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Concerten op water van stadsgrachtConcerten op water van stads
VESTINGSTAD Heringericht Halderpark krijgt vlonder en pontons voor muziek en theater

door René Willems

V

In het Halderpark vóór de
vestingmuren van Valken-
burg komt de vroegere
stadsgracht terug. Het water
loopt achter kasteel Den
Halder over in de Geul.
Daar komen brede stenen,
zodat je er ‘bijna bijbels’
over het water kunt lopen.

V alkenburg kan zich gaan
opmaken voor grachten-
concerten. De nieuwe
stadsgracht in het Halder-

park wordt zo aangekleed dat daar
muziek- en theatervoorstellingen
gegeven kunnen worden.
In het wandelpad langs de gracht
komt een vlonder die iets boven
het water uitsteekt. „Vanaf dat pla-
teau heb je een verrassende blik op
het water”, zegt ontwerper Peter
Heggen.
Op het water kunnen pontons ge-
legd worden die als drijvend po-
dium dienen bij concerten of
toneelvoorstellingen. De brede trap
van de Halderstraat naar het park
(bij het Grendelplein) kan dan ge-
bruikt worden als tribune.
De gracht, die in het midden tien
meter breed wordt, wordt gevoed
met regenwater dat vanaf de Cau-
berg naar beneden stroomt. Om te
voorkomen dat er straatvuil in de
gracht komt, wordt het eerste wa-
ter via rioolbuizen rechtstreeks op
de Geul geloosd.

Het schone water van de gracht
zelf loopt achter kasteel Den Hal-
der over in de Geul. De gracht
wordt daar een stuk smaller.
Op de bodem komen brede stenen
te liggen waar wandelaars over-
heen kunnen lopen.

„Net als in dat bijbelverhaal”, aldus
Heggen.
Het voetpad bij het kasteeltje blijft.
Er komt een apart fietspad naast.
Een lage brug, die volgens Heggen
bijna op het water ligt, verbindt
het pad met de Wilhelminalaan.

Daar komt een kleine vluchtheuvel
die het oversteken straks ver-
gemakkelijkt.

De gemeente heeft bekeken of de
hele Wilhelminalaan een door-
lopende middenberm zou kunnen

krijgen, net als de Nieuweweg iets
verderop. Daarvoor zouden de
bomen langs de weg echter moe-
ten wijken. „Dat willen we niet”,
zegt projectleider Ben van Eijsden,
„want die beuken staan er nog ver-
rassend gezond bij.”

De entree van het park aan de Halderstraat. Inzetje: de toekomstige stadsgracht.  foto Diana Scheilen, tekening 3D Geo Media


