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De wachttoren van Valkenburg
De Berkelpoort als
wachttoren. Tijdens
de kerstdrukte in
Valkenburg is hier
de commandopost
van politie en
hulpdiensten
ondergebracht. De
vuurdoop voor het
nieuwe
cameratoezicht.
VALKENBURG
DOOR JEROEN GEERTS

A

l vroeg op de zaterdagavond is het duidelijk: „Dit weekeinde is het in Valkenburg nóg drukker
dan tijdens het openingsweekend
van Kerststad.” En dat eerste
weekend brak al records.
Vanuit de Berkelpoort heeft projectmanager evenementenveiligheid Marit Elders een perfect
overzicht van wat er zich in het
Geulstadje afspeelt. Het monumentale pand is tijdens de drukste
dagen de commandopost van politie, hulpdiensten, beveiligers en
boa’s. Hier worden de briefings gehouden. Hier komen de meldingen
van de manschappen in het veld
binnen. Van hieruit worden ze ook
aangestuurd. En hier komen de
beelden binnen die door het splinternieuwe cameratoezichtsysteem in het centrum van Valkenburg worden gemaakt.

Groeifase
Elders, extern ingehuurd, prijst de
gemeente Valkenburg aan de
Geul: „Hier worden grootse dingen gedaan met weinig middelen”.
Ze reageert daarmee tevens op de
conclusies van het college van afgelopen week dat er zich vorig jaar
wat veiligheidsrisico’s hebben
voorgedaan tijdens de kerstdrukte. „Het is een groeiproces. Kerststad wordt ieder jaar drukker. En
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nu gaat Valkenburg over naar de volgende fase.”
Met het cameratoezicht wordt meteen duidelijk wanneer en waar er
moet worden ingegrepen om geen
verkeersopstoppingen te krijgen. Of
wanneer het nodig is om de stromen
bezoekers een andere kant op sturen.
En er is vinger aan de pols, mocht zich
een calamiteit voordoen. Zo werd
vlak na de vorige Kerstparade bijvoorbeeld de Geulpoort tijdelijk afgesloten, omdat daar een opstopping
dreigde te ontstaan. De smalle poort
over de Geul, met aan de andere kant

Santa’s Village, is een bottleneck. Net
zoals het Grendelplein dat voor het


Het is een groeiproces.
Kerststad wordt ieder
jaar drukker en
Valkenburg gaat nu de
volgende fase in.
Marit Elders

verkeer kan zijn. Valkenburg is nu
eenmaal niet gebouwd met de gedachte dat er ooit 15.000 mensen tegelijk naartoe zouden komen.

Data
Het mes snijdt aan twee kanten. De
veiligheid en openbare orde worden
hier bewaakt, maar het nieuwe cameratoezicht maakt het ook mogelijk om
data te verzamelen. Hoe druk is het nu
écht. En hoe bewegen al die duizenden bezoekers zich precies. En hoe
reizen ze? Waar gaan al die touringcars naartoe. Waar parkeren al die

auto’s. „We zien nu dat er vandaag
160 touringcars naar Valkenburg
zijn gekomen. En dat alle reguliere
parkeerplaatsen bezet zijn. Dan
kunnen we meteen ingrijpen.”
De Berkelpoort is wat dat betreft
ook de perfecte locatie. Net op het
randje van het drukste punt en pal
aan de calamiteitenroute. Valkenburg aan de Geul gaat voortaan bij
álle grote evenementen een commandopost inrichten. „Maar bij de
Amstel Gold Race kan dat bijvoorbeeld weer op een heel andere plek
zijn.”

