
Vestingstad Valkenburg tekent bezwaar aan. 
Categorie: TV Valkenburg nieuws, Valkenburg-C  

Door: Fons Winteraeken, Tv Valkenburg 

Ingang doet geen recht aan statuur Ruïne. 

 

De stichting Vestingstad Valkenburg noemt de nieuwbouwplannen van de Kasteelstichting 
een "glasharde aanslag op de historische uitstraling van de enige Middeleeuwse hoogteburcht 
van Nederland". Het bezwaar betreft zowel de nieuwe ingang in glas als het nieuw te bouwen 
horecagedeelte. 

Het doet in onvoldoende mate recht aan de statuur van de kasteelruïne als monumentaal 
erfgoed en een van de belangrijkste cultuurhistorische/archeologische monumenten in Zuid-
Limburg schrijft de Stichting in haar bezwaarschrift. 
 
Lees hieronder het bezwaarschrift van de Stichting Vestingstad Valkenburg: 

Nieuwbouw entree en restaurant Kasteelruïne 

Enkele bezwaren tegen deze bouw van de Stichting Vestingstad Valkenburg als 
belanghebbende, gelet op onze statuten. 

Aard van het bezwaar

Onze stichting is van mening dat de voorgestelde nieuwbouw in onvoldoende mate recht doet 
aan de statuur van de kasteelruïne als monumentaal erfgoed en een van de belangrijkste 
cultuurhistorische/archeologische monumenten in Zuid-Limburg. En gelet op het gestelde in 
het Bestemmingsplan ‘Centrum Valkenburg’ d.d. 22 januari 2009 Hoofdstuk 5: Onderzoek, 
pp. 67-83 is de nieuwbouw strijdig met dit plan. 

Met name: Pagina 74, regel 2: “De ruïne in het zuiden van het plangebied is een waardevol 
archeologisch monument”. 

Pagina 74: 17e regel van onderen: “Het meest in het oogspringend archeologisch monument 
mag wel het Kasteel van Valkenburg genoemd worden (zeer hoge archeologische waarde)”. 

Pagina 77: Idem, regels 4 t/m 7: “…..geldt het uitgangspunt dat er geen wezenlijke 
verandering mag worden aangebracht aan het stedenbouwkundig deel ……”. 

Aan de educatieve en culturele waarde van dit archeologische monument wordt geen recht 
gedaan. Met name het streven van de voormalige directrice mevrouw E. Schelle van de 



kasteelruïne voor het vervaardigen van een culturele en educatieve rondleiding voor kinderen 
en een voor volwassenen met behulp van audiovisuele technieken is verlaten. 

Enkele specifieke bezwaren: 

De trapopgang 
De suggestie dat men na gebruik van de lift ‘De ruïne meer toegankelijk maakt voor ouderen 
en minder validen’ is onjuist, immers op de ruïne zijn nog meerdere hoogteverschillen die 
men moet nemen bij de bezichtiging van de resten van de hoogteburcht. 
 
Door het bestijgen van de kasteeltrap krijgt men juist een beeld van de voormalige 
onneembare vesting en is tevens geliefd voor het maken van foto’s. Het is onaanvaardbaar dat 
het unieke van mergel door de architect genegeerd wordt. 

Het nieuwe restaurant. 
Door het restaurant te bouwen op historische grond ontstaat er een onvervangbare aanslag op 
dit deel van het monument (voormalige groentetuin van het kasteel), die niet meer te 
herstellen valt.  
De bouw van het restaurant harmonieert niet met de resten van de Middeleeuwse 
hoogteburcht. 

Glasbouw is kwetsbaar voor vandalisme, in de zomer een broeikast en vergt veel duur 
onderhoud door glazenwassers, 

Het ontbreken van een museum afdeling met o.a. archeologische vondsten en maquettes is een 
gemiste kans. 

Ook een museumshop ontbreekt die een bijdrage kan zijn aan de cultuurhistorische waarde 
van het monument. 

Alternatieven

Bij de nieuwbouw zou men zich kunnen beperken tot een lift langs de mergelwand en de 
bestaande trap restaureren. 

De nieuwe opgang zou ook gerealiseerd kunnen worden achter de dubbele deur, enkele 
meters verder op, richting Fluwelengrot. Aldaar is een verticale afvoer van het kasteel. 

Nog een andere optie zou kunnen zijn: rechts naast de huidige trapopgang een tunneltje te 
maken met een lift naar boven (zie nooduitgang). 

Het bestaande restaurant zou gerestaureerd kunnen worden en het terras zou kunnen worden 
voorzien met een abri. 

Conclusie

De voorgestelde nieuwbouw op de kasteelruïne is een glasharde aanslag op de historische 
uitstraling van de enige Middeleeuwse hoogteburcht van Nederland, een archeologisch 
monument bij uitstek. De educatieve functie van de ruïne komt niet aanbod. 
  
Valkenburg, 18 juni 2010 
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