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Fietsenstalling op WalrampleinFietsenstalling op Walramplein
HERINRICHTING � Vijftig extra parkeerplaatsen voor auto’s � Negen taxistandplaatsen � Fietsen en brommers bewaakt

door René Willems

VALKENBURG – Bij de herinrich-
ting van het Walramplein krijgt
Valkenburg straks eindelijk een
bewaakte fietsenstalling. Bij de
brug over de Geul ontstaat ruim-
te voor honderdvijftig fietsen en
brommers.

Met name de PvdA dringt al jaren
aan op een bewaakte fietsenstalling
in toeristisch Valkenburg. Het voor-
stel van de partij om in de toekom-

stige parkeergarage onder het nieu-
we winkelcentrum Aan de Kei een
fietsenstalling te maken, net als op
het Vrijthof in Maastricht, is finan-
cieel echter niet haalbaar.

De gemeente ziet wel mogelijk-
heden voor een bewaakte fietsen-
stalling op het vernieuwde Walram-
plein. Het plein gaat op de schop
omdat de riolering vernieuwd
moet worden en de Nutsbedrijven
hun leidingen willen vervangen.
De riolering moet binnen vijf jaar
aangepakt worden.

Het college van B en W grijpt
die gelegenheid aan om het plein
zelf opnieuw in te laten richten.
Op dit moment kunnen daar ruim
honderd auto’s geparkeerd worden.
Dat is te weinig, zeker nu ook be-
woners van de straten rond het
plein hun wagen daar moeten neer-
zetten.

In eerste instantie is gekeken hoe
de bomen rond het plein erbij
staan. „Dat was schrikken”, zegt
projectleider Ben van Eijsden. De
meeste bomen zijn aan het einde

van hun Latijn. De verwachting is
dat zij het graafwerk dat nodig is
voor het vervangen van de riole-
ring niet zullen overleven.

Planbureau Heggen heeft daar-
om een nieuw inrichtingsplan
gemaakt. Daarbij worden de beste
bomen verplaatst naar de rand van
het plein. „Gelukkig zijn die bo-
men goed te verplanten”, zegt di-
recteur Peter Heggen, „zodat je
rond het plein bomen van formaat
hebt.” Daar komt nieuwe aanplant
bij.

Tussen die bomenrij is straks
ruimte voor honderdvijftig auto’s.
„De huidige capaciteit wordt dus
met de helft uitgebreid”, benadrukt
Van Eijsden. Vóór de supermarkt
Jan Linders komen negen stand-
plaatsen voor taxi’s en een fietsen-
stalling.

Het plein, dat nu is opgedeeld in
twee helften, wordt één geheel. Dat
is volgens Van Eijsden ook gunstig
voor de vele evenementen die op
het Walramplein plaatsvinden: „Er
zijn straks geen obstakels meer.”


