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CULTUUR Groot onderhoud aan buitenkant

Kleine facelift
Museum Land van
Valkenburg
door Gwen Teo
VALKENBURG – Hoewel de toekomst
van Museum Land Van Valkenburg
in Valkenburg aan de Geul nog altijd onzeker is, heeft de afgelopen
twee maanden wel groot onderhoud aan de buitenkant van het
pand plaatsgevonden. De kosten
voor het achterstallig onderhoud zo’n 170.000 euro - zijn gefinancierd door de gemeente, de eigenaar van het pand. Het gebouw
heeft een monumentenstatus en
was al langere tijd toe aan een kleine facelift. Ten gevolge van onder
meer de nog altijd lopende discussie over de mogelijke beëindiging
van de gemeentelijke subsidie en
de toekomst van het museum, lieten de werkzaamheden echter op
zich wachten. Tot groot genoegen
van het museumbestuur is het onderhoud nu dus toch uitgevoerd.
Zo moest het bordes dringend
opnieuw worden bevestigd aan de
gevel. Dat was namelijk deels losgeraakt, waarschijnlijk als gevolg van
eerdere werkzaamheden in de
straat. Verder is nu bij de ingang
een tochtsluis gerealiseerd. Ook

heeft zowel een deel van de expositieruimte als de ontvangsthal een
nieuw plafond gekregen. Het uiterlijk van het museum wordt gekenmerkt door het gebruik van mergelstenen. Waar nodig zijn inmiddels
de stenen vervangen of gerestaureerd.
Museum Land van Valkenburg
grenst aan de Walramstraat. De
houten pui aan die zijde is vervangen door een moderne, aluminium
pui met dubbele beglazing. Verder
is schilderwerk verricht aan de kozijnen, aan de buiten- en binnenkant van het gebouw. Het grootste
deel van de werkzaamheden is afgerond. De dakdekkers zijn waarschijnlijk eind volgende week klaar.
Eind 2013 besloot de gemeenteraad
om de subsidiekraan vanaf 2016
dicht te draaien. Dit jaar en volgend jaar zouden daartoe reeds de
eerste stappen worden gezet door
het museum met 10 procent te korten. Na een uitspraak van de gemeentelijke commissie bezwaarschriften werd besloten de aangekondigde subsidiebeëindiging vooralsnog geen doorgang te laten vinden, en eerst te evalueren.

