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De voorstellen die aan de jury worden gepresenteerd zijn zeer divers, zowel qua invalshoek als
schaalgrootte. Terwijl sommige projecten uitgaan
van een directe interventie in het landschap, gaan
andere projecten eerder uit van een analyse van de
sociale omstandigheden of economische kansen in het
gebied rondom de Plenkertstraat. De jury was diep
onder de indruk van de creatieve inzet van de verschillende ontwerpers. Tegelijkertijd wilde jury
oog houden voor de uitvoerbaarheid en haalbaarheid
van de voorgestelde perspectieven op Valkenburg en
juist deze aspecten laten meewegen bij de keuze
welke voorstellen verder zullen worden uitgewerkt
in de tweede fase van het project ‘Plenkertstraat
Valkenburg’. Voor de burgemeester van Valkenburg
en voorzitter Martin Eurlings moet het winnende
project een voorbeeldfunctie hebben en duidelijk
maken dat de specifieke kaders en de werkwijze van
het project ‘Plenkertstraat Valkenburg’ tot verrassende en innoverende uitkomsten kan leiden. Hij
verzoekt de jury het selectieproces in dit teken te
plaatsen en voorop te stellen dat ook in de wijze
van uitwerking van het project geen afvlakkend effect mag ontstaan en dat deze ambitie ook breed
wordt uitgedragen.
Door het potentieel van veel van de voorstellen
wordt tijdens het juryberaad geopteerd voor een
dubbeltraject, waarbinnen zowel op een meer pragmatische manier naar de voorstellen wordt gekeken
als naar de voorbeeldfunctie van de voorstellen en
met name voor een groter publiek.
Hierdoor zouden verschillende elementen uit de
voorgestelde projecten benut kunnen worden voor de
nader te ontwikkelen visie op de Plenkertstraat en
het omliggend gebied. Als voorbeeld word het plan
voor de Leeuw Brouwerij van Maurizio Montalti genoemd, aangezien het concept van slow food vanuit
de bestaande beleidsvisie al een belangrijke plaats
inneemt. Gezien de bestaande toekomstplannen van de
Gebiedsontwikkeling Maastricht-Valkenburg, kan het
betreffende plan en de beoogde rol van slow food
sowieso worden opgenomen als onderdeel van een meer
pragmatisch traject.
Het geambieerde voorstel voor de tweede fase moet
echter meer zijn dan bestaand beleid en een inspirerende visie tonen; één waar de stad Valkenburg de
toekomst mee tegemoet wil treden. Het resultaat van
de tweede fase bestaat niet alleen uit een verdere
uitwerking, maar ook uit een zorgvuldige presentatie, waardoor (de potentie van) de gemeenschap van
Valkenburg geactiveerd kan worden en er een groot
draagvlak van partners aangesproken kan worden tijdens de realisatie van het project.
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Op basis van deze overwegingen – tegelijkertijd
op zoek naar die grote visie op de langere termijn als het haalbare op de korte termijn - gaat de
jury vervolgens over tot een definitieve stemming.
Boven verwachting is een nieuw inzicht ontstaan
dat 3 concepten kansrijk zijn integraal te worden opgepakt. De jury besluit daarom drie plannen
door te laten gaan naar de tweede fase. Ieder plan
kent een specifiek perspectief en schaalgrootte en
die combinatie levert een ideale schakering op aan
plannen voor Gemeente Valkenburg. Op basis hiervan
wordt ‘De Geomountain’ van Berend Venema en Marcello Fantuz favoriet als het voorstel met de grote
visionaire visie. Het perspectief op de Cauberg is
radicaal omdat de berg allereerst wordt opgevat als
een potentie van nog onaangebroken energie; zowel
letterlijk als figuurlijk. Door de berg te zien als
een ‘mijn’ van thermale energie zou Valkenburg een
innovatieve visie op energie kunnen ontwikkelen,
dat zelf weer het startpunt vormt voor de verder
verfijning van de Cauberg als Wellnes-centre. Interessant is dat binnen de huidige gesprekken met
enkele belanghebbenden al enkele van deze uitgangspunten worden verkend. Tevens heeft dit project zoveel potentie dat deze tientallen jaren van belang
zal blijven.
Naast de Geomountain wordt binnen de jury uitermate positief gereageerd op het voorstel over een
hernieuwd gebruik van de brouwerij de Leeuw door
Maurizio Montalti. Dit voorstel verhoudt zich op
direct tot het bestaande beleid over dit gebied,
waardoor ook voor deze visie een groot draagvlak
gevonden kan worden. De jury prijst het feit dat de
ontwerper niet zozeer heeft nagedacht over een fysieke interventie, maar eerder over een gefaseerde
introductie van een sociale verandering, waar de
hele gemeenschap van zowel inwoners als bezoekers
zich op een bijzondere wijze toe kan verhouden.
Het derde voorstel dat in de tweede fase verder
uitgewerkt zal worden is The Roman Road van Sonja
Bäumel. De jury is van mening dat deze fysieke interventie in het landschap van Valkenburg op een
geheel nieuwe wijze bezoekers kan motiveren zich op
een persoonlijke wijze te verhouden tot de geschiedenis en de toekomst van de streek, mede door het
gebruik van sociale media.
Gelet op het enthousiasme over de gepresenteerde en
geselecteerde concepten is het alleszins de moeite
waard deze drie voorstellen in de volgende fase
niet alleen verder te verdiepen, maar ook te verbreden ten behoeve van de verdere ontwikkeling van
het project ‘Plenkertstraat Valkenburg’.
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The proposals that are presented to the jury are
very diverse, both in terms of perspective and scale. While some projects are based on a direct intervention in the landscape, others can be seen as
an analysis of the social conditions or economical
motives within the area surrounding the Plenkertstraat. The jury was deeply impressed by the creative efforts of the various designers. At the same
time, the jury had to be sensitive to the practicality and feasibility of the proposed perspectives
on Valkenburg and take these aspects into account
when selecting which proposals will be elaborated
in the second phase of the project ‘Plenkertstraat
Valkenburg’. For the Mayor of Valkenburg and the
Chairman of the jury, Martin Eurlings, the winning
project should be able to function as an example and
should make clear that the specific framework and
approach of the project ‘Plenkertstraat Valkenburg’
results in surprising and innovative outcomes. He
asks the jury to take this fact into consideration
and urges that the manner in which the selected
proposal is realized may not have a flattening effect on its concept.
Due to the rich potential inherent in many of the
proposals, the jury opts for a dual process, encompassing both a more pragmatic approach in assessing the proposals, as well as looking for a longterm visionary perspective that could be set as an
example for a broad public.
This approach allows different elements of the proposed projects to be utilized in the further development of the Plenkertstraat and the surrounding area, for example the proposal for the Leeuw
brewery by Maurizio Montalti, since the concept
of slow food already takes an important place within the existing policy plans concerning the area.
Given the existing plans of the Area Development
Maastricht-Valkenburg, this specific plan and the
intended role of slow food can be included as part
of a more pragmatic process.
However, the ideal proposal for the second phase
should transcend existing policies and demonstrate
a compelling vision with which the city of Valkenburg wants to face the future. The result of the
second phase does not only exist of a further development, but also of a well-developed presentation
that is able to activate the community of Valkenburg and address a large base of partners for the
realization of this project.
Based on these considerations – looking for that
great long-term vision while at the same time looking for the achievable in the short term – the jury
makes a final vote. Above expectation, this results
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in the idea that there are three concepts that can
be taken up in a second phase. The jury decides to
select three plans that will be further developed
in the second phase. Each plan has a specific perspective and scale, and their combination makes for
an ideal sequence of plans for the Municipality of
Valkenburg. Based on this, ‘The Geomountain’ by Berend Venema and Marcello Fantuz is favored as the
most visionary proposal. Their perspective on the
Cauberg is radical, in that it sees the mountain
first and foremost as a potential of energy; both
literally and metaphorically. By interpreting the
mountain as a ‘mine’ of thermal energy, Valkenburg
can develop an innovative perspective on energy,
which itself could function as a starting point
for a further refinement of the Cauberg as wellness
center. Moreover, some of the principles have already been explored within the current discussions
with several interested parties. This project also
has so much potential that it can remain relevant
for decades to come.
Next to the Geomountain, the jury is overwhelmingly
positive towards the proposal on the re-use of the
brewery de Leeuw by Maurizio Montalti. This proposal relates directly to the existing policy plans
concerning this area, through which a broad support base can be found for this specific vision.
The jury praises the fact that the designer has not
though so much in terms of a physical intervention,
but rather in terms of a phased introduction of a
social change, to which the entire community of residents and visitors can relate in a special way.
The third proposal that will be elaborated in the
second phase is ‘The Roman Road’ by Sonja Baümel.
The jury believes that this physical intervention
in the landscape of Valkenburg can motivate visitors to search for an entirely new, personal relationship with the history and future of the region,
partly by using social media.
Given the enthusiasm concerning the presented and
selected concepts, it is certainly worthwhile for
the further development of the project ‘Plenkertstraat Valkenburg’ to not only deepen but also
broaden the three proposals in the next phase.

6

