
Plannen maken voor nieuwbouw CBS De Burcht 

Het gebouw van CBS De Burcht aan de Broekweg in het dorp  staat er ruim 60 jaar, veel 

ouders van onze kinderen zijn er zelf groot geworden! Het gebouw staat op de lijst van de 

gemeente voor renovatie of nieuwbouw. We kijken daarbij wat verder vooruit; hoe ontwikkelt 

het dorp zich en wat zou een nieuw gebouw nog meer kunnen betekenen voor Valkenburg? 

In ’t Duyfrak en in het dorp 

De Valkenburgse wijk ’t Duyfrak is uitgegroeid tot een grote, kinderrijke wijk. Daarom heeft 

CBS De Burcht twee locaties; in het dorp en in ‘t Duyfrak in de Brede School aan de Luit 

Katlaan. Daar willen we ook de hele leerlijn aanbieden. Inmiddels gaan 120 van de 400 

kinderen van De Burcht in ’t Duyfrak naar school.  

 Onderwijs dicht bij huis 

Tegelijk met de verbreding van de N206 bekijkt de gemeente hoe bestaande gebieden in 

Valkenburg kunnen worden ontwikkeld. De gemeente vraagt ook aan CBS De Burcht om 

daarover mee te denken, omdat de school aan de Broekweg aan vernieuwing toe is. 

Wat voor ons bovenaan staat, is dat we onderwijs dicht bij huis blijven aanbieden. Dus in ’t 

Duyfrak én in het dorp. We weten hoe belangrijk het is dat kinderen niet ver hoeven te lopen 

of fietsen om naar school te kunnen. Als de nieuwbouw of renovatie op de Broekweg 

plaatsvindt, moeten we in die periode misschien tijdelijk naar een andere locatie. Ook dan 

staat nabijheid voor ons bovenaan. We volgen de plannen van de gemeente daarom op de 

voet.  

Circulaire school: duurzaam! 

Als er dan toch nieuwbouw gepland staat, dan is dat een kans om het ook duurzaam te 

doen. Daarom denkt CBS De Burcht mee over de ‘circulaire school’: een gezonde werk-en 

leeromgeving met een positieve invloed op de omgeving. Een schoolgebouw kan ’s middags 

en ’s avonds tenslotte ook ruimte bieden aan muziek- of andere verenigingen! Circulair 

bouwen kan ook kostenbesparend werken. Samen met andere steden en scholen denken we 

mee over alle mogelijkheden, zodat we straks slimme keuzes kunnen maken. Dit filmpje laat 

zien hoe dat gaat.  
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