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Voorwoord
Voor u ligt het afstudeerverslag ‘Het regenereren van de relatie tussen stad en beek – Het Caumerbeekdal als groene motor voor Heerlen’. Dit verslag
dient ter afronding van de masteropleiding Urban Design and Planning van de faculteit Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit
te Eindhoven.
Zuid-Limburg is de laatste paar jaren onderhevig aan een demografische ontwikkeling die uniek is in Nederland. De jeugd trekt massaal weg uit de regio,
omdat het elders aantrekkelijker is om te wonen, vanwege werkgelegenheid, studie of andere motivatie. Het merendeel van deze bevolkingsgroep
keert niet terug naar die regio. Als één van de jongeren die vanwege de studie Zuid-Limburg heeft verlaten spreekt deze trend mij persoonlijk erg aan.
Dit is de reden waarom ik mij ben gaan verdiepen in de precieze oorzaken van deze ontwikkeling en ook waarom deze zich in Nederland als eerste
manifesteert in Zuid-Limburg.
Lange tijd was Heerlen voor mij de stad waar ik naar de middelbare school ging en waar ik later op de trein naar Eindhoven stapte. Voordat de trein
stopte in Eindhoven, die zijn draai als design-stad gevonden heeft en zich positief als Brainport weet te ontwikkelen, was ik al vergeten dat ik vertrok uit
een stad die kampt met een gebrekkige eigenwaarde en die zichtbaar onzeker is over de te varen koers. Het contrast was groot.
Echter, Heerlen, als poort naar het mooie Limburgse heuvellandschap, is wel een stad die je kan verrassen met zijn trotse oorsprong in de Romeinse tijd,
verborgen monumenten uit de Middeleeuwen en het erfgoed van de mijnindustrie.
Helaas wordt dit alles toch nog vooral overschaduwd door een matig imago, vooral veroorzaakt door de ruimtelijke en sociale problemen die de sluiting
van de mijnindustrie met zich meebracht. Heerlen bevindt zich economisch gezien niet in de positie waarbij door grootse investeringen en aanpassingen
de stad weer nieuw leven in geblazen kan worden. De stad staat voor een opgave waarvoor in termen van krimpen gedacht moet worden, in plaats van
groeien, en dat met beperkte financiële middelen. Dit vraagt om een nieuwe manier van denken met creatieve oplossingen. Ik hoop dat ik, als medeverantwoordelijke (weggetrokken) jongere, met dit project een bijdrage heb kunnen leveren aan de zware opgave waar Heerlen voor staat.
Bij het totstandkomen van dit project heb ik steun en hulp gekregen van verschillende mensen die ik bij deze wil bedanken. Ten eerste mijn begeleiders
die mij gedurende mijn afstudeertraject geholpen hebben met hun begeleiding en inbreng: Michiel Dehaene, Kees Doevendans, Reinder Rutgers,
Pieter van Wesemael, Johan van Zoest en Hans Snijders. Daarnaast wil ik Bas Heitkamp bedanken voor de grote hulp die hij voor mij geweest is, en de
goede adviezen die hij mij gegeven heeft. Last but not least, wil ik Bertie, mijn vriendin, bedanken voor de grote steun, de hulp en het vertrouwen dat
ze mij gegeven heeft.
Jos Coolen, mei 2014
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Samenvatting
Zuid-Limburg ondergaat samen met Oost-Groningen en Zeeland momenteel
een demografische ontwikkeling die voor Nederlands vooralsnog uniek is.
Naast de daling van het bevolkingsaantal (onder andere door vergrijzing)
trekt de jeugd massaal weg uit de regio en is er sprake van economische
achteruitgang. De Parkstad-regio erkent dit fenomeen in de opgestelde visie
voor het gebied. Er is echter nog niet veel ervaring met het anticiperen op
een dergelijke situatie. Daarnaast kampt Heerlen, als centrumgemeente van
Parkstad, ook met een gebrek aan een positief (kwalitatief) en sterk imago.
Er is behoefte aan een strategie die een positieve impuls aan de ontwikkeling
van de stad kan geven. De nadruk dient hierbij te liggen op een duurzame
gebiedsontwikkeling op zowel stedelijk als ecologisch gebied die inzet op een
gefaseerde en flexible transformatie.
Heerlen is ontstaan op de heuvelrug tussen de beekdalen van de Geleenbeek
en de Caumerbeek. Waar het Geleenbeekdal een natuurlijke uitstraling heeft
en prominent aanwezig is als ecologisch erfgoed, is het Caumerbeekdal
tegenwoordig nauwelijks meer herkenbaar als beekdal. Hieraan ligt de
stadsontwikkeling vanaf het begin van de twintigste eeuw ten grondslag,
waarbij de stad, vooral vanwege de mijnindustrie, explosief is gegroeid.
Hierdoor is de ooit groene omgeving grotendeels uit beeld verdwenen en is
de natuurlijke beekzone onder druk van de verstedelijking komen te staan.
Naast het voor deze regio belangrijke cluster ‘groen en recreatie’ zijn nog meer
sectoren kenmerkend voor Heerlen. Dit zijn de financiële en administratieve
sector, alsook de onderwijssector en de zorgsector.
Een uitgebreide analyse van de stedelijke en ecologische facetten van de stad
toont aan waar de knelpunten op beide gebieden zich bevinden.
De Caumerbeek speelt momenteel geen rol in het stedelijk landschap van
Heerlen. Verschillende barrières, waaronder een overkluizing die overgebleven
is uit de jaren zestig, beperken de natuurlijke waarde en de zichtbaarheid van
de beek. Op stedelijk gebied is er sprake van verschillende gefragmenteerde en
onsamenhangende structuren in het Caumerbeekdal.
De locaties waar de kansen en knelpunten op ecologisch en stedelijk gebied
samenkomen, vormen een interessant uitgangspunt voor verdere ontwikkeling
waar door mogelijke ingrepen een win/win-situatie gecreëerd kan worden die
op termijn een positief domino-effect kan hebben op de rest van het beekdal.
Locaties die hierop van toepassing zijn, zijn bijvoorbeeld de mijnwerkerskolonie
Beersdal, het gebied Burettestraat/Heldevier en de locatie waar de beek het
spoor en stadscentrum ondergronds passeert.

Het infrastructuurnetwerk in de stad is, door de aanleg van de binnenring in
2011, overmaats en maakt het mogelijk de weg Schandelerboord te knippen.
Hierdoor krijgt de groenzone rondom de beek hier aanmerkelijk meer ruimte.
Voor de toekomstige ontwikkeling langs de beek zijn quality packages
opgesteld die, rekening houdende met de bestaande kwaliteiten in de bewuste
gebieden, een thema koppelen aan potentiële ontwikkelingen. De package
‘groen en recreatie’ zet in op het sterkste punt van de omgeving, het beekdallandschap. Het zichtbaar maken van de bestaande, verborgen, kwaliteiten, het
toevoegen van recreatieve mogelijkheden en het inbrengen van parkachtige
elementen zijn enkele manieren waarmee de ruimtelijke kwaliteit weer
een positieve impuls kan krijgen. Daarnaast zijn nog andere packages
samengesteld, waaronder ‘cultuurhistorie’, ‘stedelijk’, ‘zandafgraving’ en ‘het
groene raamwerksysteem’. Laatstgenoemde zet in op het betrekken van de
verschillende actoren uit het betreffende gebied bij de ontwikkeling op basis
van een flexibel raamwerk, waar door onderlinge samenwerking naar eigen
inzicht invulling aan gegeven kan worden.
Door het openbreken van de bestaande barrières en het verweven van groene
elementen in een stedelijke structuur wordt de relatie van de beek met het
stedelijk weefsel, alsook de relatie met de ten noorden van de stad gelegen
heide, zandafgraving en akkerbouw, hersteld.
Een locatie die uit de knelpuntenanalyse als potentieel ontwikkelgebied
naar voren komt, is het gebied Burettestraat/Heldevier. Vanwege het
gefragmenteerde karakter, het gebrek aan relatie met de nabij gelegen
groenstructuren en de gebrekkige ruimtelijke structuur van de overkluisde
beek is dit gebied geschikt om een strategie voor op te stellen.
Als kader voor deze strategie is een raamwerk opgesteld dat bestaat uit een
aantal puzzelstukken met verschillende thema’s die los van elkaar ontwikkeld
kunnen worden. De opbouw hiervan is gebaseerd op de van oudsher aanwezige
landschappelijke en infrastructurele netwerken.
De thema’s hebben betrekking op het verbeteren van de kwaliteit van de
beekzone, waarbij de beek weer in een natuurlijke staat wordt hersteld, het
behouden en benadrukken van de voor de stad waardevolle elementen
en gebouwen (cultuurhistorisch en landschappelijk) en de herindeling van
Heldevier met flexibele parkhoven. De parkhoven zijn opgezet met als doel
om de aanwezige clusters (zoals onderwijs, zorg, woningcorporaties en
volkstuinen) samen te brengen, zodat een nieuwe synergie ontstaat waarbij
tevens de kwaliteitsbeleving, het groene karakter van het gebied en de relatie
met het buitengebied, ondersteund en versterkt wordt.
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Inleiding

Een gebied is altijd in ontwikkeling, zowel demografisch als ecologisch.
Een recente demografische ontwikkeling in Nederland is bevolkingskrimp.
Dit fenomeen manifesteert zich in verschillende gebieden van Nederland,
waaronder Oost-Groningen, Zeeland en Zuid-Limburg. De eerste
stedebouwkundige onderzoekscommissies/platforms voor bevolkingskrimp
zijn al wel opgericht, maar er is nog veel onbekend over de stedebouwkundige
impact van krimp en hoe hierop te reageren.
Als de aandacht wordt gericht op het gebied Zuid-Limburg, met Parkstad en
Heerlen in het bijzonder, dan valt op dat deze regio na een explosieve groei
in de jaren zestig en zeventig nu te maken heeft met het wegtrekken van
bevolking en een achteruitgang van de economische situatie, een zogenoemde
dubbele krimp. De gevolgen hiervan zijn in de stad al deels zichtbaar door onder
andere leegstand van bebouwing. Daarnaast is ook te zien dat de potentie die
Heerlen bezit, zowel ecologisch als historisch, niet volledig benut wordt en de
kwaliteitsbeleving in bepaalde gebieden, onder andere in het Caumerbeekdal
waar een groot deel van de stad in ligt, te wensen over laat.
De optredende krimp in Heerlen is een mooie aanleiding om de potentie die
Heerlen nog onvoldoende benut, naar boven te halen en daarmee tevens het
imago van de stad te verbeteren.

Ook al heeft Heerlen te kampen met een negatief imago, elke stad heeft zijn
kwaliteiten, zo ook Heerlen, ware het niet dat deze op veel plekken verborgen
liggen in het stadslandschap. Om aan te wijzen wat deze kwaliteiten zijn,
zijn de stad Heerlen en het Caumerbeekdal verkend op zowel stedelijk als
ecologisch niveau. Daarbij is ook bepaald waar de kwaliteiten niet goed tot hun
recht komen (en waardoor) en waar knelpunten optreden. Door de stedelijke
en de ecologische kansen en knelpunten over elkaar heen te leggen, is inzicht
verkregen in welke locaties geschikt zijn om door middel van één ingreep een
win/win-situatie te creëren voor de diverse betrokken aspecten. Deze kunnen
als uitgangspunt dienen om op termijn, middels een domino effect, het hele
beekdal een inhaalslag in ruimtelijke kwaliteit en beleving te laten maken.
Op basis van de uitkomsten uit dit onderzoek is een ontwikkelingsstrategie
opgesteld, waarbij voor het Caumerbeekdal de nadruk ligt op het benutten
van de aanwezige, al dan niet verborgen kwaliteiten, waarbij de krimp als
instrument kan dienen bij toekomstige ontwikkelingen. De strategie richt
zich op het aanpakken van de zwakke plekken, verbeteren van de zichtbare
aanwezigheid van de kwaliteiten en het versterken van het karakter van dit
gebied.

Door het proces voorafgaand aan en tijdens deze ontwikkelingen in Heerlen
nader te bekijken, kan meer inzicht verkregen worden in de aspecten die op dit
proces van invloed zijn en wordt meer duidelijkheid verschaft over de impact
van de groei- en krimpprocessen. Hiervoor wordt een duik in de historische en
demografische ontwikkeling van de stad en de regio genomen.
Voor de huidige situatie van de stad is bekeken welke sectoren kenmerkend zijn
en versterkt kunnen worden, waardoor de mogelijkheid ontstaat om hiermee
een kwalitatieve impuls aan de stad te geven.

Inleiding
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Parkstad en Heerlen

Zuid-Limburg ondergaat momenteel een demografische ontwikkeling die voor
Nederland vooralsnog uniek is. De Parkstad-regio en Heerlen zijn zich weliswaar
bewust van deze ontwikkeling, waarvan enkele gevolgen zoals leegstand
van gebouwen en woningen al zichtbaar zijn, maar ze zijn nog onzeker over
de juiste aanpak als reactie op krimp. Om op deze ontwikkeling te kunnen
inspelen, is het van belang om eerst te bepalen wat er nu precies gebeurd is en
nog belangrijker waarom het gebeurd is. Door de demografische ontwikkeling
van de regio en Heerlen nader te bekijken, kan inzicht verschaft worden in de
groei en de krimp van beide, en waardoor deze beïnvloed danwel veroorzaakt
wordt. Hiermee worden de stedelijke gevoeligheden blootgelegd.
Er zijn twee mogelijkheden om hierop te reageren: de negatieve invloeden en
ontwikkelingen rigoureus bestrijden, of de positieve punten naar boven halen en
versterken met beperkte middelen. Het bestrijden van de negatieve gevolgen
is echter geen stabiele oplossing, omdat de oorzaak daarmee mogelijk niet
aangepakt is en de ongewenste situatie op termijn kan terugkomen. Er zal
gezocht moeten worden naar een oplossing op maat waarbij de sterke punten
die de regio reeds bezit ingezet worden om op termijn een verbeterslag te
kunnen maken.
Na een introductie van Parkstad en Heerlen is er gekeken naar welke
ontwikkelingen, op zowel historisch als demografisch gebied, een rol hebben
gespeeld en nog steeds spelen.
Tevens is voor de huidige situatie van Heerlen bekeken welke sectoren
kenmerkend zijn voor de stad in de regio Zuid-Limburg en wat de bestaande
visies van Heerlen en Parkstad zijn.

De ligging van Parkstad Limburg in Nederland

Heerlen

De ligging van Parkstad en Heerlen in Zuid-Limburg
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2.1 Stedelijke agglomeratie Parkstad
Parkstad Limburg is naast Maastricht en SittardGeleen één van de drie subregio’s van het Stedelijk
Netwerk Zuid-Limburg. Vanwege zijn ligging heeft
de regio te maken met twee thema’s die uniek
zijn in Nederland, demografische voorsprong en
internationalisering.
2.1.1 Unieke situatie vanwege demografische
voorsprong
De naam ‘Parkstad’ vat de regio goed samen.
Het is, op de Randstad na, de grootste stedelijke

regio van het land en is gelegen midden in het
Zuid-Limburgse heuvellandschap. Om als één
regio te kunnen functioneren zijn de gemeenten
een bestuurlijke samenwerking aangegaan die in
2005 heeft geleid tot een WGR+ status, waardoor
ze zelf bevoegdheden hebben verworven over
verschillende terreinen, zoals volkshuisvesting.
Parkstad Limburg (ca. 240.000 inwoners) wordt
gevormd door centrumgemeente Heerlen, met
daaromheen de gemeenten Brunssum, Landgraaf
en Kerkrade, en de landelijke gemeenten
Simpelveld, Onderbanken, Voerendaal en Nuth.

Hoogteligging
Bron: Kerkstra K., ea (2007) Landschapsvisie Zuid-Limburg,
Provincie Limburg

Drielandenpark
Bron: Lohrberg F., Wirth T., Brüll A. ea (2013) Landscape Policy for the 3 Countries Park, ESPON
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Dalenstelsels
Bron: Kerkstra K., ea (2007) Landschapsvisie Zuid-Limburg,
Provincie Limburg
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Landelijke
demografische
ontwikkelingen
manifesteren zich als eerste in Zuid-Limburg. De
regio heeft de komende jaren te kampen met
een chronische vergrijzing en de daarbij gepaard
gaande krimp en vormt daarmee een interessante
en unieke proeftuin voor een ontwikkeling die naar
verwachting over enkele jaren ook in de rest van
Nederland zal plaatsvinden.
2.1.2 De poort naar het Zuid-Limburgse
heuvellandschap
Parkstad is op te splitsen in een stedelijk deel (oost)
en het groene heuvellandschap (west). Heerlen
ligt op de grens tussen deze twee gebieden. Het
stedelijke deel heeft in de twintigste eeuw een
flinke groei doorgemaakt vanwege de mijnbouw.
Het westelijke deel maakt onderdeel uit van
een toeristische trekpleister in Zuid-Limburg:
wandelen en fietsen in de Limburgse heuvels.

Caumerbeek

De kwaliteiten van het landschap in Zuid-Limburg
vormen een basis voor recreatie en toerisme. Wat
het groene hart is voor de Randstad betekent
het Nationaal Landschap Zuid-Limburg voor het
verstedelijkte gebied Netwerk Zuid-Limburg.
Tussen de kernen Maastricht, Sittard-Geleen en
Parkstad ligt een rijke mix van beekdalen, reliëf en
een belangrijk cultuur historisch erfgoed.
Het koesteren en verder ontwikkelen van dit
landschap vormt naast een bron voor toerisme en
recreatie ook een belangrijke basis om de stedelijke
gebieden een interessante vestigingsplaats voor
bedrijven te bieden.

Geleenbeek

Het Nationaal Landschap Zuid-Limburg maakt
deel uit van een groter en grensoverschrijdend
landschap in zowel België als Duitsland, genaamd
het Drielandenpark. Het Nederlandse deel bestaat
voornamelijk uit akkerlanden in het noordelijk
deel, graslanden in het zuidelijk deel en diverse
beekdalen die het plateaugebied in het midden
doorkruisen. Aan de westzijde wordt het gebied
begrensd door de Maasvallei.
Het Limburgse Heuvelland is ontstaan uit een
hoogvlakte die door de Maas is uitgeslepen tot
diverse dalen. De voornaamste dalen aanwezig zijn
die van de Maas in het westen, het Geuldal door
het centrum van de regio en het GeleenbeekdalHoogtekaart
in
/ beekdalen
het oosten. Dit netwerk van dalen voorziet in een
natuurlijke afwatering van het Heuvelland. Hoewel
veel dalen in dit landschap in feite droogdalen
Hoogtekaart / beekdalen
zijn, hebben deze dalen een permanente
hoogte (meters boven N.A.P)

60m

100m

water

150m

210m

Hoogtekaart oostelijk Zuid-Limburg met de ligging van de Caumerbeek en de Geleenbeek

hoogte (meters boven N.A.P)

60m

1000 m
1 : 25 000

100m

150m

210m
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waterloop, waarbij de bredere dalen (Geuldal) een
asymmetrische vorm hebben met een steile en
een flauwe helling en de smallere dalen, zoals de
Geleenbeek in het bekken van Heerlen, een vlakke
dalbodem begrensd door flauwe hellingen.
Op de hoogtekaart die afgebeeld is op de vorige
pagina is te zien hoe ten gevolge van erosie door
de Geleenbeek een laagte is ontstaan tussen de
plateaus in Zuid-Limburg. Deze laagte wordt ook
het ‘bekken van Heerlen’ genoemd. Het gebied
is licht glooiend vanwege lössafzettingen, alsook
vanwege de beekdalen van de Geleenbeek en de
zijbeek de Caumerbeek. [1]
2.1.3

Samenwerken met de buurlanden

Door de geografische ligging is de regio
internationaal georiënteerd. Zoals te zien is
op onderstaande afbeelding, maakt Parkstad
op regionaal gebied onderdeel uit van een
driehoek van grote steden in Duitsland, België
en Nederland. Deze driehoek bezit over een
grote economische kracht met een aantal zeer
hoogwaardige kennisinstituten en innovatieve
bedrijven. In deze driehoek vormt Parkstad ook een

knooppunt tussen de verder weg gelegen steden
Parijs, Brussel/Antwerpen, Keulen/Frankfurt en
Eindhoven/Randstad. De lijn Hasselt – Aken vormt
een strook die in het begin van de vorige eeuw sterk
groeide door de komst van mijnbouw, waaronder
in de Parkstadregio. Als grensgemeente is Heerlen
actief in het grensoverschrijdende stedelijke
netwerk Maastricht – Aken – Heerlen – Hasselt –
Luik (MAHHL).
Ook al bezit deze regio een grote economische
kracht, tot op heden ligt de focus voor zowel
bedrijven als inwoners echter nog vooral binnen
de landsgrenzen.
Door een steeds groter
wordende invloed van Europa op internationale
samenwerkingen heeft dit gebied de potentie een
sterke speler te worden op Europees niveau.

1 Kerkstra K., ea (2007) Landschapsvisie Zuid-Limburg, Provincie
Limburg

Parkstad in het MAHHL netwerk
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2.2 Heerlen, van Romeinse nederzetting tot krimpende industriestad
Heerlen is het centrum van Parkstad en vervult
een voorzienende rol voor de hele regio. De
jonge industriestad bevat, met name door zijn
rijke mijngeschiedenis, een gevarieerd aanbod
aan woonmilieus, maar ondanks dat de stad een
verzorgingsgebied van zo’n kwart miljoen mensen
aanspreekt, mist de stad een echt hoogstedelijk
woonmilieu. De gemeente heeft daarom al
enige jaren de wens om de identiteit van de stad
te versterken door woonmilieus met een sterk
karakter aan te brengen.
Om dit te bewerkstelligen is het van belang een
goed beeld te krijgen welke factoren van invloed
zijn geweest op de ontwikkeling van de stad.
2.2.1 Het ontstaan van Heerlen, Romeinse tijd
‘Corio’ is latijn voor ‘kruispunt van wegen’, en dit
verklaart ook het ontstaan van deze nederzetting.
Coriovallum ontstond als een verzameling
Romeinse villa’s die de voedselvoorziening voor de
legioenen verzorgden, gesitueerd op een kruispunt
van twee belangrijke Romeinse wegen: in oostwest verbinding lag er de route van Boulogne-surMer naar Keulen, en van noord naar zuid liep de
route van Trier via Aken naar Xanten en vormde
een belangrijke toevoersroute voor voedsel voor
de gelegerde legioenen langs de Rijn. De wegen
bestonden uit een complex netwerk van (water-)

Romeinse tijd
Romeinse Heerweg
vicus (centrum)
villa
begraafplaatsen

Wegen en villa’s in het Romeinse Heerlen geprojecteerd op de huidige stad

De Peutinger kaart met vermelding van Coriovallum , de Romeinse benaming van het huidige Heerlen
Bron: http://mifami.org

Parkstad en Heerlen
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wegen en vervulden in Noordwest-Europa een
hoofdrol bij lokale en interregionale economische
ontwikkeling.

gelegen buiten de stad. De lössgronden vormden
een goede basis voor de massaproductie van spelt,
die de legers langs de rijn bevoorraadden. [2]

Naast de kruising van wegen was de locatie
aantrekkelijk vanwege de verhoogde en vruchtbare
ligging op de rug tussen de twee beekdalen van de
Geleenbeek en de Caumerbeek. De aanwezigheid
van deze beken was van levensbelang. Niet alleen
zorgden ze voor vruchtbare grond voor de villa’s,
maar ook een aanzienlijk groot badhuis ontleende
zijn bestaansrecht eraan. Daarnaast bestond er in
Coriovallum een grote productie aan aardenwerk,
waarbij de pottenbakkers hun materialen als water
en klei uit de Caumerbeek haalden. De kruising
van wegen vormde een bron van handel. Het was
een typisch Romeins stadje, dat door de vrede die
er heerste op dat moment kon uitgroeien tot een
welvarend stadje. In het centrum werd gewerkt en
gewoond en langs de rand van het centrum lagen
de handwerkateliers, ovens van pottenbakkers en
de smeden. Buiten de bebouwde kom waren de
grafvelden langs de toegangswegen.
De grootste bron van inkomsten was echter

Relevantie in de huidige stad
Fysiek is er van de Romeinse tijd niet veel meer te
zien in de stad. Van het badhuis zijn opgravingen
te bezichtigen in het Thermenmuseum. De
Romeinse wegen en locaties van de verschillende
villa’s zijn na de ineenstorting van het Romeinse
rijk altijd bewoond gebleven, maar hebben door
de tijd heen wel hun band met het Romeinse rijk
verloren. De structuren van de wegen zijn nog
vaag als lint te herkennen en enkele voormalige
villa-locaties hebben nog steeds een agrarische
functie. De kruising van de twee wegen is nog
steeds te herkennen aan de huidige straatnaam op
die locatie: ‘Kruisstraat’. De oost-west verbinding
is door archeologen omgedoopt tot Via Belgica en
door de provincie en betrokken gemeenten wordt
geprobeerd om deze route de komende jaren weer
zichtbaar te maken en een educatieve functie te
laten vervullen. [3]

3 http://www.viabelgica.nl Provincie Limburg & partners

Impressie Romeinse Vicus (North Yorkshire)
Bron: http://www.heronrecreations.moonfruit.com
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2 Put, M.M.J., van Rijk M. (1998), 2000 jaar Heerlen, van Romeinse
nederzetting tot moderne stad. Heerlen, uitgave van het stadsarchief
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2.2.2 Groei van de stad - mijnbouwperiode
Na de Romeinse tijd zakt de welvaart in de regio
weer in en Heerlen blijft eeuwenlang beperkt tot
een klein aantal nederzettingen, gelegen rond
de twee beken. De vroege Middeleeuwen en het
toenmalige hofsysteem vormen de oorsprong
van een groot aantal kastelen in de regio, met
als gevolg dat de landbouw en andere agrarische
rijkdom zich goed ontwikkelden.
Landbouw blijft het voornaamste middel van
bestaan voor het dorpje Heerlen tot aan het eind
van de 19e eeuw de vondst van steenkool de regio
op zijn kop zet.
In 1899 opent de eerste mijn, de OranjeNassaumijn en start het mijntijdperk dat een flinke
impuls zal geven aan Zuid-Limburg en Heerlen.
Tot het eind van de jaren zestig zorgt een continue
stroom van werknemers, die aan de grote vraag
naar mijnwerkers willen voldoen, voor een grote
en snelle mate van verstedelijking. Vooral Heerlen
en Kerkrade groeien snel in korte tijd. Heerlen
groeit in dertig jaar tijd van ruim 6.600 inwoners
naar bijna 33.000. Niet alleen het bevolkingsaantal
neemt snel toe, ook is er een snelle toename van het
aantal voorzieningen en vraagt de mijnindustrie
om uitgebreid netwerk aan infrastructuur. In
totaal openden er in Heerlen vier mijnen. De
snelle ontwikkeling was slecht nieuws voor veel
van de oude (historische) bestaande bebouwing
die er reeds was. Deze pasten niet meer in het
beeld van de stad en moesten wijken voor nieuwe
moderne gebouwen. Een voorbeeld hiervan is het
Glaspaleis uit 1935. De mijnindustrie domineerde
de hele regio. De steenbergen, schachtbokken,
koeltorens, watertorens en schoorsteenpijpen
waren van ver te zien en de stad werd gevuld
met gebouwen met een ondersteunende functie
zoals de ketelhuizen, wasserijcomplexen, baden kleedlokalen, ventilatorengebouwen en
administratie. [4]

“Wie op de dag van vandaag door Heerlen wandelt, ziet
géén spoor meer van het mijnverleden. Alsof men zich
daarvoor moet schamen. Men heeft de gemeenschap een
stuk van haar verleden afgenomen…”
Jo Jamar, voormalig gemeentearchivaris van Heerlen
1999 [5]

1925

1937

1955

1968

1979

1989

Relevantie in de huidige stad
Op een enkel schachtbok na, dat tegenwoordig
dient als museum, is van de mijnen zelf niets meer
te zien in de stad, wat opvallend is gezien het feit
dat juist deze industrie zo’n belangrijke rol heeft
gespeeld bij de ontwikkeling van de stad. Een
groot deel van het infrastructuurnetwerk is na
de sluiting van de mijnen weer gesloopt, en de
mijnterreinen hebben in de loop der jaren nieuwe
functies gekregen.
Wel zijn nog verschillende mijnwerkerskolonies in
de stad aanwezig, zoals Beersdal en Molenberg.
Als een van de weinige artefacten die zijn
overgebleven uit deze periode, zijn deze wijken nu
van bijzondere culturele waarde.
Een andere erfenis uit de mijnperiode zijn de
mijngangen die op verschillende dieptes onder
de grond nog steeds aanwezig zijn. Lange tijd
had het bestaan van deze gangen geen invloed
op de stad. In 2003 werd besloten om het water
in deze gangen te gebruiken voor het verwarmen
en koelen van gebouwen. Dit is inmiddels in
Heerlerheide-centrum realiteit.
Het nadeel is dat het water in de gangen, na
lange tijd onbewogen te zijn geweest, weer in
4 Put, M.M.J., van Rijk M. (1998), 2000 jaar Heerlen, van Romeinse
nederzetting tot moderne stad. Heerlen, uitgave van het stadsarchief
5 http://www.nederlandsmijnmuseum.eu

De Caumerbeek die voorheen van levensbelang
voor de stad was, werd ernstig vervuild door de
mijnindustrie en vormde daardoor een bron van
overlast voor de omliggende wijken. Als gevolg
hiervan werd de beek overkluisd.

2004
Morfologische groei Heerlen
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beweging is gekomen en uitspoeling van kalklagen
veroorzaakt. Dit was hoogstwaarschijnlijk de
oorzaak dat een deel van Winkelcentrum ’t Loon in
2011 in de grond zakte.
2.2.3 Afwisseling krimp en groei – na de
mijnbouw periode
De groei van de stad kent een abrupt einde als
tussen 1966 en 1973 de mijnen niet rendabel
blijken en sluiten, wat logischerwijs werkloosheid
en de daarmee gepaard gaande sociaal-ruimtelijke
verpaupering tot gevolg heeft. Veel mensen
verlaten in de jaren zeventig de regio weer en de
eerste bevolkingskrimp is een feit.
Door middel van de Nota Herstructurering ZuidLimburg in 1972[6], wordt door het Ministerie
van Economische Zaken getracht de regio een
economische, sociale en ruimtelijke impuls te
geven. Door het vestigen van het ABP en het CBS
worden extra arbeidsplaatsen gerealiseerd en door
diverse regelingen en subsidies wordt geprobeerd
de herstructurering van Zuid-Limburg weer in
goede banen te leiden. Deze maatregelen lijken
vruchten af te werpen want in begin jaren tachtig
neemt het bevolkingsaantal in Zuid-Limburg
langzaam weer toe. Ook Duitsers en Belgen weten
de regio te vinden, vanwege de lage prijzen voor
koopwoningen.
De groei zet door tot midden jaren negentig,

wanneer het geboortecijfer begint te dalen en
jongeren weg trekken uit de regio. De steun
vanuit het Rijk is afgenomen. De gemeenten
investeren vooral in de woningvoorraad en de
leefomgeving met als doel mensen in de regio te
behouden. Deze moeite lijkt echter tevergeefs,
want de bevolkingsdaling houdt aan. Leegstand,
verpaupering en een steeds minder groot budget
zijn het gevolg. Onderhoud van openbare
voorzieningen en infrastructuur zorgen, in
verhouding tot de aantallen inwoners, voor een
steeds grotere kostenpost.
Heerlen heeft momenteel weer te maken met
krimp.De gevolgen van bevolksingsdaling zijn het
duidelijkst in Heerlen-Noord. Heerlen heeft een
gemeentelijke leegstanddoelstelling van 2%, wat
wil zeggen dat volgens de gemeente alle leegstand
boven de 2% gesloopt zou moeten worden. In 2011
staat 6% van de woningen in Heerlen leeg. Volgens
deze cijfers en deze gemeentelijke doelstelling
zou er in Heerlen-Noord binnen vijftien jaar 2.000
woningen gesloopt moeten worden. [7]
Van de vier processen die mogelijke oorzaken
voor krimp vormen, spelen in Heerlen deindustrialisatie,
suburbanisatie
en
vooral
demografische verandering een rol. Gemiddeld
worden er slechts 1,3 kinderen per gezin geboren.
Het landelijk gemiddelde is 1,7 en voor een stabiele
bevolking zou het gemiddelde aantal kinderen per
huishouden 2,1 moeten bedragen. [8]

Daarnaast zorgen een lage werkgelegenheid en
het gebrek aan een aantrekkelijk woonklimaat
ervoor dat veel jonge gezinnen weg trekken. Dit
leidt tot een verdere vergrijzing van de regio.
Mensen die wel werkzaam blijven in de regio,
besluiten ook steeds vaker de grens over te gaan
om zich in Duitsland of België te vestigen.
2.2.4 Prognose – krimp
Regio Parkstad telt in 2011 zo’n 235.000 inwoners
en 118.000 huishoudens. De verwachting is dat
Parkstad in 2030 weer terug is op het inwoneraantal
van 1970 en zich pas in 2040 stabiliseert. Daarnaast
wordt verwacht dat het aantal inwoners dan
teruggelopen zal zijn tot 180.000. [9]
In de komende tien jaar zal in de provincie een
kwart tot een derde van de schoolgebouwen
voor het primair onderwijs overbodig worden.
Financiering vanuit de overheid is op dit moment
gebaseerd op leerlingaantallen. Een teruglopend
aantal leerlingen zal dus een kleinere geldstroom
als gevolg hebben. [10]
6 Langman H. Rietkerk K. (1972), Nota herstructurering Zuid-Limburg,
Ministerie van Economische zaken, Ministerie van Sociale Zaken,
Den Haag
7 Fontein, R.J., Arnouts R.C.M., Kuindersma W., Breman B.C. (2011),
Leren van krimp, Wageningen, Alterra
8 Gerrichhauzen L., Dogterom J. (2007) Krimp als kans, Dordrecht,
VROM ea
9 http://www.parkstadmonitor.nl, Parkstad Limburg
10 Korsten A., ea (2008), Bevolkingsdaling, gevolgen voor bestuur
en financiën. Den Haag, Raad voor openbaar bestuur, Raad voor
financiële verhoudingen
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krimp
Wat is krimp?
Krimp kan op verschillende manieren gedefinieerd
worden. Krimp kan te maken hebben met de
huishoudenssamenstelling, bijvoorbeeld wat betreft
omvang, levensfase of inkomen. Het kan te maken
hebben met een bepaalde bevolkingssamenstelling,
bijvoorbeeld naar leeftijd of etniciteit. Krimp wordt
echter vooral gedefinieerd als een dalend aantal
inwoners (of huishoudens) binnen een bepaald gebied.
Oorzaken van krimp
Globaal gezien kunnen er vier processen worden
aangewezen die gezien kunnen worden als de oorzaak
van optredende krimp.
Ten eerste zijn er de demografische ontwikkelingen.
Er kan sprake zijn van een hoger sterftecijfer dan
geboortecijfer of er kunnen meer mensen uit het
gebied trekken dan dat er het gebied binnenkomen.
Er kan sprake zijn van deindustrialisatie. Als industrie
binnen een korte tijd verdwijnt, ontstaat werkloosheid
en bestaat het risico dat het gebied in een neerwaartse
spiraal terechtkomt. Een voorbeeld van een gebied
waar deindustrialisatie heeft plaatsgevonden is
Manchester/Liverpool.
Bij een postsocialistische transformatie vindt er
doorgaans een grote migratie plaats naar gebieden met
meer welvaart en werkgelegenheid. Deze gebieden
hebben een zuigende werking op de omgeving. Een
voorbeeld hiervan is Leipzig/Halle.
Als laatste kan er sprake zijn van suburbanisatie.
Mensen vertrekken uit de stad en vestigen zich aan de
rand of op het platteland. Een sprekend voorbeeld van
suburbanisatie vindt plaats in Detroit.
Gevolgen van krimp
De gevolgen van krimp worden vaak uitgedrukt in een
drastische afname van de woningvoorraad. Voor de
woningvoorraad is echter niet het bevolkingsaantal van
belang, maar belangrijker is het aantal huishoudens en
de samenstelling van deze huishoudens. Een daling in
de bevolkingscijfers betekent niet meteen dat ook het
aantal huishoudens afneemt. Door een toenemende
vergrijzing reageert de woningvoorraad met een
vertraging op de afname van de bevolkingsaantallen.
De vraag naar eenpersoonshuishoudens is bij oudere
generaties groter dan bij jongere generaties. In eerste
instantie zal dus vooral de vraag naar verschillende typen
woningen veranderen, en pas later zal bevolkingsdaling
ook een daling in het aantal huishouders inhouden en
zal dus de vraag naar de omvang in het aantal woningen
veranderen.

getroffen worden door deze gevolgen. Een voorbeeld
hiervan is terug te vinden in de gemeenten Delfzijl
en Winschoten. In de jaren negentig hadden deze
gemeenten reeds te maken met een teruglopend
bevolkingsaantal, omdat mensen er massaal
wegtrokken vanwege de verslechterende economische
omstandigheden. Er werden plannen gemaakt om
een groot aantal vroegnaoorlogse woningen te slopen
om ruimte te maken voor meer luxere woonmileus.
Hiermee was Winschoten de eerste gemeente in
Nederland die krimp opnam in de woonvisie.
De particuliere woningvoorraad zal vooral hard geraakt
worden zodra de vraag naar woningen snel afneemt.
Mensen moeten de mogelijkheid kunnen hebben door
te verhuizen op het moment dat er een verandering in
de huishoudensamenstelling optreedt. Dit kan echter
niet als hun huidige woning onverkoopbaar is of als
bewoners blijven zitten met een grote restschuld.
Hierdoor kan het voorkomen dat ouderen hun laatste
levensfase niet kunnen doorbrengen in de benodigde
woonzorgfaciliteit, maar verplicht zijn te blijven wonen
in een woning die niet in de gemakken voorziet waar
ze behoefte aan hebben. Ook kunnen mensen in geval
van gezinsuitbreiding niet doorverhuizen naar een
grotere woning. Daarnaast lopen de prijsstijgingen in
krimpgebieden niet gelijk op met de stijgingen in de
rest van het land, waardoor het financieel extra moeilijk
is een woning in een krimpgebied te verkopen en te
verhuizen naar een niet-krimp gebied. [11]
Naast de woningvoorraad heeft een bevolkingsdaling
vooral ook effect op de voorzieningen in een
krimpgebied. Bij een dalend aantal inwoners wordt
immers ook het draagvlak voor voorzieningen
kleiner. Daarnaast trekken uit krimpgebieden vaak
eerder de hoger opgeleiden weg en blijven de minder
draagkrachtige inwoners achter, waardoor de gevolgen
vooral in de commerciële sector voelbaar zijn. Dit effect
is dus zowel een gevolg als een oorzaak van krimp. Door

het wegtrekken van een deel van de beroepsbevolking
zal het ook voor nieuwe bedrijven moeilijker zijn om
voldoende geschikt personeel te vinden.
Naast een vermindering van de vraag naar
voorzieningen vindt er ook een verschuiving plaats
aangezien de inwonerssamenstelling van een
krimpgebied verandert. Er worden minder nieuwe
kinderen geboren terwijl het aantal ouderen blijft
stijgen. Hierdoor neemt de vraag naar scholen en
crèches af, terwijl de vraag naar ouderenvoorzieningen
stijgt.
Prognose
Door een hogere levensverwachting en de komst van
immigranten zal landelijk gezien het inwonersaantal
in Nederland nog tot 2040 groeien tot naar schatting
17,5 miljoen inwoners. Pas daarna zal landelijk het
inwoneraantal geleidelijk teruglopen tot 17,3 miljoen in
2050. Krimp begint zich in Nederland steeds duidelijker
te manifesteren, en zal de komende jaren steeds verder
zichtbaar worden. Hoe deze voorspellingen uitpakken
is echter afhankelijk van de veronderstellingen die
aan de grondslag liggen van deze prognose. De
verschillen binnen Nederland zijn met betrekking tot
krimp namelijk zeer groot. Sommige steden en dorpen
kennen nog een bescheiden groei, voornamelijk NoordHolland en Utrecht, waar andere delen van het land,
zoals in Zuid-Limburg, Zeeland en Groningen, op dit
moment al sinds enige tijd onderhevig zijn aan krimp.
Deze bevolkingsafname is het grootst in Limburg en
van de gemeenten waar deze afname het grootst is,
bevinden zich vier gemeenten uit Parkstad Limburg in
de landelijke top 10. [12] [13]
11 Francke M. (2010) Krimp en woningprijzen, SEV Rotterdam
12 http://www.vanmeernaarbeter.nl Kennisplein Krimp
13 Gerrichhauzen L., Dogterom J. (2007) Krimp als kans,
Dordrecht, VROM ea

Een bevolkingsdaling kan leiden tot woningen die
langer te koop staan dan normaal, prijsdalingen in
de markt, en woningen die wellicht helemaal niet
meer verkoopbaar zijn. Leegstand en verpaupering
zijn de doemscenario’s die hierop volgen. De minst
aantrekkelijke wijken in een stad, voornamelijk delen
die direct na de oorlog gebouwd zijn, zullen het eerst
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Sinds enkele jaren is het besef gegroeid dat er niet geprobeerd moet worden om krimp tegen te gaan, maar dat het
een vast gegeven is waar rekening mee gehouden moet worden. Focussen op het tegengaan van krimp lijkt een
ontkenning van de realiteit. Met het oog op de toenemende krimp in Parkstad en ook de omliggende gemeenten is
het onrealistisch om te proberen inwoners vanuit andere plaatsen weg te ‘lokken’.
Door het krimpproces nader te onderzoeken, kan meer inzicht verkregen worden op de impact ervan en hoe de
visie en strategie voor het gebied hier op af te stemmen. Een onderscheid dat gemaakt dient te worden zijn de
verschillende oorzaken van krimp: demografische krimp (met vergrijzing als gevolg) en negatieve migratie (o.a
wegtrekken van jongeren, afname beroepsbevolking). Het aanbod in arbeidskrachten is groter dan de vraag en
daarbij komt dat het gemiddeld opleidingsniveau laag ligt. Hierdoor ontstaat een mismatch tussen woningaanbod
en –vraag. Hierdoor zal Parkstad (Heerlen) minder aantrekkelijk zijn, wat de negatieve migratie (en demografische
krimp) alleen nog maar meer versterkt. Dat zal leiden tot een verdere afname van attractiviteit, alsmede afname
van investeringen. Een zwakke economische structuur draagt op zijn beurt weer bij aan de krimp, waardoor een
neerwaartse spiraal ontstaat. In de hiernaast afgebeelde figuur is deze cyclus in schema weergegeven.

KRIMP

(demografisch en
negatieve migratie)

VERGRIJZING
LEEGSTAND
MISMATCH VOORRADEN

AFNAME
ATTRACTIVITEIT

NEGATIEVE MIGRATIE
ZELFVERSTERKENDE KRIMP

NEGATIEVE PRIJSSPIRAAL

LETHARGIE
AFNAME INVESTERINGEN
Bevolkingsgroei parkstad limburg, per 1000 inwoners
Bron: Sjerps M. (2009) De nieuwe groei heet krimp, een perspectief voor Parkstad Limburg, NICIS Institute
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Gebaseerd op: Dix M. (2009) Regiodialoog Parkstad
Limburg, Parkstad Limburg Heerlen
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2.3 Huidige visie
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De regio Zuid-Limburg bevindt zich in een neerwaartse spiraal. Er ligt
een grote opgave om de neergaande tendens die in de vorige paragraaf
is besproken weer langzaam om te buigen naar een positieve trend.
Parkstad Limburg heeft reeds diverse pogingen ondernomen om de
negatieve migratie tegen te gaan. Zo is er onder andere ingezet op meer
onderscheidende woonmilieus, een hoogstedelijk centrum in Heerlen en
een versterking van de identiteit en verbetering van het imago. Door in
te zetten op vooral het laatste punt kan een afname van de attractiviteit,
en daarmee ook de negatieve migratie, beperkt worden en op termijn
zelfs omgezet worden naar een toename. Door de economische punten
waarin de regio sterk is te gebruiken als uitgangsbasis kan ook ingezet
worden op een vitalere economie.[14]
Het hiernaast afgebeelde schema geeft aan hoe deze punten een begin
kunnen vormen om de huidige negatieve spiraal om te draaien naar
een positieve trend, die leidt tot een attractieve, gebalanceerde en
economisch sterke regio.
In deze paragraaf worden twee bestaande visies met de ambities voor
Parkstad en Heerlen nader bekeken: de intergemeentelijke structuurvisie
Parkstad-Limburg en Stadsvisie Heerlen 2006.
2.3.1 Intergemeentelijke structuurvisie Parkstad-Limburg 2009

DUURZAAM OP DE VRAAG
AFGESTEMD WOON-WERK-RECREATIE-MILIEU

PRIJSSTABILITEIT
WAARDEVASTHEID

Samenwerken met andere gemeenten die zich in dezelfde situatie
bevinden is noodzakelijk om een lange termijn visie uit te kunnen voeren.
In 2009 heeft Parkstad Limburg, samen met ontwerpbureau Buro 5 en de
Dienst Landelijk Gebied dat voorkomt uit het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie de intergemeentelijke structuurvisie
Parkstad-Limburg opgesteld met als titel ‘ruimte voor park & stad’. Het
doel was om het beleid in alle gemeenten van Parkstad op één lijn te
krijgen op economisch, sociaal-demografisch als ook ruimtelijk gebied.
Het fundament van dit beleid wordt gevormd door zes pijlers [15]:
•

Landschap leidt
Het landschap vormt de grootste kwaliteit aanwezig in de regio.
Uiteenlopende landschappen, van heuvelland tot plateaus tot
beekdalen. Deze kwaliteit moet behouden en versterkt worden en
zal daarom centraal moeten staan in toekomstige ontwikkelingen op
ruimtelijk-economisch gebied en biedt tevens kansen voor nieuwe
economische impulsen.

ONDERNEMERSSCHAP
INVESTERINGEN
Gebaseerd op: Dix M. (2009) Regiodialoog Parkstad Limburg, Parkstad Limburg Heerlen
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14 Deetman W., Mans J., Zevenbergen P. (2011) Ruimte voor waardevermeerdering,
Adviescommissie Deetman, Provincie Limburg
15 van der Valk T., ea (2009) Intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg, Heerlen, Parkstad
Limburg
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•

•

•

Één hoofdcentrum
Heerlen zal de rol als hoofdcentrum voor de
regio vervullen. Gezien het feit dat ParkstadLimburg één van de grootste stedelijke
agglomeraties van het land is, is er behoefte
om de belangrijkste voorzieningen, op zowel
economisch als maatschappelijk en cultureel
gebied, centraal te houden en daarmee hét
gezicht naar buiten toe te worden.
Energie als fundament
De regio is onlosmakelijk verbonden met zijn
mijnverleden waarbij steenkool niet alleen
een bron van energie betekende, maar ook
de oorzaak was van een sterke bloei van de
regio. Nieuwe vormen van energie, zoals
windenergie of zonne-energie, kunnen deze
rol overnemen en een basis vormen voor de
verdere ontwikkeling van de regio.
Netwerk van Park en Stad
Gebieden als woon-, retail- en dienstenlocaties
en bedrijventerreinen worden met elkaar
verbonden door een fijnmazig netwerk
van stad, landschap en park, en vormen
samen een goede basis voor toekomstige
ontwikkelingen. De bereikbaarheid vanuit de
stad van hoogwaardige natuurgebieden moet
beschermd en verbeterd worden.

•

Economische slagader N281
De N281 verbindt Parkstad met de rest van
Nederland en buurlanden België en Duitsland.
Langs deze ader ontwikkelen zich belangrijke
economische en maatschappelijke gebieden
die daarmee een belangrijk gezicht geven aan
de regio.

•

Buitenring = Parkstadring
De in de toekomst aan te leggen Buitenring zal
Parkstad met omliggende regio’s verbinden.
Aan de westzijde wordt deze ring gevormd
door de N281 en de A76, die voornamelijk op
economisch vlak kansen zal bieden. Het aan
te leggen oostelijke traject zal voornamelijk
gericht zijn op toerisme en recreatie. Dit zal
een belangrijke stap vormen in het één maken
van Parkstad-Limburg.

2.3.2 Stadsvisie Heerlen 2026
In 2008 heeft de gemeente Heerlen ‘Stadsvisie
2026’ gepresenteerd, waarin uitgelegd wordt
hoe Heerlen de komende periode de bestaande
problemen ten gevolge van de bevolkingskrimp
en het verminderen van de aantrekkelijkheid van
de stad en het centrum wil aanpakken. De nadruk
ligt op samenwerking in regionaal, nationaal
als ook internationaal verband. Onder de titel
“Van Coriovallum naar Corioforum” worden vier
speerpunten geformuleerd [16]:
•

Centrumstad
Heerlen vormt het centrum van ParkstadLimburg en het verzorgingsgebied voor bijna
een kwart van de totale Limburgse bevolking.
Belangrijk is dat Heerlen een aantrekkelijk
koop- en verblijfscentrum blijft verzorgen,
gecombineerd met leefbare en aantrekkelijke
hoogstedelijke woonmilieus.

•

Ondernemende stad
Na de sluiting van de mijnen moet
Heerlen nieuwe clusters vinden die als een
economische motor voor de regio kunnen
fungeren. Sectoren die hier een rol kunnen
spelen zijn ICT, toerisme en het cluster
‘Nieuwe Energie’.

•

Jeugdige stad
Jongeren die de regio verlaten en het ontbreken
van een jeugdcultuur vormen de ingrediënten
voor een slecht imago en ondermaatse
voorzieningen en werkgelegenheid voor deze
doelgroep. Heerlen moet het behouden van
jongeren in de regio een prioriteit maken en
Heerlen weer een bruisend hart geven.

•

Netwerkstad
Heerlen floreerde ooit als kruispunt van
twee belangrijke Romeinse wegen. Inzetten
op een goede infrastructuur en regionale
bereikbaarheid kan opnieuw de basis vormen
voor nieuwe ontwikkelingen.

Heerlen is zich op dit moment aan het voorbereiden
op een nieuwe stadsvisie die zal kijken tot 2035.

16 Gemeente Heerlen (2008) Stadsvisie 2026, Heerlen
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2.4 Sectoren die een rol kunnen spelen in toekomstige ontwikkeling
Bij het versterken van de identiteit en verbeteren van het imago zal gezocht
moeten worden naar actoren die bereid zijn in een gebied of project te investeren
(in economische, sociaal-culturele en/of ruimtelijke zin). Eén van de manieren om
dit voor actoren interessant te maken is door te laten zien dat er sprake is van
een gezamenlijk belang. Door verschillende sectoren die op dit moment kansen,
danwel knelpunten vormen samen te laten komen in één project kan er sprake zijn
van een win/win-situatie. De voor Heerlen kenmerkende sectoren worden hierna
omschreven.
2.4.1 Financieel/administratief cluster
Heerlen heeft op dit moment door de aanwezigheid van onder andere het CBS en
ABP een sterk financieel/administratief cluster. Ook is er de afgelopen jaren door
de overheid veel geïnvesteerd in grensoverschrijdende projecten zoals het Avantis
bedrijventerrein. Helaas heeft de investering voor laatstgenoemd project nog niet
geleid tot het gewenste resultaat en is de ontwikkeling stil komen te liggen.

Avantis bedrijventerrein. Links de geplande situatie, rechts de huidige situatie

2.4.2 Cultuur en recreatie
Heerlen ligt aan de rand van het Limburgse heuvelland. Dit groene, recreatieve
gebied is zeker een van de sterkste punten van de regio. Vele toeristen trekken
jaarlijks naar dit gebied om te wandelen en te fietsen in de groene heuvels
met meanderende beken en hoogstamboomgaarden, van boerderij tot
cultuurhistorische locatie.
Heerlen is ontstaan tussen twee beekdalen in, en waar de Geleenbeek (ten
westen van de stad) nog de vrije ruimte heeft, kan dit niet gezegd worden van de
Caumerbeek. Deze beek was ooit van levensbelang voor de stad maar is tijdens de
mijnjaren grotendeels weggestopt en heeft op dit moment een onderschoven rol
in de stad. Hier ligt dus een kans. Daarnaast biedt Heerlen op verschillende plekken
historische overblijfselen van de stad, zoals deze was voor de (mijn)industrie die
met bijbehorende bebouwing en infrastructuur zich als een betonnen lap over de
stad uitrolde.

Het Limburgse heuvellandschap

2.4.3 Zorgsector
De regio scoort goed in de zorgsector. Het in Heerlen gelegen Atrium Medisch
Centrum staat jaarlijks steevast hoog in de lijst van Elsevier met de beste
ziekenhuizen en daarnaast is de zorgsector in Zuid-Limburg de grootste werkgever
met 17,1% van de totale werkbevolking (tegenover een landelijk gemiddelde van
13,1%). De vergrijzing in de regio heeft als gevolg dat de vraag naar zorg alleen
maar toeneemt. Naar verwachting zal de zorgvraag tot 2020 blijven stijgen, terwijl
het aantal arbeidskrachten in de sector zal afnemen [17]. Deze sector draagt zeker
positief bij aan de economische situatie in Heerlen en de regio. Extra inspanningen
op dit gebied zullen leiden tot een versterking van deze sector, echter voorkomen

17 Otterdijk van Y. (2011) Demografische krimp en ziekenhuiszorg, Raad voor de Volksgezondheid, Den Haag

Parkstad en Heerlen

Jaarlijks contact met huisarts 2004-2007
Bron: http://www.cbs.nl, Centraal Bureau voor Statistiek
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moet worden dat Heerlen in een situatie terecht
komt die vergelijkbaar is met de mijnperiode van
de stad: explosieve groei die op de lange termijn
niet aanhoudt met alle demografische en sociale
gevolgen van dien.

Onderhoud aan kasteeltuinen koppelen kan een
impuls voor de toeristische sector betekenen.
Enkele voorbeelden in Heerlen die in dit plaatje
passen zijn de zorgacademie van Hogeschool
Zuyd, de groen-opleiding CitaVerde of de mbo
opleidingen van Arcus.

2.4.4 Onderwijs
2.4.6 Ruimte voor een verbeterslag
Een neerwaartse spiraal zien we als het om
de ontgroening gaat. Jongeren trekken uit de
regio, omdat perspectieven op het gebied van
onderwijs en werk elders beter zijn. Dit heeft
niet alleen een dalende bevolking in de regio tot
gevolg, maar ook ontstaat er op lange termijn
een gebrek aan geschoold personeel. Het
gebrek aan een uitgebreide keuze in kwalitatief
hoogwaardig onderwijs in Heerlen en de regio
is hier de belangrijkste reden voor. Twee grote
onderwijsinstellingen die in de regio liggen, zijn
de universiteit in Maastricht, die wel hoog scoort
op kwalitatief onderwijs en attractief is, en de
Hogeschool Zuyd, gericht op zorg en groen. De
universiteit in Maastricht trekt voornamelijk
buitenlandse studenten die alleen gedurende
hun studietijd in de regio verblijven en vervolgens
weer vertrekken. Een impuls op onderwijsgebied
kan op lange termijn de economische situatie ten
goede komen door het vasthouden en aantrekken
van jongeren met als gevolg een toename van
geschoold personeel.
2.4.5 Heerlen biedt ruimte en potentie
Heerlen heeft als stad de potentie en de ruimte
om de krachten van de aanwezige, sterke punten
(groen, recreatie, cultuurhistorie) te bundelen
en beter te benutten, en daarmee een gezonde
basis te vormen voor een aantrekkelijk woon- en
recreatielandschap.
Naast het benutten van het reguliere groen valt ook
te denken aan het creëren van een bewust imago,
waarbij een gezonde leefstijl een belangrijk thema
is, al dan niet gekoppeld aan de sectoren zorg en
onderwijs. Ingrepen in de openbare en groene
ruimte kunnen sport en beweging stimuleren. Op
den duur kunnen investeringen op het gebied van
een groene buitenruimte zelfs resulteren in een
daling van de zorgkosten. [18]

De twee beekdalen waar tussen Heerlen is
ontstaan, staan tegenwoordig in schril contrast
met elkaar. Het Geleenbeekdal omvat nog
een grote waarde aan ecologische kwaliteit en
kenmerkt zich voornamelijk door de groene,
landelijke omgeving. Het Caumerbeekdal is echter
vanwege de snelle ontwikkeling grotendeels
opgeslokt door de stad en heeft aan ruimtelijke
waarde flink ingeboet.
Het Caumerbeekdal wordt gemarkeerd door
de waterscheiding, het hoogste punt in het dal
dat de scheiding vormt tussen dit beekdal en
het naastgelegen Geleenbeekdal. Deze loopt
van Hoensbroek achter Heerlerheide langs over
de Brunssummerheide, via Nieuwenhagen en
Landgraaf over de Heerlerbaan terug richting
het centrum, waar deze via het spoortracé weer
richting Hoensbroek loopt.
In dit beekdal ligt voor Heerlen de ruimte om
een grote verbeterslag te maken en dit beekdal
als instrument te laten dienen bij toekomstige
ontwikkelingen. Dit project zal zich derhalve
verder toespitsen op het Caumerbeekdal.

Waterscheiding schematisch in doorsnede

Waterscheiding van het Caumerbeekdal

18 Werkgroep TEEB (2012) Groen, gezond en productief KPMG

Zorgboerderijen en onderwijsinstellingen kunnen
gekoppeld worden aan het verbouwen van groen
als planten, fruitteelt of landbouw en op die
manier de kleinschaligheid van het Limburgs
cultuurhistorisch landschap weer in beeld brengen.
Het deel van Heerlen dat valt in het Caumerbeekdal
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3

Mogelijkheden op stedelijk en
ecologisch gebied

Om het beekdal, en daarmee ook Heerlen als stad, een boost aan ruimtelijke
kwaliteit en beleving te geven is door middel van een kaartenanalyse gezocht
naar mogelijke locaties die in aanmerking komen voor aanpassing en de ruimte
hebben om middels een ontwikkelimpuls dit proces in gang te zetten.
Zowel op stedelijk als op ecologisch gebied is er gekeken naar waar de
knelpunten in het huidige systeem zich bevinden. Tevens wijst deze analyse
uit waar kwaliteiten, die op dit moment verborgen liggen binnen de stad, de
mogelijkheid hebben om op langere termijn weer op een positieve manier bij te
kunnen dragen aan de stad.
De gebieden die de meeste ruimte laten voor ontwikkeling en waar de potentiële
inhaalslag het grootst is, zijn gevonden door de knelpunten op beide niveaus
over elkaar heen te leggen en te kijken waar deze matchen.

3.1 Knelpunten op stedelijk niveau
In voorgaand hoofdstuk is het ontstaan en de groei van Heerlen omschreven.
Verschillende stedelijke aspecten, waaronder de infrastructuur, de
gebouwtypologie en de voorzieningen, zijn van invloed geweest op de groei
(opbouw) van de stad of juist het gevolg hiervan. Deze aspecten zijn nader
onderzocht en opgenomen in deze paragraaf, waarin de opbouw van de stad
geanalyseerd is.
Om de kwaliteit te kunnen verbeteren, is het van belang om inzichtelijk te
krijgen in welke gebieden nu sprake is van achterblijvende kwaliteit. Hiertoe is
extra aandacht geschonken aan de vitaliteit van de woongebieden in Heerlen.

Mogelijkheden op stedelijk en ecologisch gebied
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3.1.1 Infrastructuur
De oude wegen die een basis vormden in de ontwikkeling van Heerlen zijn nog
aanwezig, maar vormen niet meer de belangrijke doorgangsroutes die ze ooit
waren.
Door de groeiende mijnindustrie heeft het infrastructuurnetwerk zich in de
jaren vijftig en zestig sterk ontwikkeld. In deze tijd is onder andere de A76
(huidige autoweg N281) aangelegd die een belangrijke verbinding vormde
tussen de oostelijke mijnstreek en de rest van Nederland. Later, in de jaren
zeventig, is deze weg verlengd tot Aken.
Een uitgebreid spoornetwerk dat de mijnbouw ondersteunde, is na het
sluiten van de mijnen echter ook grotendeels weer afgebroken en ook van
het elektrische tramlijntje dat een tracé van 32km kende en dat in die tijd het
voornaamste personenvervoermiddel vormde, is tegenwoordig niets meer te
zien.
In 2011 is de bouw van de nieuwe ‘Binnenring Parkstad’ afgerond. Deze
ringweg verbindt de stadsautoweg N281 met de plaatsen Kerkrade, Landgraaf
en Brunssum. Tot voorheen werd dit verkeer dwars door Heerlen geleid, maar
door de nieuwe aanleg, waarbij voor de toekomst rekening is gehouden met
een verdubbeling van het aantal rijbanen van twee naar vier, worden de wegen
rond het centrum van Heerlen ontlast en wordt tevens de doorstroming van het
verkeer op regionaal niveau verbeterd.

De nieuw aan te leggen Parkstadring
Bron: Parkstad Limburg (2008) Gebiedsdocument Parkstad Limburg

Voor de lange termijn staat er tevens een buitenring, de ‘Parkstadring’, op de
planning. Deze is echter, vanwege de afstand tot het projectgebied voor dit
project niet meegenomen.[19]
19 Bouchiba N., (2007) Regionaal verkeers- en vervoersplan, Parkstad Raad, DHV B.V. Heerlen
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Infrastructuur Heerlen in 2013
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3.1.2 Opbouw stad / typologieën
Hoewel Heerlen een rijke geschiedenis kent, is
hier in de hedendaagse stad niet direct veel van
terug te zien. Ten tijde van het opkomen van de
mijnindustrie heeft veel historische bebouwing
moeten wijken, enerzijds voor de industrie en
anderzijds door de opvatting dat Heerlen door
zijn mijnindustrie zich ook meer als stad moest
profileren. Veel oude gebouwen pasten destijds
niet bij dat gedachtengoed. Als er gekeken
wordt naar de opbouw van de huidige stad in
bouwjaren valt op dat de bebouwing in Heerlen
uit verschillende perioden behoorlijk door elkaar
loopt. Toch vallen er enkele structuren in te
herkennen. [20] [21]
Historische kernen
Sporadisch zijn in Heerlen nog kenmerken
van historische kernen te vinden, bijvoorbeeld
het gebied rondom het Pancratiusplein. Deze
historische kernen kenmerken zich door gesloten
straatwanden met meerdere bouwlagen. Er
heerst in deze gebieden een samenhang tussen
stratenpatroon, de bebouwingswijze en de
inrichting van de openbare ruimte. Ondanks dat
elke gevel verschillend kan zijn in hoogte en indeling
vormen ze toch een samenhangend geheel. Door
een lange ontwikkelingsgeschiedenis bezitten
de woningen vaak een hoge culturele waarde en
dynamiek en moeten daardoor behouden blijven
voor de stad.
Historische linten
Op enkele locaties in de stad zijn reeksen
gebouwen te vinden die behoren bij een
historisch lint. Deze wegen zijn de oorspronkelijke
ontsluitingswegen voor de historische kernen.
De gebouwen aan dit lint hebben een directe
relatie met de weg waaraan ze liggen. Aangezien
deze bebouwing uit verschillende tijden stamt,
heeft het een afwisselend karakter. De eerste,
en dus oudste gebouwen aan dit lint hadden een
agrarisch karakter. Vaak is het gebied echter door
de snelle opkomst van de stad verstedelijkt en zijn
de tussenliggende open ruimtes verdicht door
gebouwen met een meer stads karakter. Dit is de
reden waarom er nu op enkele plaatsen in Heerlen
nog oude boerderijen midden in woonwijken
staan.
Hoewel de linten hun oorspronkele functie als
ontsluitingsweg voor de kernen zijn verloren,
hebben ze vooral door hun afwisselende karakter
nog wel een cultuurhistorische waarde.
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Mijnwerkerskoloniën
De mijnwerkerskolonie is een woonmilieu die
uniek is voor Nederland. Het onderscheidt zich
van andere woonmilieus vanwege zijn bijzondere
geschiedenis, sociale opbouw en bijzondere
architectuur (bijvoorbeeld het gebruik van de
Lotharingse bouwstijl in Beersdal). Er heerst een
grote variatie in woningtypen. Dit komt door het
hiërarchisch denken waar de bouw van deze wijken
aan onderhevig was. Voor iedere functie in de
hierarchie van de mijnindustrie (van mijnwerker,
opzichter tot ingenieur en directeur) vinden we
een andere vormgeving van het huis. Hoe hoger
de functie, hoe groter en statiger het huis.
Oorspronkelijk vormde de landschappelijke
setting van de mijnwerkerswijken een unieke
link tussen de stad en het landschap. Deze link is
echter, vanwege nieuwbouw om de wijken heen
niet meer zichtbaar aanwezig.
De typische mijnwerkerswoning, zoals die te
vinden is in onder andere Beersdal, bestaat uit
een bouwblok van vier woningen rug-aan-rug met
een ruim kavel en een grote tuin in een rationeel
stratenplan. Ze zijn inmiddels echter volledig
ingesloten door de rest van de stad. De openbare
ruimte er rondom heen is ook van lage kwaliteit.
Kenmerkend voor de mijnwerkerskolonie is de
sterke sociale cohesie die voortkomt uit een sterk
verenigingsleven.
Naoorlogse woongebieden
De woningnood na de Tweede Wereldoorlog en de
grote woningvraag door de groeiende mijnindustrie
resulteerden in een grote en snelle bouw van
woningen. Uit deze tijd stamt een groot aantal
seriematig geproduceerde woonwijken. Door een
grote mate van repetitie in de architectuur hebben
deze wijken een overwegend monotoon karakter
met hier en daar groene elementen in de vormen
van kleine pleintjes. Ook uit deze tijd stammen
een groot aantal portiekflats, duplexwoningen en
flats. Door een kleinschalige vormgeving en een
gebrek aan culturele waarde passen veel van deze
woningen niet meer bij de huidige woningvraag.
Dit type wijk is daarom over het algemeen minder
populair en komt vaak in aanmerking voor sloop.

20 Parkstad Raad (2006) Regionale woonvisie op hoofdlijnen, Heerlen,
uitgave van Parkstad Limburg

Historische stadskern Heerlen

Historisch lint Hoensbroek Centrum

Mijnwerkerswoning Beersdal

Naoorlogse rijtjes Meezenbroek

21 Gemeente Heerlen (2011) Nota Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen
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Woonerven
Als reactie op de grootschaligheid en monotone
bouw die de jaren zestig en zeventig domineerden,
ontstond er tussen de jaren zeventig en tachtig
een groot aantal woonerven, gekenmerkt door
kronkelige stratenpatronen. De wijken zijn vaak
speels opgezet, bevatten een verschillend scala
aan bouwstijlen en bestaan voornamelijk uit éénen meergezinswoningen.
Hoogbouw
Door de visuele dominantie in het stedelijk
landschap drukt hoogbouw een behoorlijke
stempel op het aangezicht van de stad. Vanwege
het grote woningaanbod in Heerlen in verhouding
tot de woningbehoefte, waardoor woningprijzen
dermate zakken dat grondgebonden woningen
aantrekkelijker worden,
zijn appartementen
minder populair. De prijzen in dit segment zakken
daardoor drastisch. Door woningcorporaties
worden daarnaast ook de hoogbouwflats, en met
name de sociale woningbouw uit de jaren tachtig
gezien als mogelijke probleemgebieden in de
toekomst.
Overige woonmilieus
Naast de bovengenoemde woonmilieus kan
men verspreid over Heerlen ook de volgende
woonmilieus onderscheiden:
• Vooroorlogse buurten (niet zijnde
mijnwerkerkolonie);
• Hoogwaardige nieuwbouw.
Milieus die niet aanwezig zijn in Heerlen zijn
de experimentele en excentrieke woonmilieus,
woonwerkmilieus en hoogstedelijke milieus.
Boerderijen
Het Caumerbeekdal kent veel waardevolle
elementen die het cultuurhistorische karakter van
het dal versterken. Door de agrarische historie van
het beekdal zijn vooral hier veel oude boerderijen
terug te vinden, vaak in een kenmerkende carréstijl. In enkele gevallen lijken de locaties overeen
te komen met de locaties waar in de Romeinse tijd
villa’s hebben gelegen, in een overgang van hoge
naar lage gronden. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat deze locatie’s altijd bewoond gebleven
zijn.
Niet alle boerderijen zijn even zichtbaar. Sommige
gebouwen kennen een prominente positie aan de
straat, al dan niet gelegen aan een lint en omgeven
door later bijgebouwde woningen. Andere
boerderijen liggen iets van de weg af, verscholen
in het groen. Veel erven, behorende bij deze
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boerderijen, vormen nog steeds een belangrijke
schakel tussen de stad en het buitenliggende
akkerlandschap.
Overige cultuurhistorische gebouwen
Naast de boerderijen zijn er in het beekdal ook
nog andere waardevolle, cultuurhistorische
gebouwen te vinden. Kasteel Hoensbroek, in
het noordwesten van Heerlen, is gelegen aan
een grote vijver in een mooi parkachtig gebied,
tevens grenzend aan het Geleenbeekdal. Dit
enorme slot is een van de toeristische trekpleisters
van dit gebied. Bij de visvijvers in het gebied ten
noorden van het spoor, nabij de Caumerbeek, is
aan de Kasteellaan een authentiek poortgebouw
overeind gebleven. Dit gebouw is echter deels
omringd door bebouwing, met woningen aan de
overzijde van de straat en een autobedrijf ernaast.
Een stuk verder naar het oosten, aan het uiteinde
van de Kasteellaan en gelegen in een vijver in een
enigszins verwaarloosde groene omgeving, zijn
de funderingsresten van Kasteel Schaesberg nog
zichtbaar.

Naoorlogs woonerf Fossielenerf

Hoogbouw in Vrieheide

Kasteel Hoensbroek

Hoeve de Onderste Caumer
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Locaties monumentale boerderijen en kastelen in het Caumerbeekdal
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3.1.3 Vitaliteit woongebieden
Heerlen bevat een grote diversiteit aan
bevolkingsgroepen met ieder hun eigen wensen en
eisen aan de omgeving waarin ze wonen. Parkstad
Limburg verzamelt statistieken over inwoners en
woonkwaliteit en presenteert deze middels de
Parkstad-monitor[22].
Gegevens worden verzameld door de gemeenten
zelf en komen voort uit bronnen als CBS,
UWV en CWI. Een belangrijke bron is ook het
Burgeronderzoek Parkstad Limburg 2013 dat elke
twee jaar door de gemeente zelf gehouden wordt
met het thema Leefbaarheid en Veiligheid.[23] De
ontwikkelingen op dit gebied geven een goede
indicatie van de beleving in de stad. Meerdere
factoren, zoals een economische malaise of een
bepaalde sociale samenstelling in de wijk, hebben
een grote invloed op het gevoel van onveiligheid.
Over het algemeen is de tendens in Heerlen
de laatste jaren weer gematigd positief te
noemen. De maatschappelijke participatie neemt
langzaam toe en ook wordt er een vermindering
van de verloedering waargenomen. Buurten
Hoensbroek – De Dem en Heerlerbaan Centrum
laten de grootste positieve ontwikkeling zien.
Nieuw Lotbroek en Vrieheide – De Stack tonen
daarentegen een overwegend negatieve trend.
Voor dit onderzoek is op basis van de waardering
van inwoners op verschillende thema’s een
balans opgemaakt welke wijken een overwegend
positieve balans hebben en welke wijken juist een
negatieve balans. De thema’s die hierbij een rol
gespeeld hebben zijn:
• Algemene kwaliteit woonomgeving
(verloedering);
• Sociale kwaliteit woonomgeving
(sociale cohesie, buurtoverlast);
• Woningwaardering;
• Verhuisgeneigdheid;
• Gevoel van onveiligheid.
Een opvallende constatering is dat de spoorlijn,
die de stad fysiek al in tweeën splitst, ook op
dit aspect een aanzienlijke scheiding vormt. De
gebieden met een negatieve balans bevinden
zich voornamelijk in het noorden van de stad,
terwijl de gebieden met positieve balans zich, op
één uitzondering na, ten zuiden van de spoorlijn
bevinden.

Vitaliteit
wonen
werken
winkelcentrum
gebied met negatieve balans
gebied met positieve balans

1.000m

Vitaliteit woongebieden Heerlen

22 http://www.parkstadmonitor.nl, Parkstad Limburg
23 Bureau Onderzoek en Statistiek gemeente Heerlen (2013)
Rapportage Burgeronderzoek Stads- en buurtmonitor Heerlen,uitgave
van Parkstad Limburg
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3.1.4 Eigendom
De woningmarkt in Heerlen kent veel onzekerheid.
De diverse processen die gaande zijn (economische
crisis, krimp) hebben een directe invloed op
de markt. Over het algemeen betekent dit dat
de woonconsument een voorzichtige houding
aanneemt. Bij de vraag naar koopwoningen is een
duidelijke dalende trend waar te nemen.
Een gebrek aan beweging en noodzakelijke
doorstroming in de koopmarkt heeft als gevolg
dat de verhouding tussen doelgroepen en de
passende woningtypen scheef komt te liggen.
Mensen bij wie de huidige levensfase vraagt om
een andere woning (bijvoorbeeld senioren die
willen verhuizen naar een zorgwoning, stellen
die willen samenwonen) worden door de geringe
mogelijkheid om hun huidige woning te verkopen
gedwongen langer in hun huidige stituatie
te verblijven dan gewenst. Er is een grotere
verhuisgeneigdheid dan werkelijk in de praktijk tot
uitvoering gebracht wordt.
Door de onzekerheid in de koopmarkt (en een
gebrek aan uitzicht op waardestijging) is de vraag
naar huurwoningen gelijk of is hier zelfs een
lichte groei waar te nemen. Een andere reden
voor deze tendens is dat door de economische
situatie (werkloosheid, afnemende koopkracht)
het voor veel mensen onmogelijk is om zich in de
koopsector te begeven, waardoor huren de enige
optie is. [24]

Corporatie bezit
De Voorzorg
Weller Wonen
Woonpunt
Wonen Limburg
Woonzorg

1.000m

Het bezit van woningcorporaties in Heerlen

De eigendomskaart toont de verschillende actoren
die actief zijn in het beekdal.
Woningcorporaties die actief zijn in Heerlen zijn:
• Woonpunt;
• Woningstichting De Voorzorg;
• Weller;
• Wonen Limburg;
• Woonzorg.
In deze corporaties kan een geïnteresseerde
partner gevonden worden voor toekomstige
ontwikkelingen. Deze spelers hebben belang bij het
verbeteren van de woonkwaliteit in de gemeente.
Bij samenwerken met medebelanghebbende
partners kan een belangrijke slag in de toekomstige
woningmarkt gemaakt worden. Door gebieden
structureel op te waarderen kan ook de koopmarkt
de benodigde boost krijgen.

24 Stadsregio Parkstad Limburg (2012) Regionale Woonstrategie
2012-2020, Kiezen voor Parkstad, Uitgave van Parkstad Limburg,
Rigo Reasearch en Advies
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3.1.5 Voorzieningen
Centra
Heerlen kent drie grote centrumgebieden. In het
noordwesten van de stad ligt de kern Hoensbroek,
die tot 1982 een zelfstandige gemeente was voor
het bij Heerlen werd betrokken. Het winkelcentrum
hiervan wordt gevormd door een historisch lint. In
het zuidoosten, gelegen direct onder het spoor
ligt Heerlen-Centrum. Door zijn grote omvang
vormt dit winkelgebied een voorzienende rol voor
de hele regio. Centraal tussen Heerlen-Centrum
en Hoensbroek-Centrum in ligt het centrum van
Heerlerheide, die een voorzienende rol heeft voor
de noordelijk gelegen wijken. Dit is te zien op de
kaart op de volgende pagina.
Lichte industrie en commercie
Ten zuiden van deCaumerbeek worden Hoensbroek
en Heerlen met elkaar verbonden door een groot
gebied gevuld met lichte industrie en grootschalige
commercie. Hier liggen onder andere ook een
meubelboulevard en een autoboulevard, met
name georiënteerd op de stadsautoweg N281
voor een goede bereikbaarheid.
Onderwijs
Ten noorden van het spoor ligt een grote
hoeveelheid aan onderwijsinstellingen verspreid
over het gebied, met een opvallend aantal gelegen
direct langs de Caumerbeek. Oorspronkelijk zijn
deze bewust zo geplaatst met als doel om het
gebied te ontwikkelen tot onderwijs boulevard,
maar dit idee is nooit verder uitgewerkt. Het
Arcus college dat over verschillende vestigingen
in dit gebied beschikt, zal verhuizen naar één
centrale locatie ten zuiden van de stad, waardoor
inmiddels een aantal locaties langs de Caumerbeek
aangemerkt zijn/worden als slooplocatie.
Zorg
De stad beschikt over een groot aantal
zorglocaties. De kaart zorgvoorzieningen die
hiernaast is afgebeeld toont de grotere locaties.
Deze ‘zorg’kaart toont een overzicht van alle
zorgwoningen en zorggerelateerde bedrijven.
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Zorg voorzieningen & woningen
medisch centrum / ziekenhuis / kliniek
kleine zorgaanbieder / tandarts / huisarts
fitness
locatie zorgwoning
woningstichting De Voorzorg

Woningen en voorzieningen met betrekking tot zorg

Het gebied ten noorden van Heerlen-Centrum en
ten zuiden van de Caumerbeek kent een grote
verscheidenheid aan voorzieningen, waaronder
onderwijs en zorg. Oorspronkelijk waren deze
gelegen langs het historische lint richting Sittard,
maar deze zijn tegenwoordig volledig omsloten
door woonwijken, wat geresulteerd heeft in een
rommelige en gefragmenteerde structuur.
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Hoensbroek Centrum

Heerlerheide Centrum

Voorzieningen
onderwijs
logies

Heerlen Centrum

gezondheid
bijeenkomst
sport
industrie
kantoor
winkels

1.000m

Locaties voorzieningen Heerlen
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3.1.6 Kansen en knelpunten stedelijke opbouw
De onderdelen van de stedelijke facetten, zoals
toegelicht in hoofdstuk 3, die een rol kunnen
spelen in een toekomstige ontwikkeling van de
stad, en in het bijzonder het Caumerbeekdal, zijn
samen in één kaart weergegeven. Deze kaart
geeft gebieden met knelpunten en kansen aan,
waarbij gekeken is naar de mogelijke samenhang
tussen (overlap van) de verschillende aspecten, als
ook naar de locaties die positief danwel negatief
bijdragen aan de kwaliteitsbeleving van de stad.

Cultuurhistorische elementen
Verspreid door de stad, in het bijzonder in het
Caumerbeekdal, liggen boerderijen die het
cultuurhistorische karakter van de stad kunnen
versterken. Op dit moment zijn niet al deze
boerderijen goed zichtbaar, onder andere vanwege
de enigszins ongecontroleerde, explosieve groei
van de stad tijdens de mijnbouwperiode.

Infrastructuur
De infrastructuur leidt tot zowel kansen als
knelpunten. De nieuwe binnenring leidt (regionaal)
doorgaand verkeer buiten het stadsdeel ten
noorden van het spoor, waardoor in dit stadsdeel
minder verkeersdruk ontstaat (met minder
verkeershinder tot gevolg). De spoorlijn deelt
tegelijkertijd de stad fysiek in tweeën, waarbij
te zien is dat de kwaliteitswaardering voor het
wonen ten noorden van het spoor niet gunstig
is. Voor enkele van deze gebieden geldt dat deze
samenvallen met de locatie van de voormalige
mijnen.
Typologie
De kleine oranje cirkels geven de locaties van de
flats en hoge appartementengebouwen, ouder
dan 1980 en minder populair, weer. Zoals te zien is
op de kaart, is het aantal woontorens in de stad in
deze categorie aanzienlijk groot. Het woonaanbod
in appartementenblokken en woontorens is
tegenwoordig aanmerkelijk groter dan de vraag.
Er is juist veel meer vraag naar grondgebonden
woningen. Vanwege de verschuivingen in
de woonwensen ontstaat dus een druk op
de bebouwde omgeving. De woningtypes
appartementenblokken en woontorens zijn
daarom als knelpunt gemarkeerd.
Eigendom
Woningcorporaties kunnen als speler bij
toekomstige ontwikkelingen interessant zijn.
Aangezien zij ook gebaat kunnen zijn bij een
eventuele herstructurering van het gebied, is
de mogelijkheid om deze ruimte te betrekken
bij een ontwikkeling van het gebied groter dan
wanneer het gaat om particulier bezit en er dus
veel verschillende spelers actief zijn. Het bezit van
woningcorporaties is daarom als kans gemarkeerd.
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Kansen en knelpunten stedelijke analyse
wonen
werken
winkelcentrum / buurtcentrum
spoor
snelweg
hoofdwegen
locatie voormalige romeinse villa
locatie voormalige romeinse wegen
locatie voormalige mijnen
gebied met overwegend negatieve balans
gebied met overwegend positieve balans
gebied met overwegend appartementenblokken
locatie woontorens
medisch centrum / ziekenhuis / kliniek
locatie zorgwoning
bezit (zorg) woningstichting De Voorzorg

1.000m

Overzicht kansen en knelpunten stedelijk

Mogelijkheden op stedelijk en ecologisch gebied

39

3.2 Ecologische cohesie en fragmentatie
Heerlen is gelegen in een groene regio met ten zuidwesten van de stad het
Geleenbeekdal en ten noordoosten de Brunssummerheide. In de stad zelf,
in het bijzonder het Caumerbeekdal dat een groot deel van de huidige stad
beslaat, zijn verspreid ook groenstructuren te vinden. Zoals in voorgaand
hoofdstuk is vermeld, biedt dit beekdal de ruimte om een grote verbeterslag
op het gebied van kwaliteit-, en identiteitsversterking te maken. Om te bepalen
hoe dit beekdal als instrument kan dienen bij toekomstige ontwikkelingen zijn,
in aanvulling op de stedelijke facetten, verschillende ecologische aspecten in
kaart gebracht en geanalyseerd.
3.2.1 Groenstructuur
De naam Parkstad, waar Heerlen onderdeel van uit maakt, geeft de ligging van
Heerlen als stad in een groene regio goed weer. Waarbij het Geleenbeekdal
grotendeels groen is gebleven, is het Caumerbeekdal echter grotendeels
verstedelijkt. Aan de rand van de stad liggen enkele grote natuurgebieden,
zoals de Brunssummerheide. Ten oosten van de stad, tussen Heerlen en
Landgraaf in, ligt een groot gebied met voornamelijk akkerbouw. Hier zijn
ook de funderingsresten van Kasteel Schaesberg te vinden. Waar dit kasteel,
tenminste de resten ervan, enigszins weggestopt en verwaarloosd zijn, des te
prominenter is Kasteel Hoensbroek in het noordwesten van de stad aanwezig.
Laatstgenoemde is gelegen in een groot parkachtig gebied met grote vijvers en
bomenlanen, inclusief een hertenpark. Ten zuiden hiervan, tegen het spoor en
de A76 aan, is een waterzuiveringsinstallatie gelegen.

termijn niet meer in gebruik zal zijn voor het derven van zand en dat dit gebied
zal vrijkomen voor een nieuwe functie.
Door de stad verspreid zijn ook nog groenstructuren te vinden. Bijna al
deze gebieden worden met elkaar verbonden via de Caumerbeek. Van deze
gebieden zijn de parken Koumenberg en het Aambos het grootst en bosrijk.
Daartussen gelegen zijn de gebieden bij bijvoorbeeld Beersdal en Palemig,
die zowel gefragmenteerder van vorm als beperkter in omvang zijn. Een groot
deel van deze groenstructuur wordt ingevuld door graslanden en akkerbouw
met kleine stukken bos. Dit komt door de ontwikkeling van het beekdal van
bosgebied naar gecultiveerd gebied (van oudheid tot eind Middeleeuwen).
Door de groei van de stad (met name in de mijnbouwperiode) hebben op
meerdere plekken de groenvoorzieningen nog meer moeten wijken voor
bebouwing en infrastructuur, waardoor de groenzone direct langs de beek nog
verder versmald is. Door de sterke cultivatie van het landschap in combinatie
met de enigszins ongecontroleerde groei van de stad is (de groenstructuur
van) het beekdal dus nog sterker gefragmenteerd dan een paar honderd jaar
geleden al het geval was.

In het gebied tussen de stad en de Brunssummerheide liggen drie
zandafgravingen, waarvan de afgraving in Heerlerheide volledig omsloten
wordt door bebouwing. Door de zandafgraving ten noorden van de beek, de
Sigranogroeve, is de verbinding tussen het beekdal en de Brunssummerheide
onderbroken. Verwacht wordt echter dat deze afgraving op relatief korte

Natuurlijke situatie
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Oud cultuurlandschap in 1850
Huidige situatie
Bron: Krekels R., Peeters G., Brouwer T. (2004) Handboek streefbeelden voor natuur en water in Limburg, Parkstad Limburg
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Brunsummerheide
Kasteel Hoensbroek

Koumenberg

Sigrano groeve

Beersdal
Palemig

Kasteel Schaesberg

Aambos

Groen
lage begroeiing (oa gras)
hoge begroeiing (oa bebossing)
akkerland
zand afgraving
heide
boomgaard

1.000m

Groenkaart van Heerlen en omgeving
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3.2.2 De loop van de Caumerbeek
De Caumerbeek is een zijtak van de Geleenbeek.
Zoals eerder in het verslag al kort beschreven,
staan de twee beekdalen waarin Heerlen is
ontstaan in schril contrast met elkaar. Waar de
Geleenbeek nog zichtbaar door het natuurlijke
landschap meandert, is de Caumerbeek voor een
groot deel uit het zicht onttrokken.
Geleenbeek
De Geleenbeek, die bij Benzenrade ontspringt,
loopt door het heuvelland langs Heerlen en mondt
uit in de Maas ter hoogte van Stevensweert. Het
beekdal is aangewezen als Natura 2000-gebied.
Met in totaal 170 kilometer aan watergang vormt
de Geleenbeek het grootste stroomgebied van
waterschap Roer en Overmaas.
In het verleden werd de beek gebruikt door de
aanliggende mijnen om afvalwater in te lozen. Het
sluiten van de mijnen en de aanleg van de snelweg
A76 en het spoor tussen Heerlen en Sittard
hebben een grote impact gehad op de beek. In
2006 is begonnen met een grote hersteloperatie,
ontwikkeld door Landschapspark de Graven,
waarbij de beek voor grote delen, wat betreft
ecologie en oevers, weer in natuurlijke vorm wordt
teruggebracht. [25]
Caumerbeek
De Caumerbeek, in de volksmond Zilverbeekje
genoemd, ontspringt bij de voormalige molen
Bovenste Caumer in het Heerlense stadsdeel
Heerlerbaan en komt na 11 kilometer iets voorbij
Kasteel Hoensbroek samen met de Geleenbeek.
De beek is genormaliseerd, en is in het verleden
vanwege overlast van vervuiling voor ca 6,5 km
overkluisd en bekleed met beton en tegels. Van de
oorspronkelijke loop van de beek is hierdoor niet
veel meer terug te vinden in de stad. De oorzaken
van de overlast lagen voornamelijk in de grote
hoeveelheid overstorten, maar het waterschap
heeft de afgelopen jaren de vervuiling weten te
beperken. [26]

25 Buskens, R., Maneschijn, N. (2002) Waterstreefbeelden en watersysteemrapportage voor de beken in Limburg, Royal Haskoning

Het traject van de Caumerbeek met de direct aansluitende groenzones

De Geleenbeek

De overkluizing van de Caumerbeek

26 Waterschap Roer en Overmaas (2013) Factsheet Caumerbeek
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3.2.3 Water
Het Caumerbeekdal wordt begrensd door de
waterscheiding, die wordt gevormd door de
heuvelruggen in dit gebied.
Van de oorspronkelijke bron van de Caumerbeek,
die bij de voormalige watermolen Bovenste
Caumer ontspringt en in het stadsdeel Heerlerbaan
gelegen moet hebben, is tegenwoordig niet veel
meer over. De beek is in het verleden voornamelijk
gevoed door regenwater. Doordat het de
functie als overstortriool had van de omliggende
woonwijken is de waterkwaliteit hierdoor altijd
slecht geweest. [27]
Tegenwoordig wordt de beek nauwelijks meer
gevoed door de zijbeken en regenwaterafvoer
van de omliggende wijken. Regenwater dat op de
hellingen langs de beek valt, wordt via het riool
afgevoerd alvorens het de beek bereikt.
De Caumerbeek, waar deze niet overkluisd
is, is derhalve niet altijd goed zichtbaar in het
landschap door de beperkte waterhoeveelheid die
hier stroomt (smalle beek).
Het stroomgebied van de Caumerbeek voorziet
in acht waterbufferlocaties. Het waterschap stelt
dat de huidige situatie met betrekking tot de
waterbuffers niet toereikend is. Eén waterbuffer
is te klein, en er moet een extra waterbuffer
aangelegd worden.
Het eventuele opheffen van de overkluizing leidt
tot een grote behoefte aan extra en grotere
regenwaterbuffers.

Beek
overkluizing
regenwaterbuffer te klein
nieuwe regenwaterbuffer nodig
kwetsbare leefgemeenschap

1.000m

Knelpunten van de beek

Het regenwater uit de omliggende wijken dat
de zijbeken van de Caumerbeek voedt, neemt
vaak vervuiling met zich mee, waardoor deze
zijbeken door het Waterschap zijn aangemerkt als
kwetsbare leefgemeneeschappen. [28]

27 Zuiveringschap Limburg (2002) Meerjarenrapport Waterkwaliteit
Limburgse oppervlaktewateren 1992-1998, 26 Caumerbeek
28 Provincie Limburg Hoofdgroep Milieu & Water (1996) Ecologische
Atlas Editie 1996, kaartblad 69EN Heerlen
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huidige regenwaterbuffer Caumerbeek

De Caumerbeek voegt zich bij de Geleenbeek
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Knelpunten ecologie
groenstructuur (van barrière tot barrière)
beek overkluisd
regenwaterbuffer te klein
nieuwe regenwaterbuffer nodig
kruising infrastructuur met beek
kwetsbare leefgemeenschap

1.000m

Knelpunten kaart ecologie

3.2.4 Kansen en knelpunten ecologie
Uit de analyse die gedaan is van de verschillende
thema’s kunnen kansen en knelpunten voor de
ecologie van het Caumerbeekdal gedestilleerd
worden.
Dit onderzoek richt zich in het bijzonder op de
gebieden waar natuurlandschap en stedelijk
landschap (bebouwing en infrastructuur) elkaar
in de weg zitten. De locaties waar een druk op de
huidige structuur aanwezig is, en waar op korte
termijn een verbetering gewenst is, worden als
knelpunten benoemd. Waar de groenstructuur
smal of niet aanwezig is, kan gesteld worden dat
de druk op de groenstructuur het grootst is.
De overkluizing, die in het verleden is aangelegd om
de overlast van de vervuilde beek te verminderen,
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vormt momenteel een obstakel in het ecologisch
systeem en is niet meer nodig. Door het ongedaan
maken van de overkluizing over de hele lengte
wordt tevens de zichtbaarheid van de beek en het
besef van het beekdal verbeterd.
Het ongedaan maken van de overkluizing
vraagt echter wel om een wijziging in de
aanwezige regenwaterbuffers. Om wateroverlast
te voorkomen zullen extra of grotere
regenwaterbuffers aangelegd moeten worden.
Het waterschap heeft daarnaast aangegeven dat
de verschillende brongebieden die de beek voeden
kwetsbare leefgemeenschappen bevatten. De
smalle zijbeken van de Caumerbeek zijn door
de beperkte regenwatertoevoer kwetsbaar en
gevoelig voor invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld
vervuiling.

De ecologie van het beekdal wordt onder druk
gezet door niet alleen de bebouwing, maar ook de
aanwezige infrastructuur. Door middel van pijlen
zijn alle plaatsen aangegeven waar infrastructuur
de beek oversteekt. Een dikkere pijl betekent
een grotere verkeersader en dus ook een grotere
druk op het systeem. Dit varieert dus van een
kleine onderdoorgang voor de beek tot een grote
brug die de beek oversteekt. Zoals te zien is in de
knelpuntenkaart voor de ecologie wordt de beek
en bijbehorende groenstructuur op meerdere
plekken overgestoken en onder druk gezet.
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3.3 Potentiële
ontwikkelgebieden
Door de stedelijke en de ecologische analyse
over elkaar heen te leggen, is bepaald welke
locaties in het Caumerbeekdal op beide aspecten
de meeste potentie bieden voor het versterken
van de identiteit, en daarmee het verbeteren
van de aantrekkelijkheid van Heerlen. Hieruit is
een locatie gekozen waarvoor in hoofdstuk 4 een
ontwerpstrategie is uitgewerkt.
3.3.1 Samenvoegen stedelijke en ecologische
analyse
De invulling van het beekdal is momenteel sterk
gefragmenteerd, waarbij de relatie tussen de
verschillende functies en gebieden zwak is. Waar
de beek van oorsprong een sterk verbindende
factor had in Heerlen en in het bijzonder het
Caumerbeekdal alsook duidelijk zichtbaar was, zo
afwezig is deze in de huidige ruimtelijke structuur.
Zoals uit de uitgebreide stedelijke en ecologische
analyse blijkt, biedt het Caumerbeekdal echter
veel mogelijkheden om de kwaliteit en identiteit
van dit gebied te verbeteren. Hiertoe is een
matrix opgesteld, waarbij voor verschillende
segmenten van de beekzone voor de stedelijke
en ecologische facetten bepaald is wat hiervan
de classificatie is (hoe hoger de classificatie, hoe
urgenter de ingreep). De verschillende facetten
hebben daarbij, afhankelijk van importantie, een
weegfactor toegewezen gekregen. Dit is in de
matrix opgenomen.
Mogelijkheden op stedelijk en ecologisch gebied

Kansen en knelpunten ecologie en stad
1.000m

Knelpunten matrix
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3.3.2 Locatiekeuze
Uit de matrix-analyse blijkt dat het gebied net
ten noorden van het spoor (gebieden 7,8,10,11 en
12) de hoogste urgentie heeft om in te grijpen en
tegelijkertijd de meeste potentie heeft om verder
te ontwikkelen.
Vooral in dit gebied staat de beekzone onder
druk van bebouwing en infrastructuur (barrières),
waardoor de groenzone hier ook vaak smal is.
Een belangrijke veroorzaker hiervan is de oude
verbindingsweg in Heerlen: van Groene Boord ten
zuiden van het spoor tot en met de Schandelerboord
en vervolgens de Palemigerboord ten noorden
van het spoor. Het bebouwde gebied ten westen
van de oude verbindingsweg veroorzaakt ook
een aanzienlijke druk op de groene beekzone.
Dit gebied is geclassificeerd als gebied met
potentie voor ontwikkeling, vanwege de
onaantrekkelijkheid die wordt veroorzaakt door
onder andere de typologie (rijtjeswoning, minder
vraag naar) in combinatie met het bouwjaar
(voornamelijk jaren zestig), alsook vanwege het
eigendom (corporatie als meegaande speler).

straatbeeld rommelig doordat de woningen vanaf
de straat nauwelijks meer zichtbaar zijn, omdat
alle kavels omheind zijn door schuttingen en hoge
hekken.
In de wijk MSP maakt de beek een opvallende
bocht. Centraal in deze bocht ligt een gebied met
meerdere functies en voorzieningen (onderwijs,
sport, zorg, wonen, recreatie) bij elkaar. Deze
buurt draagt officieel de naam Burettestraat,
naar de straat in het oostelijk deel van dit gebied.
Opvallend is dat hoewel dit deel van de stad een
onderdeel is van de wijk MSP (gevormd door
de vroeg-naoorlogse buurten Meezenbroek,
Schandelen, Palemig en Burettestraat) dit deel
bij de recente herstructurering van MSP [29] (dat
behoort tot de 40 probleemwijken van ex-minister
Vogelaar) volledig buiten beschouwing is gelaten.
Het maakt daardoor zowel fysiek als op papier de
indruk een ‘rest’-gebied te zijn.

29 Stedenbouwkundige visie MSP Heerlen (2008) Gemeente Heerlen,
BGSV Rotterdam
Resultaten knelpunten matrix in kaart

Dit
gebied
herbergt
ook
verscholen
cultuurhistorische
elementen,
zoals
de
mijnwerkerskolonie Beersdal, alsook een
knooppunt in de ecologische structuur
(ondergrondse doorgang onder het spoor/
centrum), die beiden potentie bieden om
de identiteit te versterken en de kwaliteit te
verbeteren.
Voor dit afstudeerproject is dan ook gekozen om
voor het hiernaast rood geselecteerde gebied een
strategie op te stellen, waarbij de relatie tussen
stad en land in het beekdal zodanig gegenereerd
kan worden, zodat weer een aantrekkelijk, vitaal
gebied ontstaat.
In dit gebied zijn veel verschillende ecologische
structuren te herkennen. Het gebied wordt
gekenmerkt door een genormaliseerde en relatief
smalle beekzone (grotendeels overkluisd) met aan
de noordzijde een groot gebied met akkerbouw
met aangrenzend enkele zandafgravingen (en de
Brunssumerheide).
Bij de aanleg van de wijk Beersdal in de vroege
jaren twintig was deze gelegen in een groene,
landelijke omgeving. De wijk is tegenwoordig
door de bouw van woningen om de wijk heen
grotendeels uit het zicht onttrokken. Ook oogt het
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Heerlen is op zoek naar een strategie, die aansluit bij de optredende krimp
en waarmee een duurzame (gericht op korte én lange termijn) oplossing en
investering voor de huidige situatie geboden wordt. Voorkomen moet worden
dat Heerlen, net als in de mijnbouwperiode, een flinke impuls krijgt die na
verloop van tijd inzakt, waardoor de stad blijft zitten met de resten. Investeren
in de aanwezige kwaliteiten, zoals de groenstructuur en de cultuurhistorie, in
de gebieden die veel potentie hebben om de kwaliteit en het imago van het
gebied te verbeteren is de aangewezen manier.
Het Caumerbeekdal, en dan voornamelijk het gebied ten noorden van het
spoor, bezit deze potentie (en urgentie), op zowel stedelijk als ecologisch vlak.
De beek kan hierbij fungeren als verbindende factor tussen de verschillende
groenstructuren die grenzen aan de beek, alsook een verbinding vormen naar
de regionale recreatie- en groenstructuren, zoals de grote zandafgraving en
de Brunsummerheide ten noorden van de beek en het Geleenbeekdal ten
zuidwesten van de stad. De conceptuele uitwerking hiervan is in dit hoofdstuk
opgenomen.
Het gebied Heldevier, ten noorden van het spoor waar de beek naar het westen
afbuigt tussen de wijken Meezenbroek, Schandelen en Palemig komt uit de
analyse naar voren als een gebied waar zowel op stedelijk als op ecologisch
gebied een verbeterslag te maken is. In dit hoofdstuk is dit gebied uitgelicht en
is hiervoor een strategie opgesteld.

4.1 Beek als verbindende factor
Door de explosieve groei van de stad is de beek en de aangrenzende
groenstructuur onder druk van de bebouwing en de infrastructuur komen te
staan. Hierdoor is het beekdal gefragmenteerd, en zijn de beek alsook de voor
deze streek typerende elementen met cultuurhistorische waarde uit het zicht
onttrokken.
De beekzone komt op enkele lokaties over als een stuk niemandsland, terwijl
het een perfecte schakel zou kunnen vormen tussen de verschillende natuurlijke
landschappen, binnen en buiten Heerlen, en de stedelijk delen van het beekdal.
Door het verbeteren van de ruimtelijke structuur zal de omgeving attractiever
worden voor niet alleen de inwoners van Heerlen, maar ook mensen uit de
nabije omgeving evenals mensen van buiten de regio, voor zowel tijdelijk als
permanent verblijf. De voor Heerlen typerende demografische ontwikkeling
‘krimp’ kan hierbij als instrument dienen om de geografische structuur, zowel
stedelijk als ecologisch, aan te passen door gerichte sloop en herbestemming.
Voor de beekzone in het geselecteerde gebied is een strategie uitgewerkt,
waarbij de beekzone fungeert als verbinding tussen de verschillende
groenstructuren in en nabij het Caumerbeekdal. De uitwerking heeft
betrekking op het reduceren van de barrières (infrastructuur en bebouwing)
voor de groenstructuur rondom de beek, alsook het versterken en zichtbaar
maken van de aanwezige, potentiele kwaliteiten die het gebied herbergt.

Visuele barrière tussen beek en omliggende landschap, Rennemigerveldweg
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Bebouwing en de Meezenbroekerweg zetten de beek onder druk

Voormalige verkeersafwikkeling

Nieuwe verkeersafwikkeling door aanleg binnenring

Spoorbrug centrum, kruising met ondergrondse beek

Brede groenstructuur door knippen van de Schandelerboord

Nieuwe verkeersafwikkeling Meezenbroek & Schandelen

4.1.1 Barrières beekzone reduceren
Een belangrijke veroorzaker van de druk op de
beekzone vlak ten noorden van het centrum
is de oude verbindingsweg richting Brunssum
ten noorden van Heerlen. Door de aanleg
van de Euregioweg ten oosten van dit gebied
(‘binnenring’) is beoogd dat de verkeersintensiteit
op de oude verbindingsweg, de Schandelerboord,
afneemt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid
om deze weg (en zijwegen hiervan) te knippen,
waardoor de druk op de beekzone hier aanzienlijk
verminderd wordt. De verkeersafwikkeling van de
wijken zal dan verlopen via de ringweg om de wijk,
die weer aansluit op onder andere de Euregioweg.
Een fietsstrook door deze nieuwe groene loper
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zorgt ervoor dat vervoer per fiets een sneller
alternatief is dan de auto om in het centrum
te raken. De bebouwde gebieden ten oosten
en westen van de oude verbindingsweg zijn
geclassificeerd als gebieden met potentie voor
ontwikkeling. Deze delen die uit de analyse naar
voren komen als een deel met een overwegend
negatieve balans, kunnen op termijn mogelijk
door middel van sloop ruimte bieden voor het
verbreden van de groene beekzone. Daarmee
wordt ook de verbindende werking van de groene
beekzone tussen de verschillende groenstructuren
in het beekdal versterkt.

4.1.2 Impuls middels quality packages
Door de aanwezige sectoren in het beekdal te
versterken, kan een impuls aan de aantrekkelijkheid
van het gebied gegeven worden. Een verbindende
structuur zoals een groen- en recreatiestrook die
de Caumerbeek volgt en grotere groene structuren
met elkaar verbindt, kan hieraan bijdragen.
Als voorbeeld kan hier gekeken worden naar de
plannen die door Frederick Law Olmsted zijn
gerealiseerd in steden als Buffalo en Boston
waarbij door middel van één strategie structuren
als parken, bomenrijen en infrastructuren zijn
gebruikt om verschillende elementen in de stad
met elkaar te verbinden. [30]
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Ligging beek tov grotere groenstructuren

Terugbrengen natuurlijk karakter beek

Structuren verbinden door middel van aanpakken knelpunten

Tevens kunnen relatief eenvoudige aanpassingen in de aangrenzende gebieden
uitgevoerd worden ter versterking van de al aanwezige kwaliteiten op die locatie,
zogenaamde quality packages.
In het onderzochte deel van het beekdal (gebieden 7,8,10,11 en 12 uit het vorige
hoofdstuk) en in het aangrenzende buitengebied zijn weliswaar verspreid veel
groenvoorzieningen aanwezig, maar gemiddeld genomen blijven deze achter op
zichtbaarheid en kwaliteit. De grotendeels overkluisde en genormaliseerde beek is hier
een goed voorbeeld van. Om de uitstraling van het beekdal groener en aantrekkelijker
te maken, is het naar boven halen van de beek met een natuurlijk meanderend verloop,
gecombineerd met het verbreden van de groene beekzone, een eerste stap.
Dit deel van de beek vormt zowel op ecologisch niveau als op stadsniveau een knelpunt.
Naast deze gebieden een kwaliteitsimpuls te geven, kan ook gekeken worden of het
mogelijk is om het gebied als koppeling tussen landschap en stedelijk deel van het
beekdal te laten functioneren. Hiervoor komen drie gebieden in aanmerking, zoals
aangegeven in bovenstaande afbeeldingen.
Deze gebieden hebben alledrie een groenverbindende functie gekregen, waarbij deze
voor elk gebied anders ingevuld kan worden.
Het gebied Beersdal (paars) kenmerkt zich door de mijnwerkerskolonie, ooit volledig
omringd door het groen. Het gebied vlakbij het spoor (rood) bevindt zich in een
stedelijke zone, waar de beekzone zeer smal is. Het gebied Burettestraat (geel) omvat
meerdere functies, die baat kunnen hebben bij een sterke band met het groen, zoals
onderwijs, zorg en wonen. Met elk gebied een eigen karakter vraagt ook elk gebied om
een eigen aanpak die aansluit bij de aanwezige kwaliteiten. Er kunnen verschillende
quality packages samengesteld worden die ieder een bepaalde ‘stijl’ aan een gebied toe
kunnen voegen. Een package dat op elk aangewezen gebied toegepast kan worden, en
daarmee de verschillende gebieden met elkaar kan verbinden is de package ‘groen en
recreatie’.
30 Fabos J., Milde G., Weinmayr V. (1968) Frederick Law Olmsted, Sr. Founder of Landscape Architecture in America, The
university of Massachusetts
Knelpunten Beersdal, Burettestraat en centrum
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Packages die specifieker van
gebiedsafhankelijk
zijn,
zijn
’cultuurhistorie’ en ‘zorg/onderwijs’.

aard en
‘stedelijk’,

Bij de invulling van package ‘groen en recreatie’
kan gedacht worden aan:
• zichtbaar maken van bestaande natuurlijke
elementen, zoals de beek en het
heuvellandschap, alsook het toevoegen van
nieuwe groenstructuren;
• wandel-/fietsroute
door
Limburgs
heuvellandschap, geleid langs de beek of via
de beekzone naar buitenstedelijke natuur- en
recreatiegebieden (Brunssummerheide en
zandafgravingen);
• sporttoestellen in parkachtige omgeving,
onder andere nabij sportvelden, waardoor
de aanwezigheid van sport en recreatie in dit
gebied benadrukt wordt;
• parkachtige elementen waarbij recreatie op
andere vlakken mogelijk is, bijvoorbeeld een
kiosk voor zomerse muziekconcerten of een
visvijver.
De package ‘cultuurhistorie’ richt zich op het weer
zichtbaar maken van de voor Heerlen belangrijke
cultuurhistorische gebouwen (dit geldt ook voor
karakteristieke elementen en gebieden):
• de karakteristieke mijnwoningen, die vroeger
omringd waren door groen, zijn nu ingesloten
door
nieuwere
bebouwingsstructuren
en tevens uit het zicht verdwenen door
veranderende wooneisen door de tijd. Door
deze woningen terug te brengen in het groen,
komen ze weer in hun oorspronkelijke waarde
en dragen ze bij aan het versterken van de
identiteit van Heerlen als mijnbouwstad.
Bovendien creëren ze op die manier de gewilde
woonwijze ‘wonen in het groen’ in de stad.
• in de stad zijn ook enkele, voor zowel de
Romeinse tijd als de mijnbouwperiode
karakteristieke elementen terug te vinden
(Oranje
Nassaumijn,
thermenmuseum);
door deze elementen een centrale positie
in het landschap te geven wordt een brug
geslagen naar het verleden waar Heerlen
zijn bestaansrecht aan te danken heeft
(bijvoorbeeld door middel van wandelroutes).
• de vele boerderijen in het beekdal, al
dan niet gelegen in een heuvellandschap
met akkerbouw-velden en hoogstamboomgaarden, kunnen een iconische rol
dienen voor het gebied, mogelijk in combinatie
met wandel- en fietsroutes.
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Huidige situatie

Huidige situatie

Nieuwe situatie ‘groen en recreatie’

Nieuwe situatie ‘cultuurhistorie’
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Op de locatie waar de beek het stadscentrum van
Heerlen passeert, verdwijnt de beek op dit moment
onder de grond om aan de andere kant van het
spoor weer bovengronds verder te lopen. Door
de beekzone hier bovengronds te laten lopen en
een hard stedelijk karakter toe te kennen, kunnen
beek en stad elkaar raken. De stad wordt hierdoor
meer betrokken bij het complete beeksysteem
en de voet- en fietspaden die bij de ‘groen en
recreatie’-package aan de beekzone worden
gekoppeld hoeven hierdoor niet onderbroken te
worden. Dit kan uitgevoerd worden door de beek
door een ‘verhard’ en stadslandschap te laten
lopen, bijvoorbeeld als onderdeel van een plein.
Huidige situatie

Impressie nieuwe situatie ‘stedelijk’ (Exchange Square, Cambridge)
Bron: Reed, P. (2008) Groundswell, constructing the contemporary landscape

De drie zandafgravingen aan de noordzijde van het
Caumerbeekdal beslaan een groot gebied tussen
het beekdal en de Brunsummerheide. Verwacht
wordt dat op relatief korte termijn deze gebieden
zullen vrijkomen voor een nieuwe functie. Door
een recreatieve en groene invulling aan dit gebied
te geven, kan de relatie tussen de stad (beekdal)
en het natuurlandschap (Brunssumerheide)
versterkt worden. Hierbij kan gedacht worden
aan een outdoor evenementenlocatie met
bijvoorbeeld (water-) sportactiviteiten in de natuur
en culturele festivals, gecombineerd met wandelen fietsroutes naar het heidegebied.

Huidige situatie

Huidige situatie schematisch
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Nieuwe situatie ‘zandafgraving’ (Festival Hilvarenbeek)

Concept raamwerk

Knelpuntgebieden langs de beek die in de huidige
situatie geen fysieke relatie met de beek hebben,
kunnen langzaam getransformeerd worden zodat
de beek wel een primaire rol in het gebied krijgt.
Verschillende actoren die een rol spelen op de
locatie moeten door nauw samenwerken tot een
invulling kunnen komen waarbij zowel ecologische
als praktische aspecten een positieve boost krijgen.
Dit kan door bijvoorbeeld een raamwerksysteem
te ontwikkelen waarbij alle spelers samenkomen
in één gebied dat samenhangt door een
universeel raamwerk waarbij de gebruiker aan
zet is. Door flexibel om te gaan met beschikbare
en vrijkomende ruimte kan een duurzaam en
multifunctioneel gebied gecreërd worden dat de
relatie tussen de stad met zijn praktische invulling
en de ecologische aspecten van het beekdal
versterkt. Hier wordt in paragraaf 4.2 verder op
ingegaan.
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4.2 Herontwikkeling Heldevier
Het gebied ten noorden van het spoor, hiervoor
omschreven als ‘Burettestraat’, is genomen als
voorbeeld waarvoor een mogelijke toekomstige
ontwikkeling, rekening houdend met de
belangrijke stedelijke en ecologische aspecten,
uitgewerkt is.
De schematische weergave die hiernaast
afgebeeld is, toont dat deze locatie zowel op
ecologisch als op stedelijk gebied een flessenhals
vormt die het grotere beeksysteem bekneld.
Door deze flessenhals ‘open te breken’ kunnen de
groensystemen ten noorden van de beek de relatie
aangaan met de stad, en wordt ook dit deel van de
stad betrokken bij het beekdal zelf.

heide
afgraving
akkers

Schandelen

heide
afgraving
akkers

Meezenbroek

Zowel op stedelijk als op ecologisch gebied een knelpunt

Schandelen

Meezenbroek

Structuren verbinden door stad en beek te koppelen

Het gebied wordt in dit hoofdstuk omgedoopt
tot Heldevier. De reden hiervoor is dat de
naam Burettestraat de associatie oproept van
hoe de buurt op dit moment is: overkomend
als restruimte voor de wijk MSP. Een andere
reden is dat de feitelijke Burettestraat in het
toekomstscenario niet de rol speelt dat het als
naamgevend beschouwd mag worden. De naam
Heldevier is afkomstig van de Heldevierlaan die
centraal door het gebied loopt, vernoemd naar de
grootste grootgrondbezitter die in de 18e eeuw
veel stukken grond in de omgeving van dit gebied
beheerde. [31]
Op stedelijk gebied is deze locatie gefragmenteerd.
Vrijwel elke functie (onderwijs, wonen, zorg) in het
gebied ligt op dit moment geïsoleerd zonder relatie
met omliggende functies. Het merendeel van de
functies in dit gebied is niet locatie gebonden, wat
wil zeggen dat ze ook op andere plaatsen in de
stad hun functie kunnen uitoefenen. Ook liggen ze
met de rug gekeerd naar de Caumerbeek.
Ecologisch gezien liggen hier verspreid meerdere
kansen op het gebied van attractiviteit, zowel
op korte afstand en binnenstedelijk (beek met
groene waterkant, akkerbouw, cultuurhistorische
gebouwen) als buitenstedelijk (afgraving,
Brunsummerheide), maar ook deze liggen
geïsoleerd van elkaar en komen niet goed tot hun
recht, zijn niet goed zichtbaar.

Huidige situatie ‘Burettestraat’
100m

Huidige situatie ‘Burettestraat’

31 http://www.rijckheyt.nl (2013) Gemeentearchief Heerlen
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4.2.1 Inventarisatie functies
Onderwijs
Een aanmerkelijk deel van dit gebied wordt
momenteel bezet door lager en middelbaar
(beroeps-) onderwijs.
Voor het Herle College (vmbo) wordt momenteel
door de gemeente onderzocht of het verplaatst
kan worden naar het voormalig Glasmij-terrein aan
de zuidkant van MSP langs het spoor. De voorziene
locatie heeft door de nabijheid van het treinstation
een betere bereikbaarheid en is centraler gelegen.
Het Citaverde-college huisvest een mbo / vmbo
opleiding gericht op alles wat met groen te maken
heeft. De school is gelegen in het middengebied
van de locatie, maar is naar binnen georiënteerd
en heeft geen sterke verbinding met zowel de
groene als de stedelijke omgeving. Het huidige
gebouw blokkeert tevens de verbinding tussen de
buitenstedelijke groenzone en het beekdal in de
stad. Door de praktische aard van de opleiding is
er een grote behoefte aan praktijkruimte. Deze
wordt momenteel ingevuld in de border rondom
het gebouw. Verhuizen van Citaverde van de
huidige locatie naar het vrijkomende deel van
het Herle college geeft enerzijds het college de
mogelijkheid de relatie met de beek aan te gaan,
en anderzijds komt er belangrijke ruimte vrij in het
beekdal.
Aan de Heldevierlaan liggen ook SO/VSO
De Zonnewijzer (onderwijsinstelling voor
orthopedagogisch onderwijs), De Buitenhof
(school voor leerlingen met psychiatrische
problematiek) en SBO De Griffel (speciaal
basisonderwijs). Deze scholen zijn momenteel
georiënteerd naar de Heldevierlaan en kunnen op
deze manier gehandhaafd blijven.
Recreatie (groen)
Deze locatie biedt veel potentie op het gebied
van recreatie in het groen, waaronder de beek
het cultuurlandschap akkerbouw en het typische
Limburgse heuvellandschap, maar deze komen in
de huidige situatie nog niet tot hun recht (o.a. door
de overkluizing van de beek). De twee visvijvers
zijn momenteel één van de weinige functies die
attractief en zichtbaar zijn.
Volledig uit het zicht, achter de school en het
voormalig UWV kantoor, liggen de volkstuinen
van Volkstuinvereniging De Heldevier. De reden
voor het feit dat dit terrein vrijwel volledig aan
het zicht onttrokken wordt, is waarschijnlijk
omdat volkstuintjes in het huidige stedelijke
beeld een negatief imago kennen. Vaak gaat het
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De huidige fragmenten die ‘Burettestraat’ vormen

Herle College

Voormalig UWV kantoor

Verhuizen Herle College van Heldevierlaan naar Glasmij-terrein

Woningen Woonpunt
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om rommelige terreinen die hun primaire taak als
‘extra tuintje’ ingeruild hebben om als opslagplaats
te dienen. Dit karakter versterkt zichzelf door de
ligging als ‘ongewenste ruimte’.
Wonen en zorg
De woningen in dit gebied hebben geen sterke
band met de omgeving waarin zij liggen, zowel
ecologisch als cultuurhistorisch. Centraal in dit
gebied, tussen de visvijver en de huidige locatie
van Citaverde, liggen woningen in eigendom van
woningcorporatie Woonpunt. Deze naoorlogse
woningen worden bestempeld als een kwetsbaar
gebied (parkeerproblemen, smalle straten, gebrek
aan groen) en hebben daarnaast een gebrekkige
kwaliteit en mede daardoor een erg lage WOZwaarde. De woningen missen ook de relatie met
het groen. Deze woningen staan op de nominatie
om gesloopt te worden in toekomstige plannen.
De vrijkomende ruimte kan gebruikt worden
om de groene loper, die als verbindende factor
tussen de verschillende ecologische en stedelijke
landschappen dient, te versterken.
In het gebied zijn ook seniorenwoningen gelegen.
Deze woningen hebben geen sterke relatie met
de omgeving en liggen enigszins geïsoleerd. Een
uitzondering hierop vormt de woonzorgtoren, die
hoog uitkijkt over het beekdal en het akkerland.

Woonzorgtoren

Poortgebouw

Cultuurhistorie
In het gebied staan twee cultuurhistorisch
belangrijke gebouwen te koop, die wel een
duidelijke verbinding met de omgeving hebben:
• Hoeve De Baak (potentie voor horeca
bestemming, gelegen in de bocht van de beek,
visueel landelijk);
• Poortgebouw (heeft reeds horeca inrichting,
serre kijkt uit over visvijver).
Eén van de grote panden in dit gebied, met een
gebrekkige kwaliteit en geen duidelijke relatie
met dit gebied, staat momenteel te koop: het
UWV kantoorgebouw. Bij sloop van dit gebouw
kan de vrijkomende ruimte gebruikt worden bij de
herinrichting van gebied Heldevier.

Luchtfoto ‘Burettestraat’
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4.2.2 Raamwerk maakt ruimte voor variatie in
ontwikkelingen
Voor Heldevier is een raamwerk opgesteld,
waarin de verschillende sectoren ontwikkeld
kunnen worden. De (groene) verbindende functie
tussen stad en beek, alsook de openheid zijn
hierbij leidend. De structuur en de oriëntatie van
het raamwerk zijn gebaseerd op de historische
landschappelijke inrichting van het gebied
(verkaveling en belangrijke routes), waarbij de
vroegere (duidelijkere) relatie tussen stad en beek
nagestreefd wordt.
Door het bundelen van de verschillende sterke,
potentiële sectoren (het ‘defragmenteren’ van
het gebied) komen de verschillende kwaliteiten
ook beter tot hun recht. De aanpassingen en
invullingen vragen echter tijd en investeringen
van de verschillende spelers. Fasering van deze
stappen maken het transformatieproces van
Heldevier beter beheersbaar en (financieel en
stedebouwkundig) haalbaar.
De spelers die betrokken worden bij de
ontwikkelingen
zijn
de
gemeente,
de
onderwijsinstellingen, de zorginstellingen, de
woningcorporaties, het bestuur van de volkstuin.

1937
Bron: Topografische Dienst Kadaster

Oriëntatie landschap, oude infrastructuur en meanderende beek

Groeimodel dat een flexibele inrichting van de ruimte, door bijvoorbeeld veranderende eisen, mogelijk maakt
Bron: H+N+S Landschapsarchitecten (2010) Volkstuinen als groene motor

De aanpassingen in het gebied kunnen opgedeeld
worden in verschillende thema’s, die apart van
elkaar kunnen ontwikkelen. Het raamwerk
dat is opgesteld, is opgedeeld in verschillende
categorieën die gebaseerd zijn op de volgende
thema’s:
• beek
natuurlijke loop van de beek en groene
beekzone, met bijbehorende retentievijver;
• I-III
het behouden van waardevolle, meestal
cultuurhistorische, elementen/gebouwen;
• A-H
de herindeling van het kerngebied met
‘parkhoven’;
• X
het benadrukken van de akkerbouw ten
noorden van de beek;
• Y
gebieden met lage tot geen urgentie om
herontwikkeld te worden.
De bijbehorende randvoorwaarden zijn hierna per
thema benoemd.
Gebied Heldevier verdeeld over diverse ontwikkelvlakken
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Natuurlijke loop beek(zone)
De beek is op dit moment gekanaliseerd en moet
weer een natuurlijke loop krijgen. Ook moet in zijn
geheel de overkluizing weggehaald worden, wat
betekent dat het volume van oppervlaktewater
toeneemt en de beek de ruimte moet krijgen om
te kunnen overstromen. Het terugbrengen naar
een meanderende loop, zoals de beek was voor
de kanalisering betekent dus dat de beek met
bijbehorende structuur breder wordt en ruimte
afsnoept van de ruimte naast de huidige beekzone.
De grond moet geschikt gemaakt worden om de
natuur zijn loop te laten gaan. Het voeden van
de beek geschiedt vanuit omliggende gebieden,
waardoor het volume van de beek zal toenemen.
Natuurlijke opvang regenwater / visvijver
De paarse gebieden 1, 2 en 3 bieden vanwege
hun ligging ten opzichte van het reliëf in dit
gebied een geschikte mogelijkheid om te dienen
als retentievijver. Door het weghalen van de
overkluizing van de beek is hier behoefte aan.
De voorbereiding die hiervoor getroffen wordt, is
het realiseren van een bekken dat een omvangrijke
capaciteit aan regenwater kan herbergen. De
vijver wordt op een natuurlijke manier gevuld
door het regenwater dat valt in de omliggende
woongebieden, die ontkoppeld worden van het
riool, af te voeren naar de vijver. Deels infiltreert
het regenwater in de bodem, en deels wordt
dit via de aansluitende Caumerbeek naar het
buitengebied afgevoerd.
Door een aantal kleine ingrepen kan de vijver
functioneren als een leefgebied voor diverse
soorten dieren. De oevers kunnen als leefgebied
voor libellen, vogels of amfibieën functioneren.
Er kan afgewisseld worden met de oevers. De ene
kant kan een harde oever vormen, geschikt voor
vissers, terwijl een andere kant een traag verloop
van droog naar nat kent. [32]
Door de ligging van de retentievijvers ontstaat een
open gebied dat het gevolg heeft dat elementen
als de woontoren van Woonzorg, Hoeve de Baak
en het Poortgebouw een prominentere rol in de
omgeving krijgen.
Als zowel deel 1 als deel 2 ontwikkeld worden,
kan ervoor gekozen worden om de vijvers
in deze gebieden samen te trekken, en de
Meezenbroekerweg er als een slank ontworpen
brug eroverheen te laten lopen. Hierdoor wordt
ook deze infrastructuur actief betrokken bij het
groene, waterrijke karakter van dit gebied.

Beek en vlakken 1, 2 en 3 schematisch

Boven: beek en vlakken 1, 2 en 3; mogelijke invulling
Onder: impressie herontwikkeling beekzone

32 http://www.handleidingbiodiversiteitbrabant.nl (2013)
Handleiding Biodiversiteit, Provincie Brabant
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Parkhof (kerngebieden)
Heldevier herbergt verschillende functies verspreid
door het gebied met onder andere fragmentatie en
gebrek aan samenhang tot gevolg. Het raamwerk
dat is opgesteld, dient tot herindeling en schikking
van de sterke punten in het gebied in relatie tot de
groenstructuur. In dit raamwerk kunnen meerdere
gebieden onderscheiden worden die niet alleen
los van elkaar, maar ook samen als één systeem
ontwikkeld kunnen worden, waarbij verschillende
spelers betrokken worden.
Voor het beheer en de ontwikkeling wordt een
werkgroep opgericht waarin verantwoordelijken
van de betrokken actoren plaatsnemen en
samen bepalen over de invulling van dit gebied.
Deze commissie is ook verantwoordelijk voor
de financiering. Het onderhoud van het groene
geheel kan betaald worden uit de huur van de
afzonderlijke kavels.
Alle gebieden samen vormen een parkachtig
raamwerk dat ingevuld kan worden door
verschillende hoven, waarbij de gebruikers zelf de
locatie, de grootte en de inhoud kunnen bepalen.
Bij de invulling van het gebied wordt rekening
gehouden met historische routes en de oriëntatie
van het landschap zoals deze was voordat het
gebied door de mijnindustrie overspoeld werd.
Waar het park in zijn geheel een openbaar
karakter kent, kan de gebruiker zelf kiezen of de
hoven een openbaar, semi-openbaar of gesloten
karakter kent. Afhankelijk van de ‘huurder’ van
de kavel kan de inhoud bestaan uit bijvoorbeeld
volkstuinen, educatieve functie, woningen,
parkeervoorzieningen of andere oplossingen. De
enige eis is dat de parkhoven in het raamwerk
een bijdrage moeten leveren aan een groene
kwaliteit van het gehele gebied. De randen van de
hoven kunnen bijvoorbeeld bestaan uit heggen of
houtwallen, geen houten of betonnen schuttingen.
Enkele mogelijke invullingen van de parkhoven
zijn nader uitgewerkt:
• Volkstuinen
Volkstuinen zijn in het huidige klimaat,
waarin gezond leven en eten belangrijk wordt
gevonden, juist weer in populariteit aan het
toenemen. Een nieuwe inrichting als volkstuin
zou deze zichtbaarder en aantrekkelijker
kunnen maken, en tevens een betere inpassing
in een groene omgeving kunnen betekenen.

Vlakken A t/m H schematisch

Boven: vlakken A t/m H; mogelijke invulling
Onder: impressie raamwerk parkhof (Nærum, Kopenhagen, Bron: http://www.vulgare.net)

[33]

33 H+N+S Landschapsarchitecten (2010) Volkstuinen als groene
motor
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Iedereen kan hier een kavel huren en
onderhouden. Door de variërende afmetingen
is het ook mogelijk om als nieuwkomer met
iets kleins te beginnen en indien gewenst
door te groeien naar een groter kavel. Een hof
kan bijgehouden worden door verschillende
huurders of door één huurder met meerdere
gebruikers zoals een zorginstelling of een
basisschool.
•

•

•

Natuurtuin
Een natuurtuin heeft een ecologisch karakter
en kan als praktijkruimte dienen voor een
onderwijsinstelling, zoals Citaverde, of andere
organisaties die educatie als doel hebben. Te
denken valt aan heemtuinen of botanische
tuinen.
Woontuin
De woontuin heeft als doel woonruimte
te creëren in het groen. Voor Heldevier
kan gedacht worden aan een combinatie
van zorg, wonen en cultuurhistorie, zoals
grondgebonden zorgwoningen die zijn
geïnspireerd door de mijnwerkerskolonies
en waardoor het mijnverleden weer een
beetje terug in de stad gebracht wordt. Een
dergelijk woonblok zou kunnen bestaan uit
vier woningen rug-aan-rug, refererend aan de
wijk Beersdal.
Parkeertuin
Woningen en volkstuinen brengen een
parkeervraag met zich mee. In plaats van de
parkeerterreinen buiten het park en in het
zicht aan te leggen, is er gekozen om ook het
parkeren het park zelf in te trekken. De heg die
het hof omgrenst, onttrekt de geparkeerde
auto’s aan het zicht, waardoor een groen
karakter behouden blijft.

Heggen onttrekken de auto’s in de parkeertuin aan het zicht

De openbare ruimte tussen de hoven in kan
ingericht worden als informele speel-/trimruimte
onderbroken door bomenrijen.
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Door spreiding van de verschillende voorzieningen
ontbreekt in de huidige situatie een hart/plein,
waar mensen kunnen samenkomen en die de
identiteit van de wijk in positieve zin ondersteunt.
Aan de oostzijde van de Meezenbroekerweg
tegenover het Poortgebouw kan een verhard
plein bijvoorbeeld dienst doen als locatie voor een
markt die één keer in de maand gehouden wordt
en waarbij mensen hun in de volkstuin verbouwde
groenten kunnen verkopen. Ook kan dit plein
festiviteiten, zoals een oogstfeest of andere
culturele activiteiten en festiviteiten huisvesten.
Daarmee wordt gehoor gegeven aan het feit dat
het huidige culturele aanbod, vooral voor jongeren
van 12 tot 18, beperkt is.
De verschillende gebieden voor ontwikkeling
als parkhof zijn in de kaart op de vorige pagina
aangeduid met hoofdletters A t/m H.
•

A
Centraal punt in het parkhoven gebied.
Door dit gebied aan te passen wordt al een
belangrijke stap naar een groene verbinding
(relatie tussen stad en beek) en openheid
gezet. Dit gebied heeft een aanjagerrol
voor de overige gebieden en daardoor een
hoge urgentie. Hier ligt op dit moment het
leegstaande (voormalig UWV) kantoor dat
gesloopt zal moeten worden.

•

B t/m G
Afhankelijk van welke mogelijkheden tot
sloop en herinrichting er zijn, kunnen deze
vlakken in de toekomst getransformeerd
worden, zodat ze een onderdeel worden
van het nieuwe natuurlijke karakter.
Onder deze gebieden bevinden zich de
onderwijsinstellingen Herle College en
Citaverde, volkstuinpark de Heldevier en de
kerk van het apostolisch genootschap. Ook de
woontoren van Woonpunt kan bij dit gebied
betrokken worden.
Zoals eerder besproken liggen al deze
gebieden op hun eigen eilandje, zonder relatie
met de omliggende ruimte. In toekomstige
ontwikkelingen zal gewerkt moeten worden
dit gefragmenteerde karakter ongedaan
te maken. Dit kan door alles samen te
laten komen in één raamwerk, waar alle
verschillende spelers een rol in kunnen spelen.
Samen zorgen zij voor de kwaliteit van dit
gebied.

Mogelijke invulling raamwerk

Mogelijke invulling raamwerk

Mogelijke invulling raamwerk
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Schuiven in onderwijslocaties
Gebied D kan ontwikkeld worden zodra het Herle
College is verhuisd naar een nieuw te bouwen
locatie op het Glasmij terrein.
Het vrijkomen van gebied C is afhankelijk van het
vrijkomen van gebied D en Y. Het Citaverde college
kan verplaatsen naar de locatie van het huidige
Herle college zodra dit gebouw beschikbaar is.
Gebied E, die qua invulling van het raamwerk het
best past bij een educatieve invulling van college
Citaverde, zal dus pas ontwikkeld hoeven worden
zodra het Citaverde college verhuisd is van locatie
C naar locatie Y.
•

H
Op deze locatie werd in 1478 Kasteel
Meezenbroek gebouwd dat in 1935 werd
gesloopt. Het Poortgebouw in vlak II was een
onderdeel van het complex.
Het is mogelijk om nieuwbouw op deze
locatie te laten refereren naar dit kasteel.
Door een karakteristiek gebouw op deze
ligging, gelegen aan een open gebied 1 kan
bijgedragen worden aan de herkenbaarheid
en uitstraling van het hele gebied.
Deze locatie, centraal gelegen in het
gebied, kan een centrumfunctie vervullen
voor omliggende zorggroepen, zoals een
huisartsenpraktijk, fysio, tandarts etc.

Vlakken I, II en III schematisch

De ontwikkelingen en aanpassingen van de
gebieden kan gefaseerd en in een redelijk
willekeurige
volgorde
plaatsvinden.
De
uiteindelijke invulling is aan de gebruikers en
aan de mogelijkheden die er op het moment van
ontwikkeling gelden. Links zijn enkele, mogelijke
invulscenario’s van het raamwerk gegeven.
Behouden waardevolle, iconische elementen
Het gebied Heldevier herbergt enkele
cultuurhistorische gebouwen, waaronder Hoeve
De Baak en het Poortgebouw die beiden door de
groei van de stad opgeslokt zijn in de bebouwde
omgeving. Deze gebouwen zijn kenmerkend
voor de streek(historie) en kunnen bijdragen
aan de attractiviteit van het gebied, zodra ze
meer zichtbaar zijn. De hoeve, die momenteel
te koop staat, bestaat op dit moment uit
huurappartementen en kleine bedrijfjes (o.a. Effleur
massage). In het Poortgebouw is het restaurant ’t
Kastiëlke gevestigd, maar ook deze locatie is op
dit moment op zoek naar een nieuwe eigenaar. De
hoeve zou ook een horeca functie kunnen krijgen,
met een terras en overnachtingsmogelijkheden.
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Ook hiermee wordt een impuls gegeven aan de
aantrekkelijkheid van het gebied met name voor
de recreanten (fietsers, wandelaars) die hier een
rustpauze kunnen inlassen.
Naast deze cultuurhistorische gebouwen biedt
Heldevier ook een ander iconisch element
in dit gebied, dat ook zeker bijdraagt aan de
aantrekkingskracht om in Heerlen te gaan en
blijven wonen. De gewilde en sterke sectoren
‘zorg’ en ‘wonen in het groen’ komen samen in
de relatief nieuwe woontoren van de corporatie
Woonpunt (Zorgcentrum de Regenboog) die
uitkijkt over de omgeving. In het raamwerk zijn
deze waardevolle elementen behouden en is in de
omgeving hiervan (in combinatie met de andere
thema’s) meer openheid gecreëerd, zodat de
zichtbaarheid verbeterd wordt. De gebouwen zijn
in het raamwerk opgenomen met de volgende
codering:
• I: woontoren van corporatie Woonpunt
als icoon in groene omgeving; wordt ook
betrokken bij andere thema’s.
• II: historisch poortgebouw met bestaande
horecafunctie komt meer tot zijn recht als de
omgeving een open karakter krijgt.
• III: Hoeve de Baak met cultuurhistorische
waarde, met eventuele horecafunctie
(fietscafé, overnachten).
Akkerbouw
De noordzijde van de beek heeft een meer
landschappelijk en minder stedelijk karakter.
Deze kwaliteit mag meer benadrukt worden, om
de van oudsher aanwezig relatie tussen stad en
beek (groen) te herstellen. Hier zal voornamelijk
landbouw en akkerbouw kunnen plaatsvinden, of
graasruimte voor dieren. Om dit te verwezenlijken
wordt een deel van de bossage tussen de akkers
en de beek flink uitgedund en transformeert van
een dichte begroeiing tot coulissen. Door de
ligging op de heuvelrug en de zichtbaarheid van de
boerderijen tegen de helling komt het Limburgs
cultuurlandschap sterker naar voren.
Regenwater uit dit gebied zal over het oppervlak
(geultjes) direct afgevoerd worden naar de beek.
Door dit gebied lopen een aantal olifantenpaden,
wandelroutes die de recreatieve waarde verhogen.
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Vlak X akkerland, schematisch

Boven: vlak X akkerland, mogelijke invulling
Onder: Limburgs akkerlandschap
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Lage urgentie
De gebouwen in deze vlakken hebben geen
absolute urgentie om gesloopt of herontwikkeld
te worden. Hoewel ze geen fysieke band met
de groene omgeving hebben (tenzij Citaverde
verhuist naar de Herle College locatie) liggen ze
ook niet dermate in de weg dat ze afbreuk doen
aan de groene, waterrijke structuur van Heldevier.
De scholen aanwezig in deze vlakken kunnen
eventueel kavels huren en deze met een
educatieve functie ontwikkelen. De sporthal, die
met de eventuele nieuwe ontwikkelingen in een
groene omgeving komt te liggen, kan bijdragen
aan een gezonde levensstijl.
Er blijft uiteraard altijd de mogelijkheid dat bij
onvoorziene leegstand of andere ontwikkelingen
één of meerdere gebouwen in de toekomst
toch eerder gesloopt worden dan dat ze een
nieuwe invulling krijgen en dat in die situatie het
vrijkomende gebied alsnog betrokken wordt bij de
parkhoven van deel A t/m G.

Vlak Y, gebied met lage urgentie
Onder: Impressie Heldevierlaan

4.2.3 Het realiseren van de voorgestelde
strategie
Om een raamwerk als omschreven in dit
hoofdstuk te kunnen realiseren is het van belang
dat alle betrokken spelers nauw samenwerken om
overeenstemming te bereiken over de invulling
van het gebied.
In principe is het mogelijk alleen geinteresseerde
actoren te betrekken en alleen die vlakken
te ontwikkelen waar belangstellende spelers
meedenken aan een nieuwe toekomst, maar
bij een goede uitwerking zal dit uiteindelijk een
domino effect op de rest van dit gebied en de hele
beekzone hebben.
De invulling van het raamwerk kan gefinancierd
worden door verhuur van de parkhoven of kavels
in deze hoven. Een nieuw op te richten werkgroep
met vertegenwoordigers uit de verschillende
betrokken doelgroepen zal verantwoordelijk zijn
voor de invulling en het beheer.
Naast deze inkomsten is de betaalbaarheid van
het project ook het resultaat van besparingen
op andere gebieden. Op lange termijn wordt er
bespaard op onderhoud van infrastructuur door
het knippen en downgraden van bepaalde routes
door en langs het beekdal.
Het inrichten van de wateronderdelen in het
gebied, zoals de beek en de visvijvers, wordt na
een eerste eenvoudige preparatie grotendeels aan
de natuur zelf overgelaten.
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4.3 Het getransformeerde Caumerbeekdal als groene motor voor Heerlen
Het Caumerbeekdal, dat ooit van levensbelang
was voor de stad en een groene omgeving bood,
is in de loop der jaren zwaar verstedelijkt, vooral
veroorzaakt door de mijnindustrie in de jaren
zestig en zeventig. Na het inzakken van deze
industrie is het Caumerbeekdal overgebleven met
de erfenis van die periode: een groot aanbod van
woningbouw en infrastructuur en onderdrukking
van de groene structuren in en nabij de stad.
Door het toepassen van de voorgestelde
quality packages in het Caumerbeekdal zijn
de kenmerkende aspecten voor Heerlen (en
omgeving Parkstad), waaronder de recreatieen groenstructuur alsook de culturele historie,
weer zichtbaar gemaakt en kwalitatief verbeterd.
Hierdoor wordt een impuls gegeven aan de
aantrekkelijkheid van Heerlen, voor zowel
de bewoners als mensen van buiten de stad,
voor zowel tijdelijk als permanent verblijf. De
‘vergroende’ beekzone is hierin de verbindende
factor tussen de verschillende quality packages en
fungeert als groene motor voor de stad. De huidig
optredende krimp kan als instrument dienen bij de
gebiedsontwikkeling.

Een voorbeeld van hoe Heldevier uit kan zien als alle gebieden ontwikkeld zijn

De uitwerking van deze strategie op kleinere
schaal, en middels een raamwerk in de buurt
Heldevier, is een voorbeeld van hoe de aanwezige
sterke, danwel potentiële sectoren van Heerlen,
zoals recreatie&groen, cultuurhistorie, zorg en
onderwijs kunnen samenwerken. Daarmee wordt
de kwaliteit en identiteit van het gebied naar een
hoger niveau getild. Deze impulsen gekoppeld met
wonen leidt tot een aantrekkelijkere woonwijze en
-omgeving, waardoor het krimpproces positief
beïnvloed kan worden.
Hiernaast is een mogelijk scenario voor
het gebied Heldevier afgebeeld, met de
voorgestelde ontwikkelmogelijkheden in één
kaart gecombineerd. Het laat zien hoe de
groenstructuur versterkt wordt en de natuurlijke
waarde van de beek hersteld is. Verschillende
functies in het gebied worden door middel van
deze groenstructuur met elkaar, met de stad
en met de buiten de stad liggende structuren
verbonden.
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Door de sectoren zorg, onderwijs, cultuur en recreatie samen te laten werken kan een systeem ontwikkeld worden
waarbij de relatie tussen stad en beek en de bijbehorende ruimtelijke kwaliteit geregenereerd wordt.
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