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Voorwoord – Valkenburg, het nieuwe bolwerk van wellness
Rabobank Valkenburg aan de Geul en Rabo Vastgoed willen met dit document onze gedachten
over de toekomst van de stad met u delen. Een bolwerk van Wellness hebben we het genoemd.
Een bolwerk, het Nederlandse woord voor boulevard, de burcht en Valkenburg dat staat voor
Welness. Wij hebben het initiatief genomen om met een aantal Valkenburgse ondernemers uit het
lokale Rabo-netwerk Wellness hier een impuls te gaan geven. Valkenburg ademt Wellness, maar
is aan sleet onderhevig en die impuls is wat ons betreft dus nodig. De Rabobank is al meer dan
100 jaar betrokken bij en aanwezig in de stad en is van plan dat ook in lengte van jaren te
blijven. De bank werkt daarom ook graag mee aan het ontwikkelen van een vitale toekomst voor
Valkenburg. Dat is ook ons eigen belang, als het in Valkenburg goed gaat dan gaat het immers
ook goed met Rabobank Valkenburg aan de Geul.
We hebben ons ook laten inspireren door het idee achter het woord coöperatie. Omdat
samenwerken in de genen zit van de Rabobank Groep en staat voor de kern van deze opgave:
samenwerken door het leggen van verbindingen en netwerken. Als coöperatie onderscheiden we
ons, lokaal geworteld staan we midden in maatschappij en markt, met een duurzaam
commitment. Wij vullen ons partnership op een transparante en solide wijze in: we zeggen wat
we doen en doen wat we zeggen. Met respect voor ieders belangen, doelen en rollen. Naast onze
professionaliteit als gebiedsontwikkelaar kunnen we binnen de Rabobank Groep complementaire
(financiële en beleggings) kennis en kunde inbrengen.
Communicatie is door de omvang en complexiteit cruciaal voor het bereiken en behouden van
draagvlak en om inzicht te krijgen in de behoeften, kansen en bedreigingen. Wij staan in ieder
geval een interactief planontwikkelingsproces voor.
Wij willen deze uitdaging met u aangaan. We gaan het bolwerken met Wellness in Valkenburg!

R.C. Boiten
Adjunct Directeur Regio Zuid
Rabo Vastgoed
April 2007
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inleiding
Zuid-Limburg is bijzonder. Zuid-Limburg is anders. Vanuit ‘Holland’ bezien, vormt de streek
een wig in het Vlaamse en Duitse buitenland en daarmee is Zuid-Limburg het Nederlandse
venster op Europa. Het ‘hoort’ hier duidelijk anders door de eigen tongval, met de zachte ‘g’.
Het ziet er hier anders uit doordat het landschap glooit, terwijl ten noorden van Sittard het vlakke
dekzand en natte klei het beeld bepalen. Het ‘voelt’ hier anders, ‘Bourgondisch’, als op vakantie,
en vakantie stond lange tijd voor velen in ons land gelijk aan ‘Valkenburg’.
‘Anders’ betekent voor een deel ook ‘voorop’. Zuid-Limburg behoort in ons land tot de
voorhoede qua economische herstructurering. Dat was dertig jaar geleden het geval met de
mijnsluiting en is in onze tijd aan de orde met de achteruitgang van het toerisme. Bovendien
ervaart Zuid-Limburg als een van de eerste regio’s in ons land de gevolgen van vergrijzing en
demografische krimp. Zuid-Limburg loopt in deze ontwikkelingen voorop en Valkenburg mag
hier gerust de vaandeldrager van de streek genoemd worden, zo blijkt uit deze sociaaleconomische en ruimtelijke schets, die tot doel heeft Valkenburg de maat te nemen, in het
perspectief te plaatsen van de landelijke en regionale situatie en ontwikkelingen.
Dit perspectief verkrijgt Valkenburg de gemeente te vergelijken met het gemiddelde beeld van de
landelijke gemeenten in ons land en met de andere gemeenten in het Heuvelland, die zich alle
kenmerken door de ‘schoonheid van het visueel landschap’. Het gaat hierbij om de gemeenten:
Beek. Eijsden, Gulpen-Wittem, Margraten, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen,
Simpelveld, Vaals en Voerendaal.
De schets vangt dan ook aan met de ligging van Valkenburg en vervolgt met het ‘landelijke’ rol
van die Valkenburg vervult in het palet van Nederlandse gemeenten (hoofdstuk 1). Valkenburg is
vooral een woongemeente. De fraaie en kwetsbare omgeving perkt de (ruimtelijke)
mogelijkheden voor intensieve economische ontwikkeling immers danig in en bovendien ligt
Valkenburg op grote afstand van het economische kerngebied in ons land. Daarom komen de
bevolkingsamenstelling en de demografische ontwikkeling (hoofdstuk 2) meer uitvoerig aan de
orde dan de economische situatie (hoofdstuk 3).
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Samenvatting, conclusies & aanbevelingen
Samenvatting ruimtelijk profiel

Vanuit ‘Holland’ bezien ligt Valkenburg weliswaar perifeer, maar in regionaal perspectief ligt
Valkenburg in het groene hart van het grensoverschrijdende stedelijk gebied van Aken, Limburg
en Luik. Valkenburg heeft dan ook een sterk ‘landelijk’ ruimtelijk profiel. Het reliëf, de
natuurlijkheid en de historische kenmerkendheid worden hier als zeer aantrekkelijk beleefd, de
bebouwingsdichtheid is laag en het woningbestand is met een groot aandeel voor grondgebonden
koopwoningen ‘landelijk’ van samenstelling.
Valkenburg is bovendien allerminst een centrum van voorzieningen en werkgelegenheid, maar is
daarvoor juist afhankelijk van de steden in de omtrek. Ondanks de grote toeristische sector blijft
het aantal banen in Valkenburg ver achter bij de omvang van de beroepsbevolking en ontvangt
Valkenburg minder aan bestedingen dan door Valkenburgers wordt uitgegeven. Dit treft te meer,
omdat een groot deel van de bestedingen in Valkenburg een toeristisch karakter hebben. De
regionale werkgelegenheids- en bestedingsfunctie in Valkenburg zijn zwak en de gemeente
vervult dan ook vooral de functie van (aantrekkelijke) woonplaats.
Aan de andere kant is Valkenburg een van de grootste kernen in het Heuvelland en biedt het
centrum door de historisch gegroeide bouwwijze en intensiteit een ronduit stedelijke aanblik. Dit
stedelijke karakter wordt bovendien sterker door de woningnieuwbouw, die een relatief groot
aandeel ‘gestapeld’ omvat. Daarnaast leidt ook de toeristische aantrekkingskracht tot stedelijke
trekken, zowel in positieve zin, zoals een omvangrijk en aantrekkelijk winkelaanbod,als in
negatieve, zoals een forse geluidsoverlast en criminaliteit. Valkenburg biedt daarmee het voor
een ‘landelijke’ gemeente met een sterke toeristisch-recreatieve functie gebruikelijke beeld.
Samenvatting demografisch profiel

Valkenburg vertoont qua demografische ontwikkeling niet alleen een ‘landelijk’, maar ook een
‘typisch Limburgs’ gezicht. De bevolkingsomvang neemt af, het aandeel van ouderen in de
bevolking is groot en het aantal sterfgevallen overtreft het aantal geboorten. Qua vergrijzing
loopt Valkenburg 15 jaar voor op de rest van het land. De demografische krimp leidt op den
duur tot een forse leegstand in de woningvoorraad (6%). Deze leegstand maakt wellicht
uitbreiding van de voorraad recreatiewoningen mogelijk zonder aantasting van het kwetsbare
buitengebied.
Naast de bevolkingsontwikkeling en de vergrijzing zijn ook het kleine aandeel van niet-westerse
allochtonen, de lage arbeidsparticipatie en de relatief geringe welvaart gebruikelijk voor een
‘landelijke’ gemeente. Valkenburg valt echter op door de sociaal-economische polarisatie. De
hoogste en de laagste inkomenscategorieën zijn hier beide relatief groot. Oudere en jongere
paren en gezinnen zijn goed vertegenwoordigd in de hoogste inkomenscategorie, alleenstaande
ouderen in de laagste. Bovendien trekt Valkenburg zoals gebruikelijk is voor een landelijke
gemeente, per saldo gezinnen aan vanuit andere gemeenten.
Valkenburg heeft echter ook stedelijke demografische kenmerken, zoals de sterke
huishoudenverdunning en de tamelijk forse omvang van de bevolkingsgroep met een laag
inkomen en een lage opleiding. Bovendien bevindt de ‘beweeglijkheid’ van de Valkenburgse
bevolking zich op een hoog, stedelijk niveau. Het aantal verhuizingen van en naar Valkenburg is
een kwart groter dan gebruikelijk in een ‘landelijke’ gemeente en per saldo leiden deze
verhuizingen tot een binnenlands vestigingsoverschot, wat eveneens gebruikelijk is voor een
‘landelijke’ gemeente. Zoals gewoonlijk is de beweeglijkheid onder jong-volwassenen het
grootst, maar daarnaast kent Valkenburg een opmerkelijk grote instroom van ouderen. Deze
geeft de gemeente impliciet het karakter van ‘seniorenstad’.
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De binnenlandse migratie is echter sterk regionaal georiënteerd. Bijna 80% van de inkomende
en uitgaande stroom is gericht op Zuid-Limburg. Valkenburg trekt per saldo inwoners uit het
Heuvelland aan en verliest inwoners aan de steden in de regio.
Samenvatting economisch profiel

Zuid-Limburg behoort niet tot de economische kern van het land en evenmin tot de regio’s met
de sterkste werkgelegenheidsgroei. Valkenburg slaagt er ook niet in het gemiddelde groeicijfer
voor het landelijk gebied te evenaren (figuur 7) en daarin komt naar verwachting ook geen
verandering (figuur 8). De toeristisch-recreatieve sector, die de Valkenburgse economie
domineert, kampt met de omslag die zich in het toeristisch-recreatief gedrag voordoet en die
leidt tot een stagnatie van het aantal toeristische bezoekers. De toch al zwakke
werkgelegenheids- en bestedingsfunctie van Valkenburg komt daardoor verder onder druk te
staan.
De ligging en de aantrekkelijke en kwetsbare omgeving van Valkenburg perkt aan de ene kant de
mogelijkheden voor economische ontwikkeling in, maar lijkt aan de andere kant juist kansen te
bieden voor de inzet van de toeristisch-recreatieve sector op ‘wellness’.’Wellness’-activiteiten
zijn met een werkgelegenheid van drie- tot vierhonderd banen en een toegevoegde waarde van
€15 tot €20 miljoen mogelijk goed voor zo’n 5% van de Valkenburgse economie. De afnemer van
deze wellness-diensten lijkt niet alleen de individuele burger te zijn, maar vooral ook de
zorgverzekeraars en ARBO-diensten.
Conclusies & aanbevelingen

•

Valkenburg combineert ‘landelijke’ en stedelijke karaktertrekken in een aantrekkelijke
omgeving. De leegstand die als gevolg van de demografische krimp in de woningvoorraad
zal gaan optreden, biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van (tweede) woningen zonder
aantasting van het kwetsbare buitengebied.
Aanbeveling: transformeer leegstand tot aantrekkelijke pieds-à-terre in het Bourgondische
land.

•

Valkenburg biedt een prettig woonmilieu. Dat trekt per saldo ouderen aan. Door de sterke
vergrijzing krijgt Valkenburg in de komende jaren automatisch het karakter van een
‘seniorenstad, in de context van een levendige kern waarin ook andere leeftijdscategorieën
een plaats hebben.
Aanbeveling: positioneer Valkenburg als aantrekkelijke woonplaats voor ouderen midden in
de samenleving.

•

De perifere ligging van Valkenburg beperkt de groeimogelijkheden voor dienstverlening en
de kwetsbare omgeving biedt geen ruimte voor de ontwikkeling van logistiek
bedrijventerrein. Heroriëntatie van de toeristisch-recreatieve sector is daarom onontbeerlijk.
Aanbeveling zet niet alleen in op de individuele consument, maar ook op de institutionele
vraag naar wellness van zorgverzekeraars en ARBO-diensten. Wie betaalt, bepaalt.
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Hoofdstuk 1.

Ligging, ruimtelijk profiel en functie

Vanuit ‘Holland’ bezien ligt Valkenburg weliswaar perifeer, maar in regionaal perspectief ligt
Valkenburg in het groene hart van het grensoverschrijdende stedelijk gebied van Aken, Limburg
en Luik. Valkenburg heeft dan ook een sterk ‘landelijk’ ruimtelijk profiel. Het reliëf, de
natuurlijkheid en de historische kenmerkendheid worden hier als zeer aantrekkelijk beleefd, de
bebouwingsdichtheid is laag en het woningbestand is met een groot aandeel voor grondgebonden
koopwoningen ‘landelijk’ van samenstelling. Bovendien is Valkenburg allerminst centrum van
voorzieningen en werkgelegenheid, maar is daarvoor juist afhankelijk van de steden in de
omtrek. Ondanks de grote toeristische sector blijft het aantal banen in Valkenburg ver achter bij
de omvang van de beroepsbevolking en ontvangt Valkenburg minder aan bestedingen dan door
Valkenburgers wordt uitgegeven. Dit treft te meer, omdat een groot deel van de bestedingen in
Valkenburg een toeristisch karakter hebben. De regionale werkgelegenheids- en
bestedingsfunctie in Valkenburg zijn zwak en de gemeente vervult dan ook vooral de functie van
(aantrekkelijke) woonplaats.
Aan de andere kant is Valkenburg een van de grootste kernen in het Heuvelland en biedt het
centrum door de historisch gegroeide bouwwijze en intensiteit een ronduit stedelijke aanblik. Dit
stedelijke karakter wordt bovendien sterker door de woningnieuwbouw, die een relatief groot
aandeel ‘gestapeld’ omvat. Daarnaast leidt ook de toeristische aantrekkingskracht tot stedelijke
trekken, zowel in positieve zin, zoals een omvangrijk en aantrekkelijk winkelaanbod,als in
negatieve, zoals een forse geluidsoverlast en criminaliteit. Valkenburg biedt daarmee het voor
een ‘landelijke’ gemeente met een sterke toeristisch-recreatieve functie gebruikelijke beeld.
Zuid-Limburg: perifeer in Nederland, centraal in Europa

Valkenburg ligt in Zuid-Limburg, een van de sterkst verstedelijkte delen van ons land. Met nog
geen 2% van het nationale oppervlak is de streek goed voor bijna 4% van de nationale bevolking,
werkgelegenheid en economische productie1. Zuid-Limburg is bovendien over de weg, het spoor
en door de lucht goed verbonden met de rest van het land (figuur 1.1). Omvang en
bereikbaarheid van de regio kunnen echter niet voorkomen dat regio in ruimtelijk opzicht geen
deel uitmaakt van het demografische en economische kerngebied van Nederland. In dit
kerngebied, de ellipsvormige Centrale Stedenring, die een groot deel van de provincies Noorden Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Noord-Brabant beslaat, bevindt zich
driekwart van de Nederlandse bevolking en economie. De demografische en economische groei
zijn het sterkst in de Noordvleugel van de Randstad, het middengebied van de Centrale
Stedenring en in de as die van daar uit naar het noordoosten loopt (figuur 1.2). Zuid-Limburg is
ten opzichte van deze Centrale Stedenring perifeer gelegen en blijft qua groei van de
bevolkingsomvang, welvaart en werkgelegenheid achter bij het landelijk gemiddelde.

1

Op een areaal van 66.000 hectare telt Zuid-Limburg 620.000 inwoners en 265.000 banen (2006). In de
regio wordt een toegevoegde waarde van € 15,2 miljard gecreëerd (2004).
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Figuur 1.1
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Figuur 1.2
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Vanuit Europees perspectief bezien is de ligging van Zuid-Limburg echter allerminst perifeer. De
regio bevindt zich midden in het dichtbevolkte Noordwest-Europese kerngebied en ligt op de
belangrijkste verbindingsassen tussen de Nederlandse Centrale Stedenring, de Vlaamse Ruit en
het Duitse Roergebied. Zuid-Limburg is de Nederlandse poort naar Europa en deze functie
wordt door de drukte aan de grensovergangen op de autosnelwegen in de streek weerspiegeld. De
A76 bij Simpelveld en Stein neemt qua intensiteit van het vrachtverkeer de derde en vierde plaats
in onder de Nederlandse grensovergangen, de A2 bij Eijsden staat op de negende plaats (figuur
1.3).
Op regionale schaal vormen de Zuid-Limburgse steden met Aken en Luik een praktisch
aaneengesloten stedelijk gebied met 1,8 miljoen inwoners (bijlage 1). In het dagelijks leven in
deze agglomeratie zijn de nationale grenzen voor een groot deel vervaagd, getuige de forse
grensoverschrijdende koop- en pendelstromen, de grensoverschrijdende samenwerking door
lokale en regionale overheden en het grote aandeel dat onderdanen uit de buurlanden in de
bevolking van Zuid-Limburg innemen (figuur 1.4).
Figuur 1.3

Verkeersdrukte bij grensovergangen op

Figuur 1.4

Aandeel Westerse allochtonen 2006

rijkswegen 2004

Bron: Ministerie VenW

Bron: CBS/ABF-Research

‘Landelijk’ profiel Heuvelland

In dit grootstedelijke gebied vormt het Heuvelland een groene wig (figuur 1.5). Het areaal natuur
is hier weliswaar bescheiden in oppervlak, maar het is door de ligging op de hellingen van de
plateaus in visueel opzicht sterk aanwezig. De grondgebonden landbouw, die het grootste deel
van de plateaus beslaat, is echter goed voor 75% van het landoppervlak. Het aandeel op
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intensieve wijze2 gebruikte grond is daardoor beperkt en bevindt zich slechts weinig boven het
gemiddelde voor het landelijk gebied in ons land (figuur 1.6). De gemeenten Valkenburg, Beek,
Eijsden, Meerssen, Simpelveld en Vaals worden door CBS dan ook als ‘weinig stedelijk’
aangemerkt3. Met bijna duizend adressen per km2 is Valkenburg in deze groep met afstand de
meest verstedelijkte gemeente. De gemeenten Gulpen-Wittem, Margraten, Nuth, Onderbanken,
Schinnen en Voerendaal kennen een nog veel lagere dichtheid en worden daarom als ‘niet
stedelijk’ betiteld.
Figuur 1.5

Aandeel intensief gebruikt oppervlak in

Figuur 1.6
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Stedelijk bouwprogramma en matige prijsontwikkeling

Daarnaast is ook de bebouwing in Valkenburg en het Heuvelland over het algemeen sterk
‘landelijk’ van aard. In het landelijk gebied zijn woningen gemiddeld duurder, groter, vaker
grondgebonden en vaker eigendom van de bewoner dan in de steden. Valkenburg telt ruim 7.500
woningen, de andere gemeenten in het Heuvelland tezamen bijna 62.000. Zowel in Valkenburg
als in het Heuvelland zijn de aandelen koop-, eengezins-, dure en grote woningen nog groter dan
gemiddeld in het landelijk gebied (figuur 1.7). De stedenbouwkundige structuur en de vooral uit
bungalows en twee-onder-een-kap-woningen bestaande bebouwing van Broekhem geven het
karakter van Valkenburg dan ook beter weer dan de aaneengesloten bebouwing in de binnenstad
en de hoogbouw aan het Berkelplein.
Anderzijds had het bouwprogramma in Valkenburg in de afgelopen jaren een behoorlijk stedelijk
karakter (figuur 1.8). Onder de meer dan 700 woningen die hier sinds 1990 zijn gebouwd
bevinden zich relatief veel gestapelde sociale en particuliere huurwoningen. Daarmee sluit de
nieuwbouw van woningen in Valkenburg aan bij de woningbehoefte in Zuid-Limburg, die
relatief sterk gericht is op (dure) gestapelde woningen. In het Heuvelland wordt veel meer
grondgebonden gebouwd.

2

3

Onder intensief grondgebruik wordt hier verstaan: woningen, bedrijven, infrastructuur, parken,
recreatieterreinen, begraafplaatsen, ontgrondingen en glastuinbouw.
CBS onderscheidt de gemeenten in ons land op basis van het aantal adressen per hectare in een vijftal
categorieën, van zeer sterk stedelijk tot niet stedelijk. Valkenburg behoort tot de categorie ‘weinig
stedelijk’, waartoe doorgaans landelijke gemeenten met een kern van enige omvang behoren.
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Figuur 1.7

Samenstelling woningvoorraad 2004

Figuur 1.8
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Opmerkelijk is verder dat het woningbestand in Valkenburg, maar vooral in het Heuvelland, in
de afgelopen jaren de landelijke prijsontwikkeling niet kon bijhouden. Tussen 1999 en 2003
stegen de verkoopprijzen van woningen in het landelijk gebied gemiddeld met bijna 40%, maar
in Limburg en het Heuvelland was de stijging slechts half zo sterk. In vergelijking met de
omgeving steeg het prijspeil in Valkenburg behoorlijk: +32%. Niettemin was ook hier sprake van
een relatieve daling van de gemiddelde WOZ-waarde (figuur 1.9).
Het achterblijven van de prijsontwikkeling duidt echter niet op een onaantrekkelijk woonklimaat,
maar is het gevolg van de demografische stagnatie in de Zuid-Limburg, waardoor de vraag naar
woningen hier minder groot is dan gemiddeld in ons land. In Valkenburg en het Heuvelland is
het aantal verkochte woningen ten opzichte van de koopwoningvoorraad slechts half zo groot als
gemiddeld in het landelijk gebied (figuur 1.10). De demografische stagnatie wordt verder ook
weerspiegeld in de beperkte groei van de woningvoorraad in Zuid-Limburg. Landelijk nam de
woningvoorraad sinds 1990 met 1,25% per jaar toe, maar in Zuid-Limburg is deze toename
minder dan 1%. Valkenburg en het Heuvelland bleven op hun beurt achter bij de gemiddelde
groei in het landelijk gebied.
Figuur 1.9

(Ontwikkeling) woningwaarde 1997-2003

Figuur 1.10 Gemiddeld aandeel verkochte
koopwoningen 1999-2003
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Uniek cultuurhistorisch karakter

Qua aard en intensiteit van grondgebruik en bebouwing hebben Valkenburg en het Heuvelland
binnen ons land dus onmiskenbaar het karakter van een landelijk gebied. Het historisch
gegroeide nederzettingenpatroon in het landelijk gebied van Zuid-Limburg is in de Nederlandse
context echter uniek. Verspreide bebouwing, die in het landelijk gebied in ons land gemiddeld
bijna de helft van de woonmilieus uitmaakt, komt in Zuid-Limburg vanouds nauwelijks voor. Het
Heuvelland kent voornamelijk ‘dorpse’ woonmilieus (figuur 1.11). De grote plateaus met rijke
lössgrond in Zuid-Limburg maakten veel sterker dan elders in ons land concentratie van de
bevolking in grote dorpen mogelijk. Deze dorpen ontstonden doorgaans in de nauwe, in de
plateaus uitgesleten beekdalen en zijn als gevolg van deze ligging vaak compact en
dichtbebouwd. Veel dorpen in Zuid-Limburg hebben dan ook een ‘stedelijk’ aanzien. Beek
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(13.200 inwoners) en Valkenburg (10.900 inwoners) zijn van deze kernen de grootste, op afstand
gevolgd door Elsloo, Voerendaal, Eijsden en tientallen kleinere (figuur 1.12). Valkenburg is voor
Nederland in het bijzonder uniek. Het is de enige plaats in ons land die onder de hoede van een
burcht uitgroeide van een agrarische tot een stedelijke nederzetting.
Figuur 1.11 Woonmilieus 2004

Figuur 1.12 Woonplaatsen in Zuid-Limburg naar
inwonertal 2006

Nederland

Niet stedelijk

Weinig stedelijk

Heuvelland incl
Valkenburg
0%
stedelijk

20%
kleinstedelijk

40%

60%
dorps

80%

100%
landelijk

Bron: CBS/ABF-Research

Bron: CBS/ABF-Research

De cultuurhistorische waarde van het Heuvelland blijkt ook uit de grote monumentendichtheid.
Margraten en Gulpen-Wittem zijn met meer dan tweehonderd rijksmonumenten het meest
pittoresk. Valkenburg telt 155 rijksmonumenten en is daarnaast opmerkelijk door de omvang van
de villawijken uit het einde van de 19e en begin van de 20e eeuw. Door de combinatie van natuur,
cultuurlandschap en bebouwing heeft het Heuvelland een uniek cultuurhistorisch karakter en
daarom is een groot deel van het gebied aangewezen als nationaal landschap4.
Positieve én negatieve beleving van Valkenburg

Dit unieke karakter blijkt niet alleen uit objectieve vergelijking van Valkenburg en het
Heuvelland met het landelijk gebied in Nederland, maar wordt door bewoners en bezoekers ook
als zodanig beleefd. Aan de beleving van de ruimte kan een drietal positieve aspecten worden
onderkend: reliëf, natuurlijkheid en historische kenmerkendheid, en een drietal aspecten met een
negatieve lading: geluidsbelasting, horizonvervuiling en stedelijk karakter. Voor deze negatieve
aspecten geldt een sterke samenhang met de mate van verstedelijking van een gemeente. Het
‘rapportcijfer’ voor de woonomgeving is in landelijke gemeenten dan ook veel hoger dan in
steden.
De beleving van Valkenburg en het Heuvelland is in vergelijking met het landelijk gebied in ons
land opmerkelijk. Aan de positieve belevingsaspecten reliëf en historische kenmerkendheid
worden hier zeer hoge waarden toegekend (figuur 1.13). Hoewel praktisch het gehele Heuvelland
wordt gekenmerkt door ‘schoonheid van het visueel landschap’, draagt dit reliëf vooral in
Valkenburg bij tot een geringe horizonvervuiling. De beleving van de natuurlijkheid van het
landschap wijkt daarentegen maar weinig af van het gemiddelde voor het landelijk gebied en
weerspiegelt daardoor het gemiddelde aandeel van natuur in het grondgebruik in de streek.
De beleving van Valkenburg kent echter ook minder positieve kanten. De negatieve
belevingsaspecten geluidsbelasting en stedelijk karakter krijgen hier een hoge waarde
toebedeeld. Bovendien is de omvang van de (gewelds)criminaliteit in Valkenburg fors. Daarmee
vertoont het ‘landelijke’ Valkenburg, zoals gebruikelijk is voor een toeristische gemeente, een
opmerkelijk stedelijk gezicht. Desondanks wordt Valkenburg qua woonomgeving redelijk
4

Nationale Landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal
kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve
kwaliteiten. Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van nationale
landschappen moeten behouden blijven, duurzaam beheerd en waar mogelijk worden versterkt (Nota
Ruimte, 2005).
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gewaardeerd (figuur 1.14). Met een waarde van 8,59 staat het op de gedeelde 150e plaats in de
ranglijst van 461 Nederlandse gemeenten. In het Heuvelland voert Simpelveld de lijst aan met
een waarde van 8,78.
Figuur 1.13 Beleving van de ruimte 2003

Figuur 1.14 Rapportcijfer woonomgeving 2006
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‘Landelijke’ rol voor Valkenburg

Niet alleen het uiterlijk, ook de maatschappelijke rol van Valkenburg en het Heuvelland is
‘landelijk’. Door de geringe bevolkingsdichtheid ontbeert het landelijk gebied doorgaans het
draagvlak voor allerlei voorzieningen, zoals gezondheidszorg, middelbaar en hoger onderwijs en
aanbod van cultuur. Het is afhankelijk van het voorzieningenaanbod in de steden, die daarvoor
door hun grote bevolkingsdichtheid wel voldoende afzetmogelijkheden bieden. Voorzieningen en
de werkgelegenheid die deze met zich meebrengen, zijn dan ook veelal geconcentreerd in steden.
Deze zijn daardoor het verzorgings- en werkgelegenheidscentrum voor het omringende landelijk
gebied, dat vooral een functie heeft als woon-, recreatie- en natuurgebied. Anders dan in het
landelijk gebied is in steden het aantal banen groter dan de beroepsbevolking en gaat het in de
steden bestede bedrag groter de koopkracht van de eigen inwoners te boven. Steden trekken
bestedingen (koopkrachttoevloeiing) en arbeidskrachten (pendel) uit de omtrek aan.
Valkenburg en het Heuvelland vervullen een duidelijke woonfunctie (figuur 1.15). Ten eerste is
ten opzichte van de omvang van de beroepsbevolking het aanbod van werkgelegenheid hier
beperkt. Valkenburg beschikt voor iedere honderd leden van de beroepsbevolking over slechts 84
banen en heeft dan ook een sterk negatief pendelsaldo. Dagelijks verlaten 4.700 mensen de
gemeente om elders hun brood te verdienen en daar staan slechts 2.900 inkomende pendelaars
tegenover. Slechts 1.900 Valkenburgers, 29% van de beroepsbevolking, is werkzaam in de
gemeente zelf.
Daarnaast zijn de totale bestedingen die in Valkenburg worden gedaan minder omvangrijk dan de
bestedingen die vanuit Valkenburg, door de eigen bevolking, worden gedaan. Tegenover €100
die inwoners van Valkenburg spenderen, staat slechts €90 die in Valkenburg wordt besteed.
Valkenburg heeft dus een beperkte bestedingsfunctie (0,9). Dat is enerzijds het gevolg van de
beperkte koopkrachtbinding in Valkenburg. Minder dan eenderde van de bestedingen door
Valkenburgers blijft in de eigen gemeente. Anderzijds oefent Valkenburg nauwelijks
aantrekkingskracht uit op zijn omgeving. De koopkrachttoevloeiing is beperkt. Van de
bestedingen die door de inwoners van gemeenten in de omtrek worden gedaan, komt slechts een
klein deel (minder dan 4%) in Valkenburg terecht (figuur 1.16). Deze bestedingen vanuit de
gemeenten in de omtrek in Valkenburg zijn zelfs minder dan op grond van onderlinge afstand en
inwonertal verwacht mocht worden.
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Figuur 1.15 Werkgelegenheidsfunctie 2005 en

Figuur 1.16 Verzorgingsgebied Valkenburg 2003
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Sterke invloed van Zuid-Limburgse steden

Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen trekken een groot deel van de koopkracht in Zuid-Limburg
naar zich toe dankzij het grote aanbod van voorzieningen in deze steden. Het aanbod van winkels
voor niet-dagelijkse behoeften, gespecialiseerde medische zorg, middelbaar onderwijs,
ontspanning en cultuur is hier per inwoner zelfs groter dan gemiddeld in de sterk stedelijke
gemeenten in ons land (figuur 1.17). De drie Zuid-Limburgse steden hebben dankzij de forse
toevloeiing van koopkracht dan ook een belangrijke bestedingsfunctie. Bovendien is het aanbod
van werkgelegenheid ten opzichte van de omvang van de beroepsbevolking
(werkgelegenheidsfunctie) hier groot (figuur 1.18).
Figuur 1.17 Aanbod centrumvoorzieningen per 10.000

Figuur 1.18 Werkgelegenheidsfunctie 2005 en
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Valkenburg en het Heuvelland zijn voor werkgelegenheid en voorzieningen sterk op deze steden
gericht. Daarbij is de Stedelijke Parkstad (Heerlen, Landgraaf, Brunssum en Kerkrade) voor
Valkenburg het belangrijkste verzorgingscentrum en is Maastricht voor werkgelegenheid de
belangrijkste bestemming. Eenderde van de koopkrachtafvloeiing uit Valkenburg komt in de
Stedelijke Parkstad terecht (figuur 1.19) en eveneens eenderde van de beroepsbevolking van
Valkenburg werkt in Maastricht (figuur 1.20). Sittard-Geleen speelt als voorzieningencentrum
voor Valkenburg nauwelijks een rol.
Overigens vervullen de andere gemeenten van het Heuvelland voor Valkenburg ook een rol van
betekenis. Ten eerste zijn het Heuvelland en de Zuid-Limburgse steden als arbeidsmarkt voor
Valkenburg van praktisch even groot belang. Daarnaast komt, ondanks het beperkte aanbod van
voorzieningen in het Heuvelland, toch nog eenderde van de bestedingen vanuit Valkenburg daar
terecht. Ook is het Heuvelland voor Valkenburg een afzetmarkt van betekenis. Als de koopkracht
op grote afstand buiten beschouwing wordt gelaten, is tweederde van de koopkrachttoevloeiing
in Valkenburg afkomstig uit het Heuvelland en slechts eenderde uit de omringende steden. Het
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Heuvelland is dus als ‘leverancier’ van arbeidskrachten en afnemer voor Valkenburg belangrijker
dan de steden in de omgeving.
Figuur 1.19 Herkomst en richting particuliere

Figuur 1.20 Herkomst en richting pendel in en vanuit
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Toerisme zichtbaar aanwezig

Door de invloed van nabijgelegen steden is het aanbod van voorzieningen in Valkenburg is
beperkt (figuur 1.21). Voor theater, bioscoop en ziekenhuis zijn de inwoners van Valkenburg en
het Heuvelland geheel op de omringende steden aangewezen. Valkenburg kent voor een weinig
stedelijke gemeente daarentegen wel een omvangrijk en aantrekkelijk aanbod van winkels in
mode en luxeartikelen en vertoont daardoor het typerende beeld van een toeristische gemeente in
het landelijk gebied. Dergelijke gemeenten beschikken weliswaar niet over een groot
verzorgingsgebied, maar hebben dankzij de (seizoensgebonden) toeristische koopkracht wel een
omvangrijk winkelaanbod. Het winkelaanbod in Valkenburg is in de eerste plaats aantrekkelijk
vanwege de samenstelling. Ruim 40% van de 150 winkels behoort tot het segment mode en
luxeartikelen en zijn dus bij uitstek ‘funshops’. Zelfs in de grote steden komt dit segment
gemiddeld niet boven de 33% uit. Daarnaast is ondanks een forse groei van het filiaalbedrijf inde
afgelopen jaren, de filialiseringsgraad in Valkenburg laag. Dat is met name het geval in het mode
en luxesegment. Het kleine detailhandelsbedrijf met zijn eigen, afwisselende gezicht, heeft in
Valkenburg dus (nog) een sterke positie.
Het toerisme is voor Valkenburg dan ook van groot belang en wint nog aan gewicht in het licht
van de beperkte bestedingsfunctie5 en de geringe aantrekkingskracht die Valkenburg uitoefent op
zijn directe omgeving. Doorgaans beperkt de aantrekkingskracht van een gemeente in het
landelijk gebied zich tot de eigen gemeente en tot die directe omgeving, maar in Valkenburg is
bijna een derde van de bestedingen afkomstig van bezoekers die op grote afstand wonen (figuur
1.22). Als het aandeel van de ‘consumenten op afstand’ zich in Valkenburg op het gemiddelde
niveau voor de weinig stedelijke gemeenten zou bevinden, zou de gemeente een kwart van zijn
bestedingen moeten ontberen. De bestedingsfunctie zou daardoor terugvallen tot slechts 0,65, het
gemiddelde niveau van de andere gemeenten in het Heuvelland.

5

‘Landelijke’ toeristische gemeenten, zoals Schouwen-Duiveland, Texel en Veere hebben bijvoorbeeld
voor de bestedingsfunctie waarden van 1,0 of hoger.
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Figuur 1.21 Aanbod centrumvoorzieningen per 10.000

Figuur 1.22 Herkomst particuliere bestedingen 2003
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Naast het winkelbestand staat ook het woningbestand sterk onder invloed van het toerisme.
Valkenburg telt ruim 600 recreatiewoningen en deze vormen 8% van de totale woningvoorraad.
Daarmee staat Valkenburg op de 34e plaats in de rangorde van Nederlandse recreatiegemeenten.
Het aandeel van de 1.200 recreatiewoningen in de woningvoorraad van de andere gemeenten in
het Heuvelland is slechts 2%. De voorraad recreatiewoningen is sinds 1998 dankzij onder meer
het Landal-resort veel sterker toegenomen (+47%) dan gemiddeld in Nederland (+2%) en in het
Heuvelland (+23%). De groei in het Heuvelland kreeg voornamelijk in Simpelveld zijn beslag.
Uitbreiding van het recreatieve woningbestand is gezien de bevolkingsafname in Valkenburg in
economisch opzicht zeer belangrijk. De afnemende lokale koopkracht kan op deze manier
worden gecompenseerd door koopkracht ‘op afstand’ gedurende het gehele jaar. De hoge
kwaliteit van de nieuwe recreatiewoningen maakt een verblijf ‘buiten het seizoen’ immers
mogelijk en aantrekkelijk. Recreatiewoningen verbinden daardoor de sterke rol die Valkenburg
heeft als woongemeente met de beperkte rol als bestedings- en werkgelegenheidscentrum.
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Hoofdstuk 2.

De demografische ontwikkeling: wankele peiler
onder de woonfunctie

Valkenburg vertoont qua demografische ontwikkeling niet alleen een ‘landelijk’, maar voor een
deel ook een ‘typisch Limburgs’ gezicht. De bevolkingsomvang neemt af, het aandeel van
ouderen in de bevolking is groot en het aantal sterfgevallen overtreft het aantal geboorten. Qua
vergrijzing loopt Valkenburg 15 jaar voor op de rest van het land. De demografische krimp leidt
op den duur tot een forse leegstand in de woningvoorraad (6%). Deze leegstand maakt wellicht
uitbreiding van de voorraad recreatiewoningen mogelijk zonder aantasting van het kwetsbare
buitengebied.
Naast de bevolkingsontwikkeling en de vergrijzing zijn ook het kleine aandeel van niet-westerse
allochtonen, de lage arbeidsparticipatie en de relatief geringe welvaart gebruikelijk voor een
‘landelijke’ gemeente. Valkenburg biedt bovendien een in sociaal-economisch opzicht
gepolariseerde aanblik. Oudere en jongere paren en gezinnen zijn goed vertegenwoordigd in de
hoogste inkomenscategorie, alleenstaande ouderen in de laagste. Bovendien trekt Valkenburg
zoals gebruikelijk is voor een landelijke gemeente, per saldo gezinnen aan vanuit andere
gemeenten.
Valkenburg heeft echter ook stedelijke demografische kenmerken, zoals de sterke
huishoudenverdunning en de tamelijk forse omvang van de bevolkingsgroep met een laag
inkomen en een lage opleiding. Bovendien bevindt de ‘beweeglijkheid’ van de Valkenburgse
bevolking zich op een hoog, stedelijk niveau. Het aantal verhuizingen van en naar Valkenburg is
een kwart groter dan gebruikelijk in een ‘landelijke’ gemeente en per saldo leiden deze
verhuizingen tot een binnenlands vestigingsoverschot, wat eveneens gebruikelijk is voor een
‘landelijke’ gemeente. Zoals gewoonlijk is de beweeglijkheid onder jong-volwassenen het
grootst, maar daarnaast kent Valkenburg een opmerkelijk grote instroom van ouderen. Deze
geeft de gemeente impliciet het karakter van ‘seniorenstad’.
De binnenlandse migratie is echter sterk regionaal georiënteerd. Bijna 80% van de inkomende
en uitgaande stroom is gericht op Zuid-Limburg. Valkenburg trekt per saldo inwoners uit het
Heuvelland aan en verliest inwoners aan de steden in de regio.
Demografische verandering in Nederland

Nederland maakt een sterke demografische verandering door. In de eerste plaats neemt de
bevolkingsomvang weliswaar nog steeds toe, maar het groeitempo is sterk afgenomen (figuur
2.1). In de periode van 1990 tot 2005 nam de bevolking nog toe met bijna anderhalf miljoen
inwoners (+10%). Voor de periode van 2005 tot 2020 wordt een toename met slechts een half
miljoen personen verwacht (+3%). In de tweede plaats verandert de Nederlandse bevolking op
een drietal aspecten van samenstelling: het aantal ouderen6, kleine huishoudens7 en allochtonen8
en hun aandeel in de bevolking nemen toe (figuur 2.2).
Deze ontwikkelingen doen zich echter niet in het gehele land in dezelfde mate voor. Er is sprake
van forse verschillen tussen regio’s en ook tussen ‘stad’ en ‘land’. De bevolkingsgroei is het
6

7

8

De vergrijzing wordt veroorzaakt door het grote aandeel dat de voor de jaren ’60 geboren ‘leeftijdscohorten’ in
de bevolking hebben. Deze groep, die nu op leeftijd raakt, is veel groter dan de cohorten die daarna werden
geboren, doordat het sterftecijfer al in het begin van de eeuw fors daalde, maar het geboortecijfer pas vanaf de
jaren ’60.
De huishoudenverdunning, de afname van het aantal personen per huishouden, is het gevolg van de toename van
het aantal kleine een- en tweepersoonshuishoudens. De fase waarin ouderen na het uit huis gaan van de kinderen
alleen of getweeën leven, duurt langer, jongeren wonen langer alleen en de groei van het aantal scheidingen leidt
ook tot meer alleenstaanden.
Huwelijksmigratie en gezinshereniging zorgen voor een voortdurende stroom van veelal jonge immigranten in
ons land. Deze relatief jonge allochtone bevolking heeft bovendien een relatief groot aandeel in de natuurlijke
bevolkingsaanwas.
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sterkst in de steden en daar is ook het aantal allochtonen en kleine huishoudens het grootst. In het
landelijk gebied is de bevolkingsgroei beperkt, maar de vergrijzing zeer sterk.
Figuur 2.1

Bevolkingsomvang 1975-2020

Figuur 2.2

(Prognose) aandeel bevolking 65 jaar of
ouder in totale bevolking 1975-2020

x 1 miljoen (NL) / x 100.000 (Lb)

18

25%

16
20%

14
12

15%

10
8

10%

6
4

5%

2
0%

0
1975

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
(prognose) bevolkingsomvang Nederland
(prognose) bevolkingsomvang Limburg

2015

1975

2020

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Nederland

Bron: CBS/Primos/ABF-Research

2010

2015

2020

Limburg

Bron: CBS/ABF-Research

Zuid-Limburg voorop in demografische verandering

(Zuid)-Limburg loopt in ons land voorop bij deze groeivertraging, vergrijzing en
huishoudenverdunning. Het tempo van de bevolkingsgroei was in de afgelopen 15 jaar (+3%) in
Limburg al veel lager dan gemiddeld (+10%) en voor de komende 15 jaar wordt voor Limburg
zelfs een daling van het inwonertal (-8%) met 80.000 personen verwacht (figuur 2.1). Enkele
decennia geleden was de Limburgse bevolking relatief jong en was de gemiddelde
huishoudenomvang in de provincie groot. Inmiddels is de Limburgse bevolking gemiddeld echter
ouder dan de Nederlandse en binnen enkele jaren zal de gemiddelde huishoudenomvang in de
provincie kleiner zijn dan landelijk (figuur 2.2). Deze forse huishoudenverdunning beperkt de
daling van de vraag naar woningen die optreedt door de bevolkingskrimp. Niettemin zal het
huidige tekort op de provinciale woningmarkt in 2020 zijn omgeslagen in een overschot.
In Zuid-Limburg neemt de bevolkingsomvang nu al af (figuur 2.3). Als gevolg van de vergrijzing
is hier sprake van een sterfteoverschot en daarnaast ziet de regio meer mensen vertrekken dan er
binnenkomen. Hierbij speelt een rol dat Zuid-Limburg met de sluiting van de mijnen de rol van
economische motor binnen ons land is kwijtgeraakt. Terwijl de regio tot in de jaren ’70 een
vestigingsoverschot kende, trekken sindsdien veel (jonge) Limburgers om den brode naar de
Centrale Stedenring. Ondanks de aanwezigheid van instellingen voor hoger onderwijs kent ZuidLimburg een vertrekoverschot voor jong-volwassenen en starters. Het gunstige woon- en
leefklimaat maakt de streek met het vorderen der jaren echter wel weer aantrekkelijk. Voor de
leeftijdscategorieën tussen 35 en 65 jaar kent Zuid-Limburg dan ook een klein vestigingsoverschot. Voor ouderen is echter sprake van een vertrekoverschot (figuur 2.4).
Figuur 2.3

Samenstelling gemiddelde jaarlijkse

Figuur 2.4
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Valkenburg aan kop qua krimp en vergrijzing
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Valkenburg en het Heuvelland behoren op hun beurt binnen Zuid-Limburg tot de kopgroep qua
demografische krimp. Terwijl het landelijk gebied in ons land in de afgelopen jaren nog een
behoorlijke bevolkingsgroei liet zien, neemt in Valkenburg en het Heuvelland de
bevolkingsomvang al sinds het midden van de jaren ’90 af (figuur 2.5). In 1997 bereikte
Valkenburg met 18.200 inwoners haar grootste omvang, maar in 2005 was het aantal inwoners al
geslonken tot minder dan 17.700 (-3%) en in de komende jaren zal deze daling zich naar
verwachting onverminderd voortzetten (figuur 2.6). Voor 2020 wordt voor Valkenburg een
inwonertal van 15.400 inwoners voorzien en daarmee zal het inwonertal van de gemeente met
15% zijn gekrompen ten opzichte van het topjaar 19979. De woningmarkt in Valkenburg en het
Heuvelland vertoont al in deze tijd de nodige ruimte en als gevolg van de voortgaande
demografische krimp zal deze nog sterk toenemen. Het aantal leegstaande woningen in
Valkenburg in 2020 zijn opgelopen tot meer dan 600. Dat is 6% van de voorraad. De leegstand in
het Heuvelland beloopt dan zelfs meer dan 2.600 woningen. Deze leegstand biedt mogelijkheden
voor uitbreiding van de voorraad recreatiewoningen zonder dat daardoor een beroep op het
buitengebied in het Heuvelland behoeft te worden gedaan.
Figuur 2.5
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Figuur 2.6
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Verder zijn ontgroening en vergrijzing in Valkenburg al veel verder voortgeschreden dan
gemiddeld in Limburg en ook verder dan gemiddeld in het landelijk gebied (figuur 2.7). De
leeftijdscategorieën onder de 25 jaar zijn hier zeer klein, maar de bijna 3.500 inwoners van 65
jaar of ouder in Valkenburg vormden in 2005 bijna 20% van de bevolking10. Als de grens tussen
‘jong’ en ‘oud’ op 45 jaar wordt gesteld, behoorde in 2005 zelfs al bijna de helft van de
Valkenburgers tot de ouderen en zal dit in 2020 naar verwachting bijna 60% van de bevolking
zijn11. Valkenburg loopt daarmee qua vergrijzing 15 jaar voor op het landelijk gebied en op ons
land als geheel.
Daarnaast heeft de vergrijzing ook in Valkenburg geleid tot een sterke huishoudenverdunning
(figuur 2.8). In vergelijking met het gemiddelde beeld voor het landelijk gebied telt Valkenburg
veel kleine huishoudens. Daarbij gaat het vooral om oudere paren en alleenstaanden. Het aandeel
van jonge paren en alleenstaanden is in Valkenburg en het Heuvelland juist beperkt. De
levensstijlen ‘sportieve’ en culturele genieters’ komen dan ook relatief weinig voor bij de
Valkenburgse bevolking. Het aantal gezinnen is eveneens klein en neemt bovendien al sinds jaar
en dag af. Vormden medio jaren ’90 gezinnen nog 40% van de huishoudens in Valkenburg,
9

10
11

De andere gemeenten in het Heuvelland bereikten in 1996 met ruim 178.000 inwoners hun maximale omvang en
zullen in 2020 naar verwachting zijn gekrompen tot 153.000 inwoners. Voor geheel Zuid-Limburg, dat medio
jaren ’90 nog 635.000 inwoners telde, zal het inwonertal in 2020 zijn afgenomen tot 552.000 personen.
Landelijk bedroeg dit aandeel 14%.
Rond de leeftijd van 45 jaar begint in veel huishoudens de periode waarin de kinderen het huis verlaten. Deze
‘empty nest’-fase kan worden opgevat als het begin van de fase van (‘actieve’) ouderdom. Vanuit de biologische
invalshoek bezien, is met het ‘uitvliegen van de jongen’ immers voldaan aan de opdracht tot het in stand houden
van de soort en dient zich de vraag aan: ‘wat doe ik met de mij nog toegemeten tijd’?
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inmiddels ligt dit aandeel gezakt tot een derde. Deze daling zal zich naar verwachting in de
komende jaren voortzetten, waardoor in 2020 gezinnen nog slechts 20% van de huishoudens in
Valkenburg zullen uitmaken. De gemiddelde huishoudengrootte in Valkenburg zal daardoor zijn
gedaald van boven het landelijk gemiddelde (2,48 personen) in 1996 tot onder het landelijk
gemiddelde (2,09 personen) in 2020.
Figuur 2.7

Leeftijdsamenstelling bevolking 2005
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‘landelijke’ trekken van Valkenburg

Qua herkomst, arbeidsparticipatie en welvaart wijkt de Valkenburgse bevolking echter maar
weinig af van het gemiddelde voor het landelijk gebied. Niet-westerse allochtonen zijn nog
steeds sterk geconcentreerd in de grote gemeenten in West-Nederland. In het landelijk gebied
bedraagt het aandeel van de niet-westerse allochtonen in de bevolking rond 4% en in Valkenburg
is het aandeel van de ruim vierhonderd niet-westerse allochtonen in de bevolking nog lager. Het
aantal allochtonen nam hier in de afgelopen jaren echter wel sterk toe (figuur 2.9).
De arbeidsparticipatie is onder invloed van de leeftijdsamenstelling van de bevolking in steden
groter dan in landelijk gebied. Het aandeel van de economisch actieve leeftijdscategorieën tussen
15en 45 jaar is in steden immers groot en in landelijk gebied juist klein. In Valkenburg ligt de
arbeidsdeelname op het voor het landelijk gebied gebruikelijke, relatief lage niveau van 43%12
van de totale bevolking en in het Heuvelland zelfs daaronder (figuur 2.10). De samenstelling van
de in economisch opzicht niet actieve groep verschilt echter sterk met het gemiddelde voor het
landelijk gebied. Valkenburg telt relatief veel ouderen en werklozen, terwijl in gemiddeld het
aandeel van de jongeren en van mensen die omwille van zorgtaken, arbeidsongeschiktheid of
overtuiging niet willen of kunnen werken juist klein is. De arbeidsparticipatie in Valkenburg en
het Heuvelland is bovendien in de afgelopen jaren door de sterke vergrijzing afgenomen, terwijl
deze gemiddeld in het landelijk gebied juist wat toenam.
Figuur 2.9

Ontwikkeling aantal en aandeel in de

Figuur 2.10 Arbeidsparticipatie 2004
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Ons land kent nog altijd een relatief vlakke inkomensverdeling. Daardoor leidt een verschil in arbeidsparticipatie
van enkele procenten met het landelijk gemiddelde (45%) tot een relatief sterke verschil in welvaart.
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De welvaart in ons land is in het landelijk gebied en in de grote steden lager dan in ‘suburbia’ en
middelgrote steden, waar het opleidingsniveau hoog is en relatief veel huishoudens over twee
inkomens beschikken. In het Heuvelland, met Meerssen en Voerendaal als koplopers, is de
welvaart veel hoger dan gemiddeld in het landelijk gebied, maar Valkenburg blijft qua welvaart
daarbij juist wat achter (figuur 2.11). Valkenburg kon, anders dan het Heuvelland en geheel
Zuid-Limburg, in de afgelopen jaren de nationale welvaartsgroei echter wel bijhouden. De
relatieve welvaartspositie van Valkenburg is dus niet slechter geworden, maar die van zijn
omgeving wel.
Figuur 2.11 Gestandaardiseerd inkomen per

Figuur 2.12 Aandeel huishoudens in nationale
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Verder zijn, in vergelijking met die omgeving, de welvaartsverdeling en het opleidingniveau in
Valkenburg gepolariseerd (figuur 2.12). Terwijl in het Heuvelland het aandeel van de laagste
inkomens- en opleidingscategorieën klein zijn, zijn in Valkenburg zowel deze laagste als de
hoogste categorieën relatief groot. In sociaal-economisch opzicht vertont de Valkenburgse
bevolking dus twee gezichten. In de hoogste inkomenscategorieën zijn oudere en jonge
tweepersoonshuishoudens en gezinnen met oudere kinderen, goed vertegenwoordigd en dat uit
zich in het aandeel van de verschillende levensstijlen in de bevolking (figuur 2.13 en 2.14).
Valkenburg telt een groter dan gemiddeld aandeel van de levensstijlgroepen ‘bewuste’ en
‘actieve ouderen’, ‘uiterlijk gerichten’, ‘exclusieve shoppers’, ‘uitgaande jongeren’ en
‘computergezinnen’ in de bevolking.
Aan de andere kant woont bijna een kwart van de Valkenburgers in buurten die te kampen
hebben met economisch-culturele achterstanden14. In deze laagste inkomenscategorie gaat het
vooral om alleenstaande ouderen. Deze vormen het leeuwendeel van de levensstijlgroep der
‘financieel beperkten’. De vergrijzing is in Valkenburg dus niet alleen een zaak van groepen met
een hoog inkomen.
Figuur 2.13 Typologie bevolking naar levensstijl 2006

Figuur 2.14 Typologie bevolking naar levensstijl 2006
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Het gestandaardiseerd huishoudinkomen is het huishoudinkomen gewogen naar omvang van het huishouden.
Dit betreft bijvoorbeeld armoede en integratieproblemen.
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Beweeglijk Valkenburg

In vergelijking met het beeld voor het landelijk gebied in Nederland is de samenstelling van de
demografische ontwikkeling in Valkenburg opmerkelijk. Terwijl het landelijk gebied doorgaans
een forse natuurlijke aanwas kent, is in Valkenburg als gevolg van de sterke vergrijzing sprake
van een fors sterfteoverschot (figuur 2.15). Eveneens opmerkelijk voor een weinig stedelijke
gemeente is dat het aantal mensen dat zich in de afgelopen jaren in Valkenburg vestigde wat
groter was dan het aantal mensen dat de gemeente verliet15. Voor de komende jaren wordt echter
verwacht dat Valkenburg niet alleen met een sterfteoverschot, maar ook met een binnenlands en
buitenlands vertrekoverschot te maken zal krijgen.
Achter het kleine vestigingsoverschot voor Valkenburg gaat echter een beweeglijkheid schuil die
in een grote stad niet zou misstaan (figuur 2.16). In de afgelopen jaren zag Valkenburg ieder jaar
rond 800 inwoners komen en ook 800 inwoners gaan. Dat is ruim 4% van de bevolking en
daardoor heeft Valkenburg het karakter van een ‘duiventil’. Daarnaast verhuisden jaarlijks ook
nog ruim 800 personen binnen de gemeente, veel meer dan op grond van de omvang van de
gemeente verwacht mocht worden. Deze beweeglijkheid past in het beeld van de relatief sterke
verhuisgeneigdheid van de Zuid-Limburgers.
Figuur 2.15 Samenstelling gemiddelde jaarlijkse

Figuur 2.16 Gemiddelde jaarlijkse vestiging en vertrek

bevolkingsontwikkeling 2000-2004
0,5%

t.o.v. totale bevolkingsomvang 2000-2004
Niet stedelijk
Weinig stedelijk

0,0%

Matig stedelijk
Sterk stedelijk

-0,5%

Zeer sterk stedelijk

-1,0%

Valkenburg aan de
Geul

Heuvelland

Totale mutatie

Natuurlijke aanwas

Valkenburg aan de Geul

Bron: CBS/ABF-Research

Binnenlands
migratiesaldo

Heuvelland

Buitenlands
migratiesaldo
Weinig stedelijk

0%

1%

Vestiging

2%

3%

4%

5%

Vertrek

Bron: CBS/ABF-Research

De samenstelling van deze binnenlandse migratie qua leeftijd, huishouden en burgerlijke staat
komt echter wel overeen met het gemiddelde beeld voor het landelijk gebied. De leeftijdscategorieën tussen 15 en 40 jaar vormen het leeuwendeel (60%) van de binnenlandse
migratiestroom in ons land. Binnen deze groep zijn alleenstaande jong-volwassenen met afstand
het meest mobiel. Deze jong-volwassenen trekken voor werk of studie naar de steden. In de fase
van gezinsvorming en ook daarna verruilen velen de stad echter voor de grote nieuwbouwwijken,
‘suburbia’ of het landelijk gebied, op zoek naar ‘rust & ruimte’ voor zichzelf of voor de
kinderen. Uiteindelijk trekken ouderen, omwille van de nabijheid van voorzieningen per saldo
vanuit het landelijk gebied naar de sterk en matig stedelijke gemeenten.
Ook in Valkenburg vormen alleenstaande jong-volwassenen de meest beweeglijke
bevolkingsgroep (figuur 2.17). Terwijl jaarlijks gemiddeld rond 6% van de leeftijdscategorieën
tussen 15 en 35 jaar naar een andere gemeente in ons land verhuist, is dit aandeel in Valkenburg
bijna tweemaal zo hoog. De gemeente zag per saldo in de afgelopen periode jaarlijks 2% van de
jong-volwassenen vertrekken en 1% van de ouderen en gezinnen binnenkomen (figuur 2.18).
Weliswaar betreft het in absolute zin beperkte stromen van gemiddeld 41 jongvolwassenen en 17
ouderen, maar Valkenburg verschilt hiermee duidelijk van het Heuvelland. Daar is de uitstroom
van jongeren veel groter en vertonen ook de ouderen een vertrekoverschot. Met deze instroom
van ouderen schaart Valkenburg zich anders dan het Heuvelland in de rij van weinig stedelijke
gemeenten die een aantrekkelijk woonmilieu met voldoende ‘rust & ruimte’ paren aan de
15

Overigens gaat het hierbij in absolute zin om slechts enkele personen per jaar. In de periode 2000-2004 nam de
Valkenburgse bevolking met gemiddeld 64 inwoners per jaar af. Het vestigingsoverschot werd door gemiddelde
negen personen per jaar gevormd.

22

benodigde voorzieningen. Valkenburg profileert zich blijkbaar nu al in stilte als ‘seniorenstad’.
Met de vergrijzing die in het verschiet ligt, wordt die rol alleen maar sterker. Daarbij zorgt de
aanwezigheid van jongere leeftijdscategorieën ervoor dat deze seniorenstad niet los komt te staan
van de samenleving.
Figuur 2.17 Samenstelling jaarlijkse binnenlandse

Figuur 2.18 Gemiddeld jaarlijks migratiesaldo per
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Behalve bij deze jong-volwassenen, die voor werk of studie relatief vaak over grote afstand
verhuizen, is de binnenlandse migratie doorgaans sterk regionaal georiënteerd. Ook in
Valkenburg en het Heuvelland doet zich deze regionale oriëntatie voor (figuur 2.19). Rond 10%
van de 800 verhuizers van of naar Valkenburg komt uit of blijft in Valkenburg. Meer dan 30%
van de verhuizers is gericht op het Heuvelland en bijna 40% op de Zuid-Limburgse steden. Een
vijfde van de migratie is gericht op de rest van Nederland. Per saldo heeft Valkenburg een
vestigingsoverschot vanuit het Heuvelland en een vertrekoverschot naar de rest van (Zuid)Limburg en Noord-Brabant (figuur 2.20). Bij deze stromen gaat het om enkele tientallen
personen. Het vestigingsoverschot beloopt rond 25 personen, het vertrekoverschot rond 40.
Figuur 2.19 Herkomst en richting jaarlijks gemiddelde

Figuur 2.20 Samenstelling jaarlijks gemiddeld
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Hoofdstuk 3.

Economisch potentieel: geen alternatief voor
wellness

Zuid-Limburg behoort niet tot de economische kern van het land en evenmin tot de regio’s met
de sterkste werkgelegenheidsgroei. Valkenburg slaagt er ook niet in het gemiddelde groeicijfer
voor het landelijk gebied te evenaren. De toeristisch-recreatieve sector, die de Valkenburgse
economie domineert, kampt met de omslag die zich in het toeristisch gedrag voordoet. De toch al
zwakke werkgelegenheids- en bestedingsfunctie van Valkenburg komt daardoor verder onder
druk te staan.
De ligging en de aantrekkelijke en kwetsbare omgeving van Valkenburg perken aan de ene kant
de mogelijkheden voor economische ontwikkeling in, maar lijken aan de andere kant juist kansen
te bieden voor de inzet van de toeristisch-recreatieve sector op ‘wellness’. Onder zeer strikte
voorwaarden gedefinieerd zijn ‘wellness’-activiteiten met een werkgelegenheid van drie- tot
vierhonderd banen en een toegevoegde waarde van €15 tot €20 miljoen mogelijk goed voor zo’n
5% van de Valkenburgse economie. Verwacht mag worden dat het afgeleide effect van deze
activiteiten vele malen groter is. De afnemer van deze wellness-diensten lijkt niet alleen de
individuele burger te zijn, maar vooral ook de zorgverzekeraars en ARBO-diensten.
Nederland groeit en ‘verdienstelijkt’, Limburg in de achterhoede

In het afgelopen decennium is de economische groei in ons land, ondanks de economische
laagconjunctuur van de afgelopen jaren, zeer sterk geweest. Deze groei komt tot uiting in een
sterke groei van de werkgelegenheid. Deze nam in de periode van 1996 tot 2005 met ruim en
miljoen banen toe (+16%) dankzij de ‘boom’ in de dienstverlening16. Er is daardoor sprake van
een sterke verandering van de economische structuur, de wijze waarop in ons land in het bestaan
wordt voorzien. De Nederlandse economie ‘verdienstelijkt’ in hoog tempo (figuur 3.1).
Er doen zich forse verschillen tussen ‘stad’ en ‘land’ voor qua werkgelegenheidsgroei en qua
mate van verdienstelijking. De banengroei is het sterkst in de steden en voorsteden en steden zijn
ook veruit het sterkt verdienstelijkt. Het aandeel van de diensten neemt in het landelijk gebied
wel sterk toe. Daarnaast zijn er grote regionale verschillen in banengroei (figuur 3.2). Door zijn
omvang neemt de Centrale Stedenring het overgrote deel van de banengroei voor zijn rekening.
De groei is het sterkst in de Noordvleugel van de Randstad en in Flevoland. De
‘verdienstelijking’ in Zuid-Limburg bevindt zich weliswaar op gemiddeld niveau, maar de
werkgelegenheid groeide hier tussen 1996 en 2005 minder dan half zo hard (+7%) als landelijk.
Niet alleen kregen de productieactiviteiten hier rake klappen (-23%), ook bleef hier, ondanks de
vooruitgeschoven positie in Europa, de groei van de distributieactiviteiten en diensten ver achter
bij het landelijk gemiddelde. Zuid-Limburg ontbeert de ruimte voor logistieke activiteiten. In
Noord-Limburg en Oost-Brabant is wel ruimte voor de ontwikkeling van logistiek
bedrijventerrein en daar groeide de logistieke sector dan ook sterk in omvang.
Figuur 3.1

Ontwikkeling werkgelegenheid per sector

Figuur 3.2

Ontwikkeling werkgelegenheid 1996-2005

1996-2005

16

Onder ‘verdienstelijking’ wordt hier verstaan de ‘productie’ van (niet-tastbare) diensten, inclusief de
detailhandel. Detailhandel vormt weliswaar het laatste stadium in de keten van productie en distributie van
tastbare goederen, maar heeft een hoog ‘leisure-gehalte’ en wordt daarom tot de diensten gerekend.
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Matige economische prestatie in Valkenburg

Valkenburg telde in 2005 bijna 6.300 banen, het Heuvelland ruim 41.000. Terwijl de
economische structuur van het Heuvelland grotendeels overeen komt met het gemiddelde beeld
voor het landelijk gebied, toont Valkenburg een duidelijk daarvan afwijkend gezicht (figuur 3.3).
Leisure-activiteiten, waaronder horeca en detailhandel worden verstaan en die voor een groot
deel afhankelijk is van toeristisch-recreatieve bestedingen, zijn hier met ruim 2.900 banen goed
voor 43% van de werkgelegenheid. De productieactiviteiten landbouw, industrie en
bouwnijverheid hebben in Valkenburg een navenant lager aandeel en ook het aandeel van de
‘verzorgende’ activiteiten overheid en zorg is in Valkenburg wat lager dan gemiddeld. Tot slot
kent Valkenburg, zoals het krap bemeten Zuid-Limburg als geheel, een relatief kleine
distributiesector.
Valkenburg heeft dankzij de sterke ‘verdienstelijking’ dus een goede economische structuur en
zou daardoor een forse werkgelegenheidsgroei mogen verwachten17. De banengroei bleef hier in
de afgelopen jaren echter ver achter bij de gemiddelde groei in het landelijk gebied (figuur 3.4).
Tussen 1996 en 2005 nam de werkgelegenheid in Valkenburg met minder dan 400 banen toe
(+6%). De groei in het Heuvelland (+12%) was bijna tweemaal zo sterk. Dit verschil in groei met
Valkenburg komt echter volledig voor rekening van de ontwikkeling van de dienstverlening op
het bedrijventerrein bij rond Maastricht-Aachen Airport in de gemeente Beek.
Figuur 3.3

Werkgelegenheidsstructuur 2005

Figuur 3.4

Ontwikkeling werkgelegenheid 1996-2005
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Ligging en locale omstandigheden perken ontwikkeling in

17

De economische groei in een gebied kan worden gezien als het resultaat van enerzijds de
bedrijfstakstructuur en anderzijds plaatselijke factoren. De economische structuur in een gebied is
sterk als sectoren die landelijk goed presteren, zoals de commerciële diensten, er sterk
vertegenwoordigd zijn. Daardoor zal de regionale economie sterker kunnen groeien dan de landelijke.
Het kan echter zo zijn dat sectoren in een gebied minder sterk groeien dan landelijk. De groei in die
regio blijft dan achter bij de groei die op grond van de sectorstructuur verwacht mocht worden en dat
kan duiden op een ongunstige ligging of op een ongunstig ondernemingsklimaat.
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De zwakke werkgelegenheidsontwikkeling in Valkenburg deed zich over de volle breedte van de
economie voor (figuur 3.5). Terwijl het Heuvelland (zonder Beek) voor leisure en zorg nog
groeicijfers op het niveau van het landelijk gebied laten zien, blijft Valkenburg daar in alle
sectoren ver bij achter. Voor een deel speelt de ligging op grote afstand van het Nederlandse
economische centrum hierbij een rol, maar ook specifieke, locale factoren zijn van belang.
Valkenburg en een groot deel van het Heuvelland ontberen omwille van behoud van de
‘schoonheid van het visueel landschap’ vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. De voorraad
bedrijventerrein in Valkenburg en het Heuvelland is respectievelijk slechts 8 ha en 390 ha en
praktisch alleen Beek beschikt nog over uitgeefbaar terrein (20 ha)18.
Tijdens de economische laagconjunctuur van de periode 2002-2005 kwam de negatieve invloed
die deze specifieke, locale factoren op de werkgelegenheidsontwikkeling in Valkenburg en het
Heuvelland hebben, bijzonder sterk naar voren (figuur 3.6). De omvang van de ‘bollen’ in deze
figuur geeft de mate aan waarin het groeitempo afweek van het landelijk gemiddelde. Landelijk
was in deze jaren sprake van een afname van de werkgelegenheid, die wordt weergegeven door
de gele bol op het assenkruis in de figuur. De grote, rode ‘bollen’ voor Limburg, Valkenburg en
het Heuvelland geven aan dat de krimp hier drie- tot viermaal zo sterk was als landelijk. De
kleine, blauwe ‘bol’ voor de weinig stedelijke gemeenten geeft echter aan dat de
werkgelegenheidskrimp daar kleiner was dan gemiddeld in ons land.
De plaatsing van de ‘bollen’ ten opzichte van het assenkruis geeft de invloed van sectorale
ontwikkeling (X-as) en de regionale omstandigheden (Y-as) weer. De ligging van de bol voor
Valkenburg in het kwadrant rechtsonder duidt de combinatie van een gunstige sectorstructuur en
ongunstige locale omstandigheden aan. Gemiddeld is de situatie in de weinig stedelijke
gemeenten juist omgekeerd, zo blijkt uit de ligging van de ‘bol’ in het kwadrant linksboven. Zij
koppelen een ongunstige sectorstructuur aan een gunstig productiemilieu. Limburg en het
Heuvelland, in het kwadrant linksonder, kampen met een ongunstige sectorstructuur én met een
ongunstig productiemilieu.
Figuur 3.5

Sectorale werkgelegenheidsontwikkeling

Figuur 3.6

1996-2005
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Toeristische motor hapert

Juist de dienstensector die afhankelijk is van de aantrekkelijke landschappelijke omgeving en die
de motor vormt van de Valkenburgse economie, de sector recreatie & toerisme19, hapert sinds
enkele jaren (figuur 3.7). De toeristisch-recreatieve werkgelegenheid in Valkenburg bood in
18

19

Gemiddeld beslaan bedrijventerreinen beslaan in het landelijk gebied gemiddeld 15% van de op intensieve wijze
gebruikte grond. In Valkenburg en het Heuvelland is dit aandeel respectievelijk slechts 2% en 5%.

Deze afbakening van de sector toerisme & recreatie is ontleend aan het NRIT. Toeristisch-recreatieve
activiteiten worden in de statistische boekhouding helaas niet onder één noemer geregistreerd, maar
verspreid onder de vlag van horeca (drank & spijs), verblijfsrecreatie (logies), handel in en verhuur
van recreatiegoederen (detailhandel) en dienstverlening. In dit laatste geval gaat het om het aanbod
aan cultuur, vermaak, evenementen en sport (‘trekkers’). Drank- en spijsverstrekkers zijn goed voor
62% van de werkgelegenheid in de sector, gevolgd door de ‘trekkers’ en de logiesverstrekkers (18%).
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2003 een werkgelegenheid van ruim 2.300 banen en was daarmee goed voor meer dan een derde
van de totale werkgelegenheid in de gemeente. Bovendien heeft de sector in Zuid-Limburg een
belangrijk afgeleid effect doordat toeristen hier relatief veel uit eten gaan en aan
‘funshopping’doen. De groei van de werkgelegenheid in Valkenburg was in de periode 19982003 met 15% echter veel zwakker dan gemiddeld in ons land (+22%) en daardoor maakte
Valkenburg de gunstige verwachting niet waar. Weliswaar nam het aantal banen in drank- en
spijsvoorziening fors toe, maar bij logiesaanbieders was sprake van krimp. Daarnaast bleef
vooral bij de ‘trekkers’, zoals pretparken en musea, de groei in Valkenburg achter. Landelijk
vertoonde deze toeristisch-recreatieve deelsector echter de sterkste banengroei. De groei van de
‘trekkers’ vindt vooral in de steden plaats, waar zij een belangrijk onderdeel vormen van het
grootstedelijke ‘leisure-aanbod’. Allerlei ‘trekkers’ zijn onderdeel geworden van het dagelijks
leven en hebben daardoor meer een ‘recreatief’ dan een ‘toeristisch’ karakter gekregen. Het
aanbod van deze voorzieningen is niet alleen toegenomen, maar richt zich ook meer dan
voorheen naar de verspreiding van de bevolking. Het aanbod van pretparken e.d. in toeristische
regio’s zoals de kuststrook en Zuid-Limburg is door deze ontwikkeling niet meer uniek.
Daarnaast is ook de concurrentie van toeristische gebieden in het buitenland sterk toegenomen.
Figuur 3.7

Ontwikkeling werkgelegenheid recreatie &
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Door deze ontwikkeling in de toeristisch-recreatieve sector is de verwachting voor de
toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in Valkenburg niet hooggespannen (figuur
3.8). Daarnaast zijn door de perifere ligging binnen ons land de mogelijkheden voor (landelijk
verzorgende) diensten beperkt. De ligging ten opzichte van het Europese kerngebied maakt ZuidLimburg echter wel aantrekkelijk voor logistieke activiteiten, maar deze activiteiten kennen een
groot ruimtebeslag en passen daardoor niet in het kwetsbare Zuid-Limburgse landschap.
Goddelijk leven

Een drastische heroriëntatie van het toeristisch-recreatieve aanbod in Valkenburg die aansluit bij
de potentie van de aantrekkelijke, maar kwetsbare omgeving, lijkt daardoor de enige weg naar
economische groei. In het door de provincie Limburg en locale partijen opgestelde actieplan
Heerlijkheid Heuvelland wordt daarvoor een aantal mogelijkheden genoemd (Provincie, 2006).
Ten eerste kan volgens scenario ‘goddelijk leven’ het verlenen van allerlei persoonlijke en
zorgdiensten20, in combinatie met een prettig woon- en leefklimaat, Valkenburg op de kaart
zetten als plaats waar het, voor ouderen ‘lekker, veilig en verzorgd wonen’ is. De ruimte die
ontstaat op de woningmarkt speelt hierbij eveneens een rol van betekenis doordat deze ruimte het
mogelijk maakt, al dan niet in een tweede woning, in Valkenburg te wonen.
De individuele burger is in dit scenario de ‘decision making unit’, degene die het besluit neemt
tot aankoop of huur van een (tweede) woning in Valkenburg. Daardoor is de ‘oudere’
20

In ‘Wellness in Weelde’ is het aanbod van welness- en preventieactiviteiten in Zuid-Limburg geïnventariseerd.
Weliswaar beschikt een aantal kernen in het Heuvelland over een fors aantal van deze voorzieningen, maar
overigens richt het aanbod zich sterk op de bevolkingsconcentraties en is daarom in de omringende steden
gevestigd.
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Nederlander de eigenlijke klant. Gezien het leeftijdspecifieke binnenlands migratiepatroon voor
Valkenburg, blijft in dit scenario de ‘markt’ in belangrijke mate beperkt tot Zuid-Limburg zelf.
Wellness in weelde

Daarnaast kan volgens het scenario ‘wellness in weelde’ worden ingezet op ‘wellness’, het in een
‘toeristische setting’ pro-actief werken aan gezondheid, teneinde zich gezonder te voelen, er
beter uit te zien, ouderdomsverschijnselen tegen te gaan of ziekte te voorkomen. Wellness is dus
in het algemeen gericht op het zich goed voelen en specifiek op het voorkomen van ziekte en is
daarmee weliswaar in globale zin aangeduid, maar qua sectorale indeling echter allerminst
eenduidig omschreven. Bovendien zijn ‘zich goed voelen’ en de factoren daarbij zeer subjectief.
De omvang van de wellness-sector in Valkenburg kan dan ook niet dan met het grootste
voorbehoud en slechts in zeer globale zin worden bepaald op drie- tot vierhonderd banen.
Daarbij wordt een enge definitie gehanteerd, waarin ‘wellness’ wordt opgevat als alleen fitnessen kuuractiviteiten en schoonheidsverzorging. Met hetzelfde voorbehoud zou op grond van
globale gegevens omtrent de arbeidsproductiviteit per bedrijfstak de toegevoegde waarde21 van
de ‘wellness’-sector € 15 tot € 20 miljoen per jaar kunnen bedragen22 (figuur 3.9). Daarmee zou
‘wellness’ goed zijn voor rond 5% van de toegevoegde waarde en werkgelegenheid in
Valkenburg. Het geheel aan activiteiten op het gebied van horeca, cultuur, (medische) zorg en
welzijn en detailhandel non-food is echter veel groter en beloopt 40% tot 50% van de economie
(figuur 8). Om het aandeel van ‘stuwende’, op klanten van buiten Valkenburg en directe
omgeving gerichte welnessactiviteiten hierin te bepalen, is echter nader onderzoek nodig.
Op grond van de groei van de toegevoegde waarde die voor de verschillende bedrijfstakken
sector wordt verwacht, zou in de komende decennia de nominale toegevoegde waarde van de
‘wellness’-sector in Valkenburg in omvang kunnen verdubbelen (figuur 3.10). Hierbij is dus
geen rekening gehouden met lokale omstandigheden die zouden kunnen leiden tot een sterker of
juist minder sterke groei.
Figuur 3.9
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In het scenario ‘wellness in weelde’ zijn zorgverzekeraars, ARBO-diensten en instellingen voor
gezondheidszorg de ‘decision making units’ en daardoor heeft de toeristisch-recreatieve sector in
Valkenburg, anders dan in het scenario ‘goddelijk leven’, in deze scenario’s te maken met een
business-to-businessmarkt. Het aanbod van zorgverzekeraars en ARBO-diensten op het gebied
van ‘wellness’ is sterk gericht op het veranderen van levensstijl en tot deze verandering wordt

21

22

De toegevoegde waarde is het verschil tussen de waarde van de door een onderneming geproduceerde
goederen en diensten en de waarde van de voor die productie ingekochte goederen en diensten. De
toegevoegde waarde van alle ondernemingen en instellingen in een gebied vormt het lokaal of
regionaal product.
Aan de bepaling van de toegevoegde waarde liggen schattingen ten grondslag van het type activiteiten
dat tot de ‘wellness’-sector behoort, van de werkgelegenheid die deze activiteiten met zich
meebrengen en van de arbeidsproductiviteit van deze activiteiten.
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veelal buiten de dagelijkse levenssfeer, in een rustieke en aantrekkelijke omgeving, een aanzet
gegeven.
Achmea maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van het Lifestyle Training Centrum (LTC)
in Dalfsen. Deze worden echter niet in de (aanvullende) verzekeringen aangeboden, maar in het
‘Health-pakket’, de voordeelaanbiedingen van Achmea voor zijn klanten. Daarnaast maakt het
LTC ook deel uit van de ‘Present’-verzekering van Achmea voor bedrijven. ‘Present’ biedt de
therapieën die de ARBO-dienst adviseert, maar niet zelf kan uitvoeren. Deze therapieën worden
juist niet op de werkplek, in een aantrekkelijke en rustieke omgeving plaats. ‘Present’ vult het
‘gat’ tussen de ARBO-dienstverlening en de gezondheidszorg, Overigens past hier een
kanttekening. ARBO-diensten doe graag zaken ‘zo dicht mogelijk bij de werkplek’, wat betekent
dat de uitgevallen werknemer zo kort en zo weinig als mogelijk is, buiten het arbeidsproces
wordt gehouden.
Dankzij het voor ons land unieke landschappelijke karakter zouden Valkenburg en het
Heuvelland de door zorgverzekeraars en ARBO-diensten gewenste omgeving kunnen zijn voor
‘wellness-activiteiten’. Daarmee lijkt in het scenario ‘wellness in weelde’ wel een landelijke
afzetmarkt haalbaar. Specialisatie en samenwerking door de Zuid-Limburgse ‘wellness’ondernemers kan het aanbod van de streek aan de zorgverzekeraars en ARBO-diensten uit het
gehele land nog versterken. Het vierde scenario uit Heerlijkheid Heuvelland, ‘smaakcoöperatie’
is een voorbeeld van zo’n aanbodgedreven opzet.
Helende Hellingen

‘Wellness’ sluit dicht aan bij het scenario ‘helende hellingen’ uit het actieplan, dat het aanbieden
van curatieve zorg (care) in aantrekkelijke omgeving van Zuid-Limburg wil stimuleren. Hierbij
gaat het dus om echte ‘ziektezorg’, maar deze vindt plaats in ‘zorghotels’, dus buiten de reguliere
instellingen voor gezondheidszorg. Deze instellingen beperken zich tot het feitelijke medisch
handelen, de ‘cure’.
Voor curatieve zorg is de afzetmarkt echter niet het landelijke aanbod van zorginstellingen, maar
het regionale. Voor controle en begeleiding, maar ook in noodgevallen, is het immers
noodzakelijk dat het zorghotel zich in de nabijheid van de zorginstelling bevindt. Om deze reden
zijn de ‘zelfstandige behandelcentra’23 in ons land dan ook vooral gelegen in de nabijheid van de
grote academische en streekziekenhuizen (bijlage 2). De spreiding van privéklinieken, die buiten
vertoont weliswaar in sterke mate hetzelfde patroon, maar wordt daarnaast beïnvloed door de
aantrekkelijkheid van de omgeving, zoals in het geval van Zuid-Kennemerland, de Utrechtse
Heuvelrug en het Heuvelland (bijlage 3). Dit neemt niet weg dat Valkenburg en het Heuvelland
via het aanbod van Zuid-Limburgse zorginstellingen aan de zorgverzekeraars in tweede instantie
natuurlijk wel over een landelijke afzetmarkt kunnen beschikken.

23

Vanaf de jaren ’80 ontstonden naast het door de overheid gestuurde aanbod van gezondheidszorg de zogenaamde
privéklinieken. Deze richten zich op bekorting van de wachtlijsten of op handelingen die niet strikt medisch
noodzakelijk zijn en hebben een winstoogmerk. Daardoor werden ze (door de overheid) geassocieerd met luxe,
niet voor iedereen toegankelijke zorg. De Regeling zelfstandige behandelcentra (1998) diende destijds om deze
privéklinieken de wind uit de zeilen te nemen door een aantal van deze klinieken onder het systeem van de
reguliere ziekenhuiszorg te brengen. De ZBC’s mochten geen klinische handelingen verrichten, alleen
dagbehandelingen. Hoewel onder het nieuwe zorgstelsel het onderscheid tussen ziekenhuis en ZBC is vervaagd,
bestaat dit onderscheid en het onderscheid met de winstgedreven privéklinieken nog steeds.
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