafvoeren. In dit advies is 

uitgegaan van gebieden waar het risico elk jaar 1 procent is om onder water te lopen. Deze term is niet in regelgeving 

vastgelegd.  

 
Het Waterschap Limburg geeft aan dat de onderzoeken naar hoogwatercrisis nog in volle gang zijn. Dit betekent dat 

er nog onzekerheden zijn en er nog geen nieuw beleid of regelgeving is opgesteld. Op basis van de huidige kennis van 

deskundigen en 'gezond verstand' heeft het Waterschap advies gegeven over de toekomstbestendigheid van de 

sportcomplexen en mogelijke kansen om het Geuldal toekomstbestendig te maken. Samenvattend komt dat op het 

volgende neer: 
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• Bouwwerken in inundatiegebieden zijn al in het huidige beleid niet wenselijk omdat dit het gebied waar 

water tijdelijk opgevangen wordt verkleind. Om deze reden geldt voor het oprichten van bouwwerken in een 

inundatiegebied een vergunningplicht. Daarnaast kunnen de bouwwerken schade oplopen door een 

overstroming. 

 

• Het is niet wenselijk dat er nieuwe gebouwen of uitbreidingen van bestaande gebouwen in 
overstromingsgevoelig gebied komen.  
 

• Hoogwaterbeschermingsmaatregelen (bijv. dijkjes, keerwandjes) rondom de complexen en schadegevoelige 

elementen zijn niet wenselijk. Hoogwaterbeschermingsmaatregelen maken het gebied dat kan dienen voor 

de opvang van water kleiner. 

 

• Voor sportvelden in overstromingsrisicogebied adviseert Waterschap Limburg gebruik te maken van 

natuurlijke materialen of materialen die niet uitspoelen (zonder ophogen van het terrein).  

 

Gebiedsvisie Oost gemeente Valkenburg aan de Geul 

In de gebiedsvisie Oost is aangegeven dat een grondige herinrichting van het gebied tussen de Burg. Henssingel en 

Kasteel Oost nodig is om de kwaliteit van het centrum en het Kastelenpark met elkaar te verbinden en Valkenburg 

klimaatadaptief te maken.  

De gebiedsvisie Oost geeft aan dat de sportvelden qua functie, klimaatbestendigheid en waterveiligheid niet passen 

in het Kastelenpark. Zolang ze hier nog in functie zijn zullen ze beter ingepast worden. Géén hoge hekken, heggen of 

schuttingen maar open, overzichtelijk en waar mogelijk voorzien van publiek toegankelijke (voet)paden tussen de 

verschillende functies en eigendommen. 

 

Overige gemeenten Geuldal 

In overleggen met provincie en Waterschap is gebleken dat de gemeente Valkenburg aan de Geul met deze studie 

voorop loopt in Zuid-Limburg. In andere gemeenten wordt (nog) niet gekeken naar uitplaatsingsmogelijkheden van 

sport uit het Geuldal. In de gemeente Valkenburg aan de Geul was de impact van de watersnood het grootst en 

diverse verenigingen hebben ambities om te investeren in clubaccommodaties. Wel onderzoekt de gemeente 

Gulpen-Wittem samen met het Waterschap de mogelijkheden naar herinrichting van het sportpark in Wijlre voor de 

vestiging van SV Geuldal.  



Kelvinring 54 | 2952 Alblasserdam 

 

 

 

Gemeente Valkenburg aan de Geul  |  Uitplaatsen sport uit Geuldal  37 / 46 

7 Samenvatting en hoe verder 

7.1 Samenvatting uitkomsten 

Aanleiding 

In de gemeente Valkenburg aan de Geul liggen 3 sportparken aan de Geul. Dat is het sportpark in Schin op Geul (SV 

Geuldal), sportpark Oosterweg in Valkenburg (vv Walram en LTC Valkenburg) en sportpark Krommesteeg in 

Houthem – Sint Gerlach (vv Iason, Tennis Padel Geuldal, schutterij en ruitervereniging). In de sportnota van de 

gemeente is gekozen om de huidige accommodaties niet te verplaatsen4, tenzij ruimtelijke ontwikkelingen tot een 

heroverweging leiden. Ook is in de sportnota aangegeven dat de gemeente via een bijdrageregeling verenigingen 

met een eigen clubaccommodatie gaat ondersteunen bij investeringen.5 Door de watersnood van juli 2021 is de bijzin 

‘tenzij andere ruimtelijke ontwikkelingen daartoe aanleiding geven’ zeer actueel. Het is de vraag of investeren in 

accommodaties die getroffen zijn door de watersnood een verstandige keuze is. De gemeente Valkenburg aan de 

Geul wil met dit onderzoek meer inzicht krijgen in de mogelijkheden om verschillende sportaccommodaties uit te 

plaatsen.  

 

Mogelijke locaties en draagvlak 

Vanuit deze studie zijn 4 locaties nader onderzocht om sport uit het Geuldal te herhuisvesten.  

 

Tabel 7.1 De 4 nader bekeken locaties 

 

locatie omschrijving 

2 en 2a Nabij Stella Maris en hockey 

5 tussen A79 en Meerssenderweg, ter 

hoogte van afrit Valkenburg 

6 tussen A79 en Meerssenderweg, 

westelijk van Houthem 

8 Naast Priorij aan de N595 

 

Het grondeigendom van de locaties ligt bij private eigenaren (uitgezonderd schoolterrein van Stella Maris). 

 

Tabel 7.2 geeft een overzicht hoe de 4 locaties scoren op verschillende criteria.  

  

 
4 Herhuisvesting van SV Geuldal is een afzonderlijk dossier. Momenteel wordt gekeken of de locatie in Wijlre geschikt te maken is 
als speellocatie voor SV Geuldal. 
5 Het College van B&W is voornemens om de eerder voorgestelde bijdrageregeling van 13 december 2021 te verruimen. Verruimen 
door het maximum van de gemeentelijke bijdrage te verhogen (was € 350.000 en wordt mogelijk € 500.000) en door de verdeling 
van de bijdrage tussen gemeente en vereniging aan te passen (het gemeentelijk aandeel was maximaal 50% en het College wil het 
relatieve aandeel verruimen naar maximaal 60%).  
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Tabel 7.2 Samenvatting scores locaties op verschillende criteria 

  

 

2 
Stella 
Maris 

5 
afrit A79 

en rotonde 

6 
A79 

Houthem 

8 
naast 

Priorij 

vlakheid terrein -- +/- +/- +/- 

ontsluiting (auto) - + +/- + 

aantasting landschappelijke waarden - + + - 

hinder woonomgeving - +/- + + 

vrijwaringszones (leidingen/spoor etc) - -- -- + 

oppervlakte voetbal, tennis, schutterij, ruitervereniging - +/- + +/- 

bereikbaarheid tov Valkenburg + +/- - + 

bereikbaarheid tov Houthem +/- + + - 

 

Van de 4 locaties lijken de nadelen bij locatie 2/2a (Stella Maris/hockey) erg groot vanwege de hoogteverschillen en 

natuurlijke waarden. Deze locatie lijkt minder geschikt voor aanleg van een nieuw sportpark. Bij locatie 5 en 6 is 

sprake van diverse vrijwaringszones (spoorlijn, snelweg, leidingen) en zal uit overleg met de beherende instanties 

moeten blijken in hoeverre die een belemmering vormen. Bij locatie 8 aan de N595 is deels sprake van beschermd 

dorpsgezicht en moet nader bekeken worden in hoeverre op deze locatie een sportpark past. Op de locaties 5,6 en 8 

is eveneens sprake van hoogteverschil, maar minder groot dan bij locatie 2/2a. Echter bij alle locaties zijn diverse 

onderzoeken nodig om de definitieve geschiktheid en benodigde maatregelen in beeld te brengen.    

 

Hoe de vier locaties ten opzichte van elkaar scoren is afhankelijk van het gewicht dat men toekent aan de 

verschillende criteria. Het is niet simpelweg een kwestie van de plusjes optellen. Vanuit Drijver en Partners lijkt 

locatie 5 het meest geschikt. Omdat dit een centrale locatie en de andere locaties voor hetzij Valkenburg hetzij 

Houthem-St Gerlach verder weg liggen. Locatie 5 (evenals locatie 6) situeert een sportpark ook nabij spoorlijn en de 

snelweg A79. Bij locatie 2 (Stella Maris en hockey) en 8 (naast Priorij) is er meer aantasting van het landschap. 

Overigens moet men bij een verplaatsing ook bedenken, dat de landschappelijke waarde van eventueel vrijkomende 

gronden in het Geuldal toeneemt. Een kanttekening bij locatie 5 is de vraag in hoeverre diverse vrijwaringszones 

(leidingen, spoorlijn, A79) een invulling beperken. 

 

De verenigingen staan in beginsel niet negatief tegenover een verplaatsing, mits een verplaatsing een gelijkwaardige 

situatie oplevert en rekening houdt met de verenigingswensen. Hun uiteindelijke standpunt wordt natuurlijk bepaald 

als de plannen een slag concreter zijn. Niet alle locaties zijn voor alle verenigingen even aantrekkelijk. De 

ruitervereniging is gebonden aan Houthem-Sint Gerlach. VV Walram is gelieerd aan de kern Valkenburg. De beide 

tennisverenigingen hebben niet op voorhand een beperkingen aangegeven, maar LTC Valkenburg wil eigenlijk in 

Valkenburg blijven. En voor de schutterij is hoogte en daarmee windgevoeligheid relevant. 

 

Kosten 

De kosten voor de aanleg van een voetbalaccommodatie voor vv Walram zijn door ons begroot op circa € 3 tot 3,2 

miljoen exclusief btw. De kosten voor een tennispark voor Tennis Padel Geuldal en LTC Valkenburg begroten we op € 

1,7 tot € 1,8 miljoen exclusief btw. De kosten voor de aanleg van een paardenbak en weide-omheining begroten we 

op circa € 50.000 exclusief btw. Voor de verplaatsing van de schietboom en aanleg van de beugelbaan hebben we een 

post van € 20.000 exclusief btw begroot. Al deze kosten zijn exclusief grondverwerving. De kosten van 

sloop/ontmanteling van bestaande sportaccommodaties ramen we op ruim € 200.000 exclusief btw (2x tennis, vv 

Walram, vv Iason, schutterij en ruitervereniging). Samen is dat ruwweg € 5 a € 5,2 miljoen (exclusief btw). 
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De vraag is in hoeverre extra civieltechnische werken nodig zijn en dat is afhankelijk van de locatie en dat moet ook 

blijken uit nadere onderzoeken. Die extra kosten kunnen in een zeer negatief scenario oplopen tot € 3 tot € 5 miljoen 

exclusief btw. Maar die kosten kunnen ook lager uitvallen. De kosten van deze nadere onderzoeken bedragen circa  

€ 100.000 tot € 150.000 per locatie. Daarbij moet rekening worden gehouden met prijsstijgingen. 

 

Beleid 

Als we naar het beleid van de gemeente en Waterschap kijken dan hoeven de sportverenigingen niet verplaatst te 

worden. Het Waterschap Limburg heeft wel een duidelijke beleidslijn neergelegd in het nieuwe 

Waterbeheerprogramma. En dat is enerzijds een stop op uitbreiding van bebouwing in beekdalen en anderzijds 

beekdalen meer natuurlijk inrichten onder andere voor het vergroten van waterberging.  

 

Schade en herhaal-kans 

De schade door de watersnood is voor de gemeente Valkenburg aan de Geul geschat op circa € 400 miljoen. De 

schade bij de sportverenigingen was relatief beperkt met 3 tot 3,5 ton. Het grootste deel van de schade bij de 

sportverenigingen is vergoed.  

Het Waterschap Limburg heeft nader onderzoek laten doen naar de kans op herhaling van de neerslag-hoeveelheden 

van 13 en 14 juli 2021. De herhalingstijd van de gebiedsgemiddelde neerslag die in het stroomgebied van de Geul is 

gevallen, wordt door Deltares geschat op ongeveer 900 jaar (voor het huidige klimaat). Door klimaatverandering kan 

de herhalingstijd afnemen tot ongeveer 150 à 300 jaar. 
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7.2 Hoe verder 

Ons advies is dat de gemeente Valkenburg aan de Geul twee sporen bewandelt. De gemeente Valkenburg aan de 

Geul is vrij snel begonnen met het onderzoek naar het mogelijk uitplaatsen van sport uit het Geuldal. Bij provincie en 

Waterschap Limburg is het beleid wat wenselijk is voor het Geuldal in wording. De eerste stap is dat de gemeente 

met Waterschap Limburg en provincie overlegt hoe belangrijk zij verplaatsing vinden.  

Als provincie en Waterschap Limburg uitplaatsen belangrijk vinden, dan kan dat traject verder worden verkend. Dat 

wil zeggen overleg met beherende instanties, nader technisch onderzoek en overleg met verenigingen. 

Als provincie en Waterschap Limburg uitplaatsen minder belangrijk vinden, dan is de vraag in hoeverre er ruimte is 

om de bestaande sportparken aan te passen. De verenigingen hebben bepaalde wensen en op de bestaande parken 

kunnen voorzieningen worden getroffen voor het compenseren en/of vergroten van waterbergingscapaciteit.  

Ook speelt bij de afweging wel of niet uitplaatsen, de recent vastgestelde Gebiedsvisie Valkenburg Oost van de 

gemeente een rol. In deze gebiedsvisie heeft de gemeente een ambitie vastgelegd om met een herinrichting de 

ruimtelijke kwaliteit van het gebied tussen centrum en het Kastelenpark te versterken (en te verbinden) en 

Valkenburg klimaatadaptief te maken.  

 

 

 

 

 

  

 

WL en provincie: 
Hoe belangrijk vinden zij uitplaatsen 
en eventueel cofinanciering?
Onder welke voorwaarden zijn 
bestaande sportparken aan te 
passen?

Afstemming met beheerders (RWS, 
Gasunie, Pro Rail…)

Technische onderzoeken voor ramen 
extra civieltechnische kosten en 
planologische kaders (geluid etc)

Uitkomst
Inzicht totale kosten
Inzicht planologische bezwaren

Verdere uitwerking uitplaatsing naar 
nieuwe locatie

Traject uitplaatsen 
naar nieuwe locatie

Voorkeur aanpassen

Voorkeur uitplaatsen

Traject aanpassen 
bestaande sportparken

Voorkeur 
uitplaatsen

onderzoeken aanpassen bestaande  
sportpark Krommesteeg en 
sportpark  Oosterweg: overleg WL, 
gemeente en verenigingen

Verdere uitwerking aanpassing 
bestaande sportlocaties

Draagvlak verenigingen

Uitkomst 
Inzicht in kosten aanpassingen voor
verenigingen en gemeente
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Bijlage 1 Ruimtebehoefte 
 

 

VV Walram 
VV Walram heeft in december een Programma van Eisen (PvE) bij de gemeente ingediend voor nieuwbouw. De 

ruimtebehoefte die de vereniging zelf aangeeft is groot. Het gebouw exclusief terras/ruimte onder dakoverstek zou 

1.079,50 m2 bedragen. In Leudal is zeer recent een nieuw complex gebouwd voor 3 (fuserende) voetbalverenigingen. 

Het opstal is daar 900 m2 voor 440 spelende leden. VV Walram heeft per 1 september 2022 287 spelende leden. 

In Montferland is ook gekeken naar nieuwbouw en daar is uitgegaan van een opstal van 450  m2 bij 12,7 normteams. 

VV Walram heeft 10,15 normteams. De 2 voorbeelden laten zien dat een opstal van 1.079,50 ruim over 

gedimensioneerd is. De bouwkosten per m2 kleedruimte bedragen in maart 2022 € 1.403 ex btw. Tel daar 23% 

bijkomende kosten bij op dan komt men uit op € 1.725 /m2. Iedere 100 m2 ruimte die te ruim gebouwd wordt, kost 

dus afgerond € 173.000 (ex btw). Bij het toepassen van planningsrichtlijnen  komen wij op een opstal van 458 m2 tot 

534 m2 (zie bijlage 1). In tabel 1 geven we 2 opties: een variant volgens de VNG/KNVB richtlijn met 4 kleedkamers en 

8 teamlockers en de variant met 6 kleedkamers. 

 

De veldbehoefte van VV Walram is op zaterdag 8,9 uur (per najaar 2022). Een onverlicht veld heeft een 

speelcapaciteit van 7,5 uur en een verlicht veld 9 uur. Met één kunstgrasveld kan in de speel- en trainingsbehoefte 

worden  voorzien (de trainingsbehoefte is op basis van spelende teams circa 641 uur op jaarbasis en de capaciteit van 

een kunstgrasveld is 880 uur). Om 2 redenen zouden we bij uitplaatsen adviseren uit te gaan van 1 kunstgrasveld en 1 

wedstrijdveld. Ten eerste biedt 2 velden ruimte om eventuele groei op te vangen en voor het (sociale) 

verenigingsleven heeft 2 velden de voorkeur (gezelliger), want wedstrijden kunnen gelijktijdig plaatsvinden. Vandaar 

dat we kiezen voor 1 kunstgrasveld (standaardafmeting 100x64) en 1 natuurgras hoofdveld (105x69 meter). 

In totaal ramen we de benodigde kavel op 2,4 hectare. 

Tabel 1 Ruimtebehoefte VV Walram 

  huidig 
6 kleedkamers  
(3 standaard/ 3 ruim) 

 4 kleedkamers (2 standaard/ 2 
ruim) en 8 teamlockers  

    aantal oppervlakte aantal oppervlakte 

oppervlakte gebouw 362   534   458 

aantal kleedkamers 4 6   4   

aantal teamlockers   0   8   

aantal velden 2,5 2   2   

oppervlakte velden 21134   16477   16477 

auto parkeren aantal 52 52   52   

auto parkeren oppervlakte     1222   1222 

fiets parkeren aantal   150   150   

fiets parkeren opp     266   266 

groen/interne ontsluiting     5437   5437 

totale perceel ruw 34200   23936   23860 

 

Tennis en padel 
Tennis Padel Geuldal en LTC Valkenburg zijn beide van mening dat 1 tennisvereniging naar de toekomst het beste is 

voor de inwoners van Valkenburg aan de Geul. De locatie hoeft niet persé in Houthem te zijn. Het gaat dan om 5 of 6 
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gravelplus banen (bij gravelplus liggen de banen onder andere onder licht afschot en dat geeft verlenging van het 

speelseizoen), 4 padelbanen en een compact clubhuis met terras naar banen. Verder is toegankelijkheid een 

aandachtspunt, want TP Geuldal was voor de watersnood vergevorderd met rolstoeltennis in samenwerking met de 

Esther Vergeer Foundation.  

Het aantal leden bij LTC is groter dan het aantal KNLTB-leden en dat zijn er ongeveer 80. Bij beide verenigingen is 

een afname van leden te zien, doordat beide locaties door de watersnood onbespeelbaar zijn. De verenigingen spelen 

nu bij andere tennisverenigingen buiten de gemeente. Herstel van de banen is voor de verenigingen  essentieel voor 

het behoud van leden en het voortbestaan van de verenigingen. LTC Valkenburg heeft naast de eigen leden ook losse 

baanverhuur aan toeristen. 

Tabel 2  

vereniging kern 
Tennis-
banen 

Padel-
banen 

KNLTB leden 
okt 2018 

KNLTB leden 
dec 2021 

KNLTB leden 
maart 2022 

LTC Valkenburg Valkenburg aan de Geul 56 0 26 39 29 

Tennis Padel 
Geuldal Houthem-St Gerlach 5 2 274 298 230 

 

Voor een nieuw tennis en padelpark zijn 5 tot 6 tennisbanen en 4 padelbanen passend. Padel is de sterkst groeiende 

sport in Nederland en uitbreiding van het aantal padelbanen is een logische keuze. Of het complex 5 of 6 tennisbanen 

moet krijgen is een keuze die later kan worden gemaakt. Bij de locatiekeuze is belangrijk om rekening te houden dat 

padel beduidend meer geluidsoverlast geeft dan een regulier tennispark.  

Tabel 3 Ruimtebehoefte tennis-padel 

  
LTC Valkenburg nu 
  

Tennis Padel Geuldal nu 
  TPG+LTC: 6 tennisbanen TPG+LTC: 5 tennisbanen 

   aantal oppervlak  aantal oppervlak  aantal oppervlak  aantal oppervlak 

oppervlakte gebouw   1387       249   249 

aantal kleedkamers 2   0           

aantal tennisbanen 6   5   6   5   

oppervlakte banen   3350   3198   3350   3198 

aantal padelbanen 0   2   4   4   

oppervlakte padelbanen   0   462   924   924 

auto parkeren aantal         32  29   

auto parkeren oppervlakte   600       752   682 

fiets parkeren aantal         40   33   

fiets parkeren oppervlakte           71   58 

groen/interne verkeer   952   2114   1410   1360 

totale perceel ruw   5040   5774   6757   6471 

 

In totaal ramen we de benodigde kavel voor beide tennisverenigingen op 0,7 hectare. 

  

 
6 LTC heeft op het complex 6 banen, maar feitelijk 5 want 1 baan wordt niet meer onderhouden. 

7 Kadasterdata.nl. 
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Ruitervereniging Sint Gerlach 
De ruitervereniging beschikt op sportpark Krommesteeg over een (verlichte) paardenbak van 20x40 meter en een 

weide van circa 68 x 50 meter (inclusief de rijbak). Daarnaast heeft de ruitervereniging ter plaatse een 

materiaalwagen voor opslag van materiaal en divers keukengerei. Bij verplaatsing wil de vereniging over dezelfde 

voorzieningen kunnen beschikken. Het gros van de leden is afkomstig uit Houthem-Sint Gerlach en een locatie bij 

deze kernen is een uitgangspunt voor de vereniging. 

 

Beheerstichting Schutterslocatie Houthem-Valkenburg 
De stichting beheert de accommodatie voor beide schutterijverenigingen (Houthem-Sint Gerlach en Valkenburg). Op 

sportpark Krommesteeg beschikt de stichting over een schietboom met 2 aanlegpalen. Het ruimteslag daarvan is een 

vlak van ongeveer 16 x 16 meter. Daarnaast beschikt de stichting over een beugelbaan van 10x5 meter. Bij 

verplaatsing wil de stichting over dezelfde voorzieningen kunnen beschikken.  

 

Uitgangspunt is accommodatie die ze nu hebben. Aandachtspunten daarbij zijn: 

• Locaties die open en bloot liggen en hooggelegen, zijn vanuit windgevoeligheid niet geschikt.  

• Medegebruik van horecafaciliteiten bij evenementen. 

• Geluid is een aandachtspunt  

• Niet tegen de zon in schieten (schietboom is nu oostwaarts gericht). 

• Bij voorkeur vrij achterland (ook al vangt kogelvanger in principe 100% loden kogels). 

 

SV Geuldal 
Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om sportpark Wijlre aan te passen, zodat SV Geuldal 

volledig op de locatie Wijlre kan spelen. Bij dit overleg is het Waterschap Limburg ook betrokken. Vooralsnog is het 

wachten op de uitkomsten. Mocht blijken dat de locatie Wijlre niet geschikt is, dan zullen de gemeente Gulpen-

Wittem en Valkenburg aan de Geul, in overleg met SV Geuldal en Waterschap Limburg andere mogelijkheden 

verkennen. 

 

VV Iason 
VV Iason beschikt op sportpark Krommesteeg over 1 veld dat voor wedstrijden en training wordt gebruikt en een 

clubaccommodatie. De vereniging heeft 1 seniorenelftal en 2 35+ teams. VV Iason heeft aangegeven dat verhuizen 

naar een nieuwe accommodatie voor de vereniging weinig relevant is en wil zo lang het mogelijk is, de huidige 

accommodatie gebruiken. 
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Bijlage 2 Samenvatting reacties verenigingen 

op concept-rapport 
 

Algemeen beeld 

In algemene zin konden de verenigingen zich vinden in de conceptrapportage die met hen is besproken. 

 

VV Iason 

Verwacht dat de kosten van uitplaatsen niet opwegen tegen de herhaalkans en de schade bij verenigingen. 

 

Schutterij 

▪ Bij locatie 6 speelt niet alleen een smal profiel van de Stationsweg, maar ook de voormalige provinciale weg is 
een 30 km-gebied. 

▪ Het aspect “geluid” van schutterij en tennis kan nogal wat voeten in de aarde kan hebben. Aandachtspunt voor 
nader onderzoeken. 

▪ Diverse waarderingen van de locaties (+/-) kunnen discussie opleveren. Ook hier geldt: aandachtspunt voor nader 
onderzoeken. 

▪ Bij de kosten van de ontmanteling van de bestaande locaties ook een post opnemen voor het weghalen van de 
fundering van de schietboom; een blok beton van ruim 1 x 1 x 1 meter. 

 

LTC Valkenburg 

Hebben ook baanverhuur aan toeristen (bij ruimtebehoefte/bijlage). 

 

TP Geuldal 

Tijdaspect (snelheid) is voor vereniging heel belangrijk. 

 

VV Walram 

Kunnen ons vinden in de conclusie dat uitplaatsen van ons sportpark niet aan de orde c.q. (financieel) mogelijk is. 

Zoals in rapport aangegeven blijft VV Walram het liefste zitten op de huidige locatie aan de Oosterweg. 

In het conceptrapport wordt nog gesproken over 254 spelende leden. Dat zijn er inmiddels 287.  

Ten aanzien van de schade aan het kunstgrasveld: het kunstgrasveld is in 1 dag onderhoud weer bespeelbaar 

gemaakt. De infill is nauwelijks uitgespoeld. 

Ten aanzien van locatie 5 merkt VV Walram op dat deze voor de vereniging te ver weg ligt. 

 

Ruitervereniging 

Geen aanvullende opmerkingen. 

 

SV Geuldal  

Geen reactie want separaat traject. 
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