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  In samenwerking met  

Eerste editie nieuwsbrief ontwikkeling Ignatiusvallei 
Op zaterdag 1 april 2017 organiseerde Ontwikkelfonds Geuldal NV, in samenwerking 
met gemeente Valkenburg aan de Geul, een inloopdag voor omwonenden en 
geïnteresseerden over plannen en werkzaamheden bij het klooster Boslust en de 
omliggende omgeving. U heeft tijdens de bijeenkomst aangegeven op de hoogte te 
willen worden gehouden van de plannen. Ontwikkelfonds zal u periodiek via de mail via 
een nieuwsbrief informeren over de voortgang, of als er in of rondom het gebouw 
werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. 
 
1 aanspreekpunt voor de omgeving en belangstellenden 
De inloopdag was drukbezocht. Ook daarna was er veel interesse voor de plannen en 
werden regelmatig vragen gesteld. Duidelijk is dat tijdige en transparante 
communicatie over de ontwikkeling van Ignatiusvallei noodzakelijk is. De afgelopen  
maanden hebben we niet stil gezeten. De plannen zijn verder uitgewerkt en het 
projectteam is versterkt. Ontwikkelfonds heeft in goed overleg met de gemeente 
Valkenburg aan de Geul ervoor gekozen om een projectleider communicatie te 
benoemen. Hij zal voor de omgeving eerste aanspreekpunt zijn over de plannen voor 
Ignatiusvallei. De taak zal worden ingevuld door Jos Bauer, woonachtig in Valkenburg. 
Jos begeleide voor de gemeente de afgelopen jaren de centrumontwikkeling in 
Valkenburg. Als projectleider heeft hij veel ervaring met communicatie en 
omgevingsmanagement bij vastgoedontwikkelingen en infrastructurele projecten. 
 
Website www.ignatiusvallei.nl online 
LMEY/Ontwikkelfonds heeft een informatieve website laten bouwen over de 
ontwikkeling van Ignatiusvallei.  De website staat online. Via de website kunt u het 
project volgen.  
 
Doorkijk planning 
De komende periode zijn een aantal werkzaamheden gepland. Dit jaar word het 
gebouw water- en winddicht gemaakt. Ook worden bestaande regenafvoeren hersteld 
en uitgewaaide pannen en leien teruggeplaatst. De overlast zal beperkt zijn en bestaan 
uit verkeerbewegingen van en naar het gebouw en geluid dat wordt geproduceerd door 
uitvoering van de werkzaamheden.  
 
Als het bestemmingsplan is vastgesteld, dan wordt het gebouw in één keer aangepakt: 
nieuw dak, renovatie muren, kozijnen, interne verbouwing etc. 
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Overzicht vragen en opmerkingen inloopdag 
Tijdens de inloopdag konden kaarten worden ingevuld met uw contactgegevens. Ook 
kon u op de kaart uw vragen noteren of opmerkingen plaatsen. Onderstaand treft u een 
overzicht van de vragen en opmerking aan. Daar waar dat van toepassing is hebben we 
een antwoord of reactie cursief toegevoegd. 
 
Opmerkingen open dag Ignatiusvallei 
Graag informatie. 
 
We zullen u periodiek informeren over de voortgang en ontwikkelingen die voor de omgeving 
van belang zijn. 
Wellicht ook een fitnessruimte – zwembad voor bewoners van Broekhem-Noord. 
 
Zoals de plannen er nu in concept liggen wordt  het wellnes-gedeelte gebruikt door 
hotelgasten . De precieze invulling moet worden uitgewerkt. 
Hier zou ik wel eens willen komen proefslapen! Schitterend! 
 
Een goed idee, dat wij zeker zullen overwegen, bijvoorbeeld in de testfase voordat het hotel 
officieel opent. 
 
Super. 
Benieuwd naar het eindresultaat en welke invloed het busverkeer heeft. 
 
De invloed van het busverkeer zal meegenomen worden in de ontwikkeling van het 
verkeersplan 
Graag EINDELIJK een voetpad van Emmaberg naar/richting Valkenburg. 
Kom eens kijken naar de beroerde staat van de weg op de Emmabergweg! 
 
Voetgangersverkeer zal meegenomen worden in de ontwikkeling van het verkeersplan. 
Ondanks het superplan voor wat betreft bestemming van het klooster is de insteek om een 
doorgaande weg vanaf de Emmaberg naar Broekhem funest. De straat is hier verkeerstechnisch 
niet op ingericht en de verkeersdrukte zal ongetwijfeld toenemen. Op het plan zijn geen 
verkeersmaatregelen aangegeven. Deze weg wordt zo een racebaan! Kloosterweg en 
Napoleonstraat kunnen dit nu al niet meer aan. 
 
We begrijpen uw zorg en delen deze met u. Een verkeersstudie en verkeersplan maken 
integraal onderdeel uit van de ontwikkeling. Uitgangspunt is om een toekomstige situatie te 
creëren die het klooster goed ontsluit en tegelijkertijd zorgt voor een veilige verkeerssituatie 
in Broekhem-Noord. We willen graag de omgeving bij de ontwikkeling van het verkeersplan 
nauw betrekken. Bijv. door het organiseren van werksessie. Samen met de omgeving willen we 
een plan ontwikkelen waar we allemaal achter staan. 
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Is er behoefte aan zorg (lichamelijk) gezien, zou ik en mijn collega’s ons hier wederom wel 
weer aan het werk willen zien! :-) Mooi gebouw, mooie herinneringen, zorghotel? Groot gebouw 
waar wij de weg weten. 
 
In de toekomst zal de ontwikkeling veel arbeidsplaatsen opleveren. Daartoe zal volop 
personeel moeten worden aangetrokken! 
Fijn dat er wat gaat gebeuren. Beter voor de buurt. 
 
We streven ernaar dat de ontwikkeling van Ignatiusvallei ook tot een kwalitatieve 
opwaardering van de omgeving leidt. 
Periodiek info voorziening voor directe buurtbewoners. 
Na oplevering exploitant contact blijven onderhouden met directe buurtbewoners. 
Voldoende aanplanting (voorziening) aan zijde Stoepertweg / Kloosterweg om (geluid)hinder 
parkeerplaats te beperken tot een minimum. 
 
We zullen u periodiek informeren over de voortgang en ontwikkelingen die voor de omgeving 
van belang zijn. 
 
Het inpassen van de P-plaats in de groene omgeving, met voor de omgeving zo min mogelijk 
overlast, is een uitgangspunt. Dit wordt verder uitgewerkt. 
Het is echt een heel erg mooi gebouw. Ik weet zeker dat dit een vijf-sterren hotel kan worden. 
Ik zag dat er nog een kleiner gebouw bij stond. 
Misschien een leuk idee om hier iets te maken voor jongeren? Of een fitnessclub voor jong en 
oud. 
Misschien iets van dansles? | zwemles? 
 
Alle suggesties zijn welkom, ook voor wat betreft activiteiten die georganiseerd kunnen 
worden in de toekomst. 
Het is heel mooi om te zien hoe het pand er van binnen uit ziet en de geschiedenis ervan te 
horen. 
Maar erg jammer dat we niet in de kelders konden rondkijken. Lijkt ons zo interessant. 
 
Te zijner tijd zullen we de kelders een keer openstellen voor een rondgang. Dat kan pas als 
alle gebouwen en ruimtes veilig te bezoeken zijn. 
Mogelijkheden tot het vastleggen werkzaamheden in de aankomende jaren. 
En zo een einddocument in handen hebben bij oplevering gebouw. 
Initiatiefnemer en gemeente  zullen de gehele ontwikkeling van start tot eind vastleggen 
(fotomateriaal, videomateriaal). Het zou mooi zijn dat ook geïnteresseerden de 
werkzaamheden volgen met hun eigen camera. Wellicht kan in de toekomst een selectie van de 
mooiste beelden worden gemaakt die we exposeren in het hotel. 
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Anti kraak ad-hoc. 
 
Er is een vaste gebouwbeheerder. Als er aanleiding toe zou ontstaan om het gebouw tijdelijk 
omvangrijker te beheren, dan zal dat gepast ingevuld worden. 
Er is zeker iets moois van te maken met voldoende financiële middelen. Regelmatig kijkdagen 
zou fijn zijn. 
 
We streven ernaar om u regelmatig te informeren. Dat zal veelal schriftelijk zijn. Als  de 
werkzaamheden het toelaten dan zullen we ook open dagen organiseren, bijvoorbeeld 
gedurende de dag van de bouw (meestal in juni). Het regelmatig openstellen van de bouw is 
problematisch vanuit veiligheidseisen. Er kan dan niet gewerkt worden en er zullen gezien de 
grootte van het complex omvangrijke veiligheidsmaatregel moeten worden getroffen. Wellicht 
kan met behulp van een webcam de voortgang goed gevolgd worden. 
Geweldig dat er na al die jaren van verval, iets moois staat te gebeuren. 
Zullen met belangstelling de ontwikkeling blijven volgen! Veel succes ermee! 
40 jaar geleden zijn Els en Pierre hier getrouwd. Het zal weer prachtig worden straks. Succes! 
Nieuwsgierig | buurtbewoners. 
 
We zullen u periodiek informeren over de voortgang en ontwikkelingen die voor de omgeving 
van belang zijn. 
Waarom geen afrit autobaan bij de Stoepert? Dit om file aan de Nieuweweg te vermijden. 
Er is aangegeven vanaf de Emmaberg een weg te maken, maar volgens de tekening klopt dit 
niet. 
 
Het is onmogelijk nog een afrit te realiseren van de snelweg. Dit valt onder zeggenschap van 
Rijkswaterstaat. Het is al bijzonder dat Valkenburg nog niet zo lang geleden een extra afrit 
kreeg (Beekstraat). Deze afrit ontlast de Nieuweweg. Toch  blijft het daar druk. Het te 
ontwikkelen verkeersplan zal hier nadrukkelijk oplossingsrichtingen moeten bieden, maar de 
route Emmaberg/Nieuweweg zal altijd een drukke verkeersader blijven. 
De oude vleugels/kamers van het klooster geven een uitzonderlijke kijk op het vroegere leven 
van de bewoners. Wastafels, ornamenten etc. 
Wellicht een goed idee om een deel authentiek te houden en als museum met historische 
geschiedenis open te stellen. Extra attractie voor toekomstig hotel? Tevens erg interessant voor 
inwoners Valkenburg en omgeving. 
 
Dank voor de suggestie, we zullen deze bij de ontwikkeling van het hotel en het concept voor 
het interieur bediscussiëren. 
Ook wat voor kinderen maken. 
Ook kinderen moeten zich comfortabel voelen in en om een hotel. Daar zal zeker aandacht aan 
geschonken worden. 
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Mogelijk Romeinse weg | verlengde Cremerstraat – Napoleonstraat – Nieuweweg. 
 
Archeologie is een aspect dat onderzocht wordt tijdens de planfase. We willen ook lokale 
‘amateur’ archeologen inzetten bij ons onderzoek naar de archeologische waarden. 
Behoud de oude elementen! 
 
Oude elementen geven karakter aan het gebouw. Daar waar mogelijk zullen oude elementen 
worden behouden. 
Cultuurinvulling: goede akoestiek: concerten. 
 
We zullen deze suggestie meenemen in de doorontwikkeling van het concept van het hotel. 
Ook voor congressen? 
 
We zullen deze suggestie meenemen in de doorontwikkeling van het concept van het hotel. 
Prachtig gebouw. 
Het werd tijd. 
 
We zijn  het helemaal met u eens! 
Het is een prachtig mooi gebouw! 
Ik hoop dat er véél van de oudheden bewaard blijft. 
Ik zie dat er veel wordt gedaan, veel voor de ontspanning van volwassenen en luxe op alle 
gebied. Maar hoe zit het met de recreatie/ontspanning van de kinderen? Een kind dat zich 
amuseert betekent dubbele ontspanning voor de volwassen mens. 
Ik zie het graag af. Maar ook graag tijdens de bouw en natuurlijk zou ik me graag in zo’n hotel 
laten verwennen. 
 
Oude elementen geven karakter aan het gebouw. Daar waar mogelijk zullen oude elementen 
worden behouden. 
 
Ook kinderen moeten zich comfortabel voelen in en om een hotel. Daar zal zeker aandacht aan 
geschonken worden. 
Interesse in toekomstig appartement. 
 
Verhuur/verkoop van appartementen is niet voorzien in de plannen. 
Mijn zus was hier kloosterzuster. 
 
Wat bijzonder voor u. Het renoveren van het gebouw maakt straks mogelijk dat u de gangen 
van uw zus kunt nagaan. 
Succes! 
Heel super plan. Het werd tijd. 
Beter voor de buurt.  
Indrukwekkend gebouw. De toekomst ligt in jullie handen! 
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Goed idee. Super. 
Dat er met dit gebouw iets moet gebeuren, jazeker! 
Maar of dat nu een speeltje moet worden voor de rijkeren? 
Degenen die hier hebben gewoond en gewerkt draaien zich in hun graf om, vermoed ik! 
 
De ontwikkeling is gericht op een doelgroep die zoekt naar hoogwaardige accommodatie. Dit 
betekent niet dat niet iedereen welkom is. Rondom het gebouwcomplex ontstaat een prachtig 
park. En iedereen kan straks gebruik maken van het restaurant en terras. 
 
Welke gevolgen zijn er voor bewoners, diegenen die hier in Broekhem wonen, maar ook 
diegenen die de (over)last van het toenemend verkeer (200+ kamers) moeten dragen – 
Nieuweweg, Emmaberg – hebben jullie daarover nagedacht? 
 
We begrijpen uw zorg en delen deze met u. Een verkeersstudie en verkeersplan maken 
integraal onderdeel uit van de ontwikkeling. Uitgangspunt is om een toekomstige situatie te 
creëren die het klooster goed ontsluit en tegelijkertijd zorgt voor een veilige verkeerssituatie 
in Broekhem-Noord. We willen graag de omgeving bij de ontwikkeling van het verkeersplan 
nauw betrekken. Bijv. door het organiseren van werksessie. Samen met de omgeving willen we 
een plan ontwikkelen waar we allemaal achter staan. 
Wateroverlast in verband met meer bestrating en parkeerplaats. Welke maatregelen worden er 
genomen om dit te voorkomen? Onder andere water invoer naar bestaande afvoer? 
 
Het rioleringsplan en afwateringsplan moet nog verder worden uitgewerkt. Daar worden door 
de overheid/gemeente allerlei eisen aan gesteld. Uitgangspunt is dat op adequate wijze 
vuilwater en regenwater wordt afgevoerd. Dus zonder dat wateroverlast ontstaat.  De 
gemeente heeft in laten weten dat het gemeentelijk beleid is om bij herontwikkeling of 
herinrichting zoveel mogelijk regenwater af te koppelen van het riool en dit in het terrein te 
infiltreren. Voor het plan Ignatiusvallei moet dit nog nader uitgewerkt worden. 
Hopen dat er ook een bezichtiging komt als het klaar is. 
 
Zeker! 
Heel goed. 
Eindelijk iets positiefs. Veel werkgelegenheid. 
Prima werk. 
Op de hoogte houden van ontwikkeling openbaar park voor de buurt. 
 
We zullen u periodiek informeren over de voortgang en ontwikkelingen die voor de omgeving 
van belang zijn. 
Interesse als buurtbewoner. 
Geïnteresseerd in appartement. 
 
Verhuur/verkoop van appartementen is niet voorzien in de plannen. 
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Maak het park openbaar. Succes! 
 
We zullen uw suggestie in de verdere ontwikkeling meenemen. 
Wij zijn als directe overburen hartstikke blij dat zo’n geweldig imposant werk gaat 
plaatsvinden. 
Al diverse malen, onder leiding van Wolfgang, hout gesprokkeld. 
 
Fijn dat u als overburen zo positief reageert. 
Vindt het fantastisch dat het klooster wordt opgeknapt. 
Maak er iets moois van | 10 jaar in Boslust gewerkt | Als de linkervleugel open is, graag laten 
weten. 
 
We zullen u periodiek informeren over de voortgang en ontwikkelingen die voor de omgeving 
van belang zijn. 
Vroeger altijd hier met de kinderen gewandeld. Hier was het mooi. 
 
En het wordt hier nog veel mooier! 
Graag wil ik weten welke maatregelen genomen worden om de soorten Flora en Fauna te 
handhaven. 
 
Voor de ontwikkeling van Ignatiusvallei zullen meerdere omgevingsvergunningen moeten 
worden aangevraagd bij de gemeente. Daar horen ook (verplicht) flora en fauna-onderzoeken 
bij. Afhankelijk van de resultaten van die onderzoeken moeten wij maatregelen treffen om 
beschermde soorten te sparen of compenseren (bijv. herplant). We zullen daaraan in de 
toekomstige communicatie aandacht besteden, zodat u goed geïnformeerd bent. Eén van de 
uitgangspunten voor de herinrichting van de Nieuweweg is de realisatie van een faunapassage 
onder de weg door. Dat staat nu al op tekening en is als zodanig gepresenteerd. 
Het doortrekken van de nieuwe aan te leggen weg richting Napoleonstraat vind ik geen goed 
idee; er komt mijns inziens dan veel te veel verkeer door de woonwijk. Daar zijn deze straten 
niet op berekend. 
 
We begrijpen uw zorg en delen deze met u. Een verkeersstudie en verkeersplan maken 
integraal onderdeel uit van de ontwikkeling. Uitgangspunt is om een toekomstige situatie te 
creëren die het klooster goed ontsluit en tegelijkertijd zorgt voor een veilige verkeerssituatie 
in Broekhem-Noord. We willen graag de omgeving bij de ontwikkeling van het verkeersplan 
nauw betrekken. Bijv. door het organiseren van werksessie. Samen met de omgeving willen we 
een plan ontwikkelen waar we allemaal achter staan. 
 
Met betrekking tot het kappen: er is na 15 maart gekapt/broedseizoen!  
 
Er zijn regels m.b.t. het kappen. Ook gedurende het broedseizoen. Als het broedseizoen is, 
zullen bomen eerst geschouwd worden. Als nesten aanwezig zijn mag niet gekapt worden. 
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Onlangs zijn de bomen aan het Walramplein gekapt. In 1 van de bomen bevond zich een 
vogelnest. Deze boom is niet gekapt. Dit mag pas als de vogels zijn uitgevlogen. 
 
Mijns inziens is er geen sprake van achterstallig onderhoud, maar rigoureus kappen.  
Ik heb grote zorgen over het verlies van de natuurwaarde. Er zit hier onder andere das, vos, 
ree.  Ook de flora baart mij zorgen: de voorjaarshelmbloem is bijvoorbeeld al bijna verdwenen. 
 
Voor het bos  is  door de bosgroep een plan opgesteld om het bos duurzaam in stand te 
houden. De laatste jaren is er geen onderhoud gepleegd, waardoor er nu een inhaalslag nodig 
is. We kunnen ons voorstellen dat u schrikt van het beeld direct na de onderhoudswerken. Als 
u de bos- en natuurontwikkeling komende jaren volgt zult u zien dat er meer variatie in 
soorten komt.   
 
Voor de ontwikkeling van Ignatiusvallei zullen meerdere omgevingsvergunningen moeten 
worden aangevraagd bij de gemeente. Daar horen ook (verplicht) flora en fauna-onderzoeken 
bij. Afhankelijk van de resultaten van die onderzoeken moeten wij maatregelen treffen om 
beschermde soorten te sparen of compenseren (bijv. herplant). We zullen daaraan in de 
toekomstige communicatie aandacht besteden, zodat u goed geïnformeerd bent. 
We maken ons zorgen over het behoud van de natuurwaarden in het Kloosterbos. 
Er is rigoureus gekapt (ook in het broedseizoen) en veel kapot gereden, waaronder hele 
plakkaten vrij zeldzame planten (voorjaarshelmbloem). 
 
Er zijn regels m.b.t. het kappen. Ook gedurende het broedseizoen. Als het broedseizoen is, 
zullen bomen eerst geschouwd worden. Als nesten aanwezig zijn mag niet gekapt worden. 
Onlangs zijn de bomen aan het Walramplein gekapt. In 1 van de bomen bevond zich een 
vogelnest. Deze boom is niet gekapt. Dit mag pas als de vogels zijn uitgevlogen. 
 
Voor de ontwikkeling van Ignatiusvallei zullen meerdere omgevingsvergunningen moeten 
worden aangevraagd bij de gemeente. Daar horen ook (verplicht) flora en fauna-onderzoeken 
bij. Afhankelijk van de resultaten van die onderzoeken moeten wij maatregelen treffen om 
beschermde soorten te sparen of compenseren (bijv. herplant). We zullen daaraan in de 
toekomstige communicatie aandacht besteden, zodat u goed geïnformeerd bent.  
 
We missen nog de communicatie en raadplegen van de buurtbewoners. 
 
De afgelopen maanden is het projectteam versterkt met een projectleider communicatie. Hij 
is verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving en andere belangstellenden. Hij 
zal er voor zorgen, samen met initiatiefnemer en gemeente, dat u tijdig op de hoogte bent 
van nieuwe ontwikkelingen en werkzaamheden. Na de zomervakantie zal een klankbordgroep 
worden samengesteld die bestaat uit direct belanghebbenden (omgeving). We zullen per mail 
een oproep doen om leden voor de klankbordgroep te werven. 
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Aansluiting van een nieuwe weg naar het hotel is een heel goed idee, maar wat ons betreft (als 
bewoners van de Kloosterweg) hoeft deze niet te worden doorgetrokken naar de 
Napoleonstraat-Kloosterweg. 
Volgens ons wordt dat een sluipweg vanaf de Nieuweweg om de file richting Valkenburg te 
vermijden. 
 
We begrijpen uw zorg en delen deze met u. Een verkeersstudie en verkeersplan maken 
integraal onderdeel uit van de ontwikkeling. Uitgangspunt is om een toekomstige situatie te 
creëren die het klooster goed ontsluit en tegelijkertijd zorgt voor een veilige verkeerssituatie 
in Broekhem-Noord. We willen graag de omgeving bij de ontwikkeling van het verkeersplan 
nauw betrekken. Bijv. door het organiseren van werksessie. Samen met de omgeving willen we 
een plan ontwikkelen waar we allemaal achter staan. 
Waarom tweede rotonde?  
Maak aansluiting op nieuwe rotonde bovenaan Nieuweweg-richting Klimmen en dan één 
richting. 
 
Een verkeersstudie en verkeersplan maken integraal onderdeel uit van de ontwikkeling. 
Uitgangspunt is om een toekomstige situatie te creëren die het klooster goed ontsluit en 
tegelijkertijd zorgt voor een veilige verkeerssituatie in Broekhem-Noord. We willen graag de 
omgeving bij de ontwikkeling van het verkeersplan nauw betrekken. Bijv. door het organiseren 
van werksessie. Samen met de omgeving willen we een plan ontwikkelen waar we allemaal 
achter staan. 
 
Gebruik gedeelte kerk als ontmoetingsplek voor de buurt (soort gemeenschapshuis). 
 
De kerk is onderdeel van de hotelontwikkeling. Een combinatie met een maatschappelijke 
functie is niet inpasbaar.  
 
Zijn de ontwikkelingen ook via internet te volgen? 
 
Wellicht kan met behulp van een webcam de voortgang goed gevolgd worden. Daarnaast zal 
binnenkort een website gelanceerd worden. 
Mijn schoonmoeder heeft interesse in een van de stoelen die in de zaal staan, waar de 
projector hangt. 
P.S. De hoogste bruine met armleuning (tekening stoel op achterzijde). 
 
We zullen nagaan of het mogelijk is om aan uw wens tegemoet te komen. 
 
Mooie expositieruimte voor mijn monumentale schilderijen (www.mariaverstappen.nl). 
 
In de toekomst is een expositie in een van de gebouwen goed mogelijk. 
Werd tijd. Lag jaren braak. Nu wordt het gelukkig mooi. 
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Een prachtig project, mijn complimenten. 
Authentieke elementen behouden, gewelven, relingen, deurtypes, tegelwerk en dergelijke. 
 
Oude elementen geven karakter aan het gebouw. Daar waar mogelijk zullen oude elementen 
worden behouden. 
Geweldig! Mooie bestemming. 
Fantastisch!  
Wij baalden in eerste instantie van het snoeien van de haag aan de Kloosterweg. Maar wauw! 
Wat een mooi, nieuw uitzicht! Voor mij persoonlijk maakt dat het wonen in deze buurt veel 
leuker! 
Meer mogelijkheden en vooral meer te zien. Dit soort open dagen zijn top! Heel veel succes 
verder.  
 
Dank voor uw enthousiaste reactie. Het spoort ons aan om het project met veel passie en 
ambitie tot een parel voor de omgeving te maken. 
Benieuwd naar het eindresultaat. 

 
Vragen of meer informatie? 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief van Ontwikkelfonds 
Geuldal NV vragen hebben of nadere informatie wensen, dan 
kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider 
communicatie Ignatiusvallei, info@ignatiusvallei.nl, 06-81271777. 
Website:  www.ignatiusvallei.nl 
 

Aanmelden voor nieuwsbrief? 
Indien u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen kunt u een 
mail sturen naar info@ignatiusvallei.nl met als onderwerp 
“nieuwsbrief”. Als u zich reeds heeft aangemeld (ingevulde kaart 
tijdens open dag) dan hoeft u zich niet nog eens aan te melden. 
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Impressies rondleiding en groenwerkzaamheden 
Reportage TVValkenburg (vanaf  5.01 min): https://www.youtube.com/watch?v=4hkaL_Unawg 
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