
STAD: HERSTRUCTURERING  
EN HERGEBRUIK IN HET  

STEDELIJK GEBIED
RE-USE & REMODELLING

2



2

 

INLEIDING 

I: BESCHRIJVING VAN DE TIJDLIJN  5 
 PUZZLESTAD  6  
II: HORIZON 2020 12
PROJECTLOCATIES & PROJECTENLIJST 44
QUOTES 50

Impressie van het arcadische 
mijnenlandschap 
Schilderij van Fons Haagmans

*Zie hiervoor Zomerboek 2015; Hoofdstuk Mutaties vanaf blz. 056

Om IBA-herstructurerings projecten op hun 
waarde te toetsen is een korte terugblik op de 
ontstaansgeschiedenis van de streek en de 
daaropvolgende transformaties nodig*. Daaruit 
blijkt dat de explosieve bevolkingstoename 
en de sluiting van de mijnen, een ongekende 
repercussie voor het stadslandschap hadden met 
vele gevolgen voor de totale infrastructuur: het 
voorzieningen niveau, woonareaal, bedrijven 
en verkeersverbindingen. Het was geen gestaag 
proces, maar had een schoksgewijs verloop 
waardoor opmerkelijke discrepanties opduiken. 
Wat wij heden zien is het resultaat van een reeks 
van over elkaar gelegde planologische layers, die 
tesamen een onsamenhangend beeld opleveren. 
Het resultaat is een opmerkelijk fragmentarisch 
stadslandschap: een agglomeratie, waarin men 
zich moeilijk kan oriënteren. Een ver uitgestrekt 
horizontaal landschap samengesteld uit eindeloos 
lange rijen eengezinswoningen, twee-onder-een-
kappers en vrijstaande woningen waarbinnen 
de oude mijnkoloniën positief opvallen vanwege 
hun comfortabele woonmilieu en hun vloeiende 
inbedding in het glooiende landschap. Dit 
hoofdstuk R&R tracht genoemde thematieken 
systematisch te doorgronden, waarvoor wij de 
titel “Puzzelstad” introduceren. Waardevolle 
restanten die wij van belang achten voor de 
toekomstige structurering, zoals ook nieuw 
aangedragen projecten, van Romeins kwartier tot 
herstructureringswijken krijgen de aandacht die ze 
behoeven. 
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Methode Re-Use & Remodelling 
Deze Internationale Bauaustellung, die reeds een 
eeuw is beproefd in verschillende Duitse edities - 
waar andere systemen en krachtenvelden heersen 
- bleek in Nederlandse context een geheel nieuw 
fenomeen. De onverwacht grote oogst van de 
Open Oproep heeft met bijna 300 projecten 
een nieuw elan gecreëerd voor de revitalisering 
van deze regio. De IBA-methode voor Re-Use 
& Remodelling werd in drie stappen gezet om 
de vele ingezonden fysiek-ruimtelijke projecten 
een koers te geven: verzamelen, clusteren en 
veredelen. 

Verzamelen gebeurde middels de Open Oproep, 
maar niet exclusief. Aan de inzendingen is 
de kennis uit het rijke archief van studies naar 
Parkstad en de Oostelijke Mijnstreek toegevoegd, 
samengebracht en waar nodig aangevuld en 
gebundeld in het Zomerboek 2015. 

Clusteren gebeurde tijdens en na het beoordelen 
en inventariseren van alle materiaal. Met de 
hulp van velen, waaronder top-experts uit de 
respectievelijke vakgebieden, is dit proces 
doorlopen. De resultaten zijn vervolgens verwerkt 
in een gebiedsgerichte visie, die eveneens in het 
Zomerboek is verschenen en vervolgens steeds 
verder is aangescherpt. 

Veredelen, de kwaliteit van projecten op 
strategische punten verhogen, is de laatste stap 
en tevens een van de grootste toegevoegde 
waarden van IBA bij het tot uitvoer brengen van 
de projecten. Het Q-team en leger aan experts 
heeft op verzoek van IBA, waar noodzakelijk, 
een kwaliteitsslag geadviseerd met het oog op de 
praktische uitvoering.

Het werk van IBA-Academy
De IBA-Academy heeft haar stempel tot ver 
buiten de grenzen van de regio en het land gezet. 
IBA-Academy is inmiddels tot een voor insiders 
veelbelovend instrument, dat zowel regionaal 
als internationaal aandacht opriep. Het heeft de 
potentie uit te groeien tot een netwerkorganisatie 
voor onderwijs en onderzoek met betrekking tot 
erfgoed en innovaties. 
Onder auspiciën van de gouverneur van de 
Provincie Limburg, Theo Bovens, hebben de 
belangrijkste onderwijs- en onderzoeksinstituten 
uit de regio in een intentieverklaring hun 
medewerking toegezegd en werd in juli 2016 
de IBA-Academy een feit. In de nazomer werd 
dit initiatief bovendien in Venetië en Brussel in 
Europees kader als IBA-Cross Border-activiteit 
gepresenteerd. 

Met dit midterm-rapport wil IBA de agenda 
voor de komende jaren opmaken om haar 
doelstellingen op grote schaal kenbaar te maken, 
met als bijkomend oogmerk de IBA-Academy 
- met haar drie componenten; Education - Labor - 
Archives - blijvend in deze streek te vestigen. 
Het voorliggende rapport werd samengesteld 
door een interne werkgroep, die tezamen met 
de IBA-experts en aan IBA-Academy verbonden 
onderwijsinstellingen, IBA’s belangrijkste projecten 
en doelen van inhoudelijke onderbouwingen 
voorzag, met het oog op evenementen en (inter)
nationale publicaties en lezingen in de komende 
jaren. 
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Het vergezicht koerst op vernieuwing van:
1. Infrastructuur, Kernen & Linten
2. (Poly)centra & Stedelijke transformaties
3. Landschappelijke Contouren & Context
4. Sloop & Recycle & Woonaanbod

Projecten Sluiting & Sanering Mijnindustrie:
- CenterCourt
- SuperLocal
- Transformatie Heerlerbaan
- Wilma
- Woontuin Hoensbroek
- Leisure Lane
- Leisure Ring
- Oerland van Kalk

Projecten Hoogbloei Mijnindustrie:
- Mijnkolonie Heilust 
- ZLSM
- Laura & Julia

Projecten Ontstaan Mijnindustrie:
- Mijnkolonie Treebeek 
- Centrum Brunssum

Projecten Middeleeuwse nederzettingen:
- Centrum Heerlen / Kerkrade / Simpelveld
- Poort van Onderbanken
- Rehabilitatie historische linten

Projecten Romeinse nederzettingen:
- Romeins Kwartier
- Via Belgica
- Via Traiana 
- Romeins villalandschap

Vergezicht
2020 - 2040
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Sinds het op gang komen van de 
geïndustrialiseerde mijnbouw in de laatste 
jaren van de negentiende eeuw zijn er in de 
ruimtelijke ordening van de Oostelijke Mijnstreek 
buitengewone en ingrijpende wijzigingen 
opgetreden. Deze hangen samen met de komst 
van de mijnen, de abrupte afbouw van de mijnen 
en het daaraan gekoppelde op compensatie 
gerichte beleid, alsmede de ruimtelijke 
planning van de laatste decennia. In de studie 
Mutaties heeft IBA de intensieve ruimtelijke 
transformaties en hun consequenties in kaart 
gebracht (Handboek IBA Parkstad Limburg 
Zomer 2015). Zij geven aan dat ruimtelijke 
ingrepen in de structuur, de kernen en de linten 
van Parkstad hebben geleid tot onder meer 
een verlies aan oriëntatie en identiteit. Uit het 
onderzoek Mutaties en een aanvullende studie 
blijken enkele kernproblemen in de ruimtelijke 
ontwikkeling van Parkstad.

Ontstaan mijnindustrie (1890 - 1924)
Het succes van Oranje Nassau I lokte in 1898 
Belgische investeerders voor de concessie van 
Willem-Sophia onder Spekholzerheide en in 
1899 van Laura & Vereeniging bij Waubach. 
De impact van deze private activiteiten deed 
het Rijk in 1901 besluiten het Wilhelmina-veld te 
exploiteren, zodat ook de Staatsmijnen een  
feit waren. 
Anders dan bij ‘de boormethode’ gebruikte 
men hier een nieuwe techniek, namelijk de 
bevriesmethode, wat betekende dat tientallen 
kleine schachten om de uiteindelijke schacht 
werden uitgeboord waarin het grondwater met 
bevriesbuizen werd bevroren als ware het een 
vrieskast. De grond moest alleen nog uit deze 
‘vrieskast’ gehaald worden. 
Het arcadische landschap onderging met 
indrukwekkende snelheid een metamorfose. 
Infrastructurele aanpassingen waren noodzakelijk 
om de bedrijfsvoering op efficiënte wijze te 
structureren. Het lieflijke landschap met agrarische 
karakter werd in een vloek en zucht omgedoopt 
tot een industrieel gebied. Waar vroeger enkel 
kerktorens aan de horizon te zien waren, 

doemden plots schachtblokken en schoorstenen 
op. De regio veranderde echter niet enkel 
qua vorm, maar nam ook een demografische 
wending. Omdat er niet voldoende Limburgers te 
vinden waren om in de mijnen te werken, werden 
veel arbeiders uit andere delen van het land en 
zelfs Europa aangetrokken. Uit alle windstreken 
trok men naar de Mijnstreek. Er heerste een 
migratieoverschot. De wieg van de Nederlandse 
multiculturele maatschappij stond toen in de 
oude Mijnstreek. De mijnbedrijven begonnen bij 
aanvang zelf al enkele woningen te bouwen, 
maar dit loste de woningnood die uit deze 
enorme toevloed van mensen ontstond niet op.

Hoogbloei mijnindustrie (1924 - 1969) 
De mijnen leidden tot grote welvaart in de regio 
wat terug te zien is in de architectuur van de vele 
moderne gebouwen. Hoewel men in de jaren 
20 van rijkswege dacht de grootste woningnood 
geledigd te hebben en de Woningwet diverse 
malen versoberde, had Heerlen nog steeds geen 
uitbreidingsplan, zoals verplicht was voor grote 
groeiende gemeentes in Nederland. Pas met de 
komst van Jos Klijnen als gemeentelijke architect 
van 1928 tot 1952 veranderde deze situatie. Zijn 
uitbreidingsplan van 1936 vlocht hij stedelijke en 
landelijke kwaliteiten ineen. 
Het op gang komen van de industriële mijnbouw 
ging gepaard met de aanleg van veel woningen 
voor de vaak van ver gekomen arbeiders. 
De nieuwe woningen werden aanvankelijk 
geconcentreerd in op de tuinstadgedachte 
geënte enclaves. Deze mijnkoloniën lagen 
dichtbij de mijnzetels, veelal los van de historische 
bebouwingskernen en omgeven door groen, 
meestal akkerland. Ze werden waar mogelijk 
ontsloten via de bestaande infrastructuur. Doordat 
historische structuren werden gerespecteerd 
en de mijnkoloniën los bleven van bestaande 
dorpskernen, bleef, ondanks de onmiskenbaar 
grote veranderingen, het oude in het nieuwe 
herkenbaar. Pas vanaf het midden van de 
twintigste eeuw begint het landschap als gevolg 
van alsmaar voortschrijdende urbanisatie dicht 
te slibben. Dit geldt met name voor de driehoek 
Heerlen-Hoensbroek-Brunssum en de gemeente 
Landgraaf. Het dichtgegroeide gebied wordt 

I: BESCHRIJVING VAN DE TIJDLIJN
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gekenmerkt door de kleinschaligheid van de 
verschillende invullingen en de monocultuur van 
(projectmatige) woningbouw. Er zijn uitgestrekte 
gebieden ontstaan waar je je moeilijk kunt 
oriënteren, de ontwikkelingsgeschiedenis moeilijk 
leesbaar is en landschappelijke kwaliteiten zijn 
aangetast. De belangrijkste structuurgevende 
elementen in deze gebieden zijn vaak nog de 
historische linten. Het feit dat hun herkenbaarheid 
en functionaliteit door boven beschreven ingrepen 
is aangetast, vergroot het probleem. 

Sluiting en sanering (1970 - 1980)
Direct na de sluiting van de mijnen heeft men 
de meest monumentale herinneringen aan het 
mijnverleden, namelijk de mijnzetels, nagenoeg 
volledig afgebroken. Zoals in de studie Mutaties 
wordt opgemerkt heeft men hiermee “de 
mijnstreek op rigoureuze wijze ontdaan van 
zijn beeldbepalende en gebiedsstructurerende 
elementen”. “Operatie van Zwart naar Groen” 
volgens plan Bureau Hoefnagels. Het geheugen 
van de plek werd uitgewist en belangrijke 
dragers van identiteit vernietigd. Op de locaties 
van de voormalige mijnzetels zijn vervolgens 
bouwplannen gerealiseerd, die losstaan van 
de context en de geschiedenis van de plek. 

Dit geldt voor het CBS-complex op de locatie 
van de Oranje Nassau I en voor de standaard 
woningbouw op de plek van Staatsmijn Emma. 
Ook op andere plaatsen is sprake geweest van 
“sloop van het bestaande stedelijke weefsel en 
het erop enten van nieuwe gebouwcomplexen 
door ex novo stedenbouwkundige plannen” 
(Handboek IBA Parkstad Limburg Zomer 2015). 
Willekeurige voorbeelden zijn de ingreep 
in het historische dorpshart van Landgraaf 
(Raadhuisplein) en de theaterpassage en de 
aansluitende bebouwing aan de Wijngracht 
in Kerkrade. Talrijk zijn de voorbeelden van 
straatwanden waarin de samenhang wordt 
verbroken door nieuwbouw die zich niets van zijn 
context aantrekt.

HISTORISCHE HOOFDSTRUCTUUR 
& DISCONTINUÏTEITEN VAN DE 
“PUZZLESTAD”
Ondanks alle wijzigingen die de mijnbouw 
teweeg heeft gebracht, zijn de historische linten, 
waarvan er enkele hun oorsprong vinden in 
de Romeinse tijd, tot in de twintigste eeuw 
functioneel geweest als hoofdverbindingen tussen 
de diverse bebouwde kernen. De relatief dichte 
bebouwing aan de linten met naast residentiële 
ook commerciële functies getuigt hiervan. De 
aanleg van de N281 (1952-1970) en rijksweg 
A67 (1976) betekende weliswaar een cesuur 
in de Oost-Westrelatie, maar aan weerszijden 
van de nieuwe infrastructuur bleef het stelsel van 
historische hoofdwegen in stand. Hierin kwam pas 
verandering met de aanleg van de Binnenring 
om Heerlen. Historische verbindingen naar 
Landgraaf en Kerkrade, zoals de Kerkraderweg 
en de Grachterweg werden doorsneden zonder 
dat een adequaat herstel van de oude verbinding 
plaatsvond. Hetzelfde geldt voor de rigoureuze 
doorsnijding van de Schelsberg, deel van de 
oude verbinding vanuit Heerlen via Beersdal 
naar Heerlerheide en Amstenrade, door de 
Wickraderweg (onderdeel van de Binnenring). 
De aanleg van de Binnenring veroorzaakte 
discontinuïteiten in wat tot dan toe tot de 
hoofdstructuur van Parkstad had behoord.
Verdere verstoringen in de structuur 
van historische hoofdverbindingen 

Schilderij Harry Koolen, karakteristieke impressie van de velden en de mijnen.
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DE PUZZLESTAD
De huidige stadsstructuur is als het ware een legpuzzle van op 
zich zelf staande eilanden die tezamen niet het beeld van een 
eenheid geven, maar een meervoudige identiteit representeren. 
Ze tonen een verzameling van fragmenten die samen geen 
contour vormen, maar de resultante opleveren van verschillende 
wijkvormen en gebiedsfuncties. 

1890

1924

1968

2015
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zijn teweeggebracht door diverse 
verkeersmaatregelen. Sommige oude 
verbindingen zijn bewust geblokkeerd voor 
doorgaand autoverkeer: de doorgaande weg 
versmalt plots tot een fietspad, er is een bussluis 
geplaatst, of eenrichtingsverkeer dwingt tot het 
verlaten van de doorgaande weg. Voorbeelden 
(*zie rapport ontwikkelraad Kernen & Linten, 
2016). Dit doorbreken of blokkeren van de 
natuurlijke verbindingen is een inbreuk op 
cultuurhistorische waarden en heeft geleid tot 
een verlies aan oriëntatie en een verlies aan 
vitaliteit van wat eens hoofdwegen waren met 
ook consequenties voor winkels en andere 
commerciële activiteiten aan deze wegen. In het 
zomerboek 2015 (pagina 69) wordt de transitie 
uitvoerig beschreven daarnaast werd met de 
“saneringsoperatie mijnterreinen” uit de jaren 
‘80, in de Oostelijke Mijnstreek een ingrijpende 
stadsvernieuwing ingeluid en in zeer kort bestek 
doorgevoerd: een nieuw tijdperk/Ein Neuer 
Anfang. 

Zoals bekend treffen we heden geen resten meer 
aan van het mijnverleden en Carboonperiode 
op de locaties van de voormalige mijnterreinen, 
met uitzondering van de Wilhelminaberg, 
maar werden deze getransformeerd naar 
bedrijventerreinen, woongebieden en parken. 
Over de operatie van Zwart naar Groen zijn 
de meningen tegenwoordig zeer verdeeld, 
aanleideingen daartoe zijn een definitieve breuk 
met het verleden en het verlies van de identiteit 
en zichtbare leegstand in de nieuwaangelegde 
bedrijventerreinen. Dit in vergelijking tot het 
hergebruik van het industriele erfgoed in het 
in dezelfde Grünmetropole gelegen Genk 
(C-Mine) en Alsdorf.

De sanering van de mijnterreinen naar de studie van Hoefnagels. (Zie Zomerboek 2015. Hoofdstuk Mutaties,  
Periode 3, 1968-1989 Bedrijventerreinen en extra wegen, blz. 69)
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Aanpak
De methodische aanpak van IBA wordt het 
duidelijkst toegepast in de periode tot 2020. 
Drie verschillende fasen worden kunnen worden 
geduid die de overgangen symboliseren tussen 
het verzamelen, clusteren en veredelen van 
projecten. Voor Re-Use & Remodelling zijn 
vier hoofdthema’s van belang, waar de meeste 
aandacht naar uit gaat: 
1. Infrastructuur, Kernen & Linten
2. (poly)Centra & Stedelijke transformaties
3. Landschappelijke Contouren & Context 
4. Sloop, Recycle & Woonopgave
In het vervolg worden enkele van de belangrijke 
inspiraties voor de methode verder benoemd en 
uitgelicht.

1. INFRASTRUCTUUR,  
KERNEN & LINTEN

Rehabilitatie en revitalisatie ruimtelijke 
vorm Parkstad
Bij de herstructurering van kernen en linten 
wordt gestreefd naar een geleidelijk herstel 
van gaafheid, wat verbetering moet brengen 
in het gevoelde verlies aan oriëntatie, identiteit 
en vitaliteit. Om dit doel te bereiken moet 
een cultuuromslag in het denken worden 
bewerkstelligd, die op zijn beurt moet leiden tot 
aanpassingen in het beleid. In dit kader wordt 
er een actieplan opgesteld dat onder meer 
aandacht besteedt aan:
Herstellen structuur en continuïteit linten (opheffen 
blokkades, hiërarchie van wegen) en daarmee 
herstellen van de logica en de leesbaarheid van 
de stadsstructuur.
• Herstellen samenhang straatwanden historische 

kernen en linten (beeldkwaliteitsplan).
• Benutten linten als ontsluitingsstructuur 

cultuurtoerisme (Romeinse tijd, mijnverleden).
De twee belangrijkste facetten van de doelstelling 
kunnen thans reeds in de vorm van vier pilots 
ter hand worden genomen en tot uitvoering 
worden gebracht. Zij illustreren wat de beoogde 
cultuuromslag in het denken vermag en zullen 
deze hopelijk ook bevorderen. Bepleit wordt de 

realisatie van de volgende voorbeeldprojecten:
A. Cultuurtoeristische route Via Traiana 
 (Heerlen-Aken) 
B. Actieplan functionele en formele rehabilitatie 

en revitalisatie historische linten
C. Revitalisatie Romeins Kwartier
D. Cultuurtoeristische route Mijnverleden
(Voor het voorbeeldprojecten D zie het hoofdstuk 
“Clever Heritage”.)

A. Cultuurtoeristische route Via Traiana (Heerlen-
Aken) & Via Belgica
Via Traiana is een route tussen het centrum 
van Heerlen en dat van Aken, bestemd voor 
wandelaars, fietsers en gemotoriseerd verkeer. 
Het tracé van de Romeinse hoofdwegen Via 
Belgica (Keulen-Boulogne-sur-Mer) en Via 
Traiana (Xanten-Aken) correspondeert ten dele 
met de loop van de huidige historische linten. 
Op meerdere plaatsen wordt informatie verstrekt 
over de weg zelf en over de plekken die de route 
doorsnijdt. Voorts zal de weg toegang gaan 
geven tot erfgoed dat zich op enige afstand langs 
de route bevindt. Te denken valt aan de Romeinse 
villa Bovenste Caumer (Romeinenstraat) en de 
Romeinse themaroute Vlengendaal in Bocholtz, 
maar ook de Siegfriedlinie komt in aanmerking. 
Verder wordt stilgestaan bij de grensovergang. 
Het begin- en eindpunt van de route zijn het 
Thermenmuseum en Centre Charlemagne/Neues 
Stadtmuseum Aachen. Bij de grensovergang ligt 
het Zollmuseum. De ontwikkelraad hoopt dat 
hier een infopunt kan worden ingericht en dat 
het mogelijk wordt gemaakt dat mensen hier kort 
kunnen verpozen. Tegenover het Zollmuseum 
ligt een halte van buslijn 44 van het station van 
Heerlen via het Parkstad Stadion in Kerkrade 
naar het hoofdstation van Aken. De ontwikkeling 
dient tot stand te worden gebracht samen met het 
Thermenmuseum, Centre Charlemagne /Neues 
Stadtmuseum Aachen en overige partners.
Via Belgica is de door archeologen bedachte 
naam van een 400 kilometer lange Romeinse 
hoofdweg, die in de Romeinse tijd de Franse 
zeekust met het Duitse Rijnland verbond. De weg 
liep - ten opzichte van de huidige landsgrenzen - 
dwars door Zuid-Limburg. De Via Belgica kwam 
bij Maastricht de grens over en vervolgde haar 

II: HORIZON 2020
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Romeins kruis en historische linten

weg langs Meerssen, Valkenburg en Voerendaal 
naar Heerlen en tenslotte Landgraaf. Bij Rimburg 
stak de Via Belgica de grens met Duitsland over. 
De weg was een belangrijk onderdeel van een 
groot en complex netwerk van (water)wegen, 
dat zich uitstrekte tot de verste uithoeken van het 
Romeinse imperium. De Via Belgica speelde in 
Noordwest-Europa een hoofdrol rol bij de lokale 
en interregionale economische ontwikkeling, de 
strategische militaire verdediging en het bestuur 
van de nieuwe provincies.
De Via Belgica weer beleefbaar en zichtbaar 
maken is het ambitieuze plan van de provincie 
Limburg en de gemeenten Maastricht, Meerssen, 
Valkenburg aan de Geul, Voerendaal, Simpelveld, 
Heerlen, Kerkrade en Landgraaf. IBA Parkstad 
adviseert ook de Via Traiana hierin op te nemen.

B. Een actieplan voor rehabilitatie en revitalisering 
van de historische linten
IBA signaleert dat in de naoorlogse periode 
de functionaliteit en de beeldkwaliteit van de 
historische linten is aangetast. Door tal van 
ingrepen is fragmentatie en een verlies aan 
vitaliteit opgetreden:
Door de aanleg van de stadsringen en enkele 
andere grote wegen (zoals de N276) zijn diverse 
historische linten doorsneden. Men heeft zich 
onvoldoende om het herstellen van de tot die tijd 

uiterst functionele oude verbindingen bekommerd. 
1. De aantasting van het wegenstelsel op het 
schaalniveau onder de stadsringen heeft geleid 
tot onduidelijkheid en een verlies aan oriëntatie. 
De ingrepen druisen in tegen de historische 
geografie van Parkstad en doen afbreuk aan 
cultuurhistorische waarden.

2. Er is verkeersbeleid gevoerd dat snelverkeer 
dwingend naar de stadsringen en andere nieuwe 
hoofdwegen brengt en weghoudt uit dorpsharten. 
Hiertoe zijn in de historische linten op diverse 
plaatsen hindernissen van uiteenlopende aard 
geplaatst. Het resultaat is een verlies aan 
oriëntatie. Het beleid druist bovendien in tegen de 
raison d’être van de linten, die als verbindingen 
zijn ontstaan, wat ook hun vorm heeft bepaald.

3. De historische linten zijn altijd herkenbaar 
geweest door specifieke kenmerken van hun 
bebouwing. Bij (vervangende) nieuwbouw zou 
men zich moeten realiseren dat het afwijken van 
deze specifieke kenmerken ten koste van de 
samenhang binnen de linten gaat en daarmee ten 
koste van hun herkenbaarheid. Vaak is hier niet of 
onvoldoende naar gehandeld, wat heeft geleid 
tot een verlies aan oriëntatie, cultuurhistorische 
waarden en beeldkwaliteit.
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Op 18 juni 1940 bleef een boer, die 
braakliggend grasland aan het omploegen 
was in Heerlen, met zijn ploeg in een deel van 
een zuilschacht steken. Later werden nog drie 
zuilfragmenten gevonden. De boer was gestuit 
op het fundament van een thermencomplex 
(Romeins badhuis), één van de belangrijkste 
bouwwerken van de Romeinse nederzetting 
Coriovallum. Een aantal dagen na de vondst 
begon amateurarcheoloog dr. H.J. Beckers, 
geholpen door vrijwilligers, met een grote 
opgraving en in 1941 waren de voor Nederland 
unieke en imposante resten van het Romeinse 
badhuis blootgelegd. 

De opgraving van het badhuis vond plaats in de 
moeilijke oorlogsjaren, pas in 1975 werden de 
resten opnieuw ontgraven en overkapt. In 1977 
opende het Thermenmuseum voor publiek.
Doordat de opening van het museum samenviel 
met de periode van de laatste mijnsluiting 
in Heerlen brak er een tijd aan waarin de 
aandacht vooral getrokken werd door sociale 
en economische problemen in de stad. Het 
Romeinse verleden raakte in de vergetelheid. Met 
de uitwerking van de ambities voor het Romeins 
Kwartier wordt het Romeins verleden opnieuw 
onder de aandacht gebracht en daarmee 
herkenbaar als onderdeel van de identiteit van 
Heerlen.

Het enige archeologische onderzoek naar 
het badhuis dateert van meer dan 70 jaar 
geleden en de archeologische wetenschap 
heeft sindsdien grote sprongen gemaakt. 
In nauwe samenwerking met de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed en de provincie Limburg 
werd vervolgens een plan gemaakt om niet 
alleen het Romeinse badhuis te restaureren, 
maar ook om nieuw archeologisch onderzoek 
te laten plaatsvinden. De gedachten over het 
Thermenmuseum blijven niet alleen beperkt 
tot het gebouw zelf. Coriovallum was immers 
veel groter dan het badhuis alleen. Onder het 

huidige Heerlen ligt een Romeinse stad waar 
de afgelopen decennia bij werkzaamheden en 
opgravingen regelmatig Romeinse resten zijn 
teruggevonden. We weten dat het badhuis nabij 
de kruising van twee Romeinse heirwegen lag, 
de Via Belgica en de Via Traiana. Ook weten we 
dat er nog veel meer resten van bouwwerken uit 
de Romeinse tijd in de grond zitten. 

De importantie van het gebied is zonneklaar. 
In tegenstelling tot andere delen van de 
binnenstad is veel intact en functioneren 
gebouwen en woningen goed. Tot op heden is 
het Raadhuisplein de belangrijkste openbare 
ruimte en middelpunt van het Romeins Kwartier. 
Het Raadhuisplein wordt aan de Noordzijde 
begrensd door het monumentale Raadhuis van 
architect Frits Peutz, aan de Oostzijde door de 
moderne façade van de voormalige Hemawinkel 
en aan de westzijde door de ronde voorbouw 
van de voormalige bibliotheek. 
Het Romeins Kwartier biedt het aanzicht van 
een toevallig conglomeraat en is bij nadere 
beschouwing te verdelen in vier sectoren Oost 
en West, Noord en Zuid, waarbij de laatste twee 
als achtergrond voor de Oost- en Westsector een 
bescheidener rol spelen. Het zuidelijk deel van 
het Romeins Kwartier wordt gedomineerd door 
het Tempsplein geflankeerd door kalme woon – 
werkmilieus. Het noordelijk deel geeft heden als 
onderdeel van het binnenstedelijk winkeldomein 
ten gevolge van de in het oog springende 
leegstand en het wegblijven van het winkelend 
publiek van weleer een deplorabel aanzicht. De 
Oost- en Westflank bieden de ware aanleidingen 
voor het Romeins Kwartier. 

Thermenmuseum en de nabij liggende 
middeleeuwse binnenstedelijke straten en stegen 
vonden waarschijnlijk hun oorsprong in het 
Romeins waterlopen systeem. Door een ingenieus 
systeem van waterlopen werden de thermen 
vanuit de hoger gelegen Caumerbeek gevoed 
en werd het gebruikte water geloosd in de nabije 

lagergelegen Geleenbeek (zie notitie van Ben 
Taken). Deze Romeinse ingenieurskunst is heden 
opnieuw aanleiding tot hernieuwde publieke 
belangstelling en zal na vernieuwing van het 
Thermengebouw en diverse nieuwe opgravingen 
een bezoek aan het toekomstige Romeins 
Kwartier de moeite waard maken. De vestiging 
van het Archeologisch depot in voormalige 
bibliotheek is reeds van de eerste bevestigingen 
hiervan.

Het concept Romeins Kwartier onder de 
titel Urban Heritage is inmiddels onderdeel 
van de centrumplannen van de gemeente 
Heerlen. Er wordt onderzocht hoe binnen 
met buiten te verbinden en te bekijken of de 
verborgen Romeinse geschiedenis van Heerlen 
beter zichtbaar en beleefbaar gemaakt kan 
worden. Het Romeins Kwartier transformeert 
tot een gebied waarin de openbare ruimte 
het Romeinse verleden, in hedendaagse 
vormgeving en functionaliteit, weerspiegelt. Het 
Archeologisch Centrum, het Romeins badhuis en 
het Romeins Museum Heerlen zorgen met een 
samenhangende presentatie en programmering 
voor unieke belevingsmogelijkheden van het 
Romeins verleden van de stad.

4. Ook de verwatering van de historische linten 
heeft grote invloed op het functioneren en de 
aantrekkelijkheid van Parkstad. De geschetste 
ontwikkeling pakt ook nadelig uit voor winkels en 
publiekgerichte bedrijven aan de linten. 

IBA streeft naar een toekomstgerichte 
functionele en formele rehabilitatie en 
revitalisatie van de historische linten.
Het project beoogt in eerste instantie het in kaart 
brengen van de functionele en formele conditie van 
de historische linten en het formuleren van concrete 
voorstellen voor het behoud en het vergroten 
van functionaliteit, vitaliteit, identiteit, gaafheid 
en erfgoedwaarde. Dit mondt uit in interactief 
instrument, IBA Platform 2020, zoals IBA in 

samenwerking met Rescource Limburg en Geonius 
voorsteld met een digitale 3D-landkaart. Dit zal 
worden ingezet als actieplan dat als inspiratiebron 
en leidraad dient voor bestuurders, opdrachtgevers 
en ontwerpers. Hierin zijn de bebouwing en de 
infrastructuur van Parkstad in 3D tot op kavelniveau 
uitgesplitst (naar de diverse tijdslagen, aanvangend 
met de kadastrale minuut van 1811-1832).

ROMEINS KWARTIER 
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Ontwikkeling van de mijnkoloniën en de mijnsporen naast de in het geel omcircelde mijnzetels. Bijzonder in het oog valt hierbij de stedenbouw van de langgerekte kolonie 
Treebeek, van de hand van ir. Leliman, tussen de Staatsmijnen Emma (1911 - 1973) en Hendrik (1915 - 1963). Daarnaast bevinden zich aan de voet van de mijnzetels de oude 
dorpskernen Hoensbroek, Treebeek, Brunssum en Heerlerheide liggen. In de nabijheid zijn ook de mijnen Oranje Naussau III (1917 - 1973) en Oranje Nassau IV (1925 - 1966).

ROMEINS KWARTIER 

Leisure Lane & Leisure Ring
De Leisure Lane en Leisure Ring vormen 
beide belangrijke nieuwe verbindingen, die 
de toeristische ontwikkelingen van de streek 
ten goede komen. De Leisure Lane verbindt 
groengebieden, attracties en IBA-projecten 
voor langzaam- en recreatiefverkeer, de Leisure 
Ring is het concept achter de Buitenring, die 
veel van de stedelijke gebieden in Parkstad, 
die momenteel moeilijk te bereiken zijn of zelfs 
beter zijn verbonden met het Duitse achterland, 
een snelle toegang geven op de nationale 
hoofdinfrastructuur. Zo bereiken inwoners van 
onder meer Kerkrade, Landgraaf en Brunssum 
sneller economische centra buiten Parkstad, maar 
even belangrijk is dat toeristen en bezoekers een 
snelle verbinding krijgen met de topattracties van 
Parkstad, deze hebben er mede voor gezorgd 
dat de streek is uitgeroepen tot ‘s werelds beste 
toeristische bestemming in 2016. 

Leisure Ring
De Leisure Ring de doorontwikkeling van de 
22 kilometer lange Buitenring. Als deze gereed 
is wordt er een volledige ringweg gevormd 
rond het stedelijke gebied van Parkstad, in 
combinatie met de N281 en A76. Het Leisure Ring 
concept verdiept de infrastructurele ontsluiting 
van de Buitenring ten behoeve van onder 
andere toerisme en recreatie. Zo liggen o.a. 
SnowWorld, GaiaZoo, Leisure Schutterspark en 
de Brunssumerheide aan de route. De Leisurering 
zal de attractieve vormgeving van de Buitenring 
Parkstad Limburg zijn, waardoor de gebruiker 
van de weg ervaart dat hij/zij in een bijzondere 
toeristische omgeving is, met vele mogelijke 
bestemmingen.

Leisure Lane
IBA Parkstad heeft samen met de gemeenten 
Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en 
Nuth het project Leisure Lane ontwikkeld, een 
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attractief fietspad met grote landschappelijke 
en culturele beleving als verbindingen tussen 
de Parkstad Leisurepunten en andere IBA-
projecten. Tevens vormt het de ontbrekende 
schakel in het internationale netwerk van lange 
afstand fietsroutes tussen de Duitse Vennbahn 
en het Belgische kolenspoor. In een latere stap 
zijn de gemeenten Schinnen en Simpelveld ook 
aangehaakt. De Leisure Lane zorgt voor het 

toegankelijk maken van landschappen en parken 
binnen het stedelijke gebied en het functioneel 
verbinden van stedelijke functies. Tevens vormt het 
een verbinding van de regio met de omgeving.

Rondje Groeves 
In het ‘Masterplan zandgroeves’ van de 
gemeente Heerlen uit 2009 worden er 
woningbouwlocaties aangegeven voor het 

Het Rondje Groeves is een 
infrastructurele structuurversterking, 
die aantakt op de Leisure Lane. 
Deze voert langs de in de jaren 
‘80 compleet gerenoveerde Maria 
Christinawijk (vrml. mijnkolonie 
Hermann Göring), de kern van 
Heksenberg en Heerlerheide, 
de watertoren van Vrieheide, 
het uitzichtpunt van Gijs Van 
Vaerenbergh in de Beaujeangroeve 
en het voormalige ON IV-terrein, de 
huidige Sibelco-groeve.

Positionering van de 
Leisure Lane in relatie tot 
overige (deels geplande) 
Euregionale fietsroutes.
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Groevengebied en wordt ook de wens geuit om 
via het Mijnspoor aan de noordzijde een aantal 
groengebieden te verbinden en aan de zuidzijde 
via een recreatieve route de verschillende 
waterpartijen van de diverse groeves met elkaar 
te verbinden. Het Rondje Groeves is het resultaat 
van de uitwerking van dit plan. De verbinding 
sluit op twee punten aan op de Leisure Lane en 
door het te voet of op de fiets te volgen, wordt 
een reeks van actieve, voltooide en aan de natuur 
teruggegeven groeves.

Woningbouw Beaujeangroeve
In de Beaujeangroeve is woningbouw gepland, 
volgens een plan van Humblé-Martens. Het 
zuidelijke deel van het terrein wordt vooral 
bepaald door het wateroppervlak. Waarbij 
gedacht wordt aan wonen aan het water. zoals 
dit bijvoorbeeld ook aan de Karpendonkse 
plas in Eindhoven is gerealiseerd. Het gebied 
tussen het wateroppervlak en het deel op de 
mijnsteenlagen wordt vooral gekenmerkt door 
het grote hoogteverschil dat hier van noord naar 
zuid wordt overwonnen en heeft sterk het karakter 
van een steilrand, met prachtige uitzichten. Het 
noordelijke deel zal meer het karakter krijgen van 
een bosgebied met een aantal plateau’s.

Wilhelminaberg, Oloïde
De Wilhelminaberg is een voormalige 
mijnsteenberg en een van de enige resterende 
elementen van het mijnverleden van Parkstad. De 
berg is iconisch omdat het het enige punt is dat 
vanuit vrijwel geheel Parkstad te zien is. De trap 

die naar de top is aangelegd is een verrassend 
succes gebleken, hoewel de top ruimtelijk 
kwalitatief nog een flinke slag dient te maken. 
Met het project op de top van de Wilhelminaberg 
ontwikkelt de berg zich tot een iconisch en 
waardevol oriëntatiepunt voor de regio. Binnen 
het totaalconcept is sprake van 2 pijlers: energie 
en bewegen. Beide thema’s bieden kansen voor 
een duurzame en toekomstgerichte vorm van 
beleving. 
Kernpunt vormt de ontwikkeling van de Oloïde: 
het symboliseert waar IBA Parkstad voor staat: de 
transformatie van een oude mijnindustrie naar een 
duurzame en economisch sterke leisure-functie. 
Naast de ontwikkeling van een onderscheidende 
landmark op de top, wordt gestreefd naar 
verbetering van de route naar de top incl. 
verlichting, een nieuw transportsysteem naar de top 
en gebruik van restwarmte via de indoor-skilocatie, 
die op de flank van de berg is gebouwd.

2. (POLY)CENTRA & STEDELIJKE 
RECONSTRUCTIES

In het stedelijke gebied liggen veel kansen voor 
Parkstad. Heerlen ontwikkelt bijvoorbeeld niet 
alleen een kleiner en bruisender winkelgebied, 
maar ook een aantrekkelijkere openbare ruimte, 
ruimte voor popcultuur en tegelijk een versterking 
van haar Romeinse identiteit. In Kerkrade opent 
het zich vernieuwende stadshart zich met Center 
Court en Continium naar het landschapspark 
Gravenrode. 
Met de aanpak van wijken als Treebeek en Heilust 
maken IBA-projecten oplossingen voor oriëntatie, 
identiteit en leegstand concreet. Ze geven een 
nieuw perspectief op de stadsdelen die na de val 
van de mijnen aan elkaar zijn gegroeid en nu 
positief inspelen op de bevolkingskrimp.
Daarnaast worden materialen in gebouwen 
op een slimme manier opgenomen in digitale 
databases. Als een gebouw gesloopt moet 
worden, kunnen de materialen sociaal, duurzaam 
en efficiënt hergebruikt worden. De herstructurering 
en het hergebruik geven het stedelijk gebied 
daadwerkelijk een nieuwe impuls. 

Het stedenbouwkundige 
plan van Humblé-
Martens betekent een 
grote opportuniteit voor 
de herontwikkeling van 
de Beaujeangroeve.
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Door introductie van dit 
diagram van gebieden 
kreeg IBA vat op de 
essentie vele ingediende 
projecten. In het diagram 
worden de verschillen 
tussen de gebieden 
geabstraheerd en 
gereduceerd.

problemen van sociaaleconomische en ruimtelijke 
aard stellen de vraag naar de toekomst van 
de stad en in het bijzonder de binnenstad van 
Heerlen steeds centraler.

Analyse
Buro Lubbers en Geert Coenen hebben in 
opdracht van IBA Parkstad het centrum van 
Heerlen geanalyseerd. Coenen heeft zich daarbij 
gericht op de bereikbaarheid van het centrum 
(verkeer), terwijl Buro Lubbers de openbare ruimte 
heeft geanalyseerd. 
De stationsomgeving en het kernwinkelgebied 
vragen om spoedige antwoorden op de steeds 
meer desintegrerende binnenstad. Deze is, naast 
de bovengenoemde factoren ook het gevolg 
van politieke keuzes die gemaakt zijn m.b.t. 

Centrum Heerlen
De stedenbouwkundige structuur van Parkstad 
is na de mijnsluitingen in de jaren 70 grondig 
herzien. Een nieuwe oriëntatie en definitie 
was nodig om de vele, deels omvangrijke, 
vrijkomende plekken in de stad nieuwe inhouden 
(zowel materieel als mentaal) te geven en te 
integreren in de bestaande stadsstructuren. 
Dit is een proces van vele jaren waarbij het 
demografische gegeven van de krimp en 
vergrijzing, de impact van de economische crisis 
van de afgelopen jaren en de invloed van het 
internet op het wijzigende winkelgedrag van de 
consument, hebben geleid tot een verontrustende 
leegstand in de stad. Kantoren, winkels, cultureel 
erfgoed, schoolgebouwen, woningen en wijken 
zijn leeggevallen. De hierdoor veroorzaakte 
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het naar de periferie van de stad verplaatsen 
en concentreren van gelijke activiteiten in 
zogenaamde boulevards (woonboulevard, 
onderwijsboulevard, kantorenboulevard etc.). 
Begrijpelijk, redenerend vanuit efficiëntie, maar 
zeer ingrijpend vanuit de beleving van de 
binnenstad. Juist de vermenging van vele functies 
maakt de binnenstad aantrekkelijk. Ondertussen 
heeft de zich van binnenuit oplossende 
(ontmengende) binnenstad een veel te ruime jas 
aan, met grote gaten hierin en is niet aantrekkelijk 
meer. Het compacter en leefbaarder maken van 
de binnenstad zijn dan ook de opgaves voor de 
directe toekomst. Focus ligt hierbij op: openbare 
ruimte en vergroening, Spoorsingel & Zeswegen, 
de Cultuur-as, verbinding Maankwartier met 
de binnenstad, het Schinkelkwadrant, Romeins 
kwartier, City-Oost en Herbestemming ’t Loon. De 
studie geeft meer inzicht in de problematiek van 
leegstand en de inrichting van de openbare 
ruimte en om een visie te vormen voor de mogelijk 
aanpak van de problemen. 

Openbare ruimte
Het huidige centrum bevindt zich binnen de 
centrumring. Voor het huidige winkelaanbod 

is dit gebied te groot, met het gevolg dat er 
veel leegstand is. Dit belemmert aangename 
winkelrondjes. Het advies is te transformeren naar 
een compact en groen centrum. Concentreer 
de winkels in het gebied tussen station, 
Pancratiusplein, Honigmannstraat en Oranje 
Nassaustraat. Transformeer de flanken naar 
groenstedelijk wonen (o.a. Schinkelkwartier 
Noord en Zuid). Zorg voor groene verbindingen 
naar de beekdalen aan weerszijden vanuit 
het centrum. Daarbij is de huidige inrichting 
van de openbare ruimte versnipperd. Het 
tapijt is een lappendeken van materialen en 
de inrichtingselementen zijn zeer divers. De 
openbare ruimte oogt daardoor rommelig en 
ontbeert een eigen identiteit. Een nieuwe inrichting 
van de openbare ruimte wordt geadviseerd. 
Maak een herkenbaar tapijt, gebaseerd op 
de hoogwaardige materialen die deels al wél 
aanwezig zijn. Het tapijt is het verbindende 
element tussen bestaande stad en nieuwe 
ontwikkelingen. Maak subtiel onderscheid 
tussen voetgangersgebied en de flanken die 
voor autoverkeer toegankelijk zijn. Orden de 
inrichtingselementen, de bomen en verlichting 
binnen een helder en overkoepelend concept. 

Analyse van de openbare 
ruimte in het centrum van 
Heerlen.
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Kritische plekken opwaarderen
De gevelanalyse brengt drie structurele 
problemen aan het licht. Op diverse plekken 
bevinden zich gaten in het weefsel die opgevuld 
zijn met eenlaagse, laagwaardige bebouwing. 
Deze bebouwing onderbreekt de begeleiding 
van de straatwand en daarmee een fijne loop 
door de winkelstraat. Op cruciale hoeken in 
het weefsel staan problematische panden. Ze 
hebben blinde gevels, te weinig bouwhoogte of 
een onaantrekkelijke uitstraling. Dit belemmert 
het maken van winkelrondjes, die juist gebaat 
zijn bij markante en uitnodigende hoekpanden. 
Tot slot zijn veel historische gevels verborgen 
achter forse luifels, voorzetgevels en reclame. 
De kenmerkende pandsgewijze opbouw is niet 
meer zichtbaar. De lichte open gevels van de 
wederopbouw zijn veelal verwaarloosd of in 
gebruik als opslag. Het advies is te focussen 
op de kritische plekken (gaten en hoeken) door 
actief beleid (verwerving, sloop-nieuwbouw of 
verbetering in overleg met eigenaar). Ontwikkel 
een helder reclame- en gevelbeleid, toegespitst 
op de oorspronkelijke kwaliteiten van de panden. 
En koppel subsidies voor gevelverbetering 

bijvoorbeeld aan voorwaarden uit het reclame- 
en gevelbeleid. 
 
Infrastructuur
De huidige ring rond het centrum is vooral ruimtelijk 
een herkenbaar geheel. Verkeerstechnisch fungeert 
de ring niet (meer) als ring. In de praktijk worden 
enkel stukjes ring gebruikt om vanaf de radialen 
de dichtstbijzijnde parkeergarage te bereiken. Het 
nadeel van de huidige ring is dat deze wel ingericht 
is om rond te kunnen rijden. De ring is daardoor is 
daardoor een stenige barrière tussen het centrum 
en onder andere de Stadsschouwburg, het 
toekomstig Romeins kwartier en de Willemstraat. 
Een transformatie van het verkeerssysteem van 
ring- naar radiaalstructuur versterkt de relaties 
tussen centrum en belangrijke functies net buiten het 
centrum door vergroening en verblijfskwaliteit.
Buslijnen maken momenteel eveneens gebruik 
van de ring. Het verleggen van lijnen en inpassen 
van bushaltes is complex en heeft grote impact 
op de ruimte. Met stakeholders moet worden 
onderzocht efficiënte en toekomstbestendige 
verbeteringen door te voeren. De City-ring 
wordt verruimd, ten faveure van verbeterde 

Analyse en veredeling 
van IBA voor het 
compacter maken en 
vergroenen van het 
centrum op basis van 
de inventarisatie van de 
ingezonden projecten 
(rode punten).
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koppelingen en meer verblijfskwaliteit voor de 
voetganger in de openbare ruimte ter plaatse van 
het Schouwburgplein en het Romeins Kwartier. 
Het doorgaande autoverkeer zal omgeleid 
worden en deel gaan uitmaken van een nieuwe 
structuur waarbij de N281 een belangrijkere rol 
zal spelen dan momenteel voorzien. De kleinere 
locale verbindingen worden aangevuld d.m.v. 
het weer vrijgeven van het zuidelijk deel van 
de Honigmannstraat voor autoverkeer richting 
Geleenstraat. Deze zal het compactere centrum 
duidelijker markeren en het Schinkelkwartier 
primair als woongebied en minder als deel van het 
kern(winkel)gebied doen ervaren. De verbinding 
Schinkelstraat, Laanderstraat wordt weer hersteld. 
De Geerstraat wordt omgevormd tot een busbaan 
tussen de Schakelweg en de Geleenstraat. Dit 
geldt ook voor de Coriovallum/Raadhuisstraat 
waar een majeure stedelijke transformatie van 
het Romeins Kwartier nieuwe kansen biedt voor 
een samenhangende openbare ruimte die niet 
doorkruist wordt door autoverkeer. 

In en om de binnenstad heeft IBA verschillende 
projecten geïnitieerd, die de doelstellingen voor 
een leefbare toekomstige binnenstad moeten gaan 
realiseren. Hier volgt een beschrijving van de 
belangrijkste projecten.

Central Park
IBA Parkstad heeft in het voorjaar van 2017 
een voor Nederlandse begrippen uniek 
stedenbouwkundig proces georganiseerd, 

Variantenstudie door 
Geert Coenen in overleg 
met  Gemeente Heerlen 
naar de centrumring 
om de binnenstad van 
Heerlen.

Impressies van mogelijke 
straatbeelden in het 
Schinkel-gebied.
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een ‘Kooperatives Verfahren’. In dit proces 
zijn er 2 multi-discipliaire ontwerpteams (Latz 
+ Partner/Ton Vandenbergh Architecten en 
DiederenDirrix/Buro Lubbers) gevraagd om een 
stedenbouwkundige en landschappelijke visie 
te ontwikkelen voor het gebied Central Park. 
Deze visies zijn gedurende meerdere sessies 
met elkaar gedeeld en besproken met een team 
van belangrijke stakeholders. De IBA-curator, 
heeft als afsluiting van dit procedé een uitvoerige 
reflectie gegeven op beide visies, verwoord en 
verbeeld in een samenvattend document. IBA 
Parkstad heeft een plandocument opgemaakt, 
dat de versmelting is van de vele ideeën en 
oplossingen van beide ontwerpteams. De meest 
positieve en bruikbare elementen uit beide 
plannen zijn gebruikt als ‘bouwstenen’ voor het 
contourenplan. Daarnaast zijn er enkele/diverse 
eigen interpretaties aan het plan toegevoegd. Op 
basis van dit plan lopen de gemeente Heerlen en 
IBA een proces doorlopen dat zal leiden tot een 
uitvoerbaar stedenbouwkundig plan. Met dit plan 
zal de gemeente een grondexploitatie/financiële 
haalbaarheid opstellen, een voorontwerp 
bestemmingsplan en een participatief traject met 
bewoners en ‘binnenstedelingen’. De resultaten 
van deze drie sporen zullen worden gebruikt om 
een definitief stedenbouwkundig plan te kunnen 
opstellen.

Participatief proces, Dear Hunter
Dear Hunter, een duo stedenbouwkundigen, 
ziet het als taak het contourenplan een 
verdiepingsslag te geven, door op 
antropologische wijze, op locatie, bewoners, 
gebruikers en experts te betrekken, in een 
open proces. Communicatie met bewoners 
staat centraal, waarbij kennis en expertise van 
het plangebied wordt opgehaald en daarbij 

worden ze in een rol gebracht waarbij ze hun 
expertise kunnen inbrengen. Dit gebeurt door 
onder andere rondleidingen en bijeenkomsten 
te organiseren. De jacht op kennis en ideeën is 
vervolgens samengebracht en uitgewerkt, waarbij 
het resultaat is verspreid en als verdiepende 
laag toegevoegd aan het contourenplan van het 
Central Park.

Romeins Kwartier & stadskantoor
In het voorgaande hoofdstuk is het Romeins 
Kwartier reeds toegelicht. De historische identiteit 
en het cultureel erfgoed is bepalend geweest voor 
de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling 
van Heerlen-Centrum. Het wederom zichtbaar 
maken van deze structuur, in musea maar 
ook in het straatbeeld van Heerlen, is daarom 
zeer waardevol. Concreet wordt de openbare 
ruimte op het Raadhuisplein en Tempsplein 
opgewaardeerd en het archeologisch depot in de 
voormalige bibliotheek gerealiseerd. Daarnaast 
wordt het binnen het plangebied gelegen 
Stadskantoor gesloopt en vervangen door een 
zeer innovatieve nieuwbouw. De gemeente 
Heerlen formuleert een belevingsconcept dat 
van toepassing is op het hele gebied, waar 
collecties en verhalen met betrekking tot het 
Romeins verleden en archeologie samenkomen en 
zichtbaar worden.

Muziekboulevard - Nieuwe Nor
Met de ontwikkeling van de Muziekboulevard 
wordt bijgedragen aan meer levendigheid in 
het centrum door een breder muziekaanbod 
en breder publiek te trekken. Poppodium de 
Nieuwe Nor wordt uitgebreid, dit maakt deel 
uit van de keten van popmuziek in Parkstad 
en draagt bij aan een betere doorstroom van 
jonge talenten uit de regio. Er zal een nieuwe 
zaal met een capaciteit van 600 personen 
worden gerealiseerd, dat het huidige gat in 
aanbod opvangt. Hierdoor kan een belangrijke 
kwaliteitsslag voor de Nieuwe Nor, maar ook 
voor het straatbeeld van de Muziekboulevard 
worden geleverd.
Naast de Nieuwe Nor wordt geïnvesteerd in de 
opwaardering van de Luciushof.  Woningstichting 
Weller is hiervoor projecteigenaar. De kruidentuin 
van broeder Aloysius wordt teruggebracht in 

Impressie van het 
vergroende Van 
Grunsvenplein, het 
toekomstige Central Park.
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de binnentuin van het Luciushof. Deze broeder 
maakte Heerlen van 1891 tot halverwege de 
19de eeuw een Kneipp-kuuroord. In combinatie 
met het verbinden van de Vijf Pleintjes wordt het 
een ‘plein’ voor rust en bezinning.

Mijnkwartier
Naast het Romeinse verleden is het 
mijnverleden een van de twee grote pijlers 
van het Heerlense verleden. Het bestaande 
Nederlands Mijnmuseum huist in een van de 
enige overgebleven zichtbare restanten van dit 
verleden. De bijzondere collectie kan niet in het 
huidige gebouw worden gehuisvest en daarom 
zal een uitbreiding van de tentoonstelling plaats 
krijgen in het aangrenzende CBS-gebouw. Door 
de gerealiseerde directe verbinding met het 
Maankwartier, wordt de het gebied verbonden 
met het centrum van Heerlen. Door verbeteringen 
in de openbare ruimte aan te brengen en een 

belevingsconcept te ontwikkelen, zoals ook in 
het Romeins Kwartier gebeurd, wordt ook deze 
pijler van het Heerlense verleden weer zicht- en 
beleefbaar. Er is inmiddels een samenwerking 
tot stand gebracht met het succesvolle museum 
Continium in Kerkrade, dat zich meer zal richten 
op de innovatieve technologieën die zijn ontstaan 
uit de voormalige mijnbedrijven. Het Nederlands 
Mijnmuseum zal zich richten op geschiedenis 
van de mijnen zelf. Hierbij worden ook gelijk 
verbindingen met Schacht Nulland, eveneens 
in Kerkrade, en mogelijk de Groevengordel 
gerealiseerd, waardoor een bezienswaardig en 
educatief netwerk ontstaat van de Nederlandse 
mijngeschiedenis in Parkstad.

Park Urbana
Park Urbana is gestart als een tijdelijk stadspark 
op het van Grunsvenplein dat een typisch 
landschap van Parkstad in een stedelijke 
omgeving plaatst. Tijdens en na Cultura Nova 
wordt er op het betonnen plein voor de Heerlense 
stadsschouwburg een sfeervolle fruitboomgaard 
aangelegd. Dit park is een eerste symbolische 
aanzet voor een groener centrum van Heerlen 
en zoekt naar nieuwe verbindingen tussen het 
groen, de stad, kunst en cultuur. Park Urbana 
is zowel een artistiek statement als een groen 
toekomstvisioen. Gemeenten, buurtverenigingen, 
burgers en bedrijven kunnen de circa 400 
bomen adopteren en plaatsen op plekken die zij 
willen vergroenen. Het pop-up park is vorm van 
placemaking: in gezamenlijkheid de openbare 
ruimte opnieuw ontdekken en ontwerpen om zo 
de relatie tussen mens en omgeving blijvend 
te versterken.

De ontwikkeling van 
de Vijf Pleintjes in de 
Heerlense binnenstad.
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Het tijdelijke Park Urbana loopt vooruit op een 
langlopende herontwikkeling van het centrum 
waar gemeente Heerlen en IBA Parkstad samen 
aan werken. Stedelijk groen en urbancultuur zijn 
hierbij sleutelbegrippen. IBA en Cultura Nova 
gaan in dit project gezamenlijk op de groene toer 
om de verbeelding duurzaam te prikkelen. Na 
de succesvolle lancering in 2016 is het concept 
herhaald in 2017 met een andere thematische 
invulling en in een ander gedeelte van de 
Heerlense binnenstad.

Heerlense Voorstad
De revitalisering van de Voorstad tussen de 
N281 en de A76 is een van de vijf pijlers 
van IBA’s reconstructieoperatie en wordt 
samengesteld uit diverse vitale componenten, te 
weten: Woonboulevard/Landgoed Terworm/
Hoevelandschap/Onderwijsboulevard/
Zorgboulevard/Natuurpark Welten-
Benzenrade/Rodaboulevard/Avantis.
De Voorstad wordt ook wel beschouwd als motor 
voor de economische ontwikkeling van de regio, 
vanwege de strategische ligging langs de N281 
en de economische importantie van het gebied 
binnen de gehele regio. In of grenzend aan 
de Voorstad zijn bijna vijftig duizend mensen 
werkzaam, dit is de helft van het totale aantal 
arbeidsplaatsen in Parkstad.

Park Urbana



25

Woonboulevard
De Woonboulevard is een goed lopend 
grootschalige winkelgebied, gebrancheerd voor 
interieur en wonen. Het was de eerste in zijn soort 
in Limburg, gestart in 1991 met 40.000 m² is het 
inmiddels uitgegroeid tot 120.000 m². De perfecte 
bereikbaarheid met haar ligging direct langs 
de N281 en inmiddels ook treinstation Heerlen 
Woonboulevard, maakt deze woonboulevard 
mede tot een groot succes. Jaarlijks worden 
ruim 4 miljoen bezoekers getrokken, waarvan 
40% uit Duitsland en België komen. Om de 
concurrentieslag met andere meubelboulevards 
te kunnen doorstaan, dient de Woonboulevard in 
functioneel opzicht ‘in de pas’ te kunnen blijven 
lopen en mee te kunnen blijven bewegen met 
nieuwe trends en ontwikkelingen. Dat kan door 
binnen de huidige branchering ruimte te bieden 
voor innovatieve en trendmatige ontwikkelingen 
op het gebied van interieur en wonen. Daarnaast 
kan de potentie en aantrekkingskracht van de 
Woonboulevard verder worden vergroot door in 
te zetten op het verbeteren van zowel de kwaliteit 
van de ruimtelijke inrichting als de beeldkwaliteit 
van het aangrenzende bedrijventerrein In de 
Cramer. Bij alle ontwikkelingen is de relatie en 
verbinding met het centrum van Heerlen van 
existentieel belang.

RWZI Terworm
De RWZI is het enige industriële element in het 
landschapspark Terworm en heeft vanaf juni 
2015 zijn functie voor de rioolwaterzuivering 
verloren. Echter een tweede leven is mogelijk 
door de natuur gecontroleerd bezit te laten 
nemen van gebouwen en installaties, waarbij 
kunst en cultuur op de achtergrond hun rol spelen. 
Karakteristieke bouwwerken en installaties moeten 
subtiel alleen zover ontmanteld worden dat de 
natuur kan toeslaan en ruimte krijgt voor flora 
en fauna, die op die plek thuishoort. Daardoor 
ontstaat tevens een biotoop voor door de mens 
ingebrachte kunstvormen binnen een ruïneuze 
sfeer. Er zijn een aantal samenwerkende partijen 
bezig met de herbestemming van de RWZI in 
het Natuurpark Terworm. De locatie zal moeten 
transformeren naar een plek waar natuur, kunst 
en duurzaamheid samenkomen. Het uiteindelijke 
doel is om een of meerdere duurzame eigenaren 
te vinden die het gebied zullen gaan ontwikkelen, 
exploiteren en beheren.

Hoevelandschap
Parkstad heeft verborgen parels verspreid 
over tientallen monumentale herenhoeves 
en kleine kasteeltjes die nu leeg liggen en 
verwaarloosd raken. Het historisch erfgoed 

Schets van de volledige Heerlense Voorstad, met de aanduiding van de verschillende deelgebieden.
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moet zichtbaar worden gemaakt en geschikt 
gemaakt voor hergebruik. Het gaat onder 
meer over de historische ‘steppingstones’ in 
het Geleenbeekdal, de Groene Boulevard van 
Parkstad. Een verbinding tussen de hoeves zou 
wenselijk zijn, bijvoorbeeld door de realisatie van 
nieuwe functies en deze met groen met elkaar te 
verbinden. Hiermee is het een methode om een 
toeristische wandel- en fietsontwikkelingen langs 
deze monumenten te realiseren.

Onderwijsboulevard
Op de Onderwijsboulevard werken Zuyd 
Hogeschool (ca. 5200 studenten), de 
praktijkopleiding Arcus (ca. 7600 studenten, 
600 docenten), de Open Universiteit en een 
middelbare school samen op een centrale campus 
in Heerlen. Deze campus is gelegen op ruim 1 
kilometer afstand van het centrum van Heerlen. 
Het centrum van Heerlen heeft relatief weinig 
profijt van de vele studenten en scholieren, 
die hier dagelijks onderwijs genieten. Immers 
studenten en scholieren verhogen de levendigheid 
en dynamiek in stadscentra en dragen op een 
positieve manier bij aan het imago van een 
stad. De campus is niet direct gelegen langs de 
N281, maar is relatief goed bereikbaar. Er is 
een nieuwe busverbinding voorzien die deze 
onderwijsboulevard direct zal verbinden met 
Aachen.

Zorgboulevard
De Zorgvallei wordt beschouwd als is het 
medische en zorg gerelateerde hart van de regio 
Parkstad. Het gebied  is eveneens gelegen langs 
de N281, hetgeen de Zorgvallei tot een goed 
bereikbare plek maakt.
Samen met diverse zorgpartners wordt er gewerkt 
aan de gebiedsontwikkeling ‘Zorgvallei’. In dit 
gebied wordt ruimte geboden aan nieuwe zorg 
gerelateerde instellingen en bedrijven. Naar 
verwachting zal de toekomstige ruimtevraag 
beperkt zijn en kan deze worden opgevangen 
binnen de bestaande bebouwing. Centraal 
binnen het gebied is een parkachtige zone 
gelegen, waar de Geleenbeek door stroomt. 
Een van de concrete projecten in deze zone is 
het Zorgcentrum Mondriaan, dat op duurzame 
en vernieuwende manier haar voormalige 
hoofdgebouw heeft gesloopt. Een fiets- en 
wandelpad vanuit de Daelsweg zal door een 
nieuw aan te leggen park het Geleenbeekdal 
verbinden met het Land van Kalk. Het grote 
gebouw van 15.000 m2 maakt plaats voor een 
‘natuurtransferium’ en een restant zal worden 
ingericht als infopunt. 

Natuurpark Benzenrade
Aan de overzijde van de Kennedylaan stootten 
we op het oorspronkelijk landschap rond 
Benzenrade, een uniek keteldal met hellingen 
naar drie zijden. Aan één kant het bescheiden 
vergrote dorp op de voet van de hellingen en 
aan de andere kant nog een klein nat zijdal, in 
het midden de vijver met hoeve Benzenrade, 
volgens overlevering in de kelder de ultieme bron 
van de Geleenbeek. Een zorgvuldig te koesteren 
landschap met oorspronkelijk reliëf, holle wegen 
naar het plateau, hagen om weilanden, bomen 
en knotten en vruchtbomen op de erven. De 
meestal grazige hellingen rondom worden naar 
boven steeds steiler en zijn dan dicht bezet met 
oorspronkelijk hellingbos tot aan de bovenranden. 
Hier liggen met een magnifiek uitzicht kasteel 
en hoeve Imstenrade en aan de andere kant 
van de Keulseweg het zorgcomplex, in het 
historische gebouw van de vroeger befaamde 
vroedvrouwenschool.
Door de ter plaatse ingesneden ligging van de 

Het door participatieve 
sessies voorgegeven 
schetsontwerp van het 
park op het terrein van 
Mondriaan.
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autoweg wordt deze van enige afstand niet als 
scheidend ervaren. De plateaurand is hier verder 
gebruikt voor een begraafplaats met crematorium 
en de uitbreiding van een klooster; samen met 
de uitbreiding van de vroegere kasteelboerderij 
groeit rond het kasteel een wel erg uitgebreide 
bebouwingskluster op een vanouds karakteristiek 
solitaire plek.

Rodaboulevard
De Rodaboulevard is een grootschalige perifeer 
bedrijventerrein annex perifere detailhandel- 
en Leisure locatie, goed zichtbaar en direct 
ontsloten vanaf de N281. Hier bevinden 
zich diverse bedrijven, horeca (restaurants, 
hotel), grote detailhandelsvestigingen 
en enkele grote entertainment functies 
(Rodaboulevard). Functioneel gezien, werkt de 
Rodaboulevard in zekere mate concurrerend 
met het kernwinkelgebied van het centrum van 
Kerkrade en direct omliggende wijken. De 
aantrekkingskracht van het gebied zou kunnen 
worden vergroot door zowel de kwaliteit van de 
ruimtelijke inrichting als de beeldkwaliteit binnen 
het gebied te verhogen.

Avantis
Het grensoverschrijdende bedrijvenpark Avantis, 
ligt deels op Nederlands en deels op Duits 
grondgebied. De ontwikkeling van het gebied 
is sinds de oprichting maar beperkt van de 
grond gekomen. Sinds enkele jaren lijkt er een 
kentering te zijn opgetreden, vooral bedrijven in 
de medisch technische wereld en de zorg lijken 
zich hier te willen vestigen. Er wordt binnenkort 
een volwaardige buslijn ingezet om Avantis en 
Trilandis voor werknemers goed bereikbaar  
te maken. IBA onderzoekt het vestigen van 
de Nucleus IBA Labor met onderzoek van 
bouwmaterialen recycling en nieuwe technologie 
in samenhang met de Wijk van Morgen en/of 
elders in Parkstad.

Een mogelijke concentratie van IBA Labor-activiteiten langs de 
gele strip met inbegrip van de Wijk van Morgen, gevoed door de 
autosnelweg A76 van Chemelot naar Aken.
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Centrum Kerkrade
Kerkrade heeft lijdzaam moeten toezien hoe de 
ziekenhuisfunctie bijna uit haar stad is verdwenen. 
De relicten in de vorm van gebouwen zijn elke 
dag nog zichtbaar. De locatie (40.000 m², ruim 
6 voetbalvelden) grenst direct aan de binnenstad 
van Kerkrade en maakt deze om die reden ook 
uniek. Vanaf deze locatie kijkt men uit over een 
deel van het Park Gravenrode, het Ansteldal. 
Dankzij het voor stedelijke begrippen unieke 
hoogteverschil in het terrein en door het deels 
verwijderen van de begroeiing op de Spoordijk 
wordt deze zichtrelatie nog eens substantieel 
versterkt.

Gemeente Kerkrade wordt geconfronteerd met 
verouderde voorzieningen zoals het Zwembad 
D’r Pool en de sporthal Kerkrade west. Dit soort 
voorzieningen zijn echter van eminent belang 
voor de inwoners en bezoekers van Kerkrade 
en dragen bij aan het vitaal houden van de 
Kerkraadse bevolking. 

Het project Center Court is een initiatief van 
Wyckerveste en Heton die samen zorg- en 
sportvoorzieningen willen realiseren op het 
voormalig ziekenhuisterrein van Atrium in 
Kerkrade. Vanwege de strategische en bijzondere 
ligging van Center Court nabij het centrum van 

Kerkrade en het concept heeft IBA in het project 
willen participeren teneinde een kwalitatieve 
impuls te kunnen geven. Deze impuls heeft 
plaatsgevonden in de vorm van een Kooperatives 
Verfahren, een bijzondere wijze om samen met 
ontwerpers een stedenbouwkundige opgave te 
formuleren en uit te werken. Het plan is opgesteld 
door bureau KettingHuls onder regie van de 
gemeente Kerkrade en IBA. Bureau KettingHuls 
is via een selectieprocedure als beste uit een 
prijsvraag gekomen, met gevoel voor maat en 
schaal zoals Kerkrade op deze plaats nodig 
heeft en dat kwaliteit op al zijn facetten wil laten 
spreken. Deze kwaliteitsgedachte is de borging 
voor de lange termijn ontwikkeling van Kerkrade. 
Marktpartijen die in de toekomst gaan investeren 
zullen zich aan deze kwaliteit optrekken. Hierdoor 
wordt het Atriumterrein, naast de ontwikkelingen 
in het centrum en rond het station, een maatstaf 
voor de toekomstige ontwikkelingen in Kerkrade. 
KettingHuls heeft op 26 januari 2017 het concept 
stedenbouwkundigplan gepresenteerd aan de 
gemeente Kerkrade. Terwijl aan de zuidzijde van 
het van het centrum inmiddels al een belangrijk 
project opgeleverd werd. Het museumplein, waar 
drie musea onder één dak zijn gevestigd, huist 
een techniekmuseum, een designmuseum en een 
indrukwekkend Earth Theatre, met de grootste 3D 
bioscoopvloer van Europa. Het techniekmuseum 
is een vernieuwing van het oudere Continium, dat 
al langer op de locatie naast het station gevestigd 
was. Inmiddels is de invloed van designmuseum 
Cube groeiende, met relevante en actuele 
tentoonstellingen en discussieprogramma’s. 
Het museumplein kan worden gezien als de 
Parkstedelijke tegenhanger van de succesvolle 
gebiedsontwikkeling van C-Mine in Genk 
Het genoemde station Kerkrade Centrum vormt 
een dubbelstation van zowel de regionale Arriva-
treindienst als de historische stoomspoorlijn ZLSM. 
Langs dit Miljoenenlijntracé zal de Leisure Lane 
worden doorgetrokken naar het centrum van 
Simpelveld, vanwaar aansluiting wordt gezocht 
met de Vennbahn in Aken.

Visiekaart door 
Ziegler|Branderhorst 

van de verbondenheid 
van groen- en 

vervoersstructuren in 
relatie tot de bipool 

Heerlen – Aken, met de 
positie van Kerkrade.
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Centrum Brunssum  
& de Oostflank
In de aanloop naar het centrum van Brunssum is 
de verouderde Brikke Oave gesloopt. Ernaast is 
een duurzaam gebouw gekomen, met uitzicht op 
het Lindenplein. Het plein aan de oude winkelstraat 
van Brunssum en de daaraan gelegen horeca heeft 
hiermee een nieuwe impuls gekregen. Als sluitstuk 
van de vernieuwing van het gebied rondom het 
gemeentehuis van Brunssum wordt een kiosk als 
verbindingselement tussen het nieuwe Lindeplein 
en het Vijverpark gerealiseerd. De nieuwe Brikke 
Oave en horecaondernemingen aan het plein 
vormen de trekkers. De kiosk zal de routing naar 
het park compleet maken, het project sluit daarmee 
aan op het rijke verleden waarin het gebied was 
ingericht als beeldenpark. Als inspiratie dient 
de nooit gerealiseerde kiosk van de beroemde 
architect Gerrit Rietveld.

De Oostflank van Brunssum vormt een 
samengesteld gebied waarin verschillende 
maatregelen zijn opgenomen voor de 
inrichting van de Brunssumse overgangszone 
tussen Brunssummerheide en de bebouwde 
gebieden. Hierin gaat het om de samenhang 
tussen de bestaande Internationale school, het 
Schutterspark en de Heilige-Familiekerk in de wijk 
Langeberg. Met de aanpak en hoogwaardige 
inrichting van deze plek kan eindelijk een 
volwaardige ingang van de Brunssummerheide tot 
stand komen.

3. LANDSCHAPPELIJKE CONTOUREN 
EN CONTEXTEN

Noordschil: Beekdaelen, 
van Schimmert tot Schinveld
Gebiedsontwikkeling Plateau van Doenrade  
(Thull & Amstenrade)
De gemeente Schinnen is in 2016 toegetreden 
tot IBA Parkstad. De gemeente is de ontbrekende 
schakel in de keten van landelijk gemeenten met 
een vergelijkbaar DNA. De noordelijke landelijke 
gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen 
fuseren in 2019 tot één gemeente; Beekdaelen. 
Waar mogelijk zijn de voorgestelde projecten, 
in overleg met betrokkenen, in een groter 
perspectief geplaatst zodat ze ook regionale en 
grensoverschrijdende verbanden krijgen. Vanuit 
de markt zullen naar verwachting ook nieuwe 
initiatieven (incubators) ontstaan die het netwerk 
robuuster maken.
Dankzij de waardevolle karakteristiek met 
oorspronkelijk agrarische betekenis wordt het 
gebied van Schimmert tot Schinveld met haar vele 
potenties, een opmerkelijke ruimtelijke entiteit. 

De belangrijkste 
kristallisatiepunten en 
overgangen tussen stad 
en landschap in de 
Parkstad.

Bureau Verbeek: creatie 
van een hoofdentree 
aan de Oostflank van de 
Brunssummerheide.
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Deze strekt zich organisch uit van oost naar west 
en noord naar zuid en via haar buurgemeenten 
Voerendaal en Simpelveld gaat zij vloeiend in het 
Heuvelland over en steekt tevens de grens over 
naar Duitsland (Heidenaturpark) waar zij effect 
zal ressorteren.
Van vitaal belang is de aansluiting van de 
nieuwe gemeente op grotere netwerken en 
economische ontwikkelingen. De A76 vormt hierbij 

het verbindend element dat de interregionale 
verbinding met België en Duitsland legt en tegelijk 
regionaal met Brightlands als Chemelot Campus 
en Smart Service Campus een logische aansluiting 
maakt. De A76 dient zich dus, in het verlengde van 
de stadsautoweg van Ten Esschen tot Avantis, als 
de ruggengraat voor heel Parkstad aan.
Onderdeel van de IBA activiteiten in Schinnen zijn 
de gebiedsontwikkelingen in Thull en Amstenrade. 
In Thullwordt het gebied rondom de 
Alfabrouwerij en Leisure Lane opnieuw ingericht 
met meer mogelijkheden voor toerisme en 
natuurontwikkeling. 
In Amstenrade wordt een nieuwe concentratie 
van zorgwoningen gerealiseerd aan de rand van 
het dorp. Verschillende zorgpartijen zijn hierbij 
betrokken en bureau Kraaijvanger heeft een 
stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor de 
nieuwe inrichting.

Poort van Onderbanken  
(Roode Beek / Rode Bach)
Diverse toeristisch recreatieve ontwikkelingen 
binnen Onderbanken zijn samengebracht in een 
totaalvisie Poort van Parkstad Onderbanken. 
De belangrijkste onderdelen hieruit zijn de 
fietsbrug en kunstwerk over de provinciale weg 
N274, het zweefvliegveld Schinveld, het kasteel 
Etzenrade, en de Feldbissbreuk in Onderbanken. 
De deelprojecten hebben elk hun eigen aard en 
bijpassende thematiek, al maken alle onderdelen 
van de gebiedsvisie een versterking van de 
identiteit en (toeristische) infrastructuur mogelijk. 
Re-Use & Remodelling vindt de fietsbrug, een 
belangrijke verbinding over de N274, van grote 
importantie, mede door het iconische kunstwerk 
van Marijke de Goey dat de brug zal markeren. 
In 2015 is de Roode Beek is gerenatureerd, 
waardoor ecologisch potentieel, woonomgeving 
en recreatie worden verbeterd. Rijksmonument 
Etzenraderhuuske, de kasteelhoeve van het 
voormalig Kasteel Etzenrade, ligt in dit gebied. 
Een beeldentuin en reconstructie van de 
historische grachten door Piet Oudolf voegen een 
educatieve, toeristische en waterbergende functie 
toe en worden beter bereikbaar door de nieuwe 
fietsbrug over de N274. 
Het Zweefvliegveld Schinveld biedt extra leisure 
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Cicero   50(MC)  + 10(HC) + 30(MC) 

Legenda

Beekdaelenroute (Fiets)

Zorgwonen Cicero   10 + 30

Zorgwonen ZoWonen   30 + 23 + 14

School + Gymzaal

Tijdelijke Woningen   12

Speeltuin

Bouwkavels   5

Gebiedsontwikkeling 
Thull (Alfabrouwerij) 
van H+N+S en plan 
de Gijselaar van 
Kraaijvanger Urbis.
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De Poort van Onderbanken ter hoogte van het zweefvliegveld, 
bijdrage POLIMI IBA International Studio, Revitalisation by 
Reconciliation Design - Strategies for Cross-border Regions. 
September 2016, Biënnale van Venetië.

activiteiten binnen de Schinveldse Bossen. Het 
terrein zal worden opgewaardeerd en meerdere 
functies huisvesten, waardoor het een toeristische 
hotspot gaat vormen voor kleinschalige 
verblijfsrecreatie, met een sterke connectie richting 
Duitsland. Het belangrijke geologische fenomeen, 
de Feldbissbreuk vormt een, nu nog onzichtbare 
verbinding tussen de deelprojecten. In de vorm 
van een amfitheater wordt deze breuklijn, die 
de regio in grote mate heeft gevormd, niet in het 
minste door de steenkool, zichtbaar gemaakt voor 
het grote publiek. John Körmeling is benaderd om 
een reconstructie van het gebied, dat als schakel 
de Schinveldse Bossen, Roode Beek en het 
naastgelegen Duitse Gangelt verbindt, middels 
de ontwerpopgave voor het zweefvliegveld en 
opstallen, ontwerpend te onderzoeken.

Gebiedsontwikkeling Bekken van Heerlen 
(Stationsomgeving Nuth)
In Nuth wordt een gebiedsvisie ontwikkeld gericht 
op de verfraaiing van het stationsgebied, ten 
behoeve van de kwaliteitsverbetering van de 
knoop tussen de A76 en spoorlijn Eindhoven-
Heerlen. Dit fungeert als belangrijk scharnierpunt 
van Parkstad, waarin alle infrastructuur is gelegen 
die de streek verbindt met Nederland verbindt. 

Westschil: Land van Kalk
Het Land van Kalk wordt gevormd door de 
hooggelegen plateaus van Ubachsberg en 
Bocholtz. Het bestaat uit een zogenaamd 
Kalkplateau, dat is gevormd door een harde 
fossiele ondergrond: de “Kunradersteen”. Het 
vormt het hoogste plateau van Nederland met 
ongekende vergezichten tot in de Duitse Eifel, 
de Belgische Ardennen en Midden-Limburg. 
Bovenop het plateau is nauwelijks bebouwing, 
waardoor de authentieke leegte als belangrijke 
karakteristiek geldt, samen met de behouden 
gebleven scherpe natuurlijke randen naar 
aangrenzende beekdalen van de Geul en 
Geleenbeek. Het vormt een reliëfrijk hoogterras 
met diepe insnijdingen die reiken tot op de 
kalksteen in de ondergrond. De openheid met 
zijn vergezichten is van hoge visuele kwaliteit. 
Daarbij hebben de steile hellingen, vele graften, 
bijzondere kalklandvegetatie en is wijnbouw van 
grote landschappelijke waarde.
Door de eeuwen heen is de ondergrond 
ontgonnen en werd de Kunradersteen, onder 
andere gebrand als kalk, gebruikt als materiaal 
voor de ontwikkeling van de rijkere dalen. Hier 
bevinden zich de karakteristieke kastelen, hoeves 
en kerken uit de Middeleeuwen, een periode 
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waarin de Beekdalen de boventoon voerden over 
het huidige stedelijke gebied van Parkstad. 
De vele kalkgroeves, kalkwegen en gebouwen 
van Kunradersteen vertegenwoordigen de fysieke 
drager van de identiteit van het Land van Kalk, 
waarvan de uitstraling heden als herkenbaar 
Zuid-Limburgs wordt gedefinieerd.
In het kader van het IBA-project is voor dit 
landschappelijk gebied binnen de gemeenten 
Simpelveld en Voerendaal een ruimtelijke 
visie opgesteld door Lodewijk Baljon 
landschapsarchitecten. Deze ruimtelijke visie is 
omarmd door beide gemeenten en sindsdien 
wordt aan de uitwerking van de verschillende 
onderdelen samen met IBA gewerkt. Het omvat 
een kader voor een integrale gebiedsontwikkeling 
van het Landschapspark. De deiverse plateaus 
kunnen toegankelijker worden gemaakt via 
verschillende Natuurtransferia aan de randen. 

Poorten van het Landschapspark Land van Kalk 
Het Land van Kalk vormt een herkenbaar 
ruimtelijk cluster in de vorm van een Plateau met 
scherpe randen. Naast rustige lokale wegen 
kent het gebied zowel een belangrijke Noord-
Zuid- als Oost-West-route die beiden over het 
plateau lopen en de verbindingen vormen met 
het aangrenzende stedelijk gebied van Parkstad 
en het Heuvelland (O-W) en Midden-Limburg 
& Aken (N-Z). Om het gebied als toeristisch 
cluster te positioneren worden de entrees van het 
Plateau langs deze hoofdroutes opgewaardeerd 
tot ‘Poorten van het Landschapspark’. In het 
Landschapspark worden vermaak, verblijf en 
horeca gebundeld in reeds bestaande plekken 
met eigen thema’s die worden versterkt en 
toeristisch gedefinieerd. De Poorten zijn zowel 
infopunt als natuurtransferium. Hier wordt 
bezoekersinformatie over het Landschapspark 

Het plateau van 
Kunraderkalksteen is het 
verbindende element in 
de ontwikkelingen in het 
Land van Kalk.
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verschaft en bevinden zich parkeerterreinen om 
van daaruit het Plateau te bezoeken.
De poorten kunnen worden ontwikkeld nabij: 
• ZLSM
• Stationslocatie Simpelveld 
• Kunradersteengroeve
• Kalkgroeve, ambacht & kalkinnovaties.
• Mingersborg
• Middeleeuwse hoeve, herberg, hospitality, 

eco-lodges.
• Fromberg
• Wijnbouw, proeflokaal, B&B-verblijf, Fluister-

toren. 
• Villa de Proosdij
• Romeins verleden, Romeinse toren, 

hospitality, tuin.

IBA beoogt de ontwikkeling van de 
natuurtransferia met bijbehorende infopunten te 
ondersteunen. Bovendien wordt ernaar gestreefd 
om herkenbare gemeenschappelijke elementen 
in de verschillende projecten te verwerken. Het 
gaat hierbij om twee thema’s; geomorfologie en 
materiaalidentiteit. De kalkbodem (Kunradersteen) 
onder het plateau is de unieke karakteristiek van 
het Land van Kalk. De hellingen en het gedolven 
natuursteen kunnen in de projecten worden 

verwerkt door deels ondergronds te bouwen 
of door Kunradersteen in de ontwerpen op te 
nemen. 
Naast de herkenbare identiteit levert de 
toepassing van ondergronds bouwen ook 
duurzaamheidsvoordelen in het binnenklimaat 
op en wordt de landschappelijke inpassing in het 
beschermde Zuid-Limburgse landschap geborgd.

ZLSM & Centrum Simpelveld 
Het centrum van Simpelveld bevindt zich op 
het snijvlak van twee IBA-thema’s: Infrastructuur 
en Centra. De herontwikkeling van het ZLSM-
station en de omgeving staan centraal, waardoor 
het station, het centrum van de Miljoenenlijn, 
wordt aangehaakt op het centrum, dat recent is 
vernieuwd. Nu vinden slechts weinigen hun weg 
naar het centrum tijdens rijdagen of evenementen 
van de ZLSM. IBA Parkstad heeft middels 
een Koöperatives Verfahren, ingevuld als de 
“Workshop Week: Stationslocatie Simpelveld”, 
een visie laten ontwikkelen voor het gehele 
gebied, met als doel de aantrekkelijkheid van het 
dorp te verbeteren en bezoekers te stimuleren 
langer in Simpelveld te verblijven.
IBA bracht tijdens deze Workshopweek 
specialisten, initiatiefnemers en belanghebbende 

Ontwerp voor de gebiedsontwikkeling rondom de ZLSM in Simpelveld.
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partijen bij elkaar om op een verfrissende en 
actieve wijze de mogelijkheden en invulling van 
de Stationslocatie Simpelveld vast te stellen. Het 
doel was daarbij om een verbinding te creëren 
die alle bijzondere plekken en attracties in en 
rondom het centrum van Simpelveld ‘aan elkaar 
rijgt’. Een economische/toeristische ruggengraat 
voor de gemeente Simpelveld. Daarnaast 
vormt de Stationslocatie ook een belangrijke 
schakel tussen het centrum van Simpelveld en het 
buitengebied en dient het als toegangspoort voor 
het Land van Kalk, dat verder voor kleinschalig 
toerisme wordt ontwikkeld. In het plan is een 
natuurtransferium opgenomen, dat onderdeel 
uitmaakt van het Land van Kalk en de parkeerdruk 
op de omgeving aanzienlijk reduceert. Aansluiting 
van de LeisureLane richting het stedelijke gebied 
van Parkstad enerzijds en een verbinding over 
Aken naar de Vennbahn, maakt dat de gemeente 
Simpelveld en het Land van Kalk op de kaart 
worden gezet als schakelpunt voor het toeristisch 
en recreatief (fiets)publiek. Tenslotte zal de op 
handen zijnde transformatie van het Loretoklooster 
het centrum van Simpelveld duurzaam onder de 
aandacht brengen.

4. Sloop, Recycle & 
Woonopgave

Wilma-flats
Van anoniem naar exclusief wonen, drie 
voorbeelden van transformatie van Wilma-flats 
nader beschouwd. 

De revolutionaire bevolkingsgroei tijdens de 
mijnbouw periode zorgde voor een grote vraag 
naar woningen. Op vele plekken binnen de regio 
heeft deze vraag in de periode tussen 1960 en 
1975 geleid tot een vorm van revolutiebouw 
met modernistische flatgebouwen, ontwikkeld 
volgens een tunnel gietbouw-systeem van 
aannemersbedrijf Wilma. Deze flats kennen allen 
een vergelijkbare opbouw: een kelderverdieping 
met bergingen, op maaiveld garageboxen 
en entree en vervolgens 10 verdiepingen met 
appartementen waardoor één flat in totaal zo’n 
100 woningen herbergt. 
De flats zijn op de meeste locaties dicht bijeen 
aan de randen van de voormalige mijndorpen 
gesitueerd als modernistische stempel architectuur. 
Hierdoor ontstaan monofunctionele en mono-
typologische conglomeraten van plaatselijk meer 
dan 400 wooneenheden. Door hun grootte 
en omvang zijn het echter beeldbepalende 
stedenbouwkundige objecten die in vele kernen 
van Parkstad Limburg terug te vinden zijn. In de 
jaren zeventig van de vorige eeuw hebben zich 
bij een groot aantal Wilma-flats structurele sociale 
problemen evenals constructieve problemen 
voorgedaan (Achter den Winkel te Landgraaf en 
de Vossekuil in Heerlen) welke op deze locaties 
uiteindelijk tot sloop hebben geleid. In 2014 zijn 
er in Parkstad Limburg echter nog steeds tenminste 
22 Wilma-flats, een gedegen aanpak om de 
functionaliteit en levensbestendigheid te vergroten 
is daarom van groot belang voor de streek.

Transformatie methode 1: Heerlerbaan 
Vier van zeven hoogbouwflats op de Heerlerbaan, 
in totaal 500 woningen, worden op innovatieve 
wijze gerenoveerd en verduurzaamd. Het 
project levert door gebiedsgericht werken 
een bijdrage aan wonen, welzijn en zorg in 
dit Heerlense stadsdeel. Op integrale wijze is 

De nieuwe woonkamer 
van Heerlerbaan.
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een innovatief plan ontwikkeld door Weller 
en Teeken Beckers Architecten, dat drie 
hoofdcomponenten telt. Daarbij wordt niet 
alleen ingestoken op zorgconcepten maar 
tegelijkertijd op duurzaamheid én ruimtelijke 
kwaliteit. Ruimtelijk worden de flats verbeterd 
door enkele stedenbouwkundige ingrepen, terwijl 
uitstraling en duurzaamheid worden verbeterd 
door de transformatie van de blokken en tenslotte 
geeft een nieuw wijkpunt een duidelijk sociaal 
karakter aan het project, zorg en ontmoetingen 
worden in dit gemeenschapshuis gefaciliteerd. 
De aanpak beoogt de ouder wordende burger 
een stapje hogerop in hun wooncarrière te 
bieden en daarbij de eigen vertrouwde omgeving 
levensloopbestendig te maken.

Ruimtelijk & Stedenbouwkundig 
De flats op Heerlerbaan zijn van hetzelfde 
Wilma-type dat ook op andere plekken in 
Parkstad is toegepast in de laatste fase van 
explosieve bevolkingsgroei in de Mijnstreek. 
De gestandaardiseerde flats werden gebouwd 
naar de idealen van het Modernisme en het 
stedenbouwkundige plan is eveneens gebaseerd 
op de beroemde, maar tegenwoordig ook vaak 
verguisde, ontwerpen van Le Corbusier. Vanaf de 
later gebouwde Binnenring is het ensemble te zien 
van de flats aan de rand van de stad, die direct uit 
het landschap lijken op te reizen. Het geheel heeft 
een wit lucide uitstraling en vormt een iconisch 
herkenningspunt voor degenen die de Heerlerbaan 
passeren.
Bij de transformatie van de flats worden de plinten 
van de gebouwen geopend en met tegels met 
ledstroken bekleed. Gemeenschappelijke functies 
zullen hier een plek vinden en het straatbeeld 
verlevendigen. 

Renovatie
De buitenkant van het gebouw wordt zodanig 
aangepakt dat bewoners en bezoekers het 
exterieur ervaren als een nieuwe en uitnodigende 
omgeving. De kopgevels van de flats worden 
geaccentueerd met een natuursteenachtige 
uitstraling en aangevuld met hoogwaardig 
stucwerk, geïntegreerde ledverlichting zorgt voor 
een aantrekkelijke sfeer in de avonduren en een 
betere herkenbaarheid op afstand. Door het deels 
weghalen van de verdiepingsvloeren ontstaan 
vides waardoor het ruimtelijk karakter extra wordt 
benadrukt. Vanuit de verruimde entreehal neemt 
men de lift en betreedt het verfraaide trappenhuis. 
Het traject naar de woning wordt veiliger en 
aantrekkelijker gemaakt door geheel nieuw glazen 
balustrades en ledverlichting. 
Met het oog op reductie van energieverbruik 
(gas en elektra) en woonlasten worden een 
aantal maatregelen doorgevoerd. Op de eerste 
plaats zal worden ingestoken op het optimaal 
thermisch isoleren van de buitenschil van het 
gebouw, wat neerkomt op extra isolatie en 
HR++ beglazing. Het dak wordt geïsoleerd in 
combinatie met het plaatsen van zonnecollectoren. 
De ambitie is om 3 labelstappen te zetten tot 
label A. Als alle maatregelen zijn uitgevoerd 
is er sprake van een vergroot wooncomfort, 
geoptimaliseerde dienstverlening aan de huurder, 
woonlastenverlaging en CO2-reductie.

Wijkpunt
“Wijkpunt Peter Schunck” is ontwikkeld door 
zorgaanbieder Meander. Zij organiseert haar 
dienstverlening in de wijk vanuit dit wijkpunt, 
waardoor het zorgpersoneel op deze manier 
korte lijntjes heeft naar de bewoners. Het 
kleinschalige gebouw voorziet in de behoefte 
elkaar te ontmoeten en samen dingen te doen. 
In het Wijkpunt is een gezellige woonkamer 
waar vooral vrijwilligers uit de eigen buurt een 

Het ensamble van de 
Heerlerbaan, gezien 
vanaf de Binnenring.
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bijdrage leveren aan het activiteitenprogramma. 
Het aantal hulpbehoevenden binnen het stadsdeel 
Heerlerbaan groeit nog steeds snel en de wijk 
is te groot om dergelijke voorzieningen op één 
locatie te centraliseren op een voor de doelgroep 
acceptabele afstand. Aldus wordt de sociale-
structuur op pijl gehouden door dit nieuwe gebouw 
in de sterk vergrijzende wijk.

Transformatie methode 2: SuperLocal
In de wijk Bleijerheide staan op dit moment 
nog 3 hoogbouwflats, de Voorterstraat, de 
Jonkerbergstraat en de Ursulastraat. In 2012 
is er reeds een flat aan de Voorterstraat 
gesloopt. Al enige jaren geleden is vanuit de 
krimpopgave besloten deze hoogbouwflats aan 
de woningvoorraad te onttrekken en te slopen. Er 
worden in totaal 400 woningen gesloopt, vanuit 
deze oorspronkelijke gedachte is het doel gesteld 
om op de projectlocatie 100-200 woningen te 
realiseren. Woningen met een hoogwaardige 
architectuur en een bijzonder lage huurprijs; het 
‘sociaal kasteel’.
In het kader van IBA Parkstad heeft HEEMwonen 
gezamenlijk met de gemeente Kerkrade besloten 
om de ambities binnen dit project op te schroeven 
en als IBA-project in te dienen. Eind 2014 is het 
projectplan SUPERLOCAL ingediend.
Hierbij kan gesteld worden dat er een 
(theoretische) muur rondom de projectlocatie 
wordt geplaatst. Achter deze muur, als het ware 
in een openluchtfabriek, wordt het sociaal kasteel 
gerealiseerd. Dit met alles wat er nu op de 
locatie aanwezig is. Voor zover na onderzoek 

ervan haalbaar gebleken is. In tegenstelling tot 
de traditionele manier van projectontwikkeling 
(‘fast, more and global’), willen HEEMwonen 
(projecteigenaar) en de gemeente Kerkrade 
dit project realiseren volgens het principe 
‘SuperLocal’: ‘slow, less and local’. 
De belangrijkste opgaves zijn:
• Innoverende sloop van 3 hoogbouwflats 

(experimenteel en inzetbaar bij de 
gebiedsontwikkeling) en herontwikkeling op 
dezelfde locatie. 

• 100 tot 200 nieuwe woningen.
• Bouw en realisatie van een expo gebouw als 

onderzoek naar de praktische mogelijkheden 
van hergebruik sloopmateriaal en 
onderzoek naar de technische financiële en 
maatschappelijke haalbaarheid hiervan.

• Buiten ‘hard’ hergebruik (zoals materialen) ook 
voldoende ruimte voor ‘zacht’ hergebruik zoals 
het gedachte goed, de architectuur, groen, 
stedenbouwkundige kwaliteit etc.

• Koppeling van een participatie traject 
waaronder; onderwijsinstellingen, jongeren en 
mensen uit de omgeving, burenboek etc. 

• Diverse nieuwe, toonaangevende technieken 
en unieke hergebruik van materialen van 
gedemonteerde flats.

• Nieuwe samenwerkingsvormen tussen 
verschillende partijen in de keten, bijv. Door 
middel van een gesloten kringloop in de 
waterketen;

• Nieuw gedachtegoed voor de toekomst;
• Toonaangevende IBA-tentoonstellingslocatie;
• Internationale erkenning;
• Permanente en tijdelijke publieksgerichte 

voorzieningen in het expo gebouw die de 
directe omgeving in het gebied ondersteunen. 
Dit wordt tevens gebruikt ter toetsing van het 
experiment.

Het gekozen ontwerp 
voor inrichting 
openbare ruimte van 
Ziegler|Branderhorst 
voor SuperLocal.
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Ook het voormalige hoofdgebouw van 
Mondriaan is op een vergelijkbaar innovatieve 
manier gesloopt. Meer hierover is te lezen in het 
Hoofdstuk Collateral Landscape.

Transformatie methode 3: 22 Wilma-flats
Door de geleidelijke leegloop transformeren de 
locaties van de Wilma-flats in desolate plekken 
die gekenmerkt worden door een grote mate 
van anonimiteit. Door gedeeltelijk en met beleid 
te slopen kan een antwoord worden gegeven 
op deze problematiek. De gebouwen kunnen 
hierdoor evolueren van anonimiteit naar identiteit. 
Door bijvoorbeeld slechts het trappenhuis en een 
aantal travén van de oorspronkelijke structuur 
te behouden ontstaan relatief ranke torens die 
nog steeds voor de stedenbouw en omgeving 
beeldbepalend zijn. De flat transformeert van 
100 anonieme woningen naar een woongebouw 
met een aantal zeer exclusieve woningen. De 
vrijgekomen materialen kunnen worden ingezet 
voor hergebruik en de bouw van betaalbare 
grondgebonden woningen, de z.g. ‘evolutie 
woningen’.

Laura & Julia
Ommuurd mijnindustrieterrein
Parkstad Limburg is bekend met het begrip 
concessie als het recht op de exploitatie van 
bodemschatten. Naast een ondergrondse 
concessie om steenkolen te winnen kregen de 
verschillende mijnen ook een bovengrondse 
concessie, een ommuurd ‘mijnindustrieterrein’ 

waarbinnen een eigen ‘wet en regelgeving’ van 
kracht was, gehandhaafd door de mijnpolitie. 
Vervolgens kregen deze nieuwe industriële 
centra, die als ‘Fremdkörper’ in het landschap 
opdoken en onderling met spoorlijnen waren 
verbonden, uitzaaiingen in de vorm van arbeiders 
koloniën, veelal in de vorm van opzichzelfstaande 
tuindorpen. Door de aanleg van een nieuwe 
verkeersstructuur, die zich niets meer aantrekt van 
de geomorfologische logica van het landschap en 
de ruimtelijke karakteristieken van de bebouwing, 
een diffuus, onoverzichtelijk en identiteitsloos 
conglomeraat van weidse bebouwing met kernen 
van groen en een verkeersstructuur die het geheel 
doorsnijdt in plaats van verbindt. 

Logica & identiteit
Velen van de bovengrondse concessies 
zijn in de nadagen van het mijn-industriële 
verval onzichtbaar gemaakt en identiteitsloos 
opgenomen in het uitdijende weefsel van 
bebouwing. Dit heeft echter niet geleid tot een 
versterking van oriëntatie in Parkstad. Juist deze 
ommuurde concessies gaven de omringende 
bebouwing een logica en identiteit. Gelukkig zijn 
er nog aanwezige bovengrondse concessies, 
die echter niet meer als zodanig ruimtelijk 
herkenbaar zijn. De bovengrondse concessies 
van de mijnen Laura en Julia zijn bijvoorbeeld 
onherkenbaar gemaakt, de ommuringen geslecht 
en de torens gesloopt. 

Het concept Wilma van 
Jo Janssen.
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Slopen met beleid 
Het primaire idee is de bovengrondse 
concessies, van de voormalige mijnen Laura 
en Julia, weer een ruimtelijke identiteit te 
geven en te voorzien van een soort eigen wet 
en regelgeving. We zouden daarbij kunnen 
denken aan terreinen die gebruikt worden als 
‘recycle groeve’ voor het slopen met beleid. 
Er zijn vele vormen van sloop. Normaliter is 
sloop zo snel mogelijk een bouwwerk tegen de 
grond werken, zonder respect voor materiaal, 
dat vervolgens als afval wordt gedumpt. In 

3

dit voorstel gaat het niet om snelheid, maar 
juist om vakbekwaamheid en respect voor 
de waarde van het materiaal. De voormalige 
bovengrondse concessies zouden vervolgens 
kunnen worden ingezet om deze materialen 
op te slaan, ze worden ‘recycle groeve’. De 
nieuwe bovengrondse concessie wordt op 
deze manier niet alleen opslag plaats voor 
materiaal, maar ook een mogelijke leerschool 
voor wat er met deze materialen kan 
worden gedaan, inspelend op de huidige en 
toekomstige behoeften van Parkstad.

1

2

De verschillende fasen 
van het concept Laura & 
Julia van Jo Janssen.
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Herbestemming & recycling

De Woontuin, Hoensbroek 
In de Hoensbroekse wijk Nieuw Lotbroek, 
vlakbij kasteel Hoensbroek, heeft een 
voormalige basisschool een nieuwe bestemming 
als flexibele kleinschalige zorginstelling 
gekregen. Verschillende zorgpartijen hebben 
de handen ineengeslagen om zorg te kunnen 
realiseren midden in een woonwijk en in 
nauwe verbondenheid met de wijk. Er wordt 
gebruik gemaakt van woon-inbouwpakketten 
die in het schoolgebouw zijn aangebracht. 
Door puien van hergebruikt hout als tweede 
schil aan de binnenzijde te plaatsen wordt de 
energiehuishouding geoptimaliseerd en blijft 
de buitengevel met ranke stalen ramen als 
karakteristiek beeld intact. Vervolgens wordt de 
openbaar toegankelijke tuin van het complex ook 
fysiek verbonden met de, voor het pand gelegen, 
groene zone van de Caumerbeek, waardoor 
er een kwalitatief hoogwaardige groene ruimte 
ontstaan voor bewoners en omwonenden.

Re Use Materials Data Technology
Re Use Materials inventariseert materialen en 
gebouwen en legt ze vervolgens vast in het 
Smart Building Management System (SBMS), 
de ontwikkelde materialendatabase. De grote 
verzameling van informatie – oftewel big material 
data – maakt het SBMS tot een krachtige tool 
die voor verschillende doeleinden kan worden 
ingezet. Voordat materialen een identiteit 
toegekend kunnen krijgen, moet de bestaande 
voorraad inzichtelijk worden gemaakt en de 
bijbehorende beschikbaarheid en kwaliteit 

hiervan. Deze informatie geeft de benodigde 
kennis en regie om de juiste beslissingen te 
nemen, continuïteit te borgen en hoogwaardig 
hergebruik mogelijk te maken. 
Voor de inzet van de SBMS heeft Re Use 
Materials een succesvolle methodiek ontwikkeld 
die gebaseerd is op duurzaam en sociaal slopen, 
waarbij de economische voordelen aanzienlijk 
groter zijn dan bij traditionele sloop. Door de 
materialen aan het einde van een gebouwcyclus 
efficiënt te demonteren in plaats van te slopen, 
kunnen deze hoogwaardig worden hergebruikt. 
Data informatie wordt als middel ingezet, 
waardoor er voor het eerst een sterke koppeling 
ontstaat tussen sloop en bouw. Uitgangspunten 
zijn de vragen: welke verbindingen kunnen er 
ontstaan tussen verschillende projecten? Welke 
invloed heeft dit op korte en lange termijn? En 
hoe kan het beleid hier optimaal op worden 
afgestemd? Dankzij de beschikbare data en de 
koppeling ontstaat er een circulair ecosysteem op 
het gebied van materialen.
Re Use Materials heeft een strategische 
alliantie met de TU Eindhoven, gezamenlijk 
wordt bekeken hoe de verhandelbaarheid van 
materialen kan worden vergroot. Dit gebeurdt 
door het vastleggen van eigendomsrechten en 
het valideren van materialen in het SBMS. Ook 
de Brightlands Chemelot Campus zal aanhaken 
om de beheerkosten van gebouwen te verlagen 
door het beheer en onderhoud van gebouwen 
efficiënter en effectiever in te richten.
Momenteel lopen er meerdere projecten bij 
reguliere woningcorporaties en zal er een plan 
worden geschreven voor het Schinkelkwartier in 
het centrum van Heerlen.
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Twee transformaties  
op wijkniveau
Twee projecten in het uitvoeringsprogramma van 
IBA zijn aangegrepen om als voorbeeld te dienen 
voor de verdere herstructurering van mijnkoloniën, 
en overige karakteristieke woonwijken, in de 
streek na 2020. Het betreft Treebeek in Brunssum 
en Heilust in Kerkrade.

 

1. Treebeek
De Brunssumse wijk Treebeek bevindt zich in 
een grootschalige herstructureringsoperatie. 
De afgelopen jaren zijn wezenlijke stappen 
gezet in de verbetering van de kwaliteit 
van de wijk Treebeek. De plannen van 
woningcorporatie Wonen Zuid en de gemeente 
Brunssum hebben ertoe bijgedragen dat deze 
voormalige mijnkolonie een nieuwe waarde 
heeft gekregen. De renovatie van de markante 
mijnwerkerswoningen door Wonen Zuid is zeer 
succesvol. Rondom het Treebeekplein, dat het 

De mijnkolonie 
Treebeek ten tijde van 
de aanleg in de eerste 
helft van de 20ste 
eeuw en het plan van 
Ziegler|Branderhorst.
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hart van de monumentale wijk vormt, is een 
hoogwaardig nieuwbouwproject gerealiseerd dat 
naadloos aansluit op het bestaande erfgoed van 
de arbeiderswoningen. 
Het plan zal de komende jaren door de 
sloop van de flats aan het Treebeekplein 
en het casinogebouw kunnen worden 
afgerond. Op deze plekken worden 
nieuwbouwwoningen gerealiseerd vanuit 
een hoge duurzaamheidsambitie. Op de plek 
van het Casino kan het plein verder gestalte 
krijgen in de vorm die het in het verleden had. 
Sloopafval van de flats zal worden hergebruikt 
bij de aanleg van de woningen en energetisch 
wordt gedacht aan nul energie cradle-2-cradle 
woningen. IBA Parkstad zal door het aandragen 
van kennis en deskundigheid de optimalisatie 
van de duurzaamheidsambitie van de te bouwen 
nieuwe woningen mede ondersteunen. Insteek is 
dat de verduurzamingsslag van de wijk voordeel 
oplevert voor de bewoners. De monumentale 
mijnwerkerswoningen zijn energetisch verbeterd 
door een verbetering van de schil. Er wordt 
gekeken of het ingezette beleid van de Palet 
organisatie gefocust kan worden op de kolonie 
Treebeek om qua opwekking een PV-panelen 
veld in de directe nabijheid te realiseren.
Het revitaliseren van het voormalige 
winkellint is een belangrijk onderdeel van de 
wijkherstructurering. Het oude lint verliest zijn 
functie als winkelstraat en dient voor de toekomst 
bestendig gemaakt te worden. De openbare 
ruimte van de wijk zal vanuit het thema 
“Treebeek in beweging” samen met bewoners en 
bedrijven worden ingericht. Bewegen wordt het 
credo met een focus op en voor de jeugd. De in 
Treebeek aanwezige partijen als Dance Centre 
Benito Dean en Wellnesscentrum Theo Hoen 
en de Parelloop organisatie kunnen hierbij een 
leidende en inspirerende rol vervullen samen met 
de bewoners.  
De wijk wordt een proeftuin voor de ontwikkeling 
van zorginnovaties. Meander Zorggroep 
werkt samen met Zuyd Hogeschool aan een 
leerwerkbedrijf. Tevens worden zorginnovaties 
door Meander en Wonen Zuid in het te 
ontwerpen complex geïntegreerd. Voorbeeld 

hiervan is de geavanceerde toiletpot die minder 
zorg mogelijk maakt en de nieuwste vorm 
van domotica in relatie tot de te realiseren 
Maatschappelijke Voorziening. Samen met 
partijen wordt gekeken naar een optimalisatie van 
het ontwerp op het gebied van duurzaamheid 
en zorgconcepten, die resulteren in een 
architectonisch hoogstand gebouw in aansluiting 
op de kwaliteit van de gerealiseerde woningen 
rond het Treebeekplein.
De belangrijkste opgaves zijn:
• Verduurzamen van de wijk
• Het realiseren van voorbeeld stellende 

nieuwbouw met innovaties op gebied van 
materiaalgebruik en duurzaamheid

• Herinrichten van de openbare ruimte met als 
thema het bewegen en doel een optimale 
betrokkenheid van de stakeholders en 
bewoners hierbij

• Vitaliseren van het oude winkellint
• Aanhaken op de fraaie groene omgeving
• Creëren gezonde leefomgeving en vitale 

bewoners

Om de eenheid van de wijk te garanderen is 
er in aanvulling op het bestaande masterplan 
een integrale aanpak van de openbare ruimte 
noodzakelijk. Gemeente en IBA Parkstad 
hebben Buro Ziegler-Branderhorst de opdracht 
gegeven om hiervoor een plan te ontwikkelen 
waarbinnen eenieder zijn rol krijgt en 
neemt. Ziegler-Branderhorst zal middels een 
interactieve website de deelname van burgers 
versterken. Een project dat zij reeds voor 25 
Randstadgemeenten uitvoert wordt hiermee 
in Parkstad toegepast. Duidelijk is dat het 
gebied voor een grote transformatie-opgave 
staat, zowel mentaal als fysiek. Om deze 
ontwikkeling mogelijk te maken is een integrale 
stedenbouwkundige sociale visie vereist op 
basis van een open proces waarbij verschillende 
mogelijkheden en opvattingen worden verkend. 



42

2. Heilust 
Het doel van het IBA-project Heilust is om de wijk 
in zijn verduurzaming en levensloopbestendige 
transitie over de afgelopen periode en 
toekomstige plannen als totaliteit te versterken 
en het uitdragen ervan binnen en buiten 
de wijk te ondersteunen. Er wordt een 
duurzame wijk ontwikkeld die energiezuinig, 
levensloopbestendig en toekomstbestendig is. 
Hierbij worden er in eerste instantie op basis 
van leegstand en achterstallig onderhoud 
en veranderende behoeftes van toekomstige 
bewoners ingezet op de renovatie van een groot 
aantal woningen. Tijdens diverse wijkconferenties 
hebben ook buurtbewoners mee kunnen denken 
over de toekomst van ‘hun wijk’. De visie geldt 
als centrale onderlegger voor de grootschalige 
verbeteropgave van Kerkrade-West. Hier is het 

groene Park West bijvoorbeeld resultaat van.
De transformatie van de wijk is al enige tijd 
gestart waarbij er voor een gedeelte sloop heeft 
plaatsgevonden van twee flatgebouwen en vele 
(ca. 285) woningen. De komende jaren worden in 
het laatste onderdeel van de gehele transformatie, 
288 eensgezinswoningen en 44 duplexwoningen 
gerenoveerd. De verschillende vastgoedeigenaren 
en lokale overheid zijn in dit project dan ook de 
belangrijkste stakeholders. 

Kerkrade in de jaren 
‘30 wordt omringd 
door mijnkoloniën als 
Heilust, Spekholzerheide, 
Terwinselen, Eikske, 
Molenberg en 
Eygelshoven.



43

Het project is door de projectpartners met 
ondersteuning vanuit de IBA-organisatie verfijnd. 
Hierbij heeft de IBA-organisatie aangegeven om 
als procesversneller de transformatie van de wijk 
helpen uit te dragen. Communicatie en Participatie 
zijn hierin belangrijke onderdelen. Vervolgens kan 
er door de aandacht voor de transformatie op 
wijkniveau bijdragen aan het spin-off effect van 
vergelijkbare locaties in Parkstad Limburg. 
Het bijzondere aan dit project is dat er door 
verschillende partijen elk op hun eigen manier 
geprobeerd wordt om de wijk in zijn totaliteit 
te transformeren. Binnen deze overkoepelende 
ambitie zijn er verschillende toepassing en 
oplossingen bedacht die samen toch zorgen voor 
diversiteit van de wijk. 

Sloop van woningen 
en hoogbouw om 
openbaar groen 
te realiseren in het 
nieuwe Park West in 
Heilust.

De subdoelen die daarbij worden aangehouden 
zijn:
• Branding van de transitie wijk Heilust, als 

voorbeeldfunctie. 
• Versterken stedenbouwkundige samenhang
• Energetische en technische verbetering van 

de woningen
• Levensloopbestendig wonen mogelijk maken
• Versterken sociale-maatschappelijk 

samenhang en betrokkenheid van  
de bewoner. 

• Een vertrouwd karakter waarborgen maar 
met een nieuwe identiteit 

Als stip op de horizon staat de succesvolle 
transitie naar een duurzame en toekomst 
bestendige wijk met een nieuwe identiteit als 
voorbeeldfunctie voor andere wijken in Parkstad 
met een vergelijkbare opgave. Waardoor 
een levensloopbestendige wijk ontstaat, waar 
alle doelgroepen, van jonge starters op de 
woningmarkt tot mindervalide senioren, op 
een duurzame en eigentijdse wijze met elkaar 
kunnen samenwonen. Het Park West met 
speelvoorzieningen zal de verbindende schakel 
vormen in deze leefgemeenschap.
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STAD:  
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LIJST VAN PROJECTEN VAN HET IBA UITVOERINGSPROGRAMMA
nr   Cluster titel locatie projecteigenaar ontwerp

Ontwikkelgebied 1: Centrum Parkstad

01 Central Park Centraal wonen in het groen Heerlen-Centrum Gemeente Heerlen

Herinrichten Burg. Van 
Grunsvenplein

Heerlen-Centrum Gemeente Heerlen Lubbers + Diederendirrix / 
Platz + Ton Vandenbergh

Schinkelkwartier Heerlen & 
Promenade 2

Heerlen-Centrum Gemeente Heerlen Lubbers + Diederendirrix / 
Platz + Ton Vandenbergh

02 Romeins Kwartier Romeins kwartier Heerlen-Centrum Gemeente Heerlen

Kneepkens: Revitalisatie van 
een vergeten Rijksmonument 
in het stadshart van Heerlen

Heerlen-Centrum Heritage Revival

Digitale ontsluiting U.S-R.-
bestanden 

Heerlen-Centrum TasT TasT

Archeologisch Depot, 
Thermenmuseum en Pand 
Kneepkens

Heerlen-Centrum Gemeente Heerlen Maurer United Architects

Raadhuisplein Heerlen-Centrum Gemeente Heerlen

03 Young & Urban Kegelpaleis > Music X-peri-
ence 

Heerlen-Centrum Gemeente Heerlen ARCHITECTENZAAK

5 Pleintjes Heerlen Heerlen-Centrum Remco Rolvink Spatial 
Strategies 

04 Stadskantoor Omgeving Stadskantoor 
Heerlen

Heerlen-Centrum Gemeente Heerlen

05 Kernwinkelgebied & 
Stationsomgeving

Verbinding Maankwartier 
Heerlen

Heerlen-Centrum Gemeente Heerlen

Royal Heerlen Heerlen-Centrum Gemeente Heerlen

Bongerd en omgeving Heerlen-Centrum Gemeente Heerlen

Openbare ruimte en infra-
structuur

Heerlen-Centrum Gemeente Heerlen

In 2014 deed IBA een Open Oproep voor ideeën 
ter verbetering van de regio aan iedereen: bedri-
jven, burgers, overheden en andere instellingen. 
De bijna 300 initiatieven vormen een waardevol-
le bron van energie uit de regio zelf: een netwerk 
van enthousiaste mensen en organisaties die veel 
voor Parkstad willen en kunnen betekenen. Uit de 
voorstellen van diverse aard zijn met behulp van 
experts van binnen en buiten de regio door het 
IBA Bureau de vijf belangrijkste thema’s voor Park-
stad gefilterd. Ze zijn samen een vliegwiel voor de 
transformatie. In de meeste inzendingen komen 
meerdere thema’s terug. In 2016 zijn daarnaast 

pilots gestart vanuit Ontwikkelraden (thematisch) 
en Ontwikkelgebieden (gebiedsgericht). In totaal 
hadden bijna 120 projectvoorstellen betrekking 
op het thema vastgoed- en infrastructurele inno-
vaties, ook wel Re-Use & Remodelling genoemd. 
De voorstellen hebben geleid tot de 64 projecten 
in het Uitvoeringsprogramma van 2016. Deze 
projecten zijn hieronder in het rood aangegeven 
en geordend naar Ontwikkelgebied. De 52 
overige voorstellen uit de Open Oproep die de 
projecten mede hebben geïnspireerd zijn in de 
witte lijst daaronder geordend naar rijpheid bij de 
inzending; kandidaat, attention of inspired.

OVERZICHT VASTGOED- EN 
INFRASTRUCTURELE INNOVATIES
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06 City Oost 050 Mediahub Heerlen Heerlen-Centrum Stichting Proving 
Grounds

Stichting Proving Grounds

140 eUregio campus Heerlen-Centrum Snippe Projecten PEUTZ ARCHITECTEN

519 Arcus Welzijn Groene Boord, 
vml. Claracollege (overlap 
met mediahub)

Meezenbroek SVOPL

568 Store of the Future Heerlen-Centrum Gemeente Heerlen

07 Brightlands Smart 
Service Campus & 
Stadsboulevard

521 Brightlands Smart Services 
Campus

Heerlen-Centrum Peter Verkoulen

546 ‘t Loon Heerlen Heerlen-Centrum Gemeente Heerlen

Ontwikkelgebied 2: Stedelijke Parken

14 Leisurering 212 De toekomst van Parkstad 
begint weer ondergronds

Holding L’Ortye BV

567 Leisure Ring Parkstad Stadsregio Parkstad 
Limburg

A.H. Smink Architecten

Ontwikkelgebied 3: Noordstad

16 Emma Safety Footwear 501 Bedrijventerrein Rode Beek 
2.0

Brunssum/Treebeek Emma Safety Shoes 
BV

17 Woontuin 119 De WoonTuin Nieuw Lotbroek Vastgoedbeheer 
Limburg

Buro de Munck

18 NWW & Oostflank 085 Oostflank Brunssum / Nature 
Wonder World

Brunssum-Oost Gelissen Group

19 Brunssum Centrum/
Noord

505 Kiosk Lindeplein Brunssum Brunssum-Centrum Gemeente Brunssum

559 Brikke Oave Brunssum Brunssum-Centrum Gemeente Brunssum DMV architecten

20 Treebeek 560 Treebeek Herstructurering Treebeek Gemeente Brunssum, 
Wonen-Zuid

Brandenhorst Ziegler / Jo 
Janssen Architecten

21 NATO 508 H. Familiekerk 
Brunssum-Langeberg

Brunssum-Centrum Fysio Stofberg

528 NATO, Ecologische 
Verbindingen & Recreative 
Zone

Schutterspark Gemeente Brunssum Bureau VERBEEK

22 St. Servastiuskerk 
Vaesrade

565 St. Servatiuskerk Vaesrade Vaesrade Bisdom HVN Architecten

23 Scholen Nieuw Lot-
broek & Passart

516 Paulusschool Passart Passart Gemeente Heerlen

555 Sint Janscollege Mariarade Gemeente Heerlen Hausmann Architekten

562 BMV Hoensbroek-Zuid Nieuw-Lotbroek Gemeente Heerlen TenW Architecten Adviseurs

Ontwikkelgebied 4: Middenstad

24 Bekkerveld 238 HTS Heerlen Bekkerveld Wonen Limburg

515 Tarcisiusschool Heerlen Bekkerveld Innovo

517 Thermen College Bekkerveld SVOPL

518 Bernardinuskapel, Akerstraat 
Heerlen

Bekkerveld SVOPL BenW Architecten

25 Lauradorp 219 Lauradorp: Een fenomenaal 
stukje Landgraaf

Lauradorp Bewonersvereniging 
Lauradorp

26 HogerOp Heerlerbaan 232 Upgrading hoogbouwflats 
Heerlerbaan met nieuw dien-
stencentrum

Heerlerbaan Meander, Weller Teeken Beckers Architecten 
B.V.



261 Wilma Diverse Locaties Jo Janssen Architecten Jo Janssen Architecten

27 C-Mill 2.0 100 C-Mill 2.0, Doorontwikkeling 
Creatieve Broedplaats

Molenberg Geert Simonis 

28 Barbarakerk & Mi-
chaëlkerk

511 Barbarakerk Kakert Abdissenbosch NAK, nieuw apos-
tolische kerk 

Korfker Architect, Henk Vos 

514 Michaëlkerk Schaesberg Schaesberg Gemeente Landgraaf

Ontwikkelgebied 5: Zuidstad

29 Center Court 034 Center Court Kerkrade-Centrum Dreessen Willemse KettingHuls 

198 Defensiekantoor 3.0 Kerkrade-Centrum Property Match Widdershoven 

237 Vitaal Kerkrade Kerkrade-Centrum Wonen Limburg

30 Elisabeth Stift 529 Elisabeth Stift Kerkrade-Centrum Provincie Limburg

31 Superlocal 103 SUPERLOCAL Bleijerheide HEEMwonen Maurer Architects

32 C-City & IBA Scoop 205 C-City Kerkrade-Centrum Provincie Limburg Shift Architecture Urbanism

206 IBAscoop Kerkrade-Centrum Continium IBA Parkstad

33 Rolduc 086 IBA Uitdagingen Rolduc Rolducerveld Abdij Rolduc

566 Kluswoningen Klooster 
Pannesheide

Bleijerheide Jongen Bouwontwikke-
ling BV

SATIJNplus

34 Energiek Heilust 564 Verduurzaming mijnkolonie 
Heilust

Kerkrade-West HEEMwonen ARCHITECTENZAAK

Ontwikkelgebied 6: Land van Kalk en Beekdal

37 Gebiedsontwikkeling 
ZLSM

160 Het Tweede leven van de 
RWZI Simpelveld

Simpelveld Waterschap Roer- en 
Overmaas

554 ZLSM Simpelveld Gemeente Simpelveld Heusschen * Copier

Ontwikkelgebied 7: Van Schimmert tot Schinveld

42 Poort van Parkstad 
Onderbanken

049 De historische grachten van 
“Het verzonken Kasteel 
Etzenrade”

Etzenrade Gemeente Onder-
banken

Piet Oudolf & Lola Landscape 
Architects

197 Staalconstructie Schinveld Schinveld opvolger wijlen John 
Renneberg

502 Brug provinciale weg N274 
Onderbanken

Schinveld Gemeente Onder-
banken

Marijke de Goey & ipv Delft

509 Zweefvliegveld aan de Rode 
Beek

Schinveld Eerste Limburgse 
Zweefvliegtuig Club 
ELZC

525 Feldbissbreuk Onderbanken Merkelbeek Gemeente Onder-
banken

Geonius

527 Clemensdomein en Merkel-
bekerbeek

Merkelbeek Gemeente Brunssum

43 Poort van Parkstad 
Nuth

557 Gebiedsontwikkelig A76 
buitenring

Nuth Gemeente Schinnen

OVERIGE VOORSTELLEN DIE HET THEMA REUSE & REMODELLING  MEDE BEPAALD HEBBEN
nr project organisatie contactpersoon

Kandidaat  

147 Samen werken aan vitale, trotse wijken in Parkstad 
Limburg

Zuyd Hogeschool / Expertisecentrum voor 
Innovatieve Zorg en Technologie

Luc Witte, de
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Attention

025 Een Slimme Parkstad archipelontwerpers Eric Vreedenburgh

042 Ontwikkeling van een intelligente hybride energie 
infrastructuur voor het duurzaam verwarmen en koelen 
van gebouwen

Mijnwater B.V. Louis Hiddes

078 woonBOULEVARD RWTH, Planungsth. und Stadtentw. Daniela Karow-Kluge

091 EMPORIUM Wansdronk Architektuur Renee Wansdronk

125 Hoensbroek 3.0 Consolve consultancy bv Henk Vos

136 Mijnkwartier HansFransen en co artitectuur Johannes Fransen

152 Host to Nato, suitable homes for you Dirks Holding BV Simon Dirks

186 Smart Highway (2) Heijmans Wegen Bart Coppelmans

201 Woonlandschap & woonkorven cleurenarchitecten Guy Cleuren

202 Balans tussen Snelwegstad en Binnenstad Ziegler | Branderhorst Franz Ziegler

221 Vrieheide: Trotse schoonheid in wording NEBER Philippe Weusten

235 Stroomversnelling Nuth Wonen Limburg Rene Weijer, de

239 Onderhoudsabonnement partic woningvoorraad PS Wonen Limburg Rene Weijer, de

245 Bicycle Highway Plus TU/e studio Parkstad Daniek Reijnders

271 Parkstad Poorten RDVA David Rademacher

Inspired

012 IBA - Parkstad MEULENBELT cad+ ir. Dick Meulenbelt

026 DUO CPD Christian Petermann

045 Levensloopbestendige aardewijk n.v.t. Nadine Spierts

051 Grenzeloos Mobiel - Mobiliteit in leren en werken ROC Arcuscollege Heerlen Leo Meys

057 Living (Out Of) The Box Studio Komma Maarten Thewissen

066 ‘Glocal Transition Center’ Consolve consultancy bv Henk Vos

072 Wind Power Tower Information Based Architecture Barbara Kuit

080 Duurzame mobiele mantelzorgwoning - Joyce Daems

081 Mijn sporen - Joyce Daems

083 Groene kool Brasserie Mijn Streek Tim Sieben

090 Closed Loop Restaurant DEKO Architects Roy Konings

101 Financiële architectuur The Innovation Tree BV Simon Duindam

102 Etil ‘GeoPortaal REV’ E,til bv Roger Vaessens

109 Ward3 Particulier Edwin Bus

117 Bouwen aan de toekomst van Parkstad Cofely GDF SUEZ Mattie Kaelen

122 Living Landscape Parkstad Studio Marco Vermeulen Marco Vermeulen

129 PARKFIETSSTAD Atelier PRO architecten Pascale Leistra

130 Parkstad, Mijn Stad, Mijn Erfgoed BuurSibelco & Gezamenlijke Stichtingen M.A. Sangers

134 DoorWoonWoningen / DoorZorgWoningen BAGAN Consultancy & Projectmanag. Steven Elfring

135 Urban Parkstad Studio’s ARCHITECTENZAAK Mark Feron

146 De Bockenhof Particulier M., N., V. en A. Stassen

157 Kasteel Amstenrade, vernieuwing Allee Coöperatie Landschapsplanning Ben Taken

166 We Site Mark - Bas Vrehen

177 Stadhuis Euregio Max Willems Architects Max Willems

182 Muze park / Robert Janssen

199 Spekholzerheide 2020 Ondernemersstichting Carboon Peter Vroomen

204 De Groene Leeuw VolkerLink Dennis Eerden, van 

211 Op eigen kracht luijten|smeulders|architecten Steef Luijten

234 Binnenstad Oost - Studieproject Ziegler | Branderhorst Franz Ziegler

243 Transformatie van groenstr in wederopbouwwijken Feddes/Olthof landschapsarchitecten Angela Hinz

244 O.M.Ungers in Heerlen Jos Bosman Editions Jos Bosman

247 IBA huizen in Park Hoogveld Jos Bosman Editions Jos Bosman

262 Een nieuwe manier van vervoer STVDIO XXXIIA Eugene Boogaard, van den

263 Heerlen en de Parkstad vooruitbrengen Alanus Univ. of Arts and Social Sciences Thomas Postma

276 Wij willen de hort op! (Transition-) Transition Towns Parksjtad Jeanette Wolters

286 Uitbreiding Nederlands Mijnmuseum Nederlands Mijnmuseum Wiel Niks
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5 QUOTES
JO COENEN

De methode IBA heeft effect omdat:

1. IBA inmiddels doelbewust in ALLE gemeenten 
van de gehele Parkstad werkt aan haar 
regioversterkende projecten en zich door 
haar modelmatige aanpak kan scharen in de 
voorhoede van de meest innovatieve “smart - 
sustainable Stadregionale - Gardencities van 
West- Europa”; 

2. de IBA Parkstad-methode inmiddels bij de 
Duitse IBA Expertenrat en Nederlandse 
ministeries respect afdwingt en voor 
haar (inter)nationale exposure in Brussel, 
Amsterdam, Leeuwarden, Venetië, Düsseldorf 
en Parijs daadwerkelijk gewaardeerd wordt 
in de interdepartementale burelen van Den 
Haag tot Berlijn; 

3. dientengevolge de IBA Academy, die 
inmiddels nationale en internationale 
toppers tot haar actieve ambassadeurs 
rekent, kan uitgroeien tot een voor de 
streek onontbeerlijke “maak-universiteit“ 
die samengesteld wordt uit het bijzondere 
netwerk van bestaande regionale onderwijs- 
en onderzoeksinstellingen; 

4. IBA effecten in educatie en maak- 
experimenten nog vele jaren na 2020 verder 
kan onderzoeken; 

5. een goed begeleide organische groei in het 
fysieke landschap sterker is dan gerichte 
planning, waarbij het proces vooral bepaald 
wordt door opzichzelfstaande ingrepen. 
Met name voor stedelijke landschappen 
als parkstad blijkt die vrijheid van handelen 
cruciaal.



51

Geraadpleegde literatuur:

1. Handboek IBA (zomer 2015) over de transformatie van de streek met kaartmateriaal
2. Ontwikkelraad 3 “Structuur, kernen & linten” o.l.v. Kees Peterse (februari 2016)
3. “Historische-, analyse kaarten van historische linten” Studie door ruum_te architectuurlab, i.s.m. Kees Peterse) (februari 2016)
4. Ontwikkelraad 9 “Wonen” (februari 2016) 
5. Ontwikkelraad 10 “Leegstand Herbestemming & Sloop” (februari 2016)
6. “Kansen voor een toeristisch attractief landschap; west-schil Parkstad”, door Lodewijk Baljon landschapsarchitecten (2015)
7. “Heerlen, der städtische Mittelpunkt des südlimburgischen Bergbaugebietes”, Paul Overhage (1939)
8. “Poels”, J. Colsen C.M. (1955)
9. “De Migratie in de Mijnstreek 1900 – 1935”, P. Dr Remigius Dieteren O.F.M. (1959)
10. “Centrum Heerlen, een studie naar de ruimtelijke hoedanigheid + ideeschetsen”, Jos Bischoff, Jo Coenen, Huup Hollands (1974)
11. “Inventarisatie Mijnmonumenten”, Drs. C. Hofstee, Drs. R. de Jong, e.a. (1978)
12. “Stadsvernieuwing in het Oostelijk Mijngebied”, Ir Hoefnagels (1980)
13. “Ein Neuer Anfang”, Ir Hoefnagels (1982)
14. “Jos Klijnen”, Kirsten Schipper, Joosje van Geest, e.a. (1999)
15. “Heerlen, Architectuur en stedenbouw 1850-1940”, Joosje van Geest (2003)
16. inzendingen open oproep dec 20 2014

Jo Coenen
Wim van den 
Bergh
Kees Peterse
Theo Teeken

Jan Brouwer
Ger Driessen
Geert Coenen
Peter Lubbers
Franz Ziegler

RE-USE & REMODELLING   Herstructurering en hergebruik Q-team & geraadpleegde experts

Met dank aan mijn Q-team & experts collega’s en Fabrizia Berlingieri en Wouter Hagers voor het redactiewerk.

ERFGOED EN INNOVATIES
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STAD: HERSTRUCTURERING EN  
HERGEBRUIK IN HET STEDELIJK GEBIED
In het stedelijke gebied liggen veel kansen voor Parkstad. Heerlen 
ontwikkelt bijvoorbeeld niet alleen een kleiner en bruisender 
winkelgebied, maar ook een aantrekkelijkere openbare ruimte, 
ruimte voor popcultuur en een versterking van haar Romeinse 
identiteit. In Kerkrade opent het stadshart zich met Center Court 
naar het landschapspark Gravenrode. Met de aanpak van wijken 
als Treebeek en Heilust maken deze IBA-projecten oplossingen voor 
oriëntatie, identiteit en leegstand concreet. Ze geven een nieuwe 
perspectief op de stadsdelen die na de mijnen aan elkaar zijn 
gegroeid en nu te maken hebben met bevolkingskrimp.
Daarnaast worden materialen in gebouwen op een slimme manier 
opgenomen in digitale databases. Als een gebouw gesloopt moet 
worden, kunnen de materialen sociaal, duurzaam en efficiënt 
hergebruikt worden. De herstructurering en het hergebruik geven het 
stedelijk gebied een nieuwe impuls. 


