
 

 



 

 

 

 
Ellen ten Damme trapte het seizoen 2021 af. 

 
Voorwoord 
En weer gooide Corona roet in het eten. Slechts enkele voorstellingen konden in 2021 doorgang 
vinden. En dan nog met de noodzakelijke maatregelen (1,5meter afstand, Corona check, enz). 
Ondanks deze maatregelen waren de voorstellingen die wel door konden gaan een succes voor de 
bezoekers, voor de artiesten maar ook voor de vrijwilligers. Mede door de inzet van extra 
vrijwilligers, werden de bezoekers en artiesten gastvrij ontvangen en konden zij optimaal genieten. 
En nu maar hopen dat we de groei van het aantal bezoekers kunnen doorzetten en dat we in de 
nabije toekomst de magische grens van 25.000 bezoekers kunnen gaan halen. 
Ik spreek de hoop uit dat we in 2022 het volledige programma kunnen en mogen draaien, waardoor 
we invulling kunnen geven aan onze missie. Ik hoop tevens dat we met en voor onze vrijwilligers in 
staat zijn er een bijzonder jaar van te maken, waarin onze droom en passie samenkomen, waarin we 
Jos een mooi afscheid bieden, waar hij met veel plezier op zal blijven terugkijken, waarin we allen 
gezond zijn en blijven, waarin geluk en liefde op ons pad komen, kortom een jaar waarin we 
‘vuurwerk’ mogen verwachten.      
 
Louk Bongarts, voorzitter 
mei 2022 
 

  



 

Bestuur en Management 
In 2021 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 
Louk Bongarts, voorzitter 
Bonnie Groen, secretaris 
George Jacobs, penningmeester 
Hub. Stohr,  
Math Stroes,  
Anja Wiersma. 
 
Ook in 2021 was Jos Frusch weer onze directeur. 
 
Het bestuur heeft in 2021 een wervings- en selectieprocedure vastgesteld om een opvolger voor de 
huidige directeur Jos Frusch te kunnen benoemen per 1 juli 2022. Zoals bekend heeft Jos aangegeven 
per die datum met pensioen te gaan.  
 

Het theater  
De Stichting Openluchttheater Valkenburg heeft twee doelstellingen:  

- het organiseren van laagdrempelige theatervoorstellingen in het openluchttheater in een 
breed scala van genres, voor inwoners van Valkenburg aan de Geul, mensen uit de regio, 
gasten en bezoekers van elders en dat voor elke leeftijdsgroep en op een verantwoord 
kwalitatief niveau.  

- het behouden van het openluchttheater als cultuurhistorisch monument, uniek wat betreft 
ambiance en authentiek wat betreft vorm en uitstraling.   

 
‘Canti Vaganti’ met het familieprogramma Pinokkio. 

Het openluchttheater werd in 1916 geopend 
en kent een lange en legendarische 
geschiedenis binnen Valkenburg en binnen de 
ontwikkeling van het toerisme in Valkenburg. 
Hoewel we steeds praten over het 
openluchttheater, bestaat het complex uit 
twee theaters: het ‘echte’ openluchttheater, 
dit is het buitentheater met zijn grote podium 
en tribune met een capaciteit van meer dan 
1000 zitplaatsen en het halfopen grottheater 
dat met een glaswand afgesloten kan worden. 
Met gesloten glaswand is de capaciteit van het 
grottheater 100 personen. Het kan verwarmd 
worden zodat het ook buiten het zomerseizoen 
gebruikt kan worden.   
Met geopende glaswand in het zomerseizoen 
kunnen tot 160 mensen een voorstelling 
bijwonen.  
 

 
Het hoofdpodium ligt in de “open lucht”, een prachtig amfitheater midden in de natuur. Door de 
overkapping van het podium is het theater voor artiesten minder weersgevoelig geworden. Het 
grottheater is overdekt, dus nauwelijks weersgevoelig en intiem van aard. De grillige rotsformaties 
zorgen bovendien voor een unieke, bijzondere sfeer. We programmeren hier kleine, intieme 
voorstellingen waarbij het contact tussen de artiest en het publiek zeer intens is. We richten ons 



 

daarbij vooral op de fijnproever. We hebben intussen een vast publiek voor het grottheater en veel 
voorstellingen zijn uitverkocht.   
In dit verslag worden met het woord theater steeds de beide theaters bedoeld.  
Het openluchttheater is door zijn ligging en vorm uniek in Nederland, waarschijnlijk zelfs binnen 
Europa. De ligging in het bos, de mergelwanden, de grot en de tribune in de vorm van een 
amfitheater zorgen voor een ambiance die zijn weerga niet kent. Samen met de voortreffelijke 
akoestiek maakt het dit theater zeer bijzonder voor zowel bezoekers als artiesten. Daarnaast is het 
reeds een eeuw een monument dat getuigt van de bijzondere geschiedenis van het toerisme in 
Valkenburg.  
 

 
‘Her Majesty’ met ‘Déja Vue’, een voorstelling met coronpas en dus met het maximale aantal toegestane toeschouwers. 

 
 
Het theater is aldus in 1916 gebouwd en werd in het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw 
verbouwd. Afgelopen decennium is het openluchttheater erin geslaagd het theater op een groot 
aantal punten te moderniseren. Toch voldoet het theater nog niet geheel aan de eisen van de 
huidige tijd en de toekomst.  
Door de groeiende aantallen bezoekers worden een aantal knelpunten steeds manifester.  Als 
gevolg van een politieke beslissing in het begin van de eenentwintigste eeuw is het 
bestemmingsplan van het gebied, waarin het theater ligt, niet geheel adequaat.  
Al in 2015 heeft het gemeentebestuur besloten om de bestemming in overeenstemming te 
brengen met het daadwerkelijke gebruik. Deze aanpassing had volgens plan al in 2016 haar 
beslag moeten krijgen. Door de bouw van een aantal appartementencomplexen tegenover het 
theater moeten er in het kader van wettelijke eisen geluidsbeperkende maatregelen getroffen 
worden. De procedure om het bestemmingsplan aan te passen liep vertraging op door 
onduidelijkheden over aard en kosten.  
Het bestuur van het openluchttheater heeft, samen met gemeente, gezocht naar oplossingen 
om de procedure weer vlot te trekken. Er waren nog meer wensen en op verzoek van de 
gemeenteraad is een totaalplan gemaakt voor een algehele upgrade van het openluchttheater.  
 



 

 
Emma, winnares The Voice Kids 2021, trad op in het theater met het koortje van haar zangcoach Joelle Savelkoul. 

 
De huidige pauzevoorziening, de ‘foyer’, is een ‘open-air’ bar met terras, die echter niet meer 
voldoet aan de eisen: er is te weinig capaciteit, kwaliteit en hygiëne kunnen niet worden 
gewaarborgd. Een tuinhuis wordt gebruikt voor opslag. 
De ‘foyer’ vervult een belangrijke taak, door de hoge kwaliteit van onze programma’s trekken we 
bezoekers, die ook in de pauze hoge kwaliteit verwachten en daarvoor ook willen betalen. Zonder 
de opbrengsten van de ‘foyer’ hiervan is de exploitatie van het theater niet meer sluitend te 
krijgen.  
Er een schrijnend tekort aan opslagruimte en zijn er problemen met de goederen- en de 
bezoekersstromen binnen het theater. De huidige situatie biedt te weinig ruimte om deze 
problemen aan te pakken.  
Het bestuur van het openluchttheater heeft daarom in 2018 architect Huub Segeren van H3-
Architecten, die in 2016 de overkapping van het podium had ontworpen, gevraagd een plan te 
maken om de problemen aan te pakken en zo het theater toekomst-proof te maken.  
 
Helaas is architect Huub Segeren in maart 2020 overleden. Zijn werk is overgenomen door Twan 
van Lanen van ‘van Lanen Architecten’ uit Eindhoven met wie Huub Segeren al lange tijd 
samenwerkte. Hierin werd voor de geluidswerende wand gekozen voor ‘cortenstaal’, dat in 
natuur opgaat, zeer duurzaam is en te plaatsen is en dat door zijn relatief geringe gewicht 
gemakkelijk te funderen is in het geaccidenteerde terrein en tussen het bestaande groen, er 
hoeven geen beeldbepalende bomen gerooid te worden. Hoewel de gemeente vanaf het begin 
betrokken is geweest bij het ontwerpproces is, is door de gemeente gekozen voor een ander 
ontwerp. Het is onduidelijk in hoeverre bovenstaande voordelen voor dit ontwerp gelden. De 
gemeenteraad heeft fondsen ter beschikking gesteld om de wand te realiseren. Wegens de 
impact van de overstromingen van juli 2021 op de werkzaamheden van de gemeente is in 
onderling overleg besloten de aanleg van de muur op te schorten. 
De huidige entree krijgt een opwaardering zowel in de uitstraling als gemak, toegankelijkheid en 
veiligheid. Het huidig schetsontwerp voldoet zowel aan deze eisen maar ook aan de strenge 
geluidseisen. 
De foyer is zo ontworpen dat hij voor een groot deel als ondergrondse ruimte in de helling is 
opgenomen. De gewenste voorzieningen kunnen gerealiseerd worden maar er ontstaat ook 
extra ruimte voor het terras, onze buiten-foyer.  



 

In het totaalplan worden ook een aantal infrastructurele problemen aangepakt en wordt de 
doorstroming in het theater verbeterd. 
Helaas heeft het gemeentebestuur geen besluit genomen over het ontwerp. Besloten is eerst 
een totaalvisie te ontwikkelen voor het gebied Valkenburg West. Wij zijn in afwachting van dit 
traject.   
Ook in 2021 is een werkgroep met als leden het openluchttheater, de gemeente Valkenburg aan 
Geul en een delegatie van de omwonenden actief geweest waarbinnen overleg werd gevoerd 
over de plannen en de ontwikkelingen. 
 

 
                        Het oratorium ‘Alzheimer’, een muziektheaterspektakel van onze directeur Jos Frusch. 

 
Bezoekers 
Wat betreft bezoekersaantallen is 2021 net als 2020 een tegenvallend jaar geweest. Door het 
beperkte aantal voorstellingen dat doorgang kon vinden en de beperkingen van het maximaal 
aantal bezoekers per voorstelling hebben we slechts 7.061 bezoekers getrokken. Overigens 
beduidend meer dan in 2020 ( 2.136) maar niet te vergelijken met het aantal bezoekers in het 
‘normale’ theaterjaar 2019 (21.540). Ook in 2021 is net als in 2020 afgezien van een 
bezoekersonderzoek. 
 

Wet WBTR 
Het bestuur heeft in 2021 ook niet stil gezeten. Zo werden alle verenigingen en stichtingen verplicht 
om de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in te voeren (Wet WBTR). Dit is een wet die zijn 
oorsprong vindt in een aantal incidenten door tekortkomingen van het toezicht op besturen zoals in 
de sociale huursector, de gezondheidszorg en het onderwijs.  
Als bestuur hebben wij een aantal besluiten moeten nemen om te voldoen aan de wet WBTR. Zo zijn 
de benoeming, herbenoeming en het ontslag van bestuurders vastgelegd in de statuten, is de 
bevoegdheid tot het ontslag van een bestuurder geregeld en hebben wij interne 
controlemechanismen ingebouwd om het functioneren van bestuurders te beoordelen.  
In de Wet WBTR is ook bepaald dat het bestuur een document dient vast te stellen waarin de 
missie van het openluchttheater is verwoord. In een eerste sessie in 2021 hebben de 
bestuursleden, directeur Jos Frusch en Paul ’t Lam (PR en Marketing) onder begeleiding van een 
externe deskundige de missie geformuleerd.  

  



 

Missie 
Onze missie is als volgt: ‘Gasten en artiesten laten genieten van magische momenten en 
onvergetelijke herinneringen’.  
De missie is zo geformuleerd dat die gericht is op externen, op onze gasten en artiesten.  
Het invullen van deze missie is een optelsom van de unieke locatie, het bijzondere programma en 
de geboden gastvrijheid door onze vrijwilligers. De rol is van de vrijwilligers is met name vastgelegd 
in de kernwaarde gastvrij. In totaal zijn vier kernwaarden vastgesteld, die als volgt zijn 
geformuleerd: 
 
Magisch 
Wij voelen ons schatplichtig aan de ‘genius loci’ van deze uitzonderlijke plek, gehouwen uit 
eeuwenoud mergelgesteente, een intieme kom in de flank van de bekendste berg van ons land.  
 
Meeslepend 
Wij willen onze bezoekers even optillen en dan weer zachtjes laten landen, een bezielende 
beleving bieden die iets met je doet, die beklijft. Zo’n verstild kippenvel-moment, daar gaat het ons 
om. 
 
Gastvrij 
Ons gastheerschap past bij de ambiance van de wondere wereld van ons theater. Een persoonlijk 
welkom, een royaal gebaar, zo nodig een helpende hand. Wij koesteren onze gasten. 
 
Verbindend 
Wij kunnen niet bestaan los van hetgeen ons omringt en nemen geen genoegen met zoals 
het altijd al was. Wij zoeken naar verbinding, naar vernieuwing en geven het een plek en 
een podium. 
 
De komende jaren zal veel aandacht worden besteed aan het verder inkleuren van de missie en de 
kernwaarden.  
Op het terrein van de upgrading van het theater dienen nog vele stappen te worden gezet. Hiervoor 
zal een werkgroep worden gevormd die ook contact heeft met de gemeente en de omwonenden.  
 

 
                   Ook in 2021, ABBA tribute, zoals altijd: magisch en meeslepend. 



 

Covid-19 
Ook in 2021 hadden we weer goede moed een mooi theaterseizoen aan te bieden. De taskforce 
corona volgde nauwgezet de maatregelen en effecten daarvan op de bedrijfsvoering van het 
openluchttheater. Vanuit de Vereniging Nederlandse Openluchttheaters waar het OLT Valkenburg 
lid van is, werd meerdere malen bij de overheid een hartstochtelijk pleidooi gehouden om voor 
openluchttheaters andere, minder strenge maatregelen toe te passen. En om goed voorbereid te 
zijn op alle mogelijke situaties, is een subsidieaanvraag ingediend bij Kickstart cultuurfonds om de 
zogenaamde ‘kuchschermen’ te kunnen plaatsen in het theater zodat bezoekers veilig en 
beschermd de avond konden doorbrengen. De aanvraag is toegewezen en de schermen zijn 
vervaardigd door onze technische vrijwilligers. Ook bij de entree, kassa en horeca zijn de nodige 
maatregelen getroffen. Een tweede aanvraag bij Kickstart gaf de financiële middelen om over te 
stappen naar een volledig contactloos en dus hygiënisch betaalsysteem. Alles zodat onze 
bezoekers bij de voorstellingen die door konden gaan een plezierige én veilige, verantwoorde 
avond uit konden beleven. 

 
   ‘Nur Deutsche Welle’ in coronatijden; bezoekers per tweetal tussen schermen en steeds een rij overgeslagen. 

 
Programma 
Ook in 2021 had corona ingrijpende consequenties voor de programmering van Openluchttheater 
Valkenburg. De steeds veranderende maatregelen zorgden voor veel onzekerheid, niet alleen bij 
het theater zelf maar ook bij artiesten, impresariaten en – uiteraard – het publiek. 
De geplande voorstellingen in mei en juni moesten op één uitzondering na – een aangepaste show 
van Ellen ten Damme – allemaal worden gecanceld. Maar ook in de rest van het seizoen, toen de 
coronaregels enigszins werden versoepeld, konden diverse voorstellingen om diverse redenen niet 
doorgaan: ziekte (corona) van de artiesten, geen visum voor buitenlandse gezelschappen, 
producties die door de coronamaatregelen financieel niet haalbaar waren. 
Uiteindelijk gingen in juli, augustus en (begin) september 36 van de 62 geplande voorstellingen – in 
min of meer aangepaste vorm – door. Daarbij werd ofwel het coronaprotocol van anderhalve 
meter afstand en mondkapje bij verplaatsing toegepast (maximaal 250 bezoekers), ofwel de 



 

coronacheck voor maximaal 750 bezoekers. De voorstelling in juni meegerekend bezochten ruim 
7.000 bezoekers het theater. Alle voorstellingen vonden plaats op het hoofdpodium, omdat het 
grottheater door de coronaprotocollen niet kon worden gebruikt. 
Zoals gebruikelijk vertoonde het programma van Openluchttheater Valkenburg ook in 2021 een 
bonte mix van diverse genres: pop, klassiek, tribute, folk, familievoorstellingen en muziektheater. 
Nieuw in de programmering waren de cabaretvoorstelling van (de sinds kort in Valkenburg 
wonende) Guido Weijers en de magieshow van de jonge illusionist Nigel Otermans (met 
Valkenburgse roots) die komende jaren onderdeel blijven uitmaken van het programma. 
 

 
Vrijwel ieder jaar treedt Pink Project op in het openluchttheater, steeds een betoverende show. 

 

Marketing en communicatie 
De promotie en ticketverkoop voor het Openluchttheater Valkenburg wordt gedaan door het 
vrijwilligersteam OLT Marketing. De activiteiten richten zich op een breed publiek in Midden- en 
Zuid-Limburg en de grensregio’s. Doelstelling daarbij is niet alleen om voorstellingen onder de 
aandacht te brengen van onze doelgroepen maar ook om de naamsbekendheid van het 
Openluchttheater Valkenburg als merk te vergroten.  
Door de Coronapandemie moesten de ruim vijftig geplande voorstellingen voor het seizoen 2021 
worden geannuleerd of doorgeschoven naar 2022. Ook werden alle gereedstaande 
marketingcampagnes geannuleerd.  
Het theater is afgelopen decennium rijkelijk ondersteund door een groot aantal sponsoren. Omdat 
een groot aantal sponsoren, met name bedrijven, door de coronapandemie eveneens een 
moeilijke periode doormaakte is besloten ook in 2021 geen beroep te doen op de sponsoren en 
geen bijdragen te vragen. Dat gold ook voor de ‘vrienden van het theater’. 
  
  



 

Vrijwilligers 
Ook voor de ongeveer 100 vrijwilligers was 2021 wederom een bijzonder jaar. 
In de loop van het voorjaar begon duidelijk te worden dat het mogelijk zelfs een jaar zonder een 
enkele voorstelling zou worden. 
Maar gelukkig werd in de zomer duidelijk dat er toch nog enkele voorstellingen geprogrammeerd 
konden worden, zij het onder strikte voorwaarden.   
 
Financiën 
Het zal geen verbazing wekken dat corona ook financiële consequenties voor het theater heeft 
gehad. Waar de vaste kosten gewoon doorliepen heeft de ingrijpende reductie van het aantal 
voorstellingen en het aantal bezoekers ervoor gezorgd dat de entree- en horeca-inkomsten met 
ongeveer 70% zijn gedaald ten opzichte van 2019. 
Gelukkig heeft een ruimhartige opstelling van de gemeente Valkenburg, die de jaarlijkse subsidie 
gewoon bleef verstrekken en daarenboven de huurverplichtingen grotendeels heeft geschrapt, 
ervoor gezorgd dat het theater de coronajaren 2020 en 2021 heeft overleefd. Daaraan heeft ook 
de tegemoetkoming in de vaste kosten door de rijksoverheid bijgedragen.  
Voor gedetailleerde inzichten in het financiële reilen en zeilen verwijzen we naar de jaarrekening. 
Klik hier voor de Jaarrekening 2021. 
 

 
             ‘Good old’ Thijs van Leer in Openluchttheater Valkenburg. 

 
 


